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УДК 930.27 
Шеїн С. С. 

 
 

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ВІДНОСИН ОЛЬВІЇ 
ТА МЕТРОПОЛІЇ В АРХАЇЧНУ ДОБУ 

 
 

Проаналізовано відносини Ольвії зі своєю метрополією – Мілетом в архаїчний 
період на основі двох протилежних теорій колонізації – аграрної та торгівельної. 
Здійснена спроба на основі ранніх та нових досліджень по-новому переосмислити 
основні питання відносин двох грецьких міст. 

Ключові слова: Ольвія, Мілет, поліс, метрополія, колонізаційний процес, коло-
ніальні об’єднання. 

 
Проанализированы отношения Ольвии со своей метрополией – Милетом в 

архаический период на основании двух противоположных теорий колонизации – 
аграрной и торговой. Сделана попытка на основании ранних и новых исследований 
по-новому переосмыслить основные вопросы отношений двух греческих городов. 

Ключевые слова: Ольвия, Милет, полис, метрополия, колонизационный процесс, 
колониальные объединения. 

 
The article is devoted the analysis of relations Olbia with the mother country – Miletus 

during the archaic period on the basis of two opposite theories of colonisation – agrarian 
and trading. The author has made attempt on the basis of early and new researches in a new 
fashion to rethink the basic questions of relations of two Greek cities. 

Key words: Olbia, Miletus, the policy, mother country, colonisation process, colonial 
associations. 

 
 
При розгляді питання стосовно відносин між 

метрополією та її полісами у контексті грецької 
колонізації слід торкнутись декількох аспектів, що 
дадуть можливість більш реально і з різних сторін 
розкрити специфіку цих відносини. Першою, ключо-
вою, проблемою є визначення суті самої причини 
мілетської колонізації. 

На фоні загальної грецької колонізації, навколо 
причин якої досі існує полеміка, питання щодо коло-
нізаційної діяльності саме Мілета має різні аспекти. 
Справедливо буде стверджувати про те, що кожна 
колонія, яка б не була ціль її заснування, могла 
поєднувати в собі різні особливості, одна з яких 
могла відігравати домінуючу роль в залежності від 
початкової цілі колонізації. Стосовно ж планів Мілета 
щодо Нижнього Побужжя, то слід зосередити увагу 
на наступних моментах. 

Виходячи з двох протилежних за своєю спрямо-
ваністю теорій колонізаційного процесу – торгівельної 
та аграрної, спільною рисою причин колонізації, 
ймовірніше за все, були певні зміни в середині 
грецького суспільства і конкретних грецьких міст, 
ситуація в яких і була тією рушійною силою, яка 
спонукала окремі верстви суспільства до освоєння 
нових територій. Не зосереджуючись на характе-
ристиці вище згаданих теорій причин колонізації, 
зупинимось лише на наявному в обох теоріях факті 
перенаселеності грецьких міст в архаїчний період 
та відсутність у потрібній кількості земельних наділів, 
а відповідно і засобів для існування. Якщо в такій 
ситуації метрополія прагнула «позбутися» зайвої 

кількості жителів шляхом переселення їх на далекі 
території, то як пояснити, з одного боку, саму мож-
ливість виживання першопоселенців на нових тери-
торіях у перший період після прибуття, та наявність 
великої кількості пишної розписної кераміки та 
амфорної тари для транспортування товарів, що мали 
торгівельне призначення – вина, олії, виробів реміс-
ництва, з іншого. Адже, по-перше, поки новоосвоєна 
земля дасть можливість задовольнити харчові потреби, 
за рахунок чого люди мали існувати на нових 
землях? Чи багато припасів та худоби вони могли 
привести з собою на човнах через все Чорне море? 
По-друге, чим можна було б компенсувати великі 
затрати на освоєння нових земель? Логічною відпо-
віддю буде прагнення на початковому етапі якимось 
чином прогодувати себе, а далі – організувати госпо-
дарство з метою створення надлишків виробництва 
для їх реалізації як у метрополію, так і в інші поліси. 

Аналогічну думку висловлював Ю. Г. Виноградов, 
який стверджував, що основна маса завезеного з 
метрополії товару була призначена для торгового 
обміну з районами, що оточували поліс [1, с. 53]. 
Як доказ цього, за словами Ю. Г. Виноградова, є 
наявність археологічних знахідок грецьких виробів 
на поселеннях та похованнях зокрема лісостепової 
Скіфії. Існує твердження деяких дослідників, що 
широкий розмах торгівельних відносин з оточуючим 
населенням на початку існування поліса є сумнівним 
через малу кількість матеріалу. Той факт, що знахідки 
грецьких виробів архаїчного періоду у степових та 
лісостепових районах нечисленні, можна пояснити 



«Історія»  

7 

тим, що дані матеріали могли осідати лише у пле-
мінних вождів і не були доступні загалу. Це доводять 
археологічні розкопки скіфських поселень та курганів, 
де наявність грецьких виробів присутня у більшій 
кількості в останніх. На захист існування товарних 
відносин на початковому етапі становлення поліса 
можна привести добре відомий у тодішній Греції 
факт про поширення пиятики у скіфських племен. 
І саме вино, яке завозилося в Ольвію переважно з 
острівної Греції, могло бути однією із головних статей 
торгівлі та обміну. Що ж стосується Мілета, то в 
архаїчний період ймовірним видом товару для полісу 
з метою обміну могли бути, зокрема, дорогі тканини, 
якими славився тодішній Мілет. Від оточуючих 
племен, в основному осілих скіфів, що займалися 
землеробством, поліс міг отримувати зернові культури 
як для внутрішнього вжитку, так і для експорту в 
метрополію. За свідченням дослідників на ранніх 
етапах поліс навряд чи міг виробити достатню 
кількість зерна, зокрема для експорту [2, с. 52]. Це 
також свідчить про те, що ці торгово-обмінні від-
носини склались не випадково і хаотично, їм мали 
передувати певні «розвідки» територій та ситуації 
в новому регіоні. Але, не зважаючи на наявність 
торгівельних відносин на поселеннях в архаїчний 
період, ймовірніше за все, основною ціллю Мілетської 
колонізації є не пошук ринків збуту своїх товарів, 
а пошук територій і ринків сировини, а саме зернових 
культур, худоби, деревини, і, можливо, сировини 
для чорної металургії. Як один із фактів на доказ 
цього твердження можна привести стан справ у 
самому Мілеті у VII ст. до н. е., який постраждав 
від воєн з Лідійським царством і прийшлими пле-
менами кіммерійців, які цілком могли завдати шкоди 
Мілетській хорі і підірвати цілісність її економіки. 
Тому цілком ймовірним є факт початку колоніальної 
політики Мілета в Північне Причорномор’я, зокрема 
в Нижнє Побужжя, яка ознаменувалася заснуванням 
спочатку поселення Борисфен на о. Березань, а потім, 
з новою хвилею колоністів, заснуванням нового 
полісу – Ольвії. Але якими б не були поліси за своєю 
спрямованістю – торгівельні, чи землеробські, фактом 
залишається те, що на першому етапі формування 
нової держави основою їх економіки все ж мало 
бути саме сільське господарство. 

Торкнемося ближче питань економічних відносин 
між метрополією і новоствореним полісом. Почи-
наючи з другої половини VI ст. до н. е. можна 
говорити про формування окремого етапу торгівель-
но-обмінних відносин Ольвії у зв’язку з початком 
перетворення її зі звичайного, але не випадкового, 
поселення на центр, у якому починають формуються 
передумови створення поліса. Ця полісна система 
формувалася все ж таки на землеробній основі. На 
зміну монет-стрілок, що були поширені на Березан-
ському поселенні, в грошовий обіг Ольвії вводиться 
нова мілка монета – дельфінчик, що можна також 
пов’язати зі змінами в релігійній сфері поліса. Цей 
момент дослідники пов’язують із виникненням 
Агори – торгівельно-адміністративного центру міста, 
хоча на початковому її етапі Агора являє в більшій 
мірі не торгівельний осередок, а лише суспільний 

центр. Як вже згадувалося вище стосовно самих 
торгівельних відносин, то на початковому етапі вони 
носили двоякий характер: мали місце як грошові 
відносини, так і натуральний обмін [3, с. 126]. Зокрема 
торгівельні відносини Ольвії з метрополією в цей 
період були досить тісні і, виходячи з усього, реалі-
зовувалися не стихійною торгівлею, а регулярними 
рейсами мілетських купців до Ольвійського полісу. 
Базуючись на археологічному матеріалі Ольвії, 
зокрема залишках кераміки, можна стверджувати, що 
переважна її частина була виготовлена саме мілет-
ськими майстрами і завезена з метрополії. Також з 
Мілета в Ольвію поряд з керамікою завозилися вино, 
тканини, скульптурні вироби і навіть архітектурні 
деталі. На підтвердження тісних економічних зв’язків 
Ольвії з Мілетом є свідчення того, що з метрополії 
була перенесена і монетна система, зокрема введення 
в обіг ольвійських литих асів [4, с. 68]. В грошовому 
обігу Ольвії, як зовнішньому, так і внутрішньому, 
мали місце кизикіни, що являлись основною грошо-
вою одиницею грецького світу, починаючи з VI ст. 
до н. е. Також мають місце знахідки статерів. 

Дослідники вважають, що Ольвія могла експор-
тувати до Мілету і інших полісів хліб (як обмінний, 
так і вироблений), худобу, будівельний ліс, і, можливо, 
в невеликій кількості сировину для чорної металургії. 
Звичайно, ці твердження ґрунтуються на основі 
археологічних даних. Під час дослідження поселення 
поблизу Широкої балки були виявлені у великій 
кількості зернові ями для зберігання зерна та печі 
для його просушки. Під час активного дослідження 
хори Ольвії архаїчного періоду було виявлено багато 
аналогічних поселень, які могли використовуватися 
як місця вирощування та обробки зерна [3, с. 68]. 
Не дивлячись на це деякі дослідники вважають, що 
у VI ст. до н. е. про розвинену зернову торгівлю 
говорити ще не можна [2, с. 55]. Але фактом зали-
шається те, що активне освоєння Нижнього Побужжя 
в цей період і становлення Ольвії як аграрного центру 
могло дати основу для розвитку саме зернової тор-
гівлі. Тим більше, якщо взяти до уваги товарообмінні 
відносини зі скіфським світом на початковому етапі. 

Неоднозначним залишається питання щодо об-
сягів виробництва сезонного Ягорлицького поселення, 
що спеціалізувалося на видобутку та обробці сиро-
вини для чорної металургії. Частина дослідників 
вважає, що даний металургійний осередок забезпе-
чував продукцією лише внутрішній ринок Березан-
ського та Ольвійського полісів, а не далекий Мілет. 
Хоча заперечувати факт, можливо, невеликих поста-
вок сировини в метрополію та інші міста не можна. 

Питання щодо торгівлі рабами в архаїчний період 
існування поліса, що часто порушується в літературі, 
підтверджень не має, як і не може слугувати доказом 
цього лише наявність рабів. Так само не може 
відповідати реальності відношення Нижнього По-
бужжя як території поставки рабів. Адже колоні-
заційні процеси в регіоні мали специфіку мирного 
освоєння територій та подальші аграрні та торгівельні, 
а не загарбницькі відносини з оточуючим світом. 

Щодо торгівлі лісом, то як доказ слугує наявність 
а архаїчну добу на території сучасної Кінбурнської 
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коси великої лісистої території – Гілеї. Цей факт 
дає можливість зробити висновки про використання 
деревини не лише для внутрішніх потреб, але і для 
зовнішнього ринку, зокрема мілетського. 

Те ж саме стосується і тваринництва. За свід-
ченням Геродота в районі Ольвії знаходилися обширні 
території, сприятливі для випасу худоби, як великої, 
так і мілкої. Про це свідчить відкриття багатьох 
тимчасових стоянок для випасу худоби, зокрема, в 
Аджигольській балці, та наявність у великій кількості 
остеологічного матеріалу як в самій Ольвії, так і 
на всіх відкритих поселеннях хори [5, с. 83]. Хоча 
на перших етапах освоєння території худоба могла, 
ймовірніше за все, вимінюватись у оточуючих племен. 

Отже, можна стверджувати, що основними стат-
тями експорту з території поліса до метрополії були 
зернові культури, ліс, худоба та металургійна сиро-
вина. Хоча, ймовірно перелік експортних товарів міг 
мати і більш широкий асортимент. 

Цікавим є питання політичних відносин Ольвії 
з метрополією. Найбільш відомим фактом таких 
відносин був договір ісполітії – рівності громадян-
ських прав усіх членів союзу міст, що заключали дану 
домовленість. Щодо часу виникнення цих відносин 
точилася полеміка. Але більш ймовірно, що ісполітія 
відноситься до архаїчної доби, можливо, після 
кінцевого оформлення Ольвійського суспільства, а 
саме у другій половині VI ст. до н. е. Слід зауважити, 
що ця домовленість заключалася двічі. Другий договір 
з Мілетського Дельфініона відноситься, скоріш за 
все, до періоду після осади Ольвії військами Зопі-
ріона, тобто до 329-328 рр. до н. е. [1, с. 69]. До того 
ж ісполітія Мілету і Ольвії підтверджувала не лише 
державно-правові та економічні аспекти відносин, 
а й перш за все – релігійні. 

Державний устрій полісів архаїчного періоду 
часто характеризують як диктатура ойкіста. Засну-
вання, зокрема, Березанського і Ольвійського полісів 
свідчить про організованість даного заходу. А це 
говорить про те, потік переселенців з метрополії 
мав відбуватися під керівництвом певних осіб, в 
даному випадку – ойкістів, яких обирали в самій 
метрополії з числа місцевої аристократії. Аналіз 
епіграфічних джерел та свідчень істориків античності 
підтверджує той факт, що на початку становлення 
Ольвійського полісу вся влада належала саме мілет-
ській аристократії, імена представників якої зустрі-
чаються в обох містах. Саме цим ойкістам, які 
прибули на нові території з першими хвилями 
переселенців, і належала повна влада в полісі. Слід 
відмітити, що для освоєння великої території По-
бужжя, зокрема території майбутньої Ольвійської 
держави, були потрібні великі людські резерви, що 
є доказом декількох хвиль колоністів – епойків. Про 
це свідчить наявність великої кількості тимчасових 
землянок і напівземлянок на території Ольвії та 
хори, хоча приблизно в цей же час на Березанському 
поселенні відбувається масштабна перебудова і пере-
планування, що досягають своїх найбільших розмірів. 

В релігійному житті метрополії і поліса архаїчного 
періоду можна знайти і відмінності, які стосувалися 
культу Аполлона. Головним полісним божеством 
періоду становлення Ольвії і розквіту Березані 
вважався Аполлон Лікар, хоча в Мілеті на перший 
план виступав Аполлон Дельфіній. За словами дослід-
ників саме Аполлон Лікар вважався покровителем 
колонізації і перших поселенців [6, с. 39]. Як доказ 
першості культу Аполлона Лікаря є наявність в Ольвії 
першого теменосу, на якому знаходився присвячений 
йому храм, спорудженням якого займалися, ймовір-
ніше за все, мілетські майстри. Але вже з середини 
VI – до початку V ст. до н. е. у зв’язку з новими 
хвилями переселенців, заключенням ісполітії з Міле-
том і формуванням полісної системи Ольвії, на 
перший план виходить культ Аполлона Дельфінія. 
Про це свідчить будівництво нового, масштабнішого 
теменоса, на якому було зведено храм на його честь. 
Та на відміну від храму Аполлона Лікаря, новий 
храм був споруджений власними силами поліса і, 
ймовірно, вже після падіння Мілета на початку 
V ст. до н. е. Цілком можливо, що занепад метрополії 
стимулював переселення його жителів на територію 
Ольвійського поліса. Та все ж культ Аполлона Лікаря 
не втратив своєї актуальності і існував досить довгий 
час поряд з новим. Цей процес, очевидно, супро-
воджувався певними внутрішніми конфліктами між 
першопоселенцями, які володіли кращими землями і 
займали більш привілейоване становище, і новими 
епойками, які, не зважаючи на ісполітію, могли бути 
позбавлені певних громадянських прав. Становлення 
культу Аполлона Дельфінія пов’язане з випуском 
перших ольвійських монет у формі дельфіна. 

Якщо проаналізувати епіграфічні пам’ятки Ольвії, 
то слід відмітити повне копіювання шрифту і системи 
письма метрополії. Те саме стосується і мовної форми, 
окремі фонетичні явища якої, що були притаманні 
лише Мілету, знайшли своє відображення і в Ольвії. 
Аналогічна ситуація простежується і у копіюванні 
звичок, що були «вивезені» з метрополії, типові 
іонійсько-мілетські антропоніми, спільні риси і у 
будівництві та архітектурі. До найбільш важливих 
моментів спорідненості Мілета і Ольвії є перенесення 
з метрополії на Березанське та Ольвійське поселення 
релігійних та державних інститутів: ольвійський 
календар, що в деталях копіює мілетський, велика 
кількість типових мілетських богів знайшли своє 
місце в ольвійському пантеоні, наявність культових 
колегій, що мали місце в метрополії. 

Все це свідчить про дійсно тісні зв’язки Мілета 
і Ольвії, зокрема в політичному та релігійному плані. 
Хоча заснована на великій відстані апойкія Мілету 
могла обрати свій власний шлях розвитку і проводити 
незалежну політику. Але два міста були потрібні 
одне одному, і, як відзначають дослідники, саме 
близькість Мілета зі своєю колонією – Ольвією, 
була найбільш виражена поміж інших архаїчних 
колоніальних об’єднань. 
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Рижева Н. О. 

 
 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕРФЕЙ УКРАЇНИ КАДРАМИ 
ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ 

(кін. XVIII – поч. XX ст.) 
 
 

У статті відповідно до індустріально-технічних змін кінця XVIII – початку XX ст. 
досліджуються головні напрями забезпечення верфей інженерно-технічними кадрами. 
Розглядається система підготовки спеціалістів через різні форми навчання. 

Ключові слова: суднобудування, кадровий потенціал, верф, конструкції кораблів. 
 
В статье в соответствии с индустриально-техническими изменениями конца 

XVIII – начала XX ст. исследуются главные направления обеспечения верфей 
инженерно-техническими кадрами. Рассматривается система подготовки специа-
листов через разные формы обучения. 

Ключевые слова: судостроение, кадровый потенциал, верфь, конструкции 
кораблей. 

 
The main lines of ensuring the shipyards with engineering and technical personnel are 

investigated in the article in accordance with the industrial-technological changes late XVIII – 
early XX cent. The article deals with the system of training through various forms of teaching. 

Key words: shipbuilding, staff potential, shipyard, ship construction. 
 
 

Суднобудування синтезує знання багатьох галу-
зей науки та техніки, саме тому в процесі створення 
нових суден запорукою успішної реалізації складних 
інженерних рішень стає освітньо-фаховий рівень 
спеціалістів. 

Автор пропонованої розвідки ставить за мету 
на підставі узагальнення джерельного матеріалу, 
наукових розробок [1] розглянути шляхи формування 
висококваліфікованих суднобудівників та виявити 
специфіку цього процесу в Україні. 

На Півдні України розбудова суднобудівних 
осередків передбачала застосування певних традицій 
і культури вітрильного кораблебудування. Носієм 
цього став особливий загін висококваліфікованих 
фахівців, яких тоді називали корабельними май-
страми. У кінці XVIII ст. саме вони і теоретично 
розробляли нові типи кораблів Чорноморського 
флоту, і матеріально втілювали свої ідеї. Рівень 
професіоналізму перших корабельних майстрів 
В. Селянінова, С. Афанасьєва, О. Катасанова, О. Со-
колова визначався довгими роками учнівства, само-
освіти й накопичення досвіду. Загальні уявлення про 
типи й конструкції суден, необхідних для Чорно-
морського регіону, корабельні майстри здобували 
безпосередньо на виробництві. 

З розвитком суднобудування, збільшенням обсягів 
робіт потреба в технічно освічених фахівцях зростала, 
однак їх чисельність була незначною. Корабельні 
майстри фізично були не в змозі проконтролювати 
якість виконуваних робіт на верфях. У 1797 р. для 
нагляду за якістю суднобудування в усіх великих 
портах уведено посаду «обер-сарвайєра» [2]. Відпо-
відно до Височайшого указу від 26 лютого 1797 р. 

у Миколаєві й Севастополі були створені спеціальні 
класи, які мали відвідувати «штаб і обер-офіцери... 
для проходження тактики, еволюції, навігації, прак-
тики й корабельної архітектури». Навчальні класи 
забезпечувалися необхідними «матеріалами» [3]. 

У 90-ті рр. XVIII ст. перерозподіляється кадровий 
склад верфей Півдня України. У зв’язку з плано-
ваною на майбутнє концентрацією суднобудування в 
Миколаєві в це місто переселено з Херсона 5 тис. 
майстрів і 3 тис. членів їх сімей [4]. 

Поступово Миколаїв стає і центром навчання 
спеціалістів морської справи, замість Херсонського 
Морського кадетського корпусу. Так, у Миколаєві 
в 1794 р. утворюється новий навчальний заклад. У 
1798 р. офіційно затверджується статус Миколаїв-
ського (Чорноморського) штурманського училища. 
У цьому ж році до нього приєднується училище 
корабельної архітектури. Метою останнього стає 
підготовка кадрів, що володіють базовими теоре-
тичними знаннями із суднобудування. Основними 
предметами були математика, механіка, теорія кораб-
лебудування та англійська мова [5]. Цей навчальний 
заклад на Півдні проіснував лише п’ять років, у 
1803 р. його закрили «як зайвий». Збереглося й 
досить плідно працювало Миколаївське штурманське 
училище (Чорноморське), що мало штат 271 учня. 
У 1805 р. воно скорочується до 152 чол., а в 1826 р. 
навчальний заклад реформовано в Чорноморську 
штурманську роту. За першу половину ХІХ ст. 
кількість його випускників склала 450 чол. [6]. 

Зміни в морському управлінні й суднобудуванні 
розпочалися на початку XIX ст. і супроводжувалися 
переглядом загальної концепції комплектування 
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кадрового складу адміралтейств. «Комітет для утво-
рення флоту» (засновано в 1802 р.) визнавав, що 
спорудження суден в імперії обходиться набагато 
дорожче, ніж в Англії, де «кращий і більш правильний 
розподіл робіт» [7]. З метою підвищення виробничої 
результативності змінювався алгоритм роботи керів-
ного складу верфей, зокрема два корабельні майстри 
призначалися на посади «директорів». Перший 
контролював використання будівельних матеріалів, а 
другий – хід виробничих робіт. Для складання 
креслень і «розбивки корабельних частин на плазі» 
у штат адміралтейств зараховувалися шість нових 
чиновників, що іменувалися «драфцманами». Усім 
корабельним майстрам збільшувалася платня й 
надавалося житло в містах, де розташовувалися 
адміралтейства, або виділялися гроші на оплату 
помешкання [8]. 

Наприкінці 10-х – на початку 20-х рр. XIX ст. 
промислова модернізація, що відбувалася в цей 
період у Західній Європі, переломлюючись крізь 
призму феодально-кріпосницьких відносин Російської 
імперії, спонукала до змін в обсягах, структурі й 
трудомісткості суднобудування. Підвищилася питома 
вага робіт, що вважалися раніше допоміжними чи 
супровідними. Загальною парадигмою стає технічне 
вдосконалення виробничих процесів та формування 
якісно нового професійного складу верфей на засадах 
базових теоретичних знань. 

Початок використання в адміралтействах парових 
машин і будівництво першого пароплава («Везувий», 
1820 р.) знаменувало новий етап у формуванні кадрів 
суднобудівників. Реальна перспектива повсюдного 
застосування парових машин у виробничих процесах 
верфей і на суднах зробила нагальним питання 
фахового забезпечення їх монтажу, обслуговування 
й ремонту. За наполегливою вимогою військового 
губернатора Миколаєва й Севастополя, головного 
командира Чорноморського флоту і портів О. Грейга 
до штату Миколаївського адміралтейства введено 
машинного майстра В. Овена (швед за походженням), 
а також його помічника – вільнонайманого майстро-
вого Ф. Терентьєва. В обов’язки В. Овена входили 
установка й обслуговування суднових і берегових 
машин, навчання учнів, практична підготовка ко-
манди «Везувия» до користування й обслуговування 
механічної установки пароплава. У грудні 1820 р. 
створюється спеціальна команда з 22 осіб «для 
парових машин». До неї ввели екіпаж машинної 
частини «Везувия», двох флотських юнг і трьох 
учнів, «які математичні науки закінчили» [9]. 

Необхідність підвищення загального рівня про-
фесійної підготовки адміралтейських і флотських 
службовців змусила О. Грейга запровадити низку 
заходів, серед яких він особливо виділяв «відкриття 
лекцій з корабельної архітектури, під час яких молоді 
офіцери почерпнуть відомості про кораблебудівну 
частину, досить важливу й до сього тут непояснену» 
[10]. 

Із-поміж важливих подій розглянутого періоду 
слід назвати й відкриття в Севастополі в 1822 р. 
Морської бібліотеки, що була укомплектована й 
книгами з корабельної архітектури [11]. 

У другій чверті XIX ст. ускладнення суднобудів-
них процесів зумовило і якісні зміни в рівні підго-
товки фахівців вищої кваліфікації. У спеціальних 
навчальних закладах того часу викладалися загальні 
теоретико-практичні курси. Професійна підготовка 
«вузьких фахівців» – бухгалтерів, моделістів, фахівців 
слюсарної, токарської справи тощо – відбувалася вже 
під час їхньої практичної діяльності на верфях. Такий 
шлях підготовки професіоналів був малоефективним 
і не гарантував високого рівня кваліфікації. Пере-
бороти можливу кадрову кризу Південних верфей 
допомогли ініціативи О. Грейга. У 20-ті рр. XIX ст. 
найбільш талановитих молодих людей направлено 
«для навчання топографії, бухгалтерії, архітектурі, 
літографії, гравіруванню» до Санкт-Петербурга [12], 
а у великі промислові регіони на підприємства від-
правлено «молодих людей» для освоєння токарної, 
слюсарної, ковальської, сукняної справи [13]. У цей 
же час, Чорноморським відомством відряджається 
до Англії група молоді для набуття знань із корабле-
будування. Пройшовши курс корабельної архітек-
тури, О. Акімов, В. Апостолі, С. Чернявський стали 
пізніше відомими кораблебудівниками [14]. 

У другій половині 20-х рр. XIX ст. відбувається 
реорганізація всієї системи підготовки кадрів. Учи-
лище корабельної архітектури, що було створене в 
Петербурзі в 1798 р., набуває нової організаційної 
форми (нагадаємо, що в 1798 р. відкрилося й училище 
в Миколаєві, проте у 1803 р. його закрили). У 1826 р. 
формується Навчальний морський робітничий екіпаж, 
до складу якого й увійшло Петербурзьке училище 
корабельної архітектури. Мета нової навчальної 
структури визначалася як «забезпечення флоту 
кондукторами корабельних інженерів і вправними 
майстрами для адміралтейства». Його випускники 
направлялися і на Південь України. Перші дві роти, 
названі «кондукторськими», готували корабельних 
інженерів і механіків для «керування пароплавними 
машинами». Учні для цих рот відбиралися на засадах 
станових обмежень: приймали лише дітей дворян і 
обер-офіцерів [15]. Інші три роти, названі «майстер-
нями», готували кадри середньої ланки. «Навчалися 
майстерностей: теслярської, шлюпкової, веслової, 
столярної, малярської, скляної, щоглової, блокової, 
коркувальної, такелажної, вітрильної». Навчальний 
морський робітничий екіпаж функціонував майже 
30 років [16]. 

Структурно-організаційні зміни торкнулися в 
розглянутий період і керівної ланки фахівців-
суднобудівників. Створюється Корпус корабельних 
інженерів (15 грудня 1826 р.), до складу якого 
включено корабельних майстрів і підмайстрів. Ство-
рення Корпусу під контролем Морського відомства 
(до 1831 р. Чорноморський корпус мав самостійне 
управління) дозволяло центральним структурам пов-
ністю регламентувати роботу вищого кораблебудів-
ного складу адміралтейств. Інженерів, об’єднаних 
у єдиний корпус інженерів, оперативно інформували 
про технічні новації, що сприяло підвищенню 
загальної професійної підготовки [17]. 

У другій половині XIX ст. суднобудівна промис-
ловість якісно змінюється. У зв’язку з початком 
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будівництва панцерного флоту висувається завдання 
підготовки нових кадрів вищої кваліфікації. Морське 
відомство Російської імперії приймає рішення сфор-
мувати в 1873 р. Технічне училище (Санкт-Петербург). 
Штат цього вищого навчального закладу склали 
225 чол. з терміном навчання – 3 роки. Училище 
діяло в складі чотирьох відділень: артилерійського, 
штурманського, кораблебудівного і механічного. 
Усього з 1873 по 1879 рр. воно підготувало 293 фа-
хівця. У 1897 р. училище було перетворене у вище 
Морське інженерне училище з двома відділеннями: 
механічним і кораблебудівним. У навчальному плані 
передбачалися такі предмети: на кораблебудівному 
відділенні – прикладна механіка, опір будівельних 
матеріалів, технологія металу і дерева, електрика й 
електротехніка, мінна справа, артилерія, пароплавна 
механіка, теорія морехідних якостей, кораблебудівна 
архітектура, креслення деталей, проектування мор-
ських суден. Морське інженерне училище не було 
вузькостановим, тобто суто дворянським навчальним 
закладом. До нього могли вступати вихідці з інших 
станів. Після закінчення кораблебудівного відділення 
нові спеціалісти направлялися в корпус корабельних 
інженерів зі званням молодших помічників судно-
будівників. Наприкінці XIX ст. вищу освіту інженерів-
кораблебудівників одержували слухачі Миколаївської 
морської академії (Санкт-Петербург), до складу якої 
входило кораблебудівне відділення [18]. 

В Україні у зв’язку зі швидкими темпами промис-
лового розвитку відчувалася гостра нестача фахівців 
із технічною освітою, в тому числі і в суднобудуванні. 
Однак, тільки наприкінці XIX в. створюються перші 
вищі навчальні заклади технічного профілю: в 1885 р. 
у Харкові – Південноросійський технологічний ін-
ститут; у 1898 р. – Київський політехнічний інститут. 
У цей же час від громадськості Миколаєва до 
Міністерства народної освіти надходили наполегливі 
пропозиції про відкриття середнього механіко-
технічного училища зі спеціальним суднобудівним 
відділенням. У вересні 1895 р. у місті була створена 
спеціальна комісія щодо вивчення питання про мож-
ливість відкриття навчального закладу. Протягом 
двох років робоча комісія підготувала обґрунтований 
проект середнього механіко-технічного училища: 

навчальний план, види практичних занять, штат 
училища, перелік устаткування для лабораторій і 
майстерень та кошторис витрат на зведення будинків 
училища. Освітньо-професійна програма була розра-
хована на чотирирічне навчання. Дисципліни теоре-
тичного плану складали 47 % від обсягу всього 
навчального часу. Інші години виділялися на прак-
тичні заняття [19]. 

У квітні 1901 р. згідно з «Височайше затвер-
дженою думкою» приймається рішення про відкриття 
в 1902 р. в Санкт-Петербурзі політехнічного інституту 
з кораблебудівним відділенням, а в Миколаєві – 
середнього механіко-технічного училища чотири-
класного типу. 

Навчальні заняття в миколаївському училищі 
почалися у вересні 1902 р. (в орендованому будинку, 
власна будівля училища побудована в 1904 р.). У 
1905 р. з метою освоєння учнями слюсарної, вер-
статної, столярної і ливарно-ковальської справи був 
побудований для майстерень у дворі навчального 
корпусу двоповерховий будинок з підвалом. Училище 
готувало фахівців середнього технічного рівня з 
механічної, електромеханічної, суднобудівної і буді-
вельно-дорожньої спеціальностей. Перші 12 випуск-
ників училища одержали атестати 10 червня 1906 р. і 
були визнані гідними звання техніка з механічної і 
суднобудівної спеціальностей. Всього за період 
1902-1917 рр. училище випустило понад 500 техніків-
механіків, головним чином суднобудівної спеціаль-
ності, з гарною теоретичною і виробничою підго-
товкою (у 1917 р. воно перетворене в політехнічне 
училище) [20]. 

У 1920 році на базі цього училища був відкритий 
індустріальний технікум, згодом реорганізований 
у Миколаївський кораблебудівний інститут. 

Таким чином, лише на початку XX ст. на Півдні 
України утворюється середнє механіко-технічне 
училище, що готувало спеціалістів безпосередньо 
практичного кораблебудівного спрямування. Випуск-
ники училища та інституту (в майбутньому) склали 
технічну інтелігенцію суднобудівного виробництва 
України, за якими закріпилася слава фахівців високого 
рівня. 
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ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЛЬНОЮ 
ЗЕМЛЕЮ СЕЛЯН ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ 

НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст. 
 
 

У статті висвітлено проблему землеволодіння селян Правобережної України 
кінця ХІХ – початку ХХ ст. На основі аналізу значного наукового доробку та історичних 
джерел досліджено рівень забезпеченості селян Правобережжя надільною землею. 
Акцентовано увагу на вивченні питання соціальної диференціації українського селян-
ства в досліджуваний історичний період. 

Ключові слова: селянство, Правобережна Україна, землеволодіння, надільна 
земля, соціальна диференціація селянства. 

 
В статье освещена проблема землевладения крестьян Правобережной Украины 

конца ХIХ – начала ХХ вв. На основе анализа значительного научного задела и 
исторических источников исследован уровень обеспеченности крестьян Право-
бережья надельной землей. Акцентировано внимание на изучении вопроса социальной 
дифференциации украинского крестьянства в исследуемый исторический период. 

Ключевые слова: крестьянство, Правобережная Украины, землевладение, 
надельная земля, социальная дифференциация крестьянства. 

 
The article highlights the problem of rural land tenure Right-Bank Ukraine late XIX – 

early XX century. On the basis of significant scientific achievements and historical sources the 
rate is Right-Bank farmers land allotment. The attention to studying the question of social 
differentiation in the Ukrainian peasantry studied historical period. 

Key words: peasantry, Right-Bank Ukraine, land tenure, land allotment, social 
differentiation of the peasantry. 

 
 
Забезпеченість селянства земельними володін-

нями – одне з найболючіших питань в історії 
Правобережної України кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
Від правильності вибору основних шляхів вирішення 
даної проблеми багато в чому залежали темпи 
розвитку продуктивних сил та виробничих відносин 
на селі, активізація товарно-грошового обігу, по-
дальше формування агропромислового комплексу 
і, як наслідок, інтенсифікація сільського господарства 
Правобережжя. 

Проблема землеволодіння українського селянства 
досліджувалася представниками дорадянської та 
радянської історичної науки. Залишається вона темою 
активних наукових пошуків і для вчених сучасності. 

Науковий доробок кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
включає праці, присвячені вивченню найрізнома-
нітніших аспектів аграрних відносин, головними з 
яких є землеволодіння та землекористування, вико-
ристання найманої праці. Особливістю досліджень 
цього періоду є вивчення агропромислового ком-
плексу українського Правобережжя в контексті 
загального аналізу соціально-економічного розвитку 
російського та українського села. Напрацювання 
цього періоду цінні перш за все тим, що їхні автори 
були сучасниками досліджуваних подій і мали змогу 
залучати до наукового обігу оригінальні джерела – 

власний досвід, спостереження, соціологічні опиту-
вання тощо. 

Серед узагальнюючих праць кінця ХІХ – початку 
ХХ ст., що носять соціально-економічний характер, 
слід виділити дослідження П. Маслова [1], М. К. Су-
ханова [2], М. В. Ркліцького [3] та інших. 

Цікавою щодо дослідження селянських господ-
дарств Правобережжя є праця Т. І. Осадчого, який 
на основі аналізу бюджетів здійснює групування 
селянських дворів Правобережжя та характеризує 
їхнє соціально-економічне становище [4]. Цієї ж 
проблеми торкається й Я. Я. Полферов. При аналізі 
ефективності функціонування селянських господарств 
автор також звертається до аналізу їхніх бюджетів 
та частки прибутків від продажу виробленої про-
дукції та сторонніх заробітків. Але він переважно 
спирається на матеріали південних степових губерній 
України [5]. 

Серед історіографічного доробку радянського 
періоду слід відзначити праці, що охоплюють майже 
всі аспекти аграрних відносин в Україні загалом і на 
Правобережжі зокрема. Такими є роботи А. В. Чая-
нова [6], С. М. Дубровського [7-8], С. М. Сидельни-
кова [9-10], П. П. Теличука [11], В. П. Теплицького 
[12], С. П. Павлюка [13]. Автори традиційно висвіт-
люють Південно-Західний економічний район, або 
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українське Правобережжя, як таке, що мало особливі 
риси розвитку сільського господарства. В ході 
ґрунтовного аналізу аграрних відносин вони од-
ностайні в констатації того факту, що соціально-
економічне становище селянства Правобережної 
України було особливо гострим, головною причиною 
чого був несправедливий поділ землі в ході реформи 
1861 р., та у висновку, що правобережжя Дніпра 
було одним з передових регіонів Російської імперії 
за рівнем розвитку капіталізму в сільському госпо-
дарстві. 

Серед праць радянського періоду особливо 
виділяється наукове дослідження І. О. Гуржія, який 
на основі аналізу статистичних даних, з залученням 
широкого кола архівних джерел, визначив місце та 
значення українських губерній в економіці Російської 
імперії, в тому числі й її агропромислового комплексу. 
Поряд з цим автор акцентував увагу на ролі Право-
бережжя в сільському виробництві країни [14]. 

Якісно новий етап у вивченні аграрної історії 
Правобережжя кінця ХІХ – початку ХХ ст. розпо-
чався з проголошенням державної незалежності 
України. На сьогоднішній день існує низка робіт, 
присвячених загальним питанням з даної пробле-
матики. Тему аграрної історії краю, зокрема проблеми 
соціально-економічного життя селянства, особли-
востей його ментальності розробляють Л. М. Горенко 
та Ю. П. Присяжнюк [15] та інші. 

Автор даної статті ставить завдання дослідити 
рівень забезпеченості селян надільною землею, а 
також визначити його вплив на процеси соціальної 
диференціації селянства Правобережної України 
наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

Для українського села ринкова трансформація 
економіки Російської імперії мала досить неоднорідні 
соціально-економічні наслідки. З одного боку, підйом 
сільського господарства та активізація діяльності 
земств та державних органів з покращення медичного 
обслуговування призвели до значного зростання 
сільського населення України – з 1891 по 1915 рр. 
воно зросло з 18712 тис. Осіб до 27676 тис., або 
майже у 1,5 рази [16, с. 96]. Причому, незважаючи 
на зростання міст у цей період, частка населення у 
сільській місцевості майже не зменшилася. За пере-
писом 1897 р. На селі проживало 86,8 % населення 
українських губерній, а станом на 1 січня 1914 р. – 
84,8 % [17, с. 7]. 

З іншого боку, протягом досліджуваного періоду 
перехід до ринкових відносин неминуче супроводжу-
вався процесами наростання майнової диференціації 
селянства. А значне демографічне зростання обумо-
вило ще й проблему землезабезпеченості. Станом 
на 1905 р. з 44 млн дес., придатних для сільсько-
господарського землеволодіння та землекористування, 
припадало 58,5 %. На Правобережжі вона становила 
49,8 %, на Лівобережжі – 68,5 %, на Півдні – 58 % 
землі [18, с. 401-402]. 

Площа надільних селянських земель в Україні 
у 1905 р. становила понад 20,1 млн дес. З них на 
Правобережжя припадало близько 6,2 млн дес., 
тобто 30,6 % всього надільного землеволодіння, на 

Лівобережжя – близько 7,2 млн дес., або 35,7 %, і 
на Південь України – близько 6,8 млн дес., або 
33,7 % [17, с. 17]. Таким чином, при тому, що площа 
надільних земель на Правобережжі була порівняно 
найменшою, усі регіони України мали приблизно 
однакові загальні селянські надільні площі. Проте, 
протягом досліджуваного періоду спостерігалася 
досить значна різниця у забезпеченні селян надільною 
землею у розрахунку на одну ревізьку душу. Причому 
через постійний ріст населення ця величина щодалі 
зменшувалася. Якщо в 1860 р. на одну ревізьку душу 
по Україні в середньому припадало близько 3 дес. 
землі, а в 1880 р. – трохи більше 2 дес., то в 1900 р. 
середній наділ ледве сягав 1,5 дес. [19, с. 392]. 

У 1905 р. найменш забезпеченими надільною 
землею були господарства правобережних губерній – 
в середньому на двір у Подільській губернії припадало 
3,3 дес., у Київській – 3,8 дес. та 5,2 дес. – у 
Волинській губернії. Порівняно з Правобережжям, 
на Лівобережжі селяни були забезпечені надільною 
землею дещо краще: у Полтавській губернії на одне 
господарство припадало в середньому 4,9, у Черні-
гівській – 6,3, у Харківській – 7,3 дес. землі на 
один двір. Найкращим щодо володіння надільною 
землею було становище селян Південної України, 
де в Херсонській губернії в середньому на двір 
припадало 7,8, у Катеринославській – 9,3 та у 
Таврійській – 14,7 дес. надільної землі на одне 
господарство [11, с. 43-44; 17, с. 17]. 

Таким чином, згідно статистичними даним, 
найменш забезпеченими надільними землями були 
селяни Київської, Подільської та Полтавської губер-
ній, далі йшли решта губерній Лісостепу, і найкраще 
забезпеченими надільною землею були селяни Півдня 
України. В цілому ж серед регіонів, найгірше були 
забезпечені надільною землею селяни Правобережжя. 

Разом з цим, всередині самого селянства спосте-
рігалася диференціація, головним критерієм якої була 
забезпеченість надільною землею. Про нерівномір-
ність розподілу надільної землі свідчать наступні 
дані: близько 43,4 % селянських дворів України 
мали до 5 дес. землі, 39,2 % мали до 10 дес. і понад 
16 % – більше 10 дес. надільної землі. Проте, якщо 
на Півдні 79 % селянських господарств мали більше 
5 дес., на Лівобережжі – 65,3 %, то на Право-
бережжі – лише 43,6 %. Якщо на Півдні дрібні 
господарства – до 5 дес. – складали лише 21 % усіх 
господарств, а на Лівобережжі – 44,7 %, то у 
правобережних губерніях вони становили більше 
половини – 58,4 % усієї кількості селянських госпо-
дарств [17, с. 14-15; 11, с. 44]. Таким чином, селяни 
Правобережної України були найменшою мірою 
забезпечені надільною землею по Україні. 

Нерівномірність розподілу надільної землі між 
селянами пояснюється насамперед наявністю суттє-
вих відмінностей між розрядами селян, що історично 
склалися протягом тривалого періоду. Зокрема, на 
Правобережжі України в 1905 р. у найгіршому 
становищі були чиншовики (тобто орендатори, які 
сплачували власникові землі чинш у вигляді нату-
рального оброку або грошової ренти). Наприклад, 
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середній розмір їхніх володінь у Подільській губернії 
становив лише 2,2 дес. Колишні державні селяни 
правобережних губерній володіли в середньому 
7,1 дес. на двір, поміщицькі та удільні – 5,1 дес. на 
двір [20, с. 42, 44]. Часто спостерігалися порушення 
при розподілі вакантних надільних земель. Але, в 
переважній більшості, скарги селян щодо цих фактів 
залишалися без вирішення. Зацікавлені особи, пере-
важно з числа заможної частини общини, які захопили 
вакантні землі, заважали «складенню необхідних 
для цього приговорів сільських сходів» [21]. 

На 1905 р. розподіл надільної землі між селян-
ськими господарствами усіх розрядів Правобережжя 
був наступним: кількість дворів, що мали до 5 дес. 
надільної землі становила 79 613 – у Волинській 
губернії, 201 456 – у Київській, 360 471 – у Поділь-
ській; кількість дворів, що мали від 5 до 10 дес., у 
Волинській губернії становила 147 699, у Київській – 
128 494, у Подільській – 90 795; кількість дворів, 
що мали більше 10 дес., у Волинській губернії стано-
вила 65 075, у Київській – 33 003, у Подільській – 
7 498 [22, с. 3]. 

Таким чином, спираючись на наведені дані, 
приходимо до висновку, що забезпеченість селян 
Правобережжя надільною землею була незадовіль-
ною. Лише у Волинській губернії селянські госпо-
дарства, що могли забезпечити себе необхідним 
хлібом з власного господарства, становили більш-
менш значну частку – 22 %. У Київській і особливо в 
Подільській губерніях середня забезпеченість на-
дільною землею на початку ХХ ст. була вкрай 
низькою. Саме тому Поділля та Київщину можна 
охарактеризувати як губернії гострого малоземелля. 

Ряд істориків та економістів кінця ХІХ – початку 
ХХ ст., досліджуючи кошториси селянських госпо-
дарств, прийшли до висновку, що на Правобережній 
Україні могли зводити кінці з кінцями лише такі, 
які в результаті реформи 1861 р. одержали не менше 
5 дес. землі на ревізьку душу при урожаї сам-п’ять. 
При цьому такі господарства ледве задовольняли 
свої потреби у продуктах харчування, не маючи 
ніяких лишків на необхідні витрати для купівлі 
продуктів харчування, що не вироблялися у власному 
господарстві, товарів повсякденного вжитку, сплати 
податків тощо. Статистика земельної власності 
свідчить, що з майже 1,48 млн ревізьких душ Право-
бережжя одержали наділи до 5 дес. понад 1,36 млн 
або 92,5 %. Особливо мало надільної землі в ході 
реформи одержали селяни Київської та Подільської 
губерній, де частка наділених землею до 5 дес. на 
ревізьку душу становила 96,4 % та 97,7 % відповідно. 
У Волинській губернії цей показник складав 80,9 % 
[20, с. 24-25]. 

За підрахунками Л. М. Марреса, заснованих на 
співставленні середньої кількості надільної землі, 
врожайності зернових на селянських землях та норм 
харчування середньої селянської сім’ї і необхідного 
корму господарській худобі, така кількість землі 
не могла забезпечити продовольчих потреб селян. 
Лише у Таврійській губернії надільні землі забез-

печували продовольчі та кормові потреби своїх 
власників та давали лишки. У Катеринославській та 
Волинській губерніях у селянських господарствах 
вистачало зерна як для харчування, так і частково 
для корму худобі. У решті ж губерній хліба, що 
збирався з надільних земель, було недостатньо навіть 
для харчування. У Херсонській губернії цей дефіцит 
становив 3 млн пуд., у Харківській, Київській і 
Подільській – від 5 до 10 млн, у Полтавській та 
Чернігівській – більше 10 млн пуд. [23]. 

Якщо ж врахувати факт диференціації селянства 
за ознакою земельної власності, то картина забез-
печення продовольством з надільних земель матиме 
ще гірший вигляд. 

Значний вплив на розмір надільного землевоз-
лодіння мала й демографічна ситуація у регіоні. За 
найменшої площі, на Правобережжі України про-
живало найбільше сільських мешканців. Протягом 
досліджуваного періоду тут спостерігалася найвища 
густота населення, особливо в Київській та Поділь-
ській губерніях. За переписом 1897 р. на одну 
квадратну версту в Волинській губернії припадало 
47,5 мешканців, у Київській – 79,4, у Подільській – 
81,8 осіб. У 1913 р. ці показники становили відпо-
відно 66,5, 107 і 109,9 мешканців на одну квадратну 
версту [17, с. 7]. Демографічний ріст негативним 
чином відображався на землезабезпеченості право-
бережного селянства. У звіті про стан селянських 
господарств Бердичівського повіту Київської губернії 
значилося, що «заведений серед малоросійського 
населення звичай сімейних розділів... роздробив 
наділи на дрібні частки і створив масу сільського 
пролетаріату, яка володіє загалом такою незначною 
ділянкою землі, що вести на ній самостійне господар-
ство і прохарчувати сім’ю буквально неможливо» [24]. 

Пояснюючи витоки зменшення рівня землеза-
безпеченості селянства, у 1890 р. подільський 
губернатор у своєму звіті зазначав, що «не дивлячись 
на існування обмежувальних норм, встановлених у 
цьому відношенні законом, фактичне подрібнення 
наділів являє собою поширене явище, що прикри-
вається легальним видом спільного користування. 
Боротьба з ним важка, і безуспішність її знаходить 
виправдання у самій сутності подвірного володіння у 
зв’язку з традиційною прив’язаністю до землі місце-
вих селян, які прагнуть хоча б за найбільш невигідних 
умов стати самостійним господарем» [25]. 

Уряд розумів цю гостру проблему. З метою її 
вирішення була запроваджена програма переселення 
селян до Сибіру. З 1896 по 1914 рр. з дев’яти 
українських губерній переселилося понад 1,6 млн 
осіб, причому лише за останні сім передвоєнних 
років – понад 1,1 млн осіб. З них вихідцями з 
Правобережжя були 313,7 тис. та 206,3 тис. осіб 
відповідно [17, с. 11]. Проте, попри великі масштаби, 
переселення не могло перекрити природного приросту 
населення [26]. Разом з цим, на нових місцях пере-
селенці часто зубожіли і поверталися на батьківщину. 
Протягом 1886-1905 рр. до України повернулося 
понад 63 тис. осіб, або майже 12 % переселенців 
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цього періоду. Після 1910 р. повернення на попереднє 
місце проживання набуло масового характеру. В 
середньому щороку майже третина переселенців 
поверталася назад [18, с. 407]. У 1911 р., наприклад, 
до України повернулося 68,5 % переселенців [27, 
с. 16; 28, с. 52-53]. Враховуючи, що у переселенському 
русі брало участь в основному середньозабезпечене 
селянство, приходимо до висновку, що поверталися з 
Сибіру не «старі» бідняки, а з поверненням пере-
селенців збільшилася кількість нових, чим, власне, 
й було обумовлене подальше поглиблення процесу 
соціальної диференціації в середовищі селян Право-
бережної України. 

Підсумовуючи наведене вище, зазначимо, що 
селяни Правобережжя були найгірше в Україні 
забезпечені надільною землею. Лише у Волинській 
губернії селянські господарства могли забезпечити 
себе необхідним хлібом з власного господарства. У 
Київській та особливо Подільській губерніях середня 
забезпеченість надільною землею наприкінці ХІХ – 
на початку ХХ ст. була надзвичайно малою. Саме 
тому Поділля та Київщину зазначеного періоду 
характеризують як губернії гострого малоземелля. 
Ані програма переселення до Сибіру, ні Столипінська 
аграрна реформа не змогли кардинально вирішити 
цю проблему. 
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ОСНОВНІ ЗАСОБИ ПОПОВНЕННЯ КАДРОВОГО 
СКЛАДУ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ 

ЧАСІВ НЕПу 
 
 

У статті на документальній основі розглядається процес вирішення кадрового 
питання у правоохоронних органах УСРР часів нової економічної політики. Виявлені 
основні засоби кадрового наповнення міліції та кримінального розшуку та проаналізовано 
їх результативність. 

Ключові слова: правоохоронні органи, правоохоронна система, Радянська 
Україна, нова економічна політика, кадрове питання. 

 
В статье на документальной основе рассмотрен процесс решения кадрового вопроса 

в правоохранительных органах УСРР периода новой экономической политики. 
Выявлены основные способы кадрового пополнения милиции и уголовного розыска 
и проанализирована их результативность. 

Ключевые слова: правоохранительные органы, правоохранительная система, 
Советская Украина, новая экономическая политика, кадровый вопрос. 

 
On the base of documents in the article has investigated the process of personnel 

matters in the Ukrainian police during the period of new economic policy. The main ways 
of personnel replenishment and their results has analyzed. 

Key words: law-enforcement agencies, law-enforcement system, Soviet Ukraine, New 
Economic Policy, personnel matters. 

 
 
Правоохоронна система є вагомим елементом 

внутрішньої політики держави та інструментом 
соціального контролю. Вона забезпечує безпеку 
системи та слугує інтересам суспільства та держави. 
Революційні події 1917 р. призвели до докорінних 
змін у державному ладі та звичному житті сус-
пільства. Відповідно до цього трансформувалися 
уявлення про небезпеку, її джерела та способи її 
обмеження. За таких умов мусила перерватися 
наступність у діяльності правоохоронних структур, 
які після революції у більшості випадків формувалися 
наново як у організаційному відношенні, так і у 
кадровому. Проблема кадрів (як у сенсі подолання 
хронічного некомплекту, так і з точки зору якісного 
наповнення штату) супроводжувала правоохоронні 
органи України протягом періоду нової економічної 
політики через низку причин, головними серед яких 
були погана матеріальна забезпеченість, складні 
стосунки з населенням, що подекуди ставилося до 
міліції та її завдань з ворожістю, високий рівень 
ризику, ненормований робочий день, високий рівень 
вимог до правоохоронної системи з боку влади тощо. 

Проблематика формування кадрового складу 
правоохоронних органів України часів непу у радян-
ській та пострадянській науковій історичній літературі 
представлена недостатньо, здебільшого не має систем-
ного викладення та коротко подається у побіжно-
оглядовому вигляді у працях з більш об’ємною 
тематикою [1]. Проте маємо низку сучасних публі-

кацій з питань формування радянської номенклатури 
як в Україні в цілому, так й у регіональному вимірі 
зокрема, завдяки яким суттєво поглиблюються 
розуміння радянської кадрової політики, уявлення 
про «правильну біографію» людини, яка могла б 
мати кар’єрну перспективу, специфіку призначень 
та переміщень посадовців тощо [2]. 

Основними засобами формування кадрового 
складу правоохоронних органів України у 1920-ті 
роки стали спроби долучити до справи старих 
фахівців, командирування досвідчених працівників 
з міліції РСФРР, мобілізації червоноармійців, залу-
чення до справи встановлення революційного порядку 
членів КНС, налагодження системи професійного 
навчання тощо. Розглянемо основні з цих засобів 
та їх результативність. 

Місце старих спеціалістів у новій системі право-
охоронних органів. Нагадаємо, що на початковому 
етапі становлення правоохоронної системи, вона не 
мала чіткого статусу, певної структури та замислю-
валася як тимчасова діяльність на перехідний період, 
необхідний для встановлення революційного порядку. 
Оскільки сама діяльність правоохоронних органів 
змінилася докорінно, старі спеціалісти не вписувалися 
у новий формат та, з одного боку, самі залишали 
систему, а з іншого, відкидалися новою владою як 
«чужий елемент», непридатний до служби в лавах 
робітничо-селянської міліції. До того ж, серед 
дореволюційних фахівців було чимало досвідчених 
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людей з гарною освітою, які легко знаходили собі 
роботу у інших сферах зайнятості, тим більше, що 
робота у правоохоронних органах не була матеріально 
привабливою. 

Проблема, пов’язана із необхідністю залучення 
до роботи старих спеціалістів гострішою була у 
кримінальному розшуку. Для налагодження нормаль-
ної роботи не вистачало гарних оперативників, 
досвідчених спеціалістів з агентурної роботи, дакти-
лоскопістів, фотографів тощо, які б не тільки могли б 
сприяти справі боротьби зі злочинністю, а й передати 
свій досвід молодому поколінню. 

Навесні – влітку 1921 р. Головне управління 
міліції України навіть звернулося в Народний комі-
саріат праці з проханням взяти на облік спеціалістів 
царської поліції, які знайшли собі роботу не за 
профілем, для того, щоб начальники управлінь міліцій 
на місцях отримали можливість вимагати від будь-
яких установ повернення старих спеціалістів на 
роботу в правоохоронні органи. Але приймати на 
роботу дореволюційних «спеців» начальники міліцій 
мали право тільки після отримання дозволу на це 
від виконкомів та відповідних політичних органів 
на місцях [3]. 

Тож спостерігаємо певні хитання від бажання 
повністю позбутися старих фахівців та укомплекту-
вати правоохоронні органи «пролетарським елемен-
том» до розуміння цінності досвіду та знань у справі 
забезпечення внутрішнього порядку. На жаль, зараз 
дуже складно підрахувати, скільки ж старих спеціа-
лістів працювало в правоохоронних органах України 
на початку 1920-х рр. Це пояснюється тим, що, по-
перше, дані про колишніх спеціалістів не подавалися 
окремо, а вказувалися тільки загальні кількісні 
показники, і по-друге тим, що у зв’язку з перма-
нентними «чистками» колишні фахівці і самі були 
зацікавлені в тому, щоб приховати своє професійне 
минуле. Про їх кількість ми можемо судити тільки 
через опосередковані дані – скільки їх було вичищено 
з лав правоохоронних органів. 

Командирування досвідчених працівників міліції 
з РСФРР. Правоохоронна система в УСРР форму-
валася «навздогін», в цілому копіюючи основні орга-
нізаційні заходи у РСФРР. Більше того, на підставі 
постанови Всеукрревкому від 27 січня 1920 р. [4] 
про дію на території України всіх декретів РСФРР, 
НКВС РСФРР активно втручався в місцеві справи. 
Одним з напрямів посилення українського кадрового 
складу правоохоронних органів та перенесення сюди 
російського досвіду роботи стало відрядження росій-
ських міліціонерів до України. Питання про них 
гостро постало у 1920 р., після офіційного оформ-
лення стосунків між Росією та Україною у вигляді 
«воєнно-політичного союзу». Уряд України почав 
вимагати повернення російських міліціонерів на 
попередні місця роботи. Так, за наказом начальника 
Головного управління міліції УСРР О. М. Чайков-
ського, всі міліціонери, командировані з губерній 
РСФРР, повинні були не пізніше 1 січня 1921 р. 
повернутись до Росії. Правда, стосовно командного 
складу це рішення мало більш поміркований характер: 

їх відправляли назад тільки в тому разі, якщо їх було 
ким замінити [5]. Але здійснити таке повернення 
одним тільки адміністративним рішенням було вже 
неможливо. За той термін, що пройшов од початку 
їх відрядження і до 1921 р., більшість міліціонерів 
встигли перевезти в Україну свої родини, скарб. 
Були серед них і ті, хто просто не мав коштів для 
такого переїзду. Це змусило українське керівництво 
шукати вихід. Було вирішено, що російські мілі-
ціонери, які бажали продовжити роботу в міліції 
України, мали право залишатись, але працювати 
вони повинні були тепер на загальних умовах – їм 
негайно припиняли сплачувати добові, як коман-
дированим, та переводили на місцевий оклад [6]. 
Однак, командировані з Росії не могли вирішити 
цілком проблему кадрів – такої кількості «при-
бульців» та ще й з відповідними біографіями просто 
не можливо було мобілізувати. 

В умовах розвинутого бандитизму, проблем із 
постачанням, обмундируванням, утриманням, загаль-
ною непривабливістю роботи у правоохоронних 
органах тощо, відчувалася нестача бажаючих посту-
пити на службу в правоохоронні органи. Це і зумовило 
пошук інших напрямків вирішення кадрового пи-
тання, одним із яких стала мобілізація в міліцію 
військових з Червоної Армії. Саме тому рішення про 
мілітаризацію міліції за умов уведення непу можна 
розцінювати як логічне продовження політики, роз-
початої ще у 1920 р., коли міліція посилювалася 
спеціально для цього мобілізованими червоноармій-
цями, що представляли собою майже всю територію 
колишньої Російської імперії. Їх робота тут дорів-
нювала службі в армії, демобілізувати їх могли тільки 
військкомати [7]. У 1921 р. на підставі телеграми 
начальника мобілізаційного управління штабу ХВО 
від 6 жовтня 1921 р. усі установи, в які були мобі-
лізовані червоноармійці 1897 р. народження, повинні 
були звільнити їх у безстрокову відпуску [8]. Така 
кількість демобілізованих була відчутною втратою 
для міліції і тому Головне управління міліції в Харкові 
вирішило оголосити добровільний набір до лав органів 
правопорядку. З повітів надходили телеграми, в яких 
доповідалось, що внаслідок демобілізації у міліції 
спостерігався значний некомплект, який не попов-
нювався. Недостатня кількість працівників викликала 
посилення кримінальних проявів, зокрема збільши-
лась кількість грабежів. Складність міліцейської 
роботи, відсутність обмундирування, зброї, погане 
харчування та мінімальні оклади робили службу в 
міліції не дуже привабливою. І тому червоноармійські 
мобілізації залишалися одним з важливих джерел 
комплектування міліції, оскільки добровольців у 
цей час виявилося небагато. Однак зазначимо, що 
загальний відсоток щорічного поповнення міліції 
червоноармійцями був не таким вже й високим. 
Якщо зіставити кількість демобілізованих червоно-
армійців, відправлених на службу в міліцію УСРР 
із загальною кількістю працюючих в ній на той час, 
то побачимо що, приміром, у 1924 р. червоноармійці, 
якими укомплектували міліцію, склали лише 8,8 % 
від її загальної кількості. 
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Також треба вказати ще один засіб комплек-
тування міліції «пролетарським елементом», який 
було знайдено для вирішення проблеми некомплекту 
в складних умовах запровадження непу – у 1921 році. 
Це – залучення до роботи міліції незаможних селян 
[9]. Постановою ВУЦВК від 13 квітня 1921 р. було 
затверджено «Закон про комнезаможі», в одному з 
пунктів якого вказувалося, що КНС повинні взяти 
участь у формуванні кадрів міліції, та водночас 
наглядати за її діяльністю, як у центрі, так і на місцях. 
Зарахування членів КНС до лав міліції підтвер-
джувалося спеціальною постановою РНК УСРР 
від 15 квітня 1921 р. [10]. Однак свідчення з місць 
продемонстрували нерезультативність і цього способу 
формування кадрового складу правоохоронних ор-
ганів. Надто активної участі КНС у роботі міліції 
не спостерігалося. Більшість цих загонів було влито 
до складу продовольчої міліції. Решту передали 
відповідним начальникам міліцій, які були повинні 
«профільтрувати» комнезаможів та доукомплектувати 
ними правоохоронні органи. Цей перехід на службу 
членів КНС одразу ж позначився на якості роботи 
міліції. Потрібно було багато енергії та часу, щоб 
навчити вчорашніх селян-незаможників міліцейській 
службі. До того ж, більшість з них розглядали службу 
в міліції як трамплін для подальшого працевлаш-
тування – після того, як вони ставали членами 
профспілки їх можливості влаштуватися на підпри-
ємства, де сплачували відчутно більшу заробітну 
плату, підвищувалися [11]. 

Ще одним засобом забезпечення правоохоронних 
органів кваліфікованими працівниками було нала-
годження спеціальної професійної та політичної 
підготовки працівників правоохоронних органів. 
Якщо на початковому етапі свого становлення 
правоохоронна система потребувала у справжніх 
«бійцях», здатних зі зброєю у руках захищати 
революційну законність, то стабілізація життя радян-
ського суспільства, введення нової економічної 
політики, вимагали зовсім іншого типу працівників. 
У 1922 р. акценти розставлялися вже по-іншому: 
«З того моменту, як робітничо-селянська держава 
стала на шлях революційної законності, міліціонер 
є не тільки захисником республіки, а й тим каналом, 
за яким революційні закони повинні просякнути у 
шари населення та перевиховати їх. Якщо раніше, 
за умов бойової ситуації, вимагалося лише володіння 
зброєю, тепер від працівників міліції вимагається 
також знання дорученої справи, знання революційних 
законів. На жаль, добрі бійці міліції, погано або 
абсолютно не знають діючого законодавства. Таку 
ситуацію не можна терпіти надалі. Ті, хто служить 
в міліції, особливо начальники, повинні бути в першу 
голову законниками» [12]. Для забезпечення такого 
рівня фаховості працівників міліції планувалося 
здійснити підготовку усіх працюючих у міліції, від 
районного наглядача до начальника губернської 
міліції, у школі командного складу та школі міліції 
УСРР. 

Однак звиклі працювати за правилами військового 
часу, міліціонери виявляли незацікавленість у подіб-

ному навчанні. Попри усі розпорядження, на навчання 
часто відправляли людей байдужих до власного 
фахового зростання, які з’являлися на курси у 
Харків без належного обмундирування, документів 
та особистих справ. Головні острахи працівників 
за умов введення непу, переведення міліції на місцеві 
кошти, посилення конкуренції та безробіття, були 
пов’язані із можливістю втратити роботу через 
відвідання курсів. Оскільки на час відсутності хтось 
мусив заміщати командированого працівника, вини-
кало питання щодо його незамінності. Як можливі 
заходи заохочення до навчання були гарантія 
збереження робочого місця та жалування з пайком 
(основним та родинним), надання при цьому ще 
жалування й пайка курсантського, виплата жалування 
наперед тощо[13]. 

Перші невдачі не зупинили реалізації навчання 
працівників правоохоронних органів. У 1923 р. мова 
велася про діяльність на постійній основі Всеукра-
їнської школи міліції й розшуку, через яку плану-
валося пропустити в першу чергу командний склад. 
У бюджетному 1923/24 рр. були здійснені три випуски 
цієї школи, а ті, хто пройшов навчання, посилили 
собою периферію, де професійно підготовлених 
кадрів не вистачало у найбільшій мірі. У цей самий 
період закладається і певна спеціалізація у процесі 
підготовки працівників правоохоронних органів. 
Навчання в цілому поділялося на професійне та 
політично-просвітницьке, а за цільовими групами – 
на підготовку для командного складу, рядових мілі-
ціонерів та працівників кримінального розшуку. 

Підготовка молодшого та середнього командного 
складу проводилася Всеукраїнською школою команд-
ного складу при відділі міліції й розшуку УСРР, 
яка у 1923-1924 бюджетному році підготувала 282 
працівника командного рівня, які були розподілені 
по губерніях. Варто відмітити, що не всі однаково 
відповідально ставилися до навчання тож, відповідно, 
не всі з успіхом його закінчували. З цієї точки зору 
школа перетворювалася на своєрідний фільтр, завдяки 
якому відбраковувалися більше третини від тих, 
хто був відправлений на навчання чи вступив до 
школи добровільно (так, у 1923 р. з 466 осіб, що 
вступили до школи командного складу, випускниками 
стали 286). Успішні курсанти поповнювали собою 
нову радянську номенклатуру [14]. 

Навчальні команди з підготовки рядових 
міліціонерів діяли відповідно до наказів Міліції та 
розшуку республіки від 23 квітня 1923 р. за № 204 
та від 8 травня за № 212. Діяли вони лише в трьох 
містах – Харкові (навчальний резерв з підготовки 
45 осіб), Києві та Одесі (курси, розраховані на 
50 осіб). У 1923/24 рр. у Харкові навчання не про-
водилося, а на курсах в Києві та Одесі підготували 
230 випускників. Щоб краще усвідомити масштаби 
цієї професійної підготовки, нагадаємо, що ця 
кількість випускників складає 0,6 % від загального 
штату міліції у 1923 р. та 1,3 % – від штату 1924 р. 
Тож, оцінка цієї роботи, надана у річному звіті 
міліції, була більш ніж адекватною: «Досягнуті 
успіхи у сфері професійної підготовки міліціонерів 
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є незначними через відсутність на місцях загальних 
умов щодо створення більш-менш постійних кадрів 
міліцейського складу, перевантаженості роботою 
через сильне скорочення штату й слабкої творчої 
ініціативи на місцях, особливо у округах, в результаті 
чого у проведенні навчання не дотримувалися 
системи й регулярності» [15]. 

Кримінальний розшук навіть у більшій мірі, 
ніж міліція, потребував підготовки кваліфікованих 
кадрів. Через ті самі причини, що й у міліції, у 
кримінальному розшуку була висока плинність 
кадрів, не вистачало грошей ані на закупівлю у 
достатній кількості літератури, ані на налагодження 
на необхідному рівні оперативно-розшукової роботи. 
Погана професійна підготовка працівників кримі-
нального розшуку призводила до низького рівню 
роботи – недостатньо налагодженою була й зали-
шалася майже до кінця 1920-х років інформмережа 
через відсутність фахівців з роботи з інформаторами, 
бракувало спеціалістів-оперативників, спостерігалися 
масові порушення працівниками розшуку Кримі-
нального та Кримінально-процесуального кодексів 
та й в цілому рівень роботи оцінювався як кустарний, 
аматорський. Навчання працівників розшуку плану-
валося здійснювати через Всеукраїнську школу 
міліції й розшуку, а також завдяки виданню низки 
професійно орієнтованих посібників. Для підвищення 
правової грамоти на місцях проводилися лекції, 
ініціаторами яких виступали НКЮ та НКВС, а 
проводили їх місцеві прокурори [16]. 

В силу тієї місії, яку покликані були реалізовувати 
правоохоронні органи радянської держави, значної 
ваги набувала й політична підготовка працівників 
міліції та розшуку. Ця підготовка ставала одним з 
інструментів посилення партійного складу право-
охоронних органів через підготовку до кандидатства 
та членства у партії більшовиків. Супутником цієї 
роботи була просвітницька діяльність в міліції, яка 
покликана була ознайомити міліціонерів з необхідним 
мінімумом політичних та культурних знань шляхом 
організації клубів чи червоних кутків та проведенню 
лекцій, бесід, зборів тощо. Міліціонери потрапляли й 
у орбіту діяльності «Лікбезів» (пунктів ліквідації 
неписьменності), призначенням яких була організація 
групових занять з неосвіченими та малоосвіченими, 
у тому числі й з української мови (апарат міліції на 
1923/24 роки нараховував 45 % тих, хто володів 
українською мовою) [17]. 

Така активна просвітницька робота без сумніву 
мала свої наслідки – бажаний відсоток партійності 
в правоохоронних органах зростав рік від року, 
міліція в цілому ставала освіченою (хоча поруч із 
тенденцією до скорочення неписьменних спосте-
рігалася й тенденція «зникнення» серед міліціонерів 
людей з вищою та середньою освітою – політика 
формування пролетарського складу міліції робила 
останню більш гомогенною з багатьох позицій, у 
тому числі й з освітньої). З іншого боку, така 
інтенсивна просвітницька робота доволі часто носила 
формальний характер – втомлені складною та напру-
женою роботою, погано забезпечені міліціонери та 

працівники кримінального розшуку, склад яких 
постійно змінювався через скорочення, чистки та 
добровільні звільнення, не виявляли значної заці-
кавленості у навчанні. Головним завданням для 
організаторів навчання ставала проблема зібрати 
втомлених, перевантажених роботою та неохочих 
до навчання учнів від правоохоронної системи, що 
працювали по змінах, у потрібному місці й у 
відповідний час, що ставало нелегким завданням. 

Через брак коштів на організацію постійних 
занять з працівниками правоохоронних органів, у 
1925/26 бюджетному році паралельно з навчанням 
на курсах започатковують практику самоосвіти та 
групових занять на місцях. Однак доволі швидко 
групові заняття для командного складу (що прово-
дилися у формі організації гуртків) провалилися, 
особливо в сільській місцевості, де такі гуртки не 
було з кого організовувати через мінімальне пред-
ставництво командного складу. Не спрацювала ця 
практика і в цілому – знову ж через значне наван-
таження працівників доволі важко було зібрати їх 
на групову зустріч. З урахуванням цих моментів, 
Головне управління міліції й розшуку УСРР роз-
робило новий метод – індивідуальну самопідготовку 
(процес навчання розбивався по кварталах року; 
надавався список книг та посібників, які треба було 
самостійно опрацювати, відповідній комісії складався 
іспит за підсумком самоосвіти). Цю ж саму практику 
перенесли й на навчання працівників кримінального 
розшуку – дозволили індивідуальну самопідготовку 
поруч із наявною формою групового навчання у 
вигляді спеціальних гуртків [18]. 

1 вересня 1925 р. Всеукраїнську школу міліції 
й розшуку було переведено до Києва. Першою ж 
складністю стали пошуки нових викладачів – оскільки 
жоден викладач не погодився переїжджати з сто-
личного Харкова до провінційного Києва. Не сприяв 
доброму налагодженню справи й напівзруйнований 
будинок, виділений під школу, а також платня для 
курсантів – 4 крб 75 коп. на місяць (працюючі 
міліціонери на цей час отримували в середньому 
20-30 руб., працівники розшуку та районні наглядачі – 
45-50 руб.) [19]. 

4 січня 1928 р. ВУЦВК та РНК УСРР затвердили 
нове положення про школу, яке трохи стабілізувало 
ситуацію. За цим положенням сімейним курсантам 
сплачували стипендію, що дорівнювала їх заробітній 
платі на попередньому місці роботи, а несімейним 
сплачували 30 % від суми оплати. Покращення 
матеріальних умов навчання одразу ж посилило 
вимоги до складу слухачів – тепер їх повинні були 
обирати за умови обов’язкової присутності на зборах 
представників комосередків та професійної спілки 
з метою посилення їх партійного складу. Змінювалося 
і якісне наповнення навчання у бік більшої спеціа-
лізації відповідно до фаху працівника (міліція, 
кримінальний розшук, кінний резерв); посилювалася 
практична складова навчання, а також вводилися 
обов’язкові українознавство та українська мова. 

В цілому ж зазначимо, що через ту роль, яка 
відводилась правоохоронній системі в радянській 
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державі, складність поставлених перед нею завдань 
при поганому матеріальному забезпеченні процесу 
їх виконання, протягом 1920-х років у міліції та 
кримінальному розшуку однією з головних проблем 
була й залишалася проблема кадрового складу. 
Добровільний вступ до міліції, як засіб її кадрового 
насичення, не в повній мірі вирішував проблеми. 
Це змушувало керівництво як країни, так і право-
охоронної системи, шукати інших джерел та засобів 

поповнення кадрового складу, декотрі з яких мали 
примусовий характер. За рахунок цього протягом 
1920-х років міліції та розшуку УСРР вдалося більш-
менш розв’язати кадрову проблему відповідно до тих 
вимог, що ставилися керівництвом. Як результат – 
у означений відтинок часу в лавах міліції та кримі-
нального розшуку стійко збільшувався «пролетар-
ський елемент» та посилювалася партійність. 
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УКРАЇНСЬКЕ ПЕДАГОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО 
«РІДНА ШКОЛА» ЯК ВИРАЗНИК УКРАЇНСЬКОЇ 

ІДЕЇ В ОСВІТНЬОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ ЖИТТІ 
ГАЛИЧИНИ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД 

 
 

У статті окреслено особливості функціонування Українського Педагогічного 
Товариства «Рідна Школа» в Галичині у 20-30-х роках ХХ ст. Проаналізовано зміни 
у діяльності товариства, які відбувалися під впливом соціально-політичних та 
економічних причин. 

Ключові слова: Українське Педагогічне Товариство «Рідна Школа», система 
освіти, структурний підрозділ, українська школа. 

 
В статье очерчены особенности функционирования Украинского Педагогического 

Общества «Родная Школа» в Галичине в 20-30-х годах ХХ ст. Проанализированы 
изменения в деятельности общества, которые происходили под воздействием 
социально-политических и экономических причин. 

Ключевые слова: Украинское Педагогическое Общество «Родная Школа», 
система образования, структурное подразделение, украинская школа 

 
In the article are specified particularities of the operation Ukrainian Pedagogical Society 

«Uniting School» at Galicia in between military period and are analysed changes to activity 
society, which occurred under influence social-political and economic reasons. 

Key words: Ukrainian Pedagogical Society «Native School», system of education, 
structural subdivision, Ukrainian school 

 
 
Сучасний стан історичної науки в Україні свід-

чить, що, незважаючи на здобутки вчених, за межами 
наукових досліджень міжвоєнного періоду зали-
шається чимало нерозв’язаних питань розвитку 
національно-культурного руху. Зокрема, це проблеми 
макрорівня діяльності Українського педагогічного 
товариства «Рідна школа» (далі – УПТ), засобів та 
результативності впливу на реципієнта – середньо-
статистичного українця, захищати права якого, 
воно було покликане. 

Багатоаспектність діяльності товариства «Рідна 
Школа» у 20-30-х роках ХХ ст., завдання, які ставили 
перед собою його члени, були обумовлені суспільно-
політичними, національними та економічними чин-
никами. Метою даного дослідження є структурний 
аналіз діяльності товариства «Рідна Школа» у 
Галичині в роки польського панування, вивчення 
результативності впливу функціонування товариства 
на освітній та господарсько-економічний простір 
Галичини. 

Діяльність культурно-просвітницьких товариств 
міжвоєнного періоду була і залишається актуальним 
об’єктом дослідження. Обставини, у яких вони 
функціонували, накладали на них, окрім прямих 
обов’язків, додаткові, спрямовані на захист укра-
їнського населення. Спектр цієї діяльності лежав у 

різних площинах: від вияву політичної активності 
до облаштування побуту окремих соціальних груп. 

Основою для вивчення практики міжвоєнної 
діяльності товариства «Рідна Школа» є праці Г. Бі-
лавич, Б. Ступарика, А. Вихруща, Д. Герцюка, І. Ско-
моровської, Б. Савчука. У 2001 році у Львові видано 
перший випуск альманаху «Товариство «Рідна Шко-
ла»: історія і сучасність». На сьогоднішній день 
побачило світ три випуски альманаху, присвячених 
аналізу проблем та досягнень УПТ «Рідна Школа» 
[1]. Відзначимо, що усі дослідники діяльності 
культурних та громадських організацій міжвоєнної 
Галичини дотримуються думки про складні умови 
існування, які віддзеркалювали суспільно-політичне 
становище краю загалом. 

Після приєднання Галичини, польські урядовці 
сприймали спроби створення української системи 
освіти без особливого ентузіазму. 31 липня 1924 
року був прийнятий шкільний закон для східних 
окраїн та супровідні розпорядження до нього від 7 
січня 1925 року. Законом запроваджено нерівність 
у статусі громадян польської держави і громадян – 
не-поляків. Цим документом було започатковано 
утраквізм (двомовність) «для згідного співжиття 
людності національно мішаних земель» (§ 2) [2]. Ці 
нововведення суттєво обмежували право українців 
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мати власні школи. Тому основне завдання УПТ 
на цей період полягало у створенні правового поля 
діяльності власної освітньої мережі. 

Для ефективного функціонування, з метою охо-
пити всі верстви українського населення, товариство 
було структуризоване. Очолював його виборний 
орган – Головна Управа. У її складі діяли: Президія, 
Дирекція, Контрольна комісія, Ревізійна комісія, 
Роз’ємний суд [3]. Структурні одиниці (Кружки) 
здійснювали діяльність у повітах та об’єднувались 
за територіальним принципом у союзи кружків [4]. 
Редакцією Статуту від 1926 року повітові союзи 
кружків реорганізовувались у філії [5]. Представники 
товариства взяли за мету реалізацію наступних 
завдань: засновувати та утримувати школи різного 
типу; будувати шкільні споруди; започатковувати 
та проводити шкільні курси; забезпечувати молодь 
книгами, канцелярськими приладами та одягом; 
надавати стипендії та грошову допомогу; заснувати 
бурси, інститути для молоді, дешеві кухні та дитячі 
садочки; організовувати науково-пізнавальні екс-
курсії; влаштувати конгреси з проблем шкільництва, 
виховання та освіти; охороняти інтереси українського 
учнівства та вчительства; займатися видавничою 
діяльністю; організовувати вечори, концерти та 
вистави; заснувати бібліотеки та музеї; підтримувати 
зв’язки з іншими товариствами подібного роду 
діяльності, українськими та закордонними; органі-
зовувати санаторії [6]. 

Для реалізації поставлених завдань система 
освіти була розподілена на шкільну та позашкільну. 
Шкільна система передбачала функціонування народ-
них шкіл та середніх закладів освіти. Їх репрезен-
тували гімназії, ліцеї та вчительські семінарії [7]. 
Досліджуваний період позначився падінням заці-
кавленості класичною освітою серед українців через 
втрати краю у Першій світовій війні. Поруйнована 
економіка вимагала фахівців-ремісників, а не людей 
інтелектуальної праці, чий потенціал не був затре-
буваний. УПТ діяло за шаблоном польської політики 
у шкільній сфері, що проявлялася у підтримці 
народних та професійних шкіл з метою виховання 
національно мислячого населення через навчання 
та виховання у народних школах та створення 
«здорового багатого продуктивного ремісничого та 
купецького стану» [8]. Падіння авторитету гімназійної 
освіти поглиблювала і проблема коедукації (спільного 
навчання хлопців та дівчат), яка набула актуальності 
в 20-х роках ХХ ст. Загальна демократизація та 
труднощі, пов’язані із світовою економічною кризою, 
змусили жінок шукати роботу, а отже, думати про 
освіту. Саме явище коедукації передбачало моральні 
та матеріальні особливості, до яких українське 
суспільство не було готове. Тому у великих містах, 
де кількість учнів та учениць могла забезпечити 
нормальне функціонування гімназії, роздільне на-
вчання було збережене [9]. 

Ці фактори, а також зосередження спектру 
суспільних проблем у господарській та економічній 
сферах покликали до життя фахове українське 

шкільництво. Комісія фахового шкільництва діяла 
як окремий дорадчий орган [10]. Фахово-доповнюючі 
(чоловічі та жіночі) школи були безпосередньо 
пов’язані з господарським життям. Чоловічі здій-
снювали підготовку слюсарів, ковалів, бронзівників, 
бляхарів, столярів, колодіїв, теслярів, кравців, шевців, 
малярів, м’ясарів [11]. Жіночі готували дівчат до 
самостійної праці в господарстві. Предметами на-
вчання було домашнє господарство, крій, шиття, 
годівля домашньої худоби, рільництво, городництво, 
гігієна, рахунки, загальна освіта [12]. 

Значення фахово-доповнюючої освіти полягало 
у її прикладному характері. Випускники українських 
вчительських семінарій через низьку оплату праці, 
соціальну незахищеність та інші обставини часто 
відмовлялись від роботи в українській школі, пере-
кваліфіковувались або виїжджали в інші регіони 
Польщі і вже там займалися освітньою діяльністю. 
Випускники українських гімназій сприймались гали-
цькими поляками як майбутня українська інтелігенція, 
діячі підпілля, провідники антипольських настроїв, 
тому їх бажання підвищити освітній рівень всяко 
блокувались. Їхньою альтернативою було здобуття 
освіти в європейських університетах чи перевалі-
фікація на робітничу професію. Вчорашні учні 
фахових шкіл володіли необхідним інструментарієм 
для створення нових галузей української економіки 
та відновлення діючих, тих, що постраждали в роки 
війни. Цьому сприяло запровадження, на фоні 
створення власних українських кооперативів, в 
українські школи кооперативного навчання, ідея 
якого звучала як морально-ідеологічне виховання 
молоді в дусі високо-етичних переконань спільництва 
та солідарності [13]. Це забезпечило зв’язок діяльності 
товариства «Рідна Школа» з іншими українськими 
організаціями: «Ощадність», «Просвіта», «Відро-
дження», «Союз Українок». Наступним моментом 
у створенні українських кооперативів була спроба 
організації замкнутого функціонування торговельно-
економічних відносин українців. Гасло «Сам до 
свого по своє» набувало особливої значущості в 
негативних умовах поліетнічного регіону та власної 
бездержавності. У 30-х роках Управа товариства 
«Рідна Школа» здійснила спробу маркувати своїм 
іменем деякі види канцелярських приладів. Окрім 
того, вона утримувала книгарні і канцелярські 
крамниці, де українське населення могло купувати 
товари без значної націнки. 

У сферу позашкільної освіти були включені 
двомісячні дитячі садочки на період господарських 
робіт; періодичні збірні лекції з шкільними програ-
мами, для тих верств населення, які не мали фінансів 
для оплати навчання у державній школі (їх діяльність 
регламентувалася згідно Закону про організацію 
шкільництва) [14]; фахово-доповнюючі курси: крою 
і шиття, господарсько-куховарські та кооперативного 
виховання шкільної молоді. Ці проекти мали різні 
завдання, але мета в них була одна і полягала в 
наступному: охопити всі верстви українського насе-
лення, щоб максимально скоротити відсоток негра-
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мотних, зупинити деградацію сільського населення, 
доповнити освіту, яку давали одно- та дворічні 
народні школи. 

Практичне значення двомісячних дитячих садочків 
полягало у спробі допомогти сільському населенню 
організувати збір врожаю. Опіка над дітьми селян 
була своєрідним способом їх соціалізації. Поки 
батьки були зайняті в полі, діти знаходились в 
середовищі однолітків під наглядом вихователя. 

Окрім шкільної та позашкільної систем, при УПТ 
функціонували окремі структурні одиниці: Порадня 
для вибору життєвого призначення, Видавнича 
комісія, та Бурсовий гурток. Прямого відношення 
до сфери освіти вони не мали, але забезпечували її 
належне функціонування. Так, Видавнича комісія 
підбирала та друкувала твори українських та закор-
донних класиків. Їх розповсюдженням займалась 
кооперативне товариство. Функції Порадні полягали 
у поширені інформації щодо умов та вакансій на 
ринку праці. Організаційно вона поділялася на секції: 
педагогічну, економічно-статистичну, медичну, фахо-
вого шкільництва [15]. 

Бурсовий гурток «Рідної Школи» опікувався 
утримуваними товариством бурсами у Львові (імені 
Сембратовича), Городенці та Чорткові Там проживали 
випускники головної української гімназії, польські 
гімназисти, учні семінарій, торговельних, народних та 

технічних шкіл. При бурсах знаходились бібліотеки 
та кооперативи. 

Громіздка структура товариства та розгорнута 
діяльність створювали певні труднощі. За свідченнями 
представників Головної Управи, вчителі, які входили 
до Дирекції часто шукали особистої користі, вирі-
шення партійних проблем. Нерідко в лавах Головної 
Управи відбувалася партійна боротьба [16]. До цього 
варто додати погано організоване діловодство в 
кружках, брак досвідчених працівників [17]. 

Аналіз шкільної діяльності та громадської 
активності товариства «Рідна школа» в історичній 
ретроспективі, визначення його позиції щодо власного 
народу та пануючої більшості дозволяють зрозуміти 
суть польського панування на українських землях 
у міжвоєнний період та ступені впливу української 
громадськості на суспільне, культурне та націо-
нальне життя краю. 

УПТ «Рідна школа» певною мірою забезпечила 
освітню потребу галицьких українців у 20-30-х роках 
ХХ ст. Однак, розгалуженість структури, незаці-
кавленість основної маси населення в наявності 
національної системи освіти, нестача коштів, обме-
ження правового поля діяльності негативно позна-
чились на кількісних та якісних результатах діяльності 
товариства. 
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ПОЧАТОК АМНІСТІЇ Й РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ 
НА УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 

(БЕРЕЗЕНЬ 1953 – ЛЮТИЙ 1956 рр.) 
 
 

У цій статті автор на основі архівних джерел намагається показати динаміку 
суспільно-політичних настроїв українського населення у ході проведення політики 
реабілітації. Розглянуто еволюцію різновидів реабілітаційного процесу (юридичного, 
соціального, партійного й публічного). Уточнено статистику реабілітованих осіб 
в УРСР у 1953-1956 рр. 

Ключові слова: ставлення, населення, суспільство, настрої, свідомість, вплив, 
десталінізація, реабілітація, репресії. 

 
В этой статье автор на основе архивных источников стремится показать 

динамику общественно-политических настроений украинского населения в ходе 
проведения политики реабилитации. Рассмотрена эволюция разновидностей реаби-
литационного процесса (юридического, социального, партийного и публичного). 
Уточнена статистика реабилитированных лиц в УССР в 1953-1856 гг. 

Ключевые слова: отношение, население, общество, настроения, сознание, 
влияние, десталинизация, реабилитация, репресси. 

 
In this article the author on the basis of archive sources tries to show the dynamics of 

socially-political moods of the Ukrainian population while the process of rehabilitation. The 
author also considered the evolution of varieties of rehabilitation (juridical, social, party and 
public). The statistics of rehabilitative citizens in Ukrainian SSR of 1953-1956 is specified. 

Key words: attitude, population, society, moods, consciousness, influence, destalinization, 
rehabilitation, reprisals. 

 
 
Зі смертю Й. Сталіна назріла потреба в рефор-

муванні системи, що сформувалася в період його 
диктаторського правління. Розпочалися процеси 
амністії й реабілітації, які не тільки значною мірою 
вплинули на підсумок боротьби, що розгорнулася 
у вищих ешелонах влади, але й здійснили визначальні 
зміни у свідомості населення. 

Проблеми амністії й реабілітації репресованих 
громадян є доволі актуальними й займають ключові 
позиції у вітчизняній історіографії. Гадаємо, немає 
необхідності доводити, що, незалежно від соціального 
статусу й суспільної активності колишніх ув’язнених, 
уже одне їх «повернення» вело до якісних змін у 
суспільстві. Однак, мусимо констатувати, до кінця 
1980-х рр. ці питання вивчалися, розглядалися 
об’єктивно лише в зарубіжних публікаціях [1]. 

Ґрунтовні наукові дослідження проблем реабі-
літації, проведені вітчизняними вченими, починають 
з’являтися з початку 1990-х рр. Відбувається серйозне 
розширення джерельної бази за рахунок залучення 
до наукового обігу розсекречених архівних матеріалів. 
Відзначимо роботи О. Бажана, В. Барана, В. Граба, 
Н. Жарикової, Л. Місінкевича, В. Наумова, В. При-
стайка, Є. Цокура, Ю. Шаповала [2]. 

Дана стаття присвячена початковому етапу 
реабілітації, який тривав з березня 1953 по лютий 

1956 р. Використані нами матеріали дають можли-
вість реконструювати суспільно-політичну ситуацію 
перших післясталінських років в Україні. Метою 
статті є аналіз особливостей проведення амністії, а 
також юридичної, соціальної, партійної й публічної 
реабілітації та їх впливу на українське суспільство. 

Варто зазначити, що в історіографії немає єдиного 
підходу щодо змісту терміну «реабілітація». Одні 
дослідники під реабілітацією розуміють зняття 
звинувачень суто кримінального характеру й при-
пинення кримінальної справи, інші – поновлення 
невинного в правах та одночасне відновлення його 
доброго імені, репутації. Зазначені підходи поєднує 
американський соціолог Л. Лабедз, який розрізняє 
юридичну, партійну і публічну реабілітацію [3]. У 
цілому погоджуючись із ученим, вважаємо, що 
слід виділити ще один тип реабілітації – соціальну. 
Вона полягала у відшкодуванні матеріального збитку 
й наданні суттєвих пільг для сприяння процесу 
реінтеграції репресованих у суспільстві. Однак, 
констатуємо, що партійна й соціальна реабілітація 
проводилася далеко не в усіх випадках, а публічна – 
триває і в наш час (продовжується робота над 
виданням багатотомної науково-документальної серії 
книг «Реабілітовані історією»). Приймаючи точку 
зору більшості науковців про повне завершення 
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реабілітації лише на публічному етапі, зважаючи на 
вищевикладені обставини, реабілітованими вважа-
тимемо осіб і на попередніх етапах. 

Перші практичні кроки нового «колективного 
керівництва» можна назвати кроками довіри, покли-
каними ліквідувати очевидні злочини сталінського 
режиму. Уже 27 березня 1953 р., через 3 тижні 
після смерті Й. Сталіна, Президія Верховної Ради 
СРСР прийняла Указ «Про амністію». Щоправда, 
пропозиція Л. Берії поширити її на засуджених 
особливими нарадами і трійками, тобто на політ-
в’язнів, не пройшла. Звільненню від покарання 
підлягали всі особи, засуджені за будь-який злочин 
на термін до 5 років включно. Звільнялися з місць 
ув’язнення також особи, засуджені за службові, 
господарські й окремі військові злочини незалежно 
від терміну покарання. Позитивним моментом була 
амністія соціально незахищених верств населення: 
жінок з дітьми до 10 років і вагітних жінок, непов-
нолітніх, осіб похилого віку та деяких категорій 
інвалідів [4]. 

Потрібно також зазначити, що окремі положення 
Указу містили норми реабілітаційного характеру. 
Це була єдина амністія впродовж хрущовської 
«відлиги» за якою були масово припинені або не 
порушені кримінальні справи. Важливе значення 
мала стаття про зняття судимості й надання виборчих 
прав громадянам, які були раніше судимі й відбули 
покарання або достроково звільнялися від покарання 
за даним Указом. Крім того, у 1954-1956 рр. при 
перегляді справ на осіб, засуджених за контрре-
волюційні злочини, обласні комісії були вповноважені 
знижувати міру покарання до 5 років позбавлення 
волі та звільняти цих осіб на підставі Указу від 
27 березня 1953 р. 

Вищевказані положення свідчать про важливу 
роль амністії в процесі десталінізації суспільства. 
Безумовно, цей захід став першим ударом по ста-
лінській репресивній системі. За даними Міністерства 
юстиції УРСР, Прокуратури УРСР, МВС УРСР і 
Верховного Суду УРСР було: 1. Припинено справ 
судами УРСР на 51 169 осіб. 2. Звільнено з місць 
ув’язнення 69 216 осіб. 3. Звільнено від відбуття 
примусових робіт 57 181 осіб. 4. Припинено слідчих 
справ на 17 918 осіб. 5. Відмовлено в порушенні 
кримінальних справ на 9 512 осіб. 6. Скорочена 
міра покарання на половину терміну 16 960 осіб [5]. 
Таким чином, Указ «Про амністію» застосований у 
республіці по відношенню до 221 956 осіб, які 
відбували покарання і знаходилися під слідством. 
Зважаючи на кількість припинених або не порушених 
кримінальних справ, кількість юридично реабіліто-
ваних осіб в УРСР становила 78 599. 

Показовим було прагнення сталінських наступ-
ників, передусім Л. Берії, подати амністію як власну 
заслугу, набути іміджу визволителя від репресивного 
гніту. За вказівкою кремлівського керівництва парт-
організаціями проводились інструктивні наради і 
семінари, на яких агітатори спрямовували людей 
на підтримку партії й уряду в проведенні амністії. 
Проявами такої підтримки найчастіше були вислов-

лені подяки та взяті виробничі зобов’язання. Також 
впадали в око майже повна відсутність згадок про 
Й. Сталіна в публічних виступах і часті позитивні 
відгуки на його адресу в приватних бесідах. Це 
говорило про домінування образу вождя в людській 
свідомості попри намагання партфункціонерів не 
згадувати про нього. 

Негативні висловлювання стосовно періоду сталін-
ського правління були поодинокими і, зазвичай, не 
мали персоніфікованого характеру. Зокрема після 
колективного прослуховування по радіо Указу «Про 
амністію» токар Харківського заводу «Світло шах-
таря» Голубєв заявив про «необхідність ліквідації 
пережитків проклятого минулого у свідомості радян-
ських людей» [6]. 

Деякі громадяни висловлювали побоювання щодо 
посилення злочинності й виступали за встановлення 
випробувального терміну для амністованих. Так 
вантажник Одеського порту Григоренко в бесіді з 
товаришами сказав: «Масове звільнення з місць 
ув’язнення засуджених може викликати зростання 
дрібних пограбувань. До цього часу в трамваях і 
тролейбусах ми їздили спокійно, а тепер будемо 
побоюватися крадіжок» [7]. «Я думаю, що окремих 
осіб, особливо тих, які неодноразово здійснювали 
злочини, не потрібно випускати, тому що вони 
невиправні й будуть розбещувати своєю поведінкою 
молодь», – заявив інженер мартенівського цеху 
заводу «Запоріжсталь» Жданко [8]. 

В окремих випадках виступаючі жалкували, що 
не звільнили осіб, засуджених за політичними 
звинуваченнями. Наприклад бухгалтер середньої 
школи № 1 Луцька М. Лисюк висловився так: «За 
цим Указом із в’язниці вийдуть лише кримінальні 
злочинці, а чесних політичних людей із в’язниці 
не випускають» [9]. 

Зважаючи на розгнуздану антисемітську кампанію 
євреї переважно не схвалювали амністію, говорячи, 
що цей захід має на меті звільнити місця для нових 
політв’язнів. «Указ вийшов під впливом капіталіс-
тичних держав. Там пишуть, що в Радянському Союзі 
тюрми переповнені, тому уряд вирішив їх розван-
тажити: випустити бандитів і вбивць, а на звільнене 
місце додати політичних», – зазначила службовець 
клубу Сталінського заводу сільськогосподарського 
машинобудування Кнізберг [10]. 

Соціальна адаптація осіб, які повернулися з 
таборів і заслань, була дуже непростою: тавро 
«ворога народу» – нехай і колишнього – породжувало 
відчуття неповноцінності в одних, недовіри – в 
інших. Психологічне відчуження амністованих і 
реабілітованих від людей вільних долалося з вели-
кими труднощами. Тисячі колишніх ув’язнених 
опинилися на становищі внутрішніх «вигнанців»: 
їх не завжди приймали на місця попередньої роботи, 
для них практично був закритий шлях у вищі на-
вчальні заклади, у будь-якому відділі кадрів підозріло 
дивилися на людину з біографією репресованого. 
Характерними були такі приклади: при спробах 
влаштуватися на роботу звільненого з місць ув’яз-
нення Г. Карпова керівники ряду підприємств Сім-
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ферополя заявляли йому: «Звідкіля прибув, туди й 
повертайся», і на роботу його не приймали [11]; 
директор радгоспу імені Шевченка Полтавської обл., 
під приводом відсутності вільних робочих місць, 
відмовляв у прийнятті на роботу амністованим Дзеві 
й Вірному, водночас приймаючи осіб з числа не 
судимих [12]. 

Поганий стан із працевлаштуванням звільнених 
із місць ув’язнення осіб також пояснювався тим, 
що з керівниками підприємств і установ не було 
проведено необхідної роботи, не залучено до цієї 
справи профспілкові й комсомольські організації, 
а органи міліції практично не займалися обліком 
звільнених. Щоб певним чином поліпшити ситуацію, 
Рада Міністрів СРСР 30 травня 1953 р. прийняла 
постанову «Про усунення недоліків у працевлаш-
туванні звільнених по амністії громадян». Однак, 
серед міського населення, особливо у великих містах, 
чисельність безробітних амністованих і реабіліто-
ваних осіб продовжувала залишатися доволі високою. 

За перші три місяці з моменту виходу Указу 
«Про амністію» на територію УРСР прибуло й 
прописано з числа звільнених за амністією – 
144 638 осіб, із них: у Києві – 3 953; в обласних 
центрах республіки – 28 191; в інших містах областей – 
38 457; у решті місцевостей республіки – 74 037. Із 
загальної кількості прописаних – працевлаштувалися – 
108 224 особи (74,8 %), у тому числі: по Києву – 
1 731 (43,8 %); у обласних центрах – 18 839 (66,8 %); 
у інших містах – 26 747 (69,6 %) і у решті місце-
востей – 60 903 (82,3 %) [13]. 

Заслуговує на увагу той факт, що після засто-
сування амністії значно збільшилася кількість кло-
потань від амністованих і реабілітованих осіб про 
відміну вироків судових органів у частині конфіскації 
їх майна або звільнення від сплати коштів на 
покриття збитків, заподіяних ними державним і 
громадським підприємствам та організаціям. Зокрема, 
якщо до застосування загальної амністії такі клопо-
тання надходили в Президію Верховної Ради УРСР 
одиницями, то після неї їх одержували по 300-350 
на місяць. Більшість із них відхилялась, оскільки 
вироки судових органів у частині конфіскації майна 
засуджених уже були приведені до виконання. І 
лише в окремих випадках, коли родина засудженого 
за малозначні злочини потрапляла в тяжкий стан у 
зв’язку з конфіскацією помешкання та коли такий 
вирок ще не було виконано, – конфіскація майна 
скасовувалась. Клопотання засуджених про звіль-
нення їх від покриття заподіяних збитків державним 
і громадським підприємствам або організаціям, як 
правило, відхилялись [14]. 

Так було відхилено заяву громадянки О. Борківець 
про повернення будинку, який фактично конфіс-
кували 27 лютого 1953 р. за вироком Особливої 
наради при МВС СРСР і передали у власність школи 
села Котельва Полтавської обл. Оскільки вирок 
суду в частині конфіскації майна було виконано 
ще до видання Указу «Про амністію», Постанова 
Пленуму Верховного Суду СРСР від 29 вересня 
1953 р. «Про судову практику по застосуванню 

конфіскації майна» не могла бути застосована, і 
дане майно поверненню не підлягало [15]. Громадянка 
Н. Вихровська отримала відмову на скаргу про 
повернення житлової споруди в селі Торговиця 
Рівненської обл. на підставі ст. 76 Земельного Кодексу 
УРСР, яка передбачала, що особи, праця яких не 
задіяна протягом двох сівозмін у сільгоспдворі, по-
збавлялися права на майно цього сільгоспдвора [16]. 

Відчуваючи складнощі з працевлаштуванням, 
не маючи власного житла, перебуваючи під постійним 
тиском громадськості, фактично кинуті напризволяще 
амністовані й реабілітовані громадяни часто були 
змушені ставати на злочинний шлях. Красномовними 
є такі дані. Із 1 квітня по 20 червня 1953 р. на території 
УРСР було зареєстровано всього 6 696 злочинів, із 
них: скоєно особами, звільненими по амністії – 
1 196 злочинів (17,9 %), за якими притягнуто до 
відповідальності – 1 383 особи. Найбільше кримі-
нальних проявів зафіксовано у великих за кількістю 
населення областях і містах, де відчувалися значні 
проблеми із соціальною адаптацією амністованих і 
реабілітованих (Сталінська обл. – 234, Сталіно – 
74, Харків – 69, Ворошиловградська обл. – 65, 
Полтавська обл. – 63, Дніпропетровськ – 55, Запо-
різька обл. – 54, Київ – 52) [17]. 

4 квітня 1953 р. було опубліковано сенсаційне 
повідомлення МВС СРСР про припинення «справи 
лікарів» і повну реабілітацію залучених по цій справі 
діячів медичної науки. Зазначалося, що «звинува-
чення, висунуті проти них, є хибними, а докумен-
тальні дані, на які спирались працівники слідства, 
безпідставними. Свідчення заарештованих… отримані 
працівниками колишнього МДБ шляхом застосу-
вання недопустимих… способів слідства» [18]. Тим 
самим вперше правомірність діяльності органів 
безпеки була поставлена під сумнів на офіційному 
рівні. 

Прихований удар завдавався й по престижу 
недавно померлого вождя. Процес публічної реабі-
літації кремлівських лікарів говорив про відмову 
нового керівництва від сталінської політики в 
єврейському питанні у післявоєнний період. По 
суті, інкриміновані їм злочини визнавалися як такі, 
що були вигадані для обґрунтування антиєврейських 
репресій у СРСР. 

Несподіване припинення «справи лікарів» викли-
кало далеко неоднозначну реакцію українського 
населення. Крім такого звичного схвалення й під-
тримки кожного рішення вищих партійно-державних 
органів, зустрічалося багато випадків недовіри пові-
домленню МВС СРСР про невинність лікарів. За 
свідченнями реабілітованого по цій справі Я. Ра-
попорта, значна частина населення була розчарована 
«неочікуваною осічкою спущеного курка» [19]. 
Подібні настрої громадян можна пояснити впливом 
розгорнутої антисемітської кампанії, яка не могла 
відразу ж бути припинена за вказівкою «верхів». 
Людям дуже складно було відмовитися від нав’язаних 
офіційною пропагандою стереотипів. Зокрема О. Віт-
ковська, інспектор житлово-комунального відділу 
Головного управління училищ і шкіл ФЗН УРСР, 
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сказала: «Я не вірю в повідомлення МВС СРСР 
про реабілітацію лікарів і професорів, звинувачених 
у шпигунській і диверсійній діяльності, оскільки 
вони зуміли викрутитися. Вони, безумовно, винні 
й брали участь у вбивстві керівних осіб. Це пові-
домлення зроблено для якихось інших, напевно, 
політичних цілей. Тепер євреї піднімуть голову й 
почнуть знову розкрадати» [20]. У місті Білгород-
Дністровському було розклеєно 14 листівок з анти-
семітським змістом. Ось фрагменти однієї з них: 
«Жиди – продажна американська шкура! Вони 
шкодять Радянській владі... За нашого батька і вчителя 
товариша Сталіна!» [21]. 

На відміну від амністії, що була передусім 
сприйнята населенням як акт гуманності, доброї 
волі нового керівництва, припинення «справи лікарів» 
змушувало задуматися про законність винесених 
раніше рішень, про відновлення справедливості щодо 
десятків тисяч радянських громадян. Так, начальник 
Київського заводу «Південелектромонтаж», член 
КПРС М. Паньків заявив, що «в 1937-1938 рр. 
можна було врятувати дуже багато людей, які були 
ні в чому невинні» [22]. Водночас зустрічалися 
прояви невдоволення тим, що реабілітація почалася 
саме з євреїв. Наприклад, в анонімному листі до 
редакції газети «Правда» зазначалося: «Велику справу 
розпочав наш уряд: він дав ясно зрозуміти, що в 
минулому існував упереджений розгляд справ, і 
відкрив народу своє бажання змінити внутрішню 
політику. Але чому ж цей акт світового значення 
почався зі звеличення купки євреїв і приниження 
росіян? Скільки невинних жертв репресій 1933-34 
і 1937-38 рр. ще знаходяться в таборах, але не їх у 
першу чергу реабілітували, а купку євреїв!...» [23]. 

Поодинокими були висловлювання, що містили 
критику Й. Сталіна. У суспільній свідомості про-
довжував домінувати позитивний образ вождя. Нега-
тивні відгуки переважно лунали на адресу органів 
внутрішніх справ. «МВС СРСР потрібно вжити 
рішучих заходів для припинення фактів подібної 
дискредитації людей. Скільки проклять було вислов-
лено народом на адресу, як тепер виявилося, невинних 
людей», – говорив начальник військової кафедри 
Одеського медичного інституту, генерал-майор 
Рейзен у бесіді зі співробітниками [24]. 

Впадало в око те, що було мало висловлювань 
із вимогою покарати осіб, причетних до фальсифікації 
«справи лікарів». Із цього приводу відомий історик 
О. Зубкова слушно зазначає, що визнання повної 
невинності жертв означало б не зняття проблеми 
вини, а перенесення її на тих, хто беззаконня чинив, і 
в якійсь мірі на тих, хто цей порядок речей приймав. 
Нехай побічно, але тягар відповідальності в такому 
випадку падав на усіх, хто залишався на свободі. 
Не кожна свідомість готова прийняти на себе цей 
тягар, а тим більше свідомість людей, сформована 
на принципі протистояння [25]. 

Протягом 1953-1955 рр. було проведено реабілі-
тацію ще по ряду «резонансних справ»: «справі мін-
грельської націоналістичної організації» (10.ІV.1953), 
«справі авіаторів» (29.V.1953), «ленінградській справі» 

(30.ІV.1954) та «справі Єврейського антифашист-
ського комітету» (22.ХІ.1955). Як бачимо, на почат-
ковому етапі реабілітація стосувалася лише полі-
тичних процесів післявоєнного часу, залишивши 
поза увагою сфальсифіковані в 20-30-х рр. кримі-
нальні справи та процес депортації народів у період 
Великої Вітчизняної війни, до яких сталінські 
підлеглі мали пряме відношення. І зрозуміло чому: 
головною метою цих кроків було прагнення зміцнити 
власне становище у владних структурах, підняти 
будь-якими способами особистий авторитет, виклю-
чивши себе з числа осіб, відповідальних за злочини 
сталінського режиму. Вочевидь, можемо говорити 
про залежність реабілітаційних процесів від полі-
тичної кон’юнктури. 

Реакція українців на припинення «резонансних 
справ» післявоєнного часу була суттєво диферент-
ційованою. Одна частина населення перебувала під 
впливом стереотипів, сформованих сталінською 
пропагандою, і не могла повірити в невинність реабі-
літованих осіб. Вона була переконана в правильності 
й законності покарання, адже воно виносилися в 
роки правління обожнюваного ними кумира. Друга 
частина, яка в тій чи іншій мірі постраждала від 
сталінських репресій, не задовольнилася проведеними 
реабілітаційними заходами й вимагала їх активізації, 
передусім наполягаючи на відновленні справедливості 
щодо себе і своєї родини. Третя частина, переважно 
працівники органів внутрішніх справ і державної 
безпеки, підтримуючи в публічних виступах прове-
дення реабілітації, у приватних бесідах висловлю-
валася стосовно цього процесу негативно, побою-
ючись власної відповідальності за причетність до 
організації масових репресій. 

Важливим кроком у ході реабілітації став перегляд 
справ на осіб, засуджених за політичними звинувачен-
нями. У вересні 1953 р. було видано Указ Президії 
Верховної Ради СРСР, згідно з яким Верховний Суд 
одержав право переглядати за протестами Гене-
рального прокурора рішення колишніх колегій ОДПУ, 
трійок НКВС та Особливої наради при НКВС – 
НКДБ – МВС − МДБ СРСР. Ця процедура надзви-
чайно стримувала перегляд судових справ, і тому з 
1954 до лютого 1956 р. Верховний Суд СРСР реабі-
літував тільки 7 679 громадян [26]. 

Згідно постанови ЦК КПРС від 4 травня 1954 р. 
були створені Центральна й місцеві комісії з пере-
гляду справ осіб, засуджених за контрреволюційну 
діяльність, які утримувалися в місцях позбавлення 
волі. До 1 березня 1956 р. обласні комісії, створені 
в УРСР, фактично завершили свою роботу. Вони 
переглянули 81 921 справу на 130 464 осіб і винесли 
рішення про зміну вироків у 36 166 справах (44,2 %) 
стосовно 52 445 осіб (40,2 %), у тому числі: 

1. Про відміну вироків і припинення справ – 
835 справ (2,3 %) на 1 173 особи (2,2 %). 

2. Про зниження міри покарання до 5-ти років 
ВТК1 із застосуванням Указу від 27.ІІІ.1953 р. «Про 

                                            
1 ВТК – виправно-трудова колонія 
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амністію» – 3 836 справ (10,6 %) на 5 822 особи 
(11,1 %). 

3. Про зниження міри покарання до відбутого 
терміну – 6 929 справ (19,2 %) на 10 443 особи 
(19,9 %). 

4. Про зниження міри покарання до 10 років 
ВТК і нижче – 23 585 справ (65,2 %) на 33 487 осіб 
(63,9 %). 

5. Про відміну вироків і повернення справ на 
дослідування – 294 справи (0,8 %) на 399 осіб (0,8 %). 

6. Про перекваліфікацію злочину без зниження 
міри покарання – 440 справ (1,2 %) на 744 особи 
(1,4 %). 

7. Про відміну спецпоселення – 287 справ (0,8 %) 
на 377 осіб (0,7 %) [27]. 

Як бачимо з наведених даних, кількість припи-
нених справ щодо політв’язнів («контрреволюціо-
нерів») була мізерною і складала трохи більше 2 % 
від загальної чисельності справ зі зміненими 
вироками, кількість юридично реабілітованих осіб 
становила 1 173 (2,2 %). Усього ж було звільнено 
17 438 осіб, засуджених за контрреволюційну діяль-
ність (33,3 %). У переважній більшості справ засу-
дженим знижувалася міра покарання до 10 років і 
нижче. Це можна пояснити великими термінами 
позбавлення волі для ув’язнених, що нерідко дося-
гали 25 років. 

Помітну роль у суспільному житті відіграли 
Укази Президії Верховної Ради СРСР, прийняті у 
вересні 1955 р. Відповідно до Указу від 3 вересня 
«Про дострокове звільнення засуджених з місць 
ув’язнення» передбачалося звільнення соціально 
незахищених верств населення: інвалідів, пристарілих, 
осіб з важкими невиліковними хворобами, вагітних 
жінок та жінок, які мали малолітніх дітей (із таборів, 
колоній і в’язниць МВС УРСР мало вийти 8 884 осіб) 
[28]. Загалом відіграючи позитивну роль, Указ викли-
кав багато нарікань населення, оскільки застосо-
вувався без урахування небезпечності вчиненого 
злочину. Із числа достроково звільнених з місць 
ув’язнення осіб, засуджених за крадіжки, майже 
100 осіб незабаром знову були притягнуті до судової 
відповідальності за такі ж злочини. Прокуратура 
УРСР змушена була дати вказівку прокурорам 
областей республіки тимчасово не застосовувати 
Указ відносно 368 осіб, засуджених за крадіжки у 
великих розмірах [29]. 

Значне збурення громадськості спричинив Указ 
від 17 вересня «Про амністію радянських громадян, 
які співпрацювали з окупантами в період Великої 
Вітчизняної війни 1941-1945 рр.». Згідно з Указом, 
із місць позбавлення волі мали вийти 1 444 осіб, 
термін покарання скорочувався 372 осіб [30]. Безпе-
речно, амністії підлягало багато українців, які з 
незалежних від них обставин потрапили в полон 
до німців і були засуджені за «пособництво ворогу». 
Проте негативну реакцію українського населення 
детермінувало звільнення з місць ув’язнення колиш-
ніх поліцаїв, старост та інших поплічників німецьких 
окупантів. У зведеннях, що надходили з обкомів 
до ЦК КПУ, наводилися численні факти побиття 

амністованих, підпалу їх будинків та завдання їм 
інших матеріальних збитків. Цікавим є такий факт: 
1 листопада 1955 р., під впливом Указу «Про 
амністію», до органів МВС з’явився з повинною 
колишній «поліцай», житель села Новий-Білоус 
Чернігівської обл. В. Колініченко. Побоюючись 
покарання за скоєні злочини, він знаходився на 
нелегальному становищі й перебував у схроні під 
будинком із 1944 р. (протягом 11 років!). Утім, 
відповідальності перед односельцями, які вважали 
його звільненим за амністією, не вдалося уникнути – 
6 листопада 1955 р. невідомими особами був під-
палений будинок, де він проживав. У гасінні пожежі, 
крім родичів Колініченка, ніхто з жителів села участі 
не брав. Під час пожежі лунали вигуки окремих 
громадян із вимогою «посмалити» самого Колініченка 
[31]. Зауважимо, що реабілітація за двома зазначеними 
Указами практично не проводилася й торкнулася 
невеликої кількості осіб. Зокрема, було амністовано 
зі зняттям судимості й відновленням у всіх гро-
мадянських правах письменника П. Нечая, який 
1946 р. був засуджений Ворошиловградським 
обласним судом до відбуття ув’язнення у виправно-
трудовому таборі на 10 років за «співробітництво з 
німецькими окупантами» [32]. 

Усунути недоліки в процесі соціальної реабілітації 
мала постанова Ради Міністрів СРСР від 8 вересня 
1955 р. «Про трудовий стаж, працевлаштування і 
пенсійне забезпечення громадян, необґрунтовано 
притягнутих до кримінальної відповідальності й 
згодом реабілітованих». Згідно з цим документом 
час перебування реабілітованих у місцях ув’язнення 
чи засланні зараховувався до трудового стажу. 
Постанова зобов’язувала керівників міністерств, 
відомств, підприємств і установ працевлаштовувати 
таких громадян. При цьому за попереднім місцем 
роботи їм виплачувалася двохмісячна зарплата, 
виходячи з існуючого до дня реабілітації місячного 
окладу (ставки) за посадою, що займалася до арешту. 
У випадку посмертної реабілітації – виплата про-
водилася сім’ям цих громадян. Пенсії реабілітованим, 
які досягнули встановленого віку, призначалися 
незалежно від того, чи працювали вони після звіль-
нення. Виконкоми Рад повинні були першочергово 
забезпечувати їх житлом [33]. 

Позитивний ефект від даної постанови можемо 
простежити на прикладі Києва, де до цього відчу-
валися найбільші проблеми із соціальною адаптацією 
виправданих осіб. На 1 квітня 1956 р. в Київ прибуло 
146 реабілітованих, із яких: 1. Працевлаштовані – 
72. 2. Забезпечені житловою площею – 52. 3. Узяті 
на квартирний облік – 35. 4. Перебували на обліку 
на отримання житлової площі, але в Києві не про-
живали – 14. 5. Отримали призначення пенсій – 30. 
6. Оформлялися на пенсію – 3 [34]. Ситуація суттєво 
поліпшилася і в інших областях УРСР, окрім Ста-
лінської та Ворошиловградської. 

У цілому, за даними МВС УРСР, за період із 
березня 1953 по лютий 1956 р. в міста і села 
республіки прибуло з місць ув’язнення по амністії 
та відбутті терміну покарання 331 372 осіб. Із даної 
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кількості осіб не працевлаштованими залишалися 
22 813 (6,9 %) [35]. Повторно було заарештовано 
49 994 осіб (15,1 %), із них за злочини 36 107 осіб 
(10,9 %), у тому числі: за вбивства – 592, бандитизм і 
розбій – 2 636, крадіжки – 16 619, спекуляцію й 
інші злочини – 16 260. Найбільше повторних злочинів 
припадало на Сталінську (9891) й Ворошиловград-
ську (4049) обл. [36]. 

Напередодні ХХ з’їзду зросла кількість апеляцій 
до партійних органів стосовно рішень про виклю-
чення зі складу КПРС. За станом на 1 липня 1956 р.: 
1. Із 1155 апеляцій, розглянутих обкомами КПУ, 
задоволено 587 (50,8 %). 2. Із 168 апеляцій, розгля-
нутих Партійною Комісією при ЦК КПУ, задоволено 
66 (39,3 %) [37]. Такий низький відсоток відновлених 
у партії громадян, певною мірою, можна пояснити 
тим, що апеляції подавало багато осіб, які були 
виключеними з партії, але не були засудженими. 
Однак, і юридично реабілітовані громадяни не 
завжди отримували партійну реабілітацію. Про це 
свідчать такі дані: у 1955 р. Партійною Комісією 
при ЦК КПУ було розглянуто 45 персональних 
справ на реабілітованих судовими органами осіб, які 
були виключені з партії у 1937-1938 рр. За резуль-
татами розгляду: відновлено в партії – 37 осіб, 
відмовлено у відновленні – 5 осіб, реабілітовано в 
партійному порядку посмертно – 3 осіб [38]. 

Публічна реабілітація майже не проводилася на 
початковому етапі. Стосувалася вона лише окремих 
відомих партійних і державних діячів, творчих 
працівників, науковців, які були незаконно репре-
совані в попередні роки. Реабілітація проводилася 
згідно з проханнями про перегляд судових справ, 
що надходили до вищих партійно-державних органів. 
У деяких випадках і самі органи могли виявляти 
ініціативу стосовно виправдання тієї чи іншої особи. 
Відновлення доброго імені, репутації репресованих 
громадян здійснювалося й посмертно. Так, наприклад, 
була задоволена скарга професора Київської дер-
жавної консерваторії М. Донець-Тесейр про публічну 
реабілітацію померлого чоловіка – М. Донця, яка 
надійшла в січні 1954 р. до ЦК КПУ. М. Донець, 
Народний артист УРСР, нагороджений орденом 
Трудового Червоного Прапора, у липні 1941 р. був 
заарештований у Києві. У процесі слідства, пере-
буваючи в ув’язненні, він помер від розриву серця. 
На прохання вдови відділ пропаганди й агітації ЦК 

КПУ дозволив відновити чесне ім’я М. Донця, 
дискредитоване арештом, шляхом використання 
пластинок із його піснями в радіоефірі [39]. 

Таким чином, перший етап реабілітації репресо-
ваних громадян носив у основному негласний і 
прихований характер. Шляхом підрахунку вищена-
ведених даних вбачаємо, що чисельність юридично 
реабілітованих осіб в УРСР за період з березня 
1953 по лютий 1956 р. становила близько 85 тисяч. 
Переважна більшість осіб, які виправдовувалися, 
обвинувачувалась або була засуджена за незначні 
злочини з малим терміном покарання. Реабілітація 
практично не торкнулася справ громадян, репресо-
ваних за політичними звинуваченнями. Оскільки 
не було розроблено єдиної процедури проведення 
амністії й реабілітації, звільнені особи відчували 
труднощі в процесі реінтеграції у суспільне життя. 
Багато з них не змогли адаптуватися і ставали на 
злочинний шлях. Вищі партійно-державні органи 
були змушені прийняти ряд нормативно-правових 
актів, щоб певним чином полегшити соціальну і 
партійну реабілітацію репресованих. На відміну від 
амністії, що була передусім сприйнята населенням 
як акт гуманності, доброї волі нового керівництва, 
реабілітація за «резонансними справами» змушувала 
задуматися про законність винесених раніше рішень, 
про відновлення справедливості щодо десятків тисяч 
радянських громадян. У той же час процеси амністії 
й реабілітації доволі часто детермінували негативну 
реакцію громадськості, посилення критичних настроїв 
населення щодо влади, недовіру і тиск людей на 
звільнених осіб. З одного боку, це пояснювалося 
недосконалістю механізмів та широкими масштабами 
проведення даних процесів, а з іншого – усталеними 
в людській свідомості стереотипами, що були 
сформовані з допомогою офіційної пропаганди. 

Сподіваємося поставлена нами проблема буде 
розвинута в подальших наукових дослідженнях. 
На наш погляд, в історіографії бракує детального 
статистичного аналізу реабілітаційного процесу в 
радянській Україні. Недостатньо уваги приділяється 
питанням соціальної та партійної реабілітації неза-
конно репресованих громадян. Крім того, інтерес 
викликають проблеми впливу процесу реабілітації 
на масові настрої українського населення та реінте-
грації виправданих осіб у суспільстві. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ БЛАГОДІЙНИХ ФОНДІВ 
ТА НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В СИСТЕМІ 

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ ДІТЕЙ 
В УКРАЇНІ ПЕРІОДУ РОЗБУДОВИ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
(90-ті рр. ХХ ст. – ПОЧАТОК ХХІ ст.) 

 
 

У статті подано характеристику деяких міжнародних та вітчизняних благодійних 
фондів і неурядових організацій захисту та підтримки дітей, що діяли в Україні в 
період розбудови громадянського суспільства (90-і рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.). 
Проаналізовано окремі аспекти та основні напрямки їхньої діяльності, найголовнішими 
з яких є надання соціальної допомоги та правової захищеності, забезпечення дітям 
можливості успішної реалізації власного потенціалу. 

Ключові слова: діти, дитинство, міжнародні та українські благодійні фонди, 
неурядові організації захисту та підтримки дітей. 

 
В статье дана характеристика некоторых международных и отечественных 

благотворительных фондов и неправительственных организаций защиты и под-
держки детей, которые действовали в Украине в период развития гражданского 
общества (90-е гг. ХХ – начало ХХI вв.). Проанализированы отдельные аспекты и 
основные направления их деятельности, главными из которых являются предо-
ставление социальной помощи и правовой защищенности, обеспечение детей 
возможностью успешной реализации собственного потенциала. 

Ключевые слова: дети, детство, международные и украинские благотвори-
тельные фонды, неправительственные организации защиты и поддержки детей. 

 
The article provides a description of some international and national charities and 

nongovernmental organizations to protect and support children who worked in Ukraine 
during the civil society (90-s of XX century – beginning ХХI century). The certain aspects 
and the main directions of their activities, the most important of which is to provide social 
assistance and legal protection, providing children the possibility of successful of personal 
potential. 

Key words: children, childhood, Ukrainian and international charitable foundations, non-
governmental organizations to protect and support children. 

 
 
Проголошення державної незалежності України 

помітно вплинуло на розвиток державної політики 
у сфері дитинства. Виникла необхідність в усвідом-
ленні й переосмисленні змін соціально-економічного, 
політичного, національно-культурного, духовного 
розвитку наймолодшої частини українського народу – 
дітей, а також у пошуку шляхів покращення умов її 
життєдіяльності та забезпечення реалізації механізмів 
соціально-правового захищеності. Адже діти – це 
майбутнє держави, вони є невід’ємною частиною 
життя соціуму. Від усвідомлення значущості підрос-
таючого покоління, необхідності гуманного ставлення 
до нього, розуміння його проблем, потреб та інтересів 
багато в чому залежать як сучасні процеси держа-
вотворення в Україні, так і подальша перспектива 
становлення громадянського суспільства. 

Комплексного дослідження цієї тематики, висвіт-
люючи загальні питання захисту прав дітей в Україні 
та подаючи рекомендації стосовно їхньої практичної 
реалізації, стосуються напрацювань А. Полешко [1], 
А. Шапіро [2], І. Звєрєвої [3; 4], М. Окаринського [5], 
О. Мороза [6], О. Сухомлинської [7], Т. Прошкура-
тової [8] та ін. 

Все більший інтерес з боку науковців, грома-
дськості, держави викликають благодійні фонди та 
неурядові організації, діяльність яких безпосередньо 
пов’язана з підтримкою дітей як найбільш уразливої 
категорії соціуму, забезпеченням дотримання їхніх 
прав, надання в разі необхідності соціально-правового 
захисту та всебічної допомоги. Так, журналом «Пе-
дагогіка толерантності» був опублікований перелік 
Міжнародних благодійних фондів, в яких можуть 
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отримати захист і підтримку представники різних 
категорій дітей України [9]. А журналом «Шкільний 
світ» було подано результати соціологічного опи-
тування дітей віком від 9 до 17 років, проведеного 
в жовтні 2000 р. Центром «Соціальний моніторинг» 
за сприяння Представництва ЮНІСЕФ в Україні [10]. 
Метою цього опитування стало вивчення реальної 
ситуації в Україні стосовно становища дітей та 
забезпечення їхніх прав відповідно до Конвенції 
ООН про права дитини. 

Діяльність благодійних фондів та неурядових 
організацій аналізується також у державних та 
національних періодичних доповідях [11-12]. 

Метою даної статті є висвітлення основних 
аспектів діяльності міжнародних та вітчизняних 
благодійних фондів і неурядових організацій захисту 
й підтримки дітей періоду розбудови громадянського 
суспільства (90-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.). 

Саме поява значної кількості благодійних фондів 
та неурядових організацій, що спрямовують свою 
діяльність на соціально-правову підтримку й захи-
щеність дітей, є характерною рисою державної 
політики України в сфері дитинства періоду роз-
будови громадянського суспільства (90-ті рр. ХХ ст. – 
початок ХХІ ст.). Так, станом на 1 січня 1998 року 
в Україні було зафіксовано діяльність 10 міжнародних 
та 12 вітчизняних благодійних фондів та організацій 
захисту й підтримки дітей [9]. 

Консультативно-інформаційну та іншу соціальну 
допомогу надають дітям Міжнародний дитячий фонд 
ООН ЮНІСЕФ, Дитячий міжнародний фонд «Діти 
України», Міжнародний благодійний фонд Святої 
Марії, Міжнародний освітній фонд імені Ярослава 
Мудрого, член Міжнародної Асоціації Дитячих 
фондів «Дитячий фонд України», Національний фонд 
соціального захисту матерів і дітей «Україна – дітям», 
Всеукраїнський благодійний фонд «Щасливе дитин-
ство», благодійні фонди «Допомога дітям України», 
«Фонд добра», «Економічна освіта», Всеукраїнський 
комітет захисту дітей, Український комітет сприяння 
захисту прав дітей, Неурядова громадська екологічна 
організація «МАМА-86», спілка «Жінки України», 
релігійна організація «Українська Християнська 
Місія Милосердя» та багато інших [9; 11]. 

Усі вище згадані установи мають різні статуси, 
а, відповідно, ставлять перед собою власні цілі та 
завдання, мають чітко визначені напрямки діяльності. 
Але всі вони ставлять перед собою єдину мету: 
надання допомоги представникам наймолодшої віко-
вої категорії населення України, що потрапили в 
складні життєві ситуації. 

20 листопада 1996 року Указом Президента Укра-
їни з ініціативи державних і громадських організацій 
було утворено Національний фонд соціального 
захисту матерів і дітей «Україна – дітям». За час 
своєї діяльності Фонд став провідною благодійною 
організацією в державі, реалізуючи системний підхід 
до забезпечення гармонійного розвитку підроста-
ючого покоління, підтримки та захисту інтересів 
дітей, матерів та сімей. Політика Фонду спрямована 

на активну співпрацю з усіма гілками виконавчої, 
законодавчої та місцевої влади, державними уста-
новами, політичними партіями і фракціями Верховної 
Ради, вітчизняними та іноземними компаніями і 
організаціями. Фонд реалізує такі довгострокові 
програми, як «Здоров’я дітей», «Шляхами добра», 
«Обдаровані діти», масштабні проекти «Дитяче харчу-
вання», «Слухові апарати», «Оздоровлення дітей-
сиріт, інвалідів, дітей з малозабезпечених багатодітних 
сімей», «Раннє виявлення та лікування захворювань 
щитовидної залози у дітей», «Матеріальна допомога 
дітям-сиротам, інвалідам та дітям з малозабезпечених 
багатодітних сімей, а також дитячим інтернатним 
закладам». За період з 1998 до 2002 р. для надання 
допомоги дітям Фондом залучено спонсорських 
коштів і матеріальних цінностей на суму більше ніж 
37 млн грн, з них 7,5 млн – у 2000 р., 7,7 млн – у 
2001 р. та понад 21 млн – у 2002 р. З 2000 р. 
працюють регіональні представництва Фонду, що 
сприяють ефективності благодійницької діяльності 
Фонду в усіх областях України [13]. 

Значна робота здійснюється Дитячим фондом 
України – добровільним всеукраїнським громадським 
формуванням, що об’єднує зусилля громадян, спон-
сорських організацій, релігійних громад для захисту 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання. У межах його діяльності надається матеріальна 
допомога сімейним дитячим будинкам, організову-
ється оздоровлення дітей-сиріт та дітей з радіаційно 
забруднених районів, лікування тяжкохворих дітей, 
надається матеріальна підтримка багатьом іншим 
заходам, спрямованим на поліпшення умов життя 
дітей-сиріт [14]. 

Особливу активність у сфері захисту прав дітей 
виявляє Представництво ЮНІСЕФ в Україні. Так, 
у 1997 р. разом з Міністерством України у справах 
сім’ї та молоді, соціальною службою для молоді та 
деякими неурядовими організаціями було розроблено 
і розпочато реалізацію декількох проектів і програм 
в інтересах дітей та молоді, а саме: профілактика 
ВІЛ-інфекції серед осіб, що вживають наркотики 
ін’єкційним шляхом (проекти діяли в містах Одесі, 
Києві); організація інформаційного центру (створений 
на базі Київської соціальної служби для молоді); 
організація «дружніх клінік» для дітей та молоді; 
створення молодіжних кафе-клубів як центрів 
дозвілля та консультаційної допомоги для дітей та 
молоді; «діти вулиці» (проведення всеукраїнських 
семінарів для спеціалістів, які працюють з дітьми 
цієї категорії, допомога у відкритті першого в Києві 
дитячого притулку); захист прав дитини та сприяння 
втіленню їх у життя (робота з ознайомлення школярів 
та вчителів з положеннями Конвенції ООН про права 
дитини, перегляд законодавства України та законо-
проектів щодо їхньої відповідності положенням 
Конвенції, розроблення концепції та створення ін-
ституту делегатів дитячих прав); кампанія «Діти 
живуть у світі, де є СНІД» тощо. Досить успішним 
є досвід роботи центрів соціально-психологічної 
реабілітації потерпілих від Чорнобильської ката-
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строфи, які працюють у містах Славутичі та Іванків, 
за підтримки ЮНЕСКО (Програма «ЮНЕСКО – 
Чорнобиль») [11]. 

Тоді ж, у 1997 р., ЮНІСЕФ було здійснено 
регіональний моніторинг, метою якого стало дослі-
дження становища дітей Центральної та Східної 
Європи. Згідно даним цього моніторингу, в Україні 
у 1995 р. 13 % дітей у віці 15-16 років змушені були 
працювати заради поповнення сімейного бюджету: 
в сільській місцевості діти й підлітки найчастіше 
працювали на сімейних земельних наділах, у містах – 
найчастіше на бензоколонках, мили автомобілі, 
займалися вуличною торгівлею, продаючи газети 
чи овочі та фрукти, вирощені на сімейних наділах. 
Такі результати викликали занепокоєння організації, 
адже діти, що працюють, не мають достатньо часу 
для навчання та спілкування з однолітками, змістов-
ного проведення дозвілля. Деякі діти взагалі кидають 
школу, оскільки для них привабливість великих 
прибутків на тіньовому ринку виявляється сильнішою, 
ніж перспектива отримати хорошу освіту [15]. 

Серед міжнародних фондів, які діють безносе-
редньо в Україні, проекти в інтересах дітей підтри-
мують Корпус миру (робота американських волон-
терів як викладачів англійської мови), Творчий центр 
«Counterpart заради партнерства» (фінансування 
соціальних проектів, у тому числі й дитячих, надання 
цільової гуманітарної допомоги тощо), Міжнародний 
фонд «Відродження» (фінансування досліджень і 
проектів у галузі освіти, охорони здоров’я та куль-
тури), Фонд Джона Мерка (фінансування грантів на 
роботу з дітьми, які мають фізичні вади), Дитячий 
християнський фонд (навчання волонтерів для роботи 
з дітьми, проведення благодійних акцій тощо), Фонд 
Фрідріха Еберта (видання спеціальної літератури для 
дітей, наприклад, «мальована» версія нової Консти-
туції України). Партнерами і одержувачами грантів 
від зазначених фондів є українські неурядові орга-
нізації [11]. 

В Україні постійно розширюється сфера діяльності 
релігійних фондів та організацій. В цілому експерти 
позитивно ставляться до партнерської діяльності 
релігійних об’єднань та органів державної влади, 
особливо в сфері моралі та виховання підростаючого 
покоління. Прикладом такого партнерства є тісна 
співпраця Черкаського обласного центру соціальних 
служб для молоді та американського Фонду християн-
баптистів, які в 1999 р. спільними зусиллями орга-
нізували оздоровлення 22 дітей з функціональними 
обмеженнями Золотоніського району Черкаської 
області та 20 дітей з м. Золотоноші [16]. 

Проте сектор неурядових організацій в Україні 
в 90-х рр. ХХ ст. ще не був сформований повною 
мірою. Він дуже мало залучався державою до 
широкого надання послуг і допомоги дітям, на відміну 
від країн Заходу [11]. Так, у 1997 р. в Україні діяло 
393 неурядові організації (спеціалізовані дитячі та 
молодіжні, а також іншого профілю), що декларували 
роботу з дітьми як свою статутну діяльність. Це 
становить приблизно 5,6 % реально працюючих 
неурядових організацій України. Крім того, потрібно 
взяти до уваги нерівномірність розвитку неурядових 

організацій у регіонах України. Так, за даними Твор-
чого центру «Counterpart заради партнерства», на 
Київщині діяли 19 %, а на Харківщині – 16,5 % 
всіх українських неурядових організацій. Найменш 
розвиненим був сектор неурядових організацій на 
Сумщині (0,5%), Полтавщині (1 %) та на Запоріжжі 
(0,7%) [11]. 

У 1999 р. за підтримки Міжнародного фонду 
ЮНІСЕФ та Державного комітету України у справах 
сім’ї та молоді Київською міською державною 
адміністрацією та міським центром соціальних служб 
для молоді було організоване наметове містечко в 
с. Виграїв (Черкаська обл.), де оздоровилося 150 дітей 
[16]. Така форма оздоровлення дітей вважається 
перспективною, адже вона вимагає менших затрат 
коштів, ніж у стаціонарних умовах, також сприяє 
розвитку навичок самостійності та відповідальності, 
залучає до активного способу життя. Як правило, 
неурядові організації, що працюють з дітьми, оби-
рають досить вузьку спеціалізацію. Так, наприклад, 
Асоціація студентів-медиків України та громадський 
рух «Віра, Надія, Любов» (м. Одеса) з метою запо-
бігання поширенню наркоманії та захворювань на 
СНІД активно працюють з дітьми, які вживають 
наркотики, школа «Життя» та організація «Джерела» 
(м. Київ), товариство «Феліцітас» (м. Суми), Інститут 
імені Корчака (м. Одеса), неурядові організації 
«Підтримка» (Житомирщина) та «Надія» (м. Кузне-
цовськ Рівненської області) разом з відповідними 
фахівцями сформували альтернативний рух за спеці-
альну освіту для розумово відсталих дітей; Демо-
кратичний союз багатодітних сімей (м. Чернігів) та 
благодійний фонд «Велика родина» (м. Севастополь) 
займаються проблемами багатодітних сімей. Ряд 
неурядових організацій майже усіх регіонів України 
захищають інтереси дітей-інвалідів. Серед них: 
Асоціація захисту дітей-інвалідів (м. Краматорськ 
Донецької області), організація «Інваліди дитинства» 
(м. Мукачеве Закарпатської області), Центр реа-
білітації дітей-інвалідів (м. Миколаїв), суспільна 
благодійна організація «Любов і Милосердя» (м. Київ), 
Товариство батьків дітей-інвалідів (м. Черкаси) та 
багато інших. Одним із основних напрямків діяльності 
багатьох неурядових організацій є проблеми екології 
та екологічної освіти підростаючого покоління (так, 
прикладом реалізації роботи з даного напрямку є 
дитячий гурт «Помагайчик» Чернівецької області). 
Не залишилися поза увагою неурядових організацій і 
питання культурного розвитку й підтримки юних 
талантів. Так, неурядові організації навчально-про-
світницький Центр «АРАТТА» та Дитячий культур-
ний центр (м. Київ) розробили і впроваджують 
унікальні методики естетичного розвитку дітей з 
раннього віку, активізували свою роботу з дітьми 
національно-культурні товариства в Україні (на-
приклад, татарський культурний центр «Яшлик» 
м. Євпаторія Автономної Республіки Крим) [11; 
17-18]. 

Досліджуючи питання діяльності благодійних 
фондів та неурядових організацій України, не можна 
обійти увагою єдиний у своєму роді Благодійний 
фонд імені професора Миколи Івановича Бушина 
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«Історична спадщина». Цей Фонд, відкриття якого 
відбулося 19 грудня 2005 р. в Черкаському дер-
жавному технологічному університеті, був створений 
учнями професора М. І. Бушина на підтримку істо-
ричної науки та істориків Черкащини [19]. 

Попри досить широкий спектр завдань, які ставить 
перед собою Фонд, значна увага приділяється піклу-
ванню та підтримці учнів загальноосвітніх шкіл 
Черкащини, які цікавляться минулим і сучасним свого 
народу, виявляють високий рівень знань з історії 
України, який передбачає ґрунтовне володіння мате-
ріалом, що виходить за межі навчальної програми, 
мають творчий потенціал та наділені вмінням логічно 
мислити [20]. 

Для таких школярів під егідою Благодійного 
фонду імені професора Миколи Івановича Бушина 
«Історична спадщина» в 2007-2008 навчальному році 
був започаткований Перший регіональний конкурс 
з історії України, який проводиться серед учнів  
11-х класів. Організатори конкурсу ставлять на меті 
підвищення престижу та авторитету історичної науки, 
виховання у наймолодших представників суспільства 
почуття патріотизму, поваги до культурних надбань, 
моральних цінностей, народних звичаїв та традицій. 

Активна участь в організації конкурсу здійсню-
ється не лише членами Благодійного фонду, а й 
працівниками навчальних закладів, а також праців-
никами управління освіти і науки Черкаської обласної 
державної адміністрації [20]. 

Регіональний конкурс з історії України прово-
диться як творче змагання, а для його переможців 
Благодійним фондом «Історична спадщина» вста-
новлено розмір винагород: 500 грн за перше місце, 
300 грн – за друге, 200 грн – за третє [21]. 

Ідея проведення конкурсу виявилася вдалою, 
викликала неабияку зацікавленість з боку представ-
ників учнівської молоді, і на сьогоднішній день 
конкурс проводився вже тричі. 

Таким чином, проаналізувавши основні аспекти й 
напрямки діяльності окремих міжнародних та укра-
їнських благодійних фондів і неурядових організацій 
захисту та підтримки дітей, можемо констатувати, 
що всі вони спрямовують свої зусилля на реалізацію 
завдання всебічного сприяння дітям, які потрапили 
в складні життєві ситуації й потребують реальної 
допомоги та соціально-правової захищеності. Роз-
будова нових суспільно-політичних та економічних 
державних засад України періоду становлення гро-
мадянського суспільства (90-ті рр. ХХ ст. – початок 
ХХІ ст.) потребувала не лише переосмислення 
вітчизняного та міжнародного досвіду, а й вироб-
лення якісно нового підходу до забезпечення дітям 
повноцінного розвитку відповідно до їхніх потреб. 
Саме благодійні фонди та неурядові організації 
захисту й підтримки дітей спрямували свою діяльність 
на виконання цього завдання й успішну реалізацію 
прав та можливостей дітей у нових історичних, 
політичних, економічних та соціокультурних умовах. 
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ПРОЦЕС СТАНОВЛЕННЯ БАГАТОПАРТІЙНОСТІ 
ТА БАГАТОПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ В СУЧАСНІЙ 
УКРАЇНІ ТА ЙОГО МОЖЛИВІ ПЕРІОДИЗАЦІЇ 

 
 

У статті аналізуються процеси виникнення багатопартійності й становлення 
багатопартійної політичної системи в сучасній Україні. Автори наводять та 
оцінюють численні факти, що відображають вказані процеси. Надане авторське 
бачення періодизації цих процесів та висловлена оцінка перспектив розвитку багато-
партійності в країні. 

Ключові слова: політичні партії, Україна, багатопартійность, громадсько-
політичне об’єднання, виборча система, партійна система. 

 
В статье анализируются процессы возникновения многопартийности и ста-

новления многопартийной политической системы в современной Украине. Авторы 
приводят и оценивают многочисленные фактические данные, которые отображают 
указанные процессы. Представлено авторское видение периодизации этих процессов 
и оценка перспектив развития многопартийности в стране. 

Ключевые слова: политические партии, Украина, многопартийность, общест-
венно-политическое объединение, избирательная система, партийная система. 

 
The article analyses the processes of establishing a multiparty system and a multiparty 

political system in modern Ukraine. The authors analysed the numerous facts that reflect 
these processes. The perspectives of a multiparty system in the country have assessed. 

Key words: political parties, Ukraine, multi-party, social and political union, electoral 
system, party system. 

 
 
Дослідження проблем становлення і розвитку 

багатопартійності та партійної системи політичного 
представництва в незалежній Україні має беззапе-
речну наукову та практичну актуальність. Адже, 
протягом понад півтора століття історичні здобутки 
переважної більшості країн світу тісно пов’язані з 
діяльністю політичних партій, що стали важливим 
чинником їх суспільного розвитку. Не є винятком і 
сучасна українська держава, де впродовж двох 
десятиліть незалежного розвитку склалася достатньо 
цікава та оригінальна (принаймні, для пост радян-
ського простору) партіома. На початку ХХІ століття 
стало очевидно, що доля української держави багато 
в чому залежить від темпів процесу становлення в 
країні політичної нації, від розвитку власної моделі 
громадянського суспільства, а отже і від якості 
політико-партійної структуризації та міцності й 
впливовості партійних структур. 

Слід зазначити, що в незалежній Україні з самих 
перших років її існування гостро відчувалась 
необхідність наукового осмислення процесів, які 
відбувалися в суспільстві і були пов’язані з роз-
витком політичних партій. Відгуком на цей запит 
стала достатньо розгалужена наукова література. 
У першій половині 90-х років ХХ ст. з’явилися 
дослідження А. Білоуса, О. Гараня, В. Кременя і 
Є. Базовкіна, В. Литвина, В. Яблонського присвячені 

становленню багатопартійності і сучасному полі-
тичному процесу в Україні. Прискорення процесу 
перерозподілу економічної влади і власності та поява 
певної політичної структуризації в суспільстві знай-
шли своє відображення в нових наукових дослі-
дженнях. 

Суттєво пожвавлюється зацікавлення проблема-
тикою взаємодії партій з державою і суспільством 
напередодні і після парламентських виборів 1998 р. і 
президентських 1999 р., про що свідчать дослідження 
С. Бабія, К. Ващенка, В. Литвина, С. Лінецького, 
М. Томенка та О. Проценка, Е. Пуфлера, багатьох 
інших авторів. Зокрема, в 2000 і 2001 році вийшли 
друком монографії М. Примуша – «Історія і теорія 
політичних партій» та «Політико-правове регу-
лювання діяльності політичних партій», виходять 
інші цікаві наукові публікації. І хоча у даних працях 
досить ґрунтовно висвітлюються процеси партійно-
політичного будівництва, вони, по-перше, заслуго-
вують на окремий фаховий аналіз, по-друге, абсо-
лютно не вичерпують тієї множини питань і проблем, 
які заслуговують на подальшу розробку стосовно 
нашої української дійсності, особливо враховуючи 
останні суттєві зміни у політичному бутті та вітчиз-
няному законодавстві. Цими обставинами передусім 
і обумовлене бажання авторів зробити короткий 
огляд процесу становлення багатопартійності в країні, 
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надати її періодизацію та оцінити перспективи 
подальшого розвитку багатопартійної системи. 

Метою пропонованої статті є науковий аналіз 
процесів становлення багатопартійності в сучасній 
Україні, спроба їх періодизації та прогностична 
оцінка перспектив подальшого розвитку багато-
партійної політичної системи. 

Загальновизнано, що становлення в Україні 
багатопартійної системи, що змінила монополію 
комуністичної партії на владу, є одним із най-
важливіших показників політичної трансформації 
українського суспільства. Перший період становлення 
української багатопартійності можна умовно назвати 
«опозиційно-державним». Він охоплює період до 
юридичного узаконення самостійного статусу України 
(1 грудня 1991 р.) [1]. Що стосується початку цього 
періоду, то одні автори (наприклад, В. Д. Бородинов, 
М. В. Примуш) відносять його до кінця 1950-х років 
[2], інші (наприклад, Е. Пуфлер, автори монографії 
«Політологія посткомунізму...») – до середини або 
навіть кінця 80-х років XX століття [3]. Наприклад, 
М. В. Примуш вважає, що сучасна багатопартійність 
в Україні фактично почала складатися з кінця 50-х 
років, коли було засновано нелегальну організацію 
«Український робітничо-селянський союз», який 
проіснував до 1961 р. [4]. Нагадується, що у середині 
70-х років, у Києві було створено «Українську 
Гельсінську групу» (37 осіб), серед активістів якої 
були М. Руденко, Л. Лук’яненко, Н. Світлична, 
В. Чорновіл, Ю. Шухевич та інші дисиденти. На 
початку 80-х років виникають Український демо-
кратичний союз, Український культурологічний клуб, 
Український християнсько-демократичний фронт, 
Український екологічний рух «Зелений світ» тощо. 
Чисельність цих угруповань була невелика. Соці-
альний склад – переважно представники творчої 
інтелігенції та студенти. 

Перша масова громадсько-політична організація – 
Товариство української мови ім. Т. Г. Шевченка – 
створена 12 лютого 1989 р. (у Львові обласне 
Товариство рідної мови було створене ще в червні 
1988 р.). Ця спілка у 1992 р., напередодні кризу та 
розпаду, налічувала близько 450 тис. членів. Восени 
1989 р. виникло масове громадсько-політичне об’єд-
нання «Народний Рух», яке зародилося у середовищі 
київських радянських письменників. У його акціях 
були одночасно задіяні сотні тисяч людей («Живий 
ланцюг» у 1990 р. з нагоди так званого «Дня 
злуки» або «Дня соборності» України – навіть до 
5 млн людей). Отже, першим етапом формування 
багатопартійності в Україні частина науковців вважає 
тридцятирічний період від хрущовської відлиги до 
горбачовської перебудови, коли виникали й форму-
валися (в основному нелегально) політичні об’єднання 
і рухи, які пізніше ставали підґрунтям політичних 
партій [5]. 

Але, на думку авторів, дисидентські угрупування 
кінця 1950-х років були настільки дрібними й 
малозначущими в політичному житті радянського 
суспільства, настільки сильно переслідувалися по-
тужним репресивним апаратом радянсько-комуніс-

тичної держави, що говорити про формування 
багатопартійності в той час видається занадто вільним 
і малопереконливим припущенням. Тоталітарна дер-
жава занадто пильно охороняла монополію КПРС 
на владу, щоб допустити розвиток багатопартійності 
без дозволу керівництва КПРС [6]. Тому, більш 
обґрунтованою ми вважаємо точку зору тих фахівців, 
які обстоюють думку, що зародки багатопартійності 
почали формуватися в СРСР з кінця 1985 р. [7]. 
Саме відтоді почала оживати Українська Гельсінська 
Група, розпочалося формування демократичних 
організацій – «Меморіалу», асоціації «Зелений Світ», 
Товариства української мови ім. Т. Г. Шевченка 
(1989 р.). 16 лютого 1989 р. в газеті «Літературна 
Україна» був опублікований проект Програми Народ-
ного Руху України, який хоча й був ініційований 
українськими радянськими письменниками-кому-
ністами, але швидко перетворився на опозиційну 
до КПРС – КПУ структуру [8]. В політичне життя 
країни почали бурхливо входити численні полі-
тизовані групи, угруповання, рухи, об’єднання, які 
проголошували себе партіями. Спочатку вони 
намагалися (здебільшого на мітинговому рівні) 
формулювати свої програмні положення, проголо-
шували й жваво тиражували різного роду політичні 
маніфести та звернення. 

Джерелом багатопартійності стали дві тенденції 
громадсько-політичного розвитку радянського сус-
пільства другої половини 80-х років. Перша тенденція 
проявилася в тому, що всередині КПРС та її 
громадських сателітів виникли політичні сили, які 
прагнули докорінної перебудови й реформування 
суспільства та всіх його інституцій на основі широкої 
демократизації. Ці політичні угруповання спершу 
пройшли шлях ідейно-політичної консолідації в лавах 
компартії через утворення своїх власних платформ, а 
вже потім відбулося їх остаточне відокремлення 
від КПРС і створення самостійних партій. 

Друга тенденція призвела до появи інших, пере-
важно антикомуністичних партій, що формувалися 
з колишніх підпільних опозиційних сил, які в умовах 
демократизації та гласності отримали реальну мож-
ливість не тільки легалізуватися, а й оформлятися 
в політичні організації. Їх витоки корінилися в 
дорадянських інтелектуальних та національних тра-
диціях і прагненнях. На реалізацію обох згаданих 
тенденцій, безумовно вплинула та обставина, що 
верхівка комуністичної еліти вже давно почала 
обтяжуватися вимушеною аскезою комуністичної 
ідеології та партійної етики, які стояли на заваді 
споживацьких та накопичувальних інстинктів владної 
еліти та перешкоджали гарантуванню як її власного 
майбутнього, так і майбутнього її нащадків. 

З формально-юридичної точки зору хроно-
логічним відліком переходу до багатопартійності в 
колишньому СРСР можна назвати березень 1990 року, 
коли була змінена редакція ст. 6 Конституції СРСР, 
де вже не велася мова про керівну роль КПРС, а 
говорилося, що політичні партії, профспілки, моло-
діжні, інші громадські організації і масові рухи через 
своїх представників, обраних до Рад народних депу-
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татів і в інших формах беруть участь у розробці 
політики держави і в управлінні державними і 
громадськими справами [9]. 

9 жовтня 1990 р. був прийнятий Закон СРСР 
«Про громадські об’єднання», який вступив у дію 
з 1 січня 1991 р. і встановив, що політична партія, 
як різновид громадських об’єднань, утворюється і 
діє на засадах добровільності, рівноправ’я її членів, 
самоуправління, законності, гласності [10]. Саме 
таким чином була створена правова основа форму-
вання багатопартійності. Вже на початку 1991 р. в 
Радянському Союзі і в Україні постали сотні і навіть 
тисячі громадсько-політичних організацій, які праг-
нули бути незалежними від державного та партійного 
контролю. В Україні цей процес тривав активно, а 
за кількістю політичних угруповань, що протистояли 
КПРС, він був значно ширшим, ніж загалом по СРСР. 

Протягом 1990 – серпня 1991 р. в Україні було 
проголошено створення більше десятка партій пере-
важно національно-демократичної та антикомуніс-
тичної спрямованості. 13 січня 1989 р. у Львові був 
заснований Український Християнсько-Демократич-
ний Фронт, який на 2-му з’їзді 21-22 квітня 1990 р. 
реорганізувався в Українську Християнсько-Демо-
кратичну партію. 8 квітня 1990 р. у Львові було ство-
рено Всеукраїнське політичне об’єднання «Державна 
самостійність України». 29 квітня 1990 р. в Києві була 
створена Українська Республіканська партія (УРП). 
25 травня 1990 р. там же була створена Соціал-
Демократична партія України (СДПУ). 9 червня 
1990 р. – Українська Селянська Демократична партія. 
30 вересня 1990 р. – Партія Зелених України (ПЗУ). 

24 листопада 1990 р. проголошується Ліберальне-
Демократична партія України. В грудні 1990 р. в 
Києві проголошується Демократична партія України 
(ДемПУ), що об’єднала представників Народного 
Руху України, які намагалися перетворити останній 
на партію. На початку 1991 року була створена 
Партія демократичного відродження України [11]. 
Тільки на першій сесії Української міжпартійної 
асамблеї (УМА), що відбулася 30 червня – 1 липня 
1990 р. в Києві були представлені: Українська 
національна партія, Українська народно-демократична 
партія, Українська Республіканська партія, Українська 
селянська народно-демократична партія, низка моло-
діжних і релігійних організацій, представники ОУН(м) 
і ОУН(б) (мельниківці і бандерівці) [12]. Згодом ця 
УМА перетворилася в УНА (Українську Національну 
Асамблею) (вересень 1991 р.), що з 1994 р. стала 
партією [13]. Однак усі ці партії були вкрай мало-
чисельними і, окрім Народного Руху України (гро-
мадської організації), ніякого порівняння з масовістю 
і тим більше рівнем організації КПУ не витримували. 

Ситуація радикально змінилася в серпні 1991 року. 
Невдалий путч у Москві, проголошення Верховною 
Радою 24 серпня України незалежною демокра-
тичною державою [14] і заборона Комуністичної 
партії України кардинально змінили політичну 
ситуацію у країні. Восени 1991 року була створена 
ціла низка нових партій: 12 вересня в Донецьку 
проголошена Ліберальна партія України, 13 жовтня у 

Львові заснована Соціал-національна партія України; 
26 жовтня в Києві – Соціалістична партія України 
[15]. 

З приблизно двох десятків українських політичних 
партій, які існували до 1 грудня 1991 р., майже всі 
обстоювали ідеї парламентської демократії, приватної 
власності, суверенітету України. Нові партії були 
малочисельними, політично наївними, не залученими 
до механізмів здійснення державної політики. До 
того ж свідоцтва про державну реєстрацію були 
видані Міністерством юстиції України в 1990-1991 рр. 
лише УРП (5.11.1990 р.), ДемПУ (28.06.1991 р.), 
ПЗУ (24.05.1991 р.), УСДП (15.01.1991 р.), УХДП 
(14.11.1991 р.) [102, с. 33-158]. Між цими партіями, а 
часто і всередині них, відразу ж виникли тертя, 
конфлікти, суперечки, протиборство лідерів. Партійні 
структури були озброєні програмами, але не мали 
механізмів їх реалізації і досить нечітко уявляли 
шляхи розбудови таких механізмів. Усі ці партії 
об’єктивно ще не могли стати повноцінними суб’єк-
тами політичної системи. 

Керівництво України, як до речі і керівництво 
інших держав, що утворилися на уламках колишнього 
СРСР, опинилося перед проблемою визначення 
ключового інституту політичної системи, що надав 
би можливість контролювати процес становлення 
нових суспільно-політичних відносин і прийняття 
політичних рішень. Таким став інститут президент-
ства. Саме президент і його оточення стає домі-
нуючим елементом політичної системи більшості 
посткомуністичних держав, що виникли внаслідок 
розпаду СРСР). Заміна домінуючої керівної одер-
жавленої партії на державний інститут президентства 
значною мірою вирішала проблему легітимації онов-
леної владної еліти і заклала підвалини пострадянської 
моделі політичної системи. 

Перший Президент України Л. Кравчук схилявся 
до узаконення спрощеного механізму правового 
регулювання реєстрації політичних партій. Для 
реєстрації Міністерством юстиції політичної партії 
достатньо було надати статут, програму, протокол 
установчого з’їзду, відомості про склад керівництва, 
документ про сплату реєстраційного збору і підписи 
не менш 1 тисячі громадян України, що мали право 
голосу на виборах (пункт 3 Положення про лега-
лізацію об’єднань громадян, затвердженого Поста-
новою КМУ № 140 від 26.02.1993 р.) [16]. Було 
створене правове підґрунтя стимулювання організації 
малочисельних політичних (або псевдополітичних) 
партій з амбітними лідерами. З іншого боку, ніяких 
перешкод на шляху їх зростання і розвитку держава 
не виставляла. Отже, вочевидь були створені умови, 
по-перше, для інституалізації української партіоми, 
по-друге, для формування в Україні атомізованої 
багатопартійної системи. Тобто, багатопартійної 
системи, де існують десятки партій, а сама їх 
кількість робить систему не тільки неефективною, 
а й недієздатною[17]. 

У 1992-1993 рр. виникає велика кількість нових 
партій: Селянська партія України (25.01.1992 р., 
Херсон); Слов’янська партія України (16.05.1992 р., 
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Донецьк); Християнська Демократична партія Укра-
їни (20.06.1992 р., Київ); Українська Консервативна 
республіканська партія (27.02.1992 р., Київ); Конгрес 
Українських націоналістів (18.10.1992 р., Київ); 
Конституційно-демократична партія (21.06.1992 р., 
Київ); Партія Праці (26.12.1992 р., Донецьк); Партія 
комуністів (більшовиків) України (18.07.1992 р., 
Дніпропетровськ); Партія економічного відродження 
(1.11.1992 р., Сімферополь), багато інших. Найбільш 
масовою політичною силою стала відновлена влітку 
1993 р. Комуністична партія України (19.06.1993 р., 
Донецьк). Фактично, участь політичних партій в 
політичному житті суспільства зводилася до ого-
лошення заяв їх лідерів про свою опозиційність 
або, навпаки, підтримку певних інститутів державної 
влади (Президента, Верховної Ради, Уряду) і дій 
інших держав (в основному – Росії). 

У 1994 році відбулися вибори народних депутатів, 
вибори до органів місцевого і регіонального само-
врядування, дострокові вибори Президента України. 
Більшість з чотирьох десятків існуючих тоді полі-
тичних партій тією чи іншою мірою брали в них 
участь. Однак, виборча система того часу (вона 
регулювалася Конституцією України від 20 квітня 
1978 р. і законами «Про вибори Президента України» 
від 24 лютого 1994 р., «Про вибори народних 
депутатів і голів сільських, селищних, районних, 
міських, районних в містах, обласних Рад» від 
24 лютого 1994 р.) мала чистий мажоритарний 
характер і не сприяла розвитку партійної системи. 
Тим не менш, більше половини народних депутатів 
України заявили про свою приналежність до тих 
чи інших партій. Найбільш помітними були успіхи 
лівих партій – КПУ, СПУ і СелПУ. Після квітневих 
виборів, липневих і листопадних довиборів 1994 р. 
їх представники мали 172 парламентських мандата 
з 403 [18]. 

28 червня 1996 р. Верховна Рада України приймає 
нову Конституцію України, чим прискорює форму-
вання нового конституційного ладу в державі, а 
водночас сприяє конституалізації партіоми. Вагомим 
стимулом для зростання впливу політичних партій 
на розвиток суспільно-політичних процесів в країні 
стало прийняття парламентом 24 вересня 1997 р. 
нової редакції Закону України «Про вибори народних 
депутатів України». Була введена нова, змішана 
(мажоритарно-пропорційна) виборча система, за 
якою половина складу парламенту на виборах 
29 березня 1998 р. обиралася в багатомандатному 
загальнодержавному виборчому окрузі, а інша 
половина – в одномандатних округах за принципом 
відносної більшості. Ця виборча система стала 
значною віхою в історії розвитку партіоми в нашій 
країні. 

Політичні партії отримали можливість стати 
самостійними суб’єктами виборчого процесу і 
скористалися нею. Про своє бажання взяти участь 
у виборчій кампанії заявили 25 політичних партій і 
9 виборчих блоків, до складу яких увійшли ще 
19 партій. За станом на 1 січня 1998 року Мінюстом 
було зареєстровано вже 53 політичні партії, 44 з 

них вирішили брати участь у виборах до парламенту. 
Введення нової виборчої системи стало дійовим 
каталізатором партійного розвитку [19]. Для реєст-
рації партій (блоків) у якості суб’єктів виборчого 
процесу їм треба було зібрати на свою підтримку 
не менш 200 тисяч підписів виборців. Підписні 
листи були видані ЦВК 23 партіям і 9 блокам, а 
після збору підписів та їх перевірки у виборах взяли 
участь 30 політичних партій і виборчих блоків партій. 
В їх списках були зареєстровані 3 539 кандидатів у 
народні депутати. До складу 225 окружних виборчих 
комісій увійшли 5453 представника, в тому числі 
3 361 – від партій (блоків). До складу 32 711 
дільничних виборчих комісій увійшли 383 500 гро-
мадян, з них понад 45 тис. (11,7 %) представляли 
політичні партії [20]. Під час виборчої кампанії 
1998 р. політичні партії України помітно активі-
зували свою різнопланову діяльність. За підсумками 
виборів народних депутатів України 29 березня 
1998 р. отримали понад 4 % голосів виборців і взяли 
участь в розподілі депутатських мандатів 7 полі-
тичних партій і 1 блок (з 2-х партій). Зокрема, КПУ 
підтримали 24,6 % виборців; НРУ – 9,4 %; виборчий 
блок СПУ – СелПУ – 8,56 %; Партію зелених 
України – 5,4 %, НДП (тодішню «партію влади») – 
5,01 %; ВО «Громада» – 4,68 %; ПСПУ – 4,04 %; 
СДПУ(о) – 4,01 %. 6 870 000 голосів виборців (25,9 %) 
були подані за партії та блоки, що не подолали 4 % 
бар’єру [21]. Фактично, саме з цього часу можна 
вести мову про формування в Україні вже не просто 
багатопартійності, а багатопартійної політичної сис-
теми, розуміючи під останньою не просто сукупність 
партій, а вже сукупність парламентських партій та 
партій, представлених у місцевих радах, з їх взаємо-
зв’язками і взаємовідносинами та з урахуванням їх 
політичної ваги. 

Активними суб’єктами виборчого процесу висту-
пили політичні партії і виборчі блоки під час прези-
дентської виборчої кампанії 1999 року. За станом 
на 1 червня 1999 р. Міністерством юстиції були 
зареєстровані вже 75 політичних партій. Висунути 
своїх кандидатів на посаду Президента України 
вирішили тільки 19 політичних партій, а УРП, ХНС, 
СДС і УСДП об’єдналися у виборчий блок «Наш 
Президент Євген Марчук!». Після висування зборами 
громадян і збору підписів і реєстрації кандидатом 
чинного Президента Леоніда Кучми був створений 
відповідний блок «Наш Президент Леонід Кучма», 
що об’єднав 24 провладні політичні партії. Під час 
виборчої кампанії більше половини з 405 917 членів 
32 830 дільничних виборчих комісій були заявлені 
від партій. На цих виборах був уперше задіяний 
інститут офіційних спостерігачів за виборчим про-
цесом. Офіційних спостерігачів було зареєстровано 
276 450 осіб, серед них від КПУ – 37 тис., від СПУ – 
35 тис., від СелПУ – 26 тис., від блоку «Наш Пре-
зидент Євген Марчук!» – понад 21 тис. [22]. 

Активну участь брали політичні партії в процесі 
ініціювання, підготовки й проведення Всеукра-
їнського референдуму за народною ініціативою 
16 квітня 2000 р. Фактично, це була невдала спроба 
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президента Леоніда Кучми провести конституційно-
правову реформу, внести окремі зміни до Конституції 
України з метою подальшої концентрації владних 
повноважень та підвищення дієздатності держави. 
Власне кажучи, сам збір підписів за проведення 
референдуму був ініційований пропрезидент-
ською Партією «Демократичний Союз» (створена 
23.05.1999 р. на з’їзді в Києві). До складу комісій з 
проведення референдуму своїх представників напра-
вила 61 політична партія. Загальна чисельність пред-
ставників політичних партій в комісіях з проведення 
референдуму становила 153459 осіб. (Партія «Де-
мократичний Союз» – 39126 осіб (25,5 %); СДПУ(о) – 
20 661 осіб (13,5 %); Аграрна партія України – 
18 649 осіб (12,2 %); НДП – 18543 осіб (12 %). 
Значна кількість партій взяла не менш активну участь 
у кампанії з бойкотування Всеукраїнського рефе-
рендуму (КПУ, СПУ, ПСПУ, УРП, УНР та інші). 
Перебіг тих подій є наочним свідченням тієї обста-
вини, що багатопартійна політична система стає 
реальністю, з якою вимушені рахуватися владні 
інститути навіть в умовах авторитарного режиму. 

На 1 січня 2001 р. в Україні було зареєстровано 
109 політичних партій і легалізовано 10 503 їх 
місцевих осередки. В усіх регіонах України місцеві 
осередки мали 12 політичних партій: АПУ, «Бать-
ківщина», «Громада», ДемПУ, КПУ, КУН, НРУ, 
НДП, Партія «Демократичний Союз», Партія «Соціал-
Демократичний Союз», СДПУ(о), СПУ. Ще 31 полі-
тична партія мала місцеві організації більш ніж в 
половині регіонів України. З наближенням парла-
ментських виборів 2002 р. кількість політичних 
партій ще більше зросла. 31 серпня 2001 р. за даними 
Міністерства юстиції в Україні були зареєстровані 
вже 123 партії, на кінець грудня – 132. 

Свідченням не тільки кількісних, а й якісних змін 
в партійній системі України стали події грудня 2000 – 
квітня 2001 року, пов’язані зі справою Георгія Гон-
гадзе та з кампанією антипрезидентських протестів 
«Україна без Кучми!». Загалом це окрема і дуже 
цікава, захоплююча та дискусійна тема для дослі-
дження, особливо в розрізі пошуку внутрішніх та 
зовнішніх витоків подій «померанчової революції» 
і взагалі для осмислення екзогенних та гетерогенних 
чинників політичних процесів у сучасному світі. 
Зазначимо лише, що цю акцію підтримали 24 полі-
тичні партії та громадські організації націоналістичної 
та лівої спрям ості. Масові протести з 15 грудня 
2000 р. по 9 березня 2001 р. розвивалися по нарос-
таючій і лише після кривавих зіткнень протестантів з 
міліцією у Києві пішли на спад. Але під тиском тих 
подій не тільки пішли у відставку міністр внутрішніх 
справ та головасту, а й було поставлено хрест на 
сподіваннях президента Кучми зміцнити свою владу 
або державну владну вертикаль, суттєво змінено як 
зовнішнє, так і внутрішнє становище української 
держави. 

У виборах до Верховної Ради 31 березня 2002 р., 
які проводилися за Законом України «Про вибори 
народних депутатів України» від 18 жовтня 2001 р. 
брали участь 21 політична партія (самостійно) і 

12 блоків, до яких входило 42 партії. Чимало партій 
(блоків) були відсторонені від виборів. За даними 
ЦВК подолали 4 % бар’єр виборчий блок політичних 
партій «Блок Віктора Ющенка «Наша Україна» (НРУ, 
УНР, ПРП, ХНС, партія «Солідарність», партія 
«Вперед Україна!», РХП, КУН, ЛПУ, Молодіжна 
партія України), КПУ, виборчий блок «За сильну 
Україну!» (АГТУ, НДП, ПППУ, Трудова Україна, 
Партія регіонів), виборчий блок Юлії Тимошенко 
(«Батьківщина», УРП, партія «Собор», УСДП), Соціа-
лістична партія України, СДПУ(о). Деякі політичні 
партії – «Єдність», «Демократичний Союз», ДемПУ – 
4 % бар’єру не здолали, однак провели до Верховної 
Ради по декілька своїх представників від мажори-
тарних одномандатних округів [23]. 

Втім, переконати українських громадян-співвіт-
чизників в тому, що вибори 31 березня 2002 р. – це 
свято демократії, чесності і прозорості, не вдалося. 
Згідно з даними Центра Разумкова 58,6 % громадян 
вважали, що ці вибори не були ані чесними, ані 
прозорими. За висловом президента вищевказаного 
центру А. Гриценка на цих виборах влада поводила 
себе так, нібито невідворотно наближається кінець 
світу, і ці вибори будуть останніми. 

Перебіг подій президентської виборчої кампанії 
2004 року та активна участь в цих подіях провідних 
політичних партій (та ще й з широким залученням 
останніми дрібних і навіть фантомних, примарних 
партійних утворень) засвідчив унеможливлення 
функціонування політичного процесу в Україні без 
залучення до нього партійних структур. Тобто, 
фактично тенденція до формування в Україні атомі-
зованої партійної системи почала сходити нанівець. 
Тим більше, що Законом України від 8 грудня 2004 р. 
«Про внесення змін до Конституції України» було 
закріплено поступовий перехід форми правління 
від президентсько-парламентської до парламентсько-
президентської республіки та проведення парла-
ментських і більшої частини місцевих виборів за 
чистою пропорційною системою. Щоправда, як 
показало життя, до підвищення своєї ролі в державно-
політичному процесі наші партії з’явилися нездатні, 
про що свідчать, наприклад, і їх неспроможність 
протистояти незаконному розпуску парламенту 
президентом В. Ющенко в 2006 році, і їх млява 
реакція на Рішення Конституційного Суду України 
стосовно скасування конституційної реформи 2004 
року, і взагалі ставлення українських громадян до 
політичних партій. 

Тим не менш, напередодні виборів 26 березня 
2006 року в Україні було зареєстровано 126 полі-
тичних партій. У виборах 2006 року взяли участь 
28 політичних партій та 17 блоків. На 1 січня 2007 р. 
в Україні було зареєстровано вже 137 політичних 
партій і більшість з них взяла участь в позачер-
гових парламентських виборах 2007 р. На 2002 р. в 
країні було зареєстровано вже понад 130 політичних 
партій, щоправда, після перевірок, що проводилися 
органами Міністерства юстиції в квітні-червні 
2003 року, кількість їх почала зменшуватися за 
рахунок скасування Верховним Судом України 



«Історія»  

43 

реєстрації партій-фантомів (на зразок Прогресивної 
автомобільної партії). Але на початок 2004 року 
96 політичних партій були офіційно визнані державою 
і проводили певну діяльність. На травень 2010 року 
кількість офіційно зареєстрованих в Україні полі-
тичних партій досягла вже 171. На червень 2010 р. 
в Україні було зареєстровано 180 політичних партій, 
на жовтень 2010 – січень 2011р – вже 185 [24]. 

Щоправда, з квітня 2011 р. Мінюст починає 
перевірку політичних партій на предмет відпові-
дності їх діяльності вимогам закону і слід очікувати 
скорочення кількості останніх. За словами міністра 
О. Лавриновича, Міністерством юстиції вже направ-
лено запит до ЦВК для отримання переліку полі-
тичних партій, що висували своїх кандидатів на 
виборах Президента України у 2004 і 2010 роках та 
виборах народних депутатів України у 2002, 2006, 
2007. Стаття 24 Закону «Про політичні партії в 
Україні» визначає, що у разі не висування полі-
тичною партією своїх кандидатів по виборах Пре-
зидента України та виборах народних депутатів 
України протягом десяти років орган, який зареєст-
рував політичну партію, має звернутися до суду з 
поданням про анулювання реєстраційного свідоцтва. 
При цьому, згідно статті 18 Закону України «Про 
політичні партії в Україні» контроль за додер-
жанням політичною партією вимог Конституції та 
законів України, а також статуту політичної партії 
здійснює Міністерство юстиції України. Відповідно 
до статті 19 Кодексу адміністративного судочинства 
адміністративні справи про анулювання реєстра-
ційного свідоцтва політичної партії вирішуються 
окружним адміністративним судом, територіальна 
юрисдикція якого поширюється на місто Київ. 
Рішення суду про анулювання реєстраційного сві-
доцтва політичної партії тягне за собою припинення 
діяльності політичної партії, розпуск її керівних 
органів, обласних, міських, районних організацій і 
первинних осередків та інших статутних утворень 
політичної партії, припинення членства в політичній 
партії. Втім, навряд чи це скорочення буде суттєвим. 

Таким чином, за два десятиліття незалежності 
політичні партії в Україні стали помітним чинником 
громадсько-політичного життя. Найбільш розпов-
сюдженими формами роботи політичних партій в 
Україні є: збори, конференції, засідання керівних 
органів, семінари з активом, участь в «круглих 
столах», робота зі ЗМІ, розповсюдження партійних 
видань та інших агітаційно-пропагандистських мате-
ріалів, проведення масових публічних заходів і 
акцій, різнопланова участь у виборчих кампаніях. 
Свою головну функцію – формувати, формулювати, 
представляти і захищати альтернативні інтереси 
різних соціальних угруповань суспільства вони, на 
погляд авторів статті, виконують досить слабко. 

Партійна система, що склалася в Україні, харак-
теризується організаційною слабкістю абсолютної 
більшості партій, аморфністю їх програм, неста-
більністю діяльності, слабкою ефективністю. Втім, 
перспективи подальшого розвитку партійного будів-
ництва в Україні проглядаються досить виразно. 
Щоправда, ці перспективи стимулюються не стільки 

активізацією власної їх діяльності, скільки держав-
ними інститутами, «партіями влади», внутрішніми 
та зовнішніми «спонсорами» та групами впливу. 
Головними чинниками зміцнення партійної системи 
в 2005-2010 рр. виступали, по-перше, конституційно-
політична реформа, основною метою якої було 
перетворення форми правління в Україні з прези-
дентсько-парламентської на парламентсько-прези-
дентську, по-друге, впровадження пропорційної 
виборчої системи обрання парламенту замість змі-
шаної, пропорційно-мажоритарної, по-третє, впрова-
дження пропорційної системи для більшості місцевих 
виборів, а саме депутатів міських, районних у містах, 
районних, обласних рад, по-четверте, запровадження 
державного фінансування політичних партій. Ще 
одним чинником розвитку партійної діяльності 
можна вважати виборчі кампанії 2004, 2006, 2007, 
2010 років. Виборчі кампанії завжди активізують 
діяльність політичних партій. Отже, останній чинник 
є постійно діючим і стимулює так би мовити 
«кількісні зміни» в партійній системі, а от перші 
три спроможні були надати останній нову якість і 
суттєво зміцнити її підвалини. 

Інша справа, що передбачена змінами до Кон-
ституції від 8 грудня 2004. трансформація системи 
влади, по-перше, об’єктивно обмежувала владні 
важелі інституту президентства та суб’єктивно вкрай 
дратувала Президента і його оточення, по-друге, 
руйнувала вертикаль виконавчої влади і порушувала 
взаємодію центральної і місцевої влади. Звідси країна 
отримала політичну кризу 2007 року з поза черго-
вими парламентськими виборами і повною нез’ясо-
ваністю як найближчого майбутнього, так і середньо-
строкової перспективи державотворчих процесів. 

Президентські вибори 2010 р. та перемога на 
них лідера Партії регіонів В. Януковича надали 
реальний шанс подолання перманентної політичної 
кризи останніх років, можливість стабілізації та 
консолідації влади. Отже, і реальне місце українських 
політичних партій у життєдіяльності держави зараз 
знаходиться у повній залежності від остаточного 
виходу з цієї кризи. Та все ж таки перебіг подій 
останнього десятиліття беззаперечно засвідчує тен-
денцію посилення значення партій в українському 
політичному житті. 

Впровадження пропорційної виборчої системи 
безперечно стимулювало партійне будівництво і 
підвищувало відповідальність політичних партій 
за власну діяльність, за дії своїх представників у 
парламенті та уряді, інших органах виконавчої 
влади. Але, якщо бути відвертими, то слід зазначити, 
що можливостями, які надавала конституційна ре-
форма та пропорційна виборча система, політичні 
партії не скористалися належним чином. Принаймні, 
та легкість, з якою суспільство прийняло рішення 
Конституційного суду України від 30.09.2010 р. 
про скасування політреформи є чи не найміцнішим 
доказом оголошеної вище тези. 

Ще одним чинником, що повинен був привести 
до позитивних зрушень у партійній системі і сприяти 
її зміцненню, було законодавче впровадження 
державного фінансування політичних партій. Ще 



Наукові праці. Випуск 134. Том 147 

44 

27 листопада 2003 р. Закон України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку 
із запровадженням державного фінансування полі-
тичних партій в Україні» був прийнятий парламентом, 
а наприкінці грудня підписаний президентом. Закон 
набув чинності з 1 січня 2005 р., а фінансова 
підтримка державою партій і блоків, що мають 
парламентське представництво повинна була бути 
запроваджена після виборів до Верховної Ради 
2006 року. Тобто, в Україні планувалося впровадити 
європейський політичний і правовий досвід, який 
переконує в доцільності і корисності державного 
фінансування партій для активізації їх участі в 
суспільних процесах, якісного розвитку партійно-
політичної системи, підвищення прозорості політики. 
Безперечно, такий чинник як введення прямого 
державного фінансування партій-переможців став би 
ще одним стимулом подальшого розвитку багато-
партійності в Україні. Але, як завжди, грошей у 
Бюджеті не знайшли, і коли ці норми Закону почнуть 
працювати – нікому не відомо, тим більше в 
умовах неподоланої фінансово-економічної кризи 
та хронічного бюджетного дефіциту. 

Таким чином, становлення багатопартійності в 
Україні розпочалося на межі 80-90-х рр. минулого 
століття разом з появою масових громадсько-полі-
тичних рухів і нових політичних партій, які стали 
поєднувальною ланкою між суспільством і владою. 

Перебіг процесу створення багатопартійної сис-
теми в Україні має певну етапність. Перший етап 
охоплює десятиріччя з другої половини 1980-х років 
до кінця 1990-х, коли відбувається фактичне ство-
рення партіоми в Україні, відбувається інституалізація 
та конституалізація політичних партій, спостеріг-
гається тенденція до створення великої кількості 
різновекторних політичних організацій та формування 
атомізованої партійної системи в межах авторитар-
ного режиму президентсько-парламентської рес-
публіки. Всередині цього етапу досить виразно 
виокремлюються радянський, перший пострадянський 
період (починається між 24 серпня – 1 грудня 1991 
і завершується всередині 1995 року), другий постра-
дянський період приблизно охоплює час з середини 
1995 року до парламентських і місцевих виборів 
навесні 1998 року. 

Другий етап починається в 1998-1999 рр. і про-
довжується донині. Він характеризується тим, що 
багатопартійна політична система стає в Україні 
реальністю, з якою вимушені рахуватися владні 
інститути навіть в умовах авторитарного режиму. 
Певним водорозділом двох періодів цього етапу 
став 2004 рік, який започаткував нові консолідаційні 
процеси, які привели до утворення нових мега-блоків 
і мега-партій (зокрема ПР, БЮТ, НУНС), що віді-
грають провідну роль в сучасному політичному 
житті країни. 
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ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ В 
ПЕРШИЙ РІК ПРЕЗИДЕНТСТВА В. ЯНУКОВИЧА: 

ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ 
 
 

У цій статті автори торкаються розвитку євроінтеграційного процесу України в 
перший рік діяльності Президента В. Януковича. Простежуючи хід переговорів України 
з Європейським Союзом, автори приходять до висновку, що їх результати зали-
шаються доволі скромними. Єдиним реальним результатом можна вважати План 
дій по впровадженню безвізового режиму України з країнами ЄС, який, проте, не 
визначає конкретного терміну впровадження такого режиму. Переговори про Зону 
вільної торгівлі наштовхнулись на дискримінаційну політику ЄС відносно реалізації 
сільськогосподарської продукції на європейському ринку, в результаті чого Угода 
про ЗВТ, а разом з тим і про асоціацію відсувається на невизначений час. 

Ключові слова: Україна, Європейський Союз, інтеграція, В. Янукович, безвізовий 
режим, зона вільної торгівлі, асоціація. 

 
В этой статье авторы касаются развития европейского интеграционного 

процессы Украины в первый год деятельности Президента Виктора Януковича. 
Прослеживая ход переговоров Украины с Европейским Союзом, авторы приходят 
к выводу, что их результаты являются весьма скромными. Единственным реальным 
достижением можно считать принятие Плана действий по введению безвизового 
режима Украины со странами ЕС, который, однако, не определяет конкретного 
срока его введения. Переговоры о Зоне свободной торговли натолкнулись на 
дискриминационную политику ЕС относительно реализации сельскохозяйственной 
продукции на европейском рынке, в результате чего соглашение о ЗСТ, а вместе 
с тем и об ассоциации отодвигается на неопределенный срок. 

Ключевые слова: Украина, Европейский Союз, интеграция, Виктор Янукович, 
безвизовый режим, зона свободной торговли, ассоциация. 

 
In this article authors concern development European integration processes of Ukraine in 

the first year of activity of President Victor Janukovich. Tracing a course of negotiations of 
Ukraine with the European Union, authors come to a conclusion, that their results are rather 
modest. It is possible to count unique real achievement acceptance of the Plan of action 
on introduction of a visa-free mode of Ukraine with the countries of EU which, however, 
does not determine concrete term of his introduction. Negotiations about the Zone of free 
trade have encountered a discrimination of EU concerning realization of agricultural 
production in the European market therefore the agreement about ZFT, at the same time 
and about association is removed for uncertain term. 

Key words: Ukraine, the European Union, integration, Victor Janukovich, a visa-free 
mode, a zone of free trade, association. 

 
 
З приходом до влади Президента Віктора 

Януковича та його команди в лютому 2010 року 
сталися істотні зміни у зовнішній політиці України, 
які знайшли своє відображення в Законі України 
«Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 
1 липня 2010 р. [1], в якому зазначено, що «Україна 
як європейська позаблокова держава (курсив наш. – 
Авт.) здійснює відкриту зовнішню політику і прагне 
співробітництва з усіма заінтересованими партнерами, 
уникаючи залежності від окремих держав, груп 
держав чи міжнародних структур». Закон передбачав 
«забезпечення інтеграції України в європейський 

політичний, економічний, правовий простір з метою 
набуття членства в Європейському Союзі». Нове 
українське вище керівництво визначило такі основні 
пріоритети зовнішньої політики держави: 1) акти-
візацію переговорів з ЄС щодо вирішення питання 
про асоціацію з європейським співтовариством, 
2) кардинальне поліпшення взаємовідносин з Росій-
ською Федерацією, 3) розвиток стратегічного парт-
нерства з провідною країною світу – Сполученими 
Штатами Америки. В той же час Україна не відмов-
лялася від співробітництва з Північноатлантичним 
альянсом в справі підтримання миру і безпеки. 
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Новий зовнішньополітичний курс жваво обго-
ворювався у засобах масової інформації, друкованих 
періодичних виданнях [2]. 

Перший закордонний візит в якості президента 
В. Янукович здійснив саме до Брюсселя. Під час 
зустрічі з головою Єврокомісії Жозе Мануелем 
Баррозу він зазначив, що європейська інтеграція 
залишається ключовим пріоритетом зовнішньої 
політики України. «Однак говорити про конкретні 
строки нашого вступу до ЄС передчасно. Все 
залежатиме від реалізації економічних реформ в 
Україні, – про це Президент В. Янукович на прес-
конференції після зустрічі з Баррозу. – Зараз про-
водяться переговори щодо впровадження Угоди 
про асоціацію з одночасним впровадженням зони 
вільної торгівлі. Не виключено, що вже цього року 
буде підписана дорожня карта щодо безвізового 
режиму між Україною і ЄС». «Наша держава про-
довжує співпрацювати з НАТО, але без зміни свого 
безблокового статусу. Спільні програми України і 
НАТО виконуватимуться і надалі. Ми зберігатимемо 
партнерські стосунки з цією організацією», – заявив 
В. Янукович. 

У свою чергу Баррозу підкреслив: «Україна і 
Європейський Союз хочуть завершити переговори 
щодо підписання угоди про асоціацію за рік. У той 
же час запровадження безвізового режиму між 
Україною і ЄС залежатиме від взаємодії обох сторін». 
В той же час голова Єврокомісії не назвав конкретної 
дати щодо цього. Баррозу наголосив на потребі 
відновити переговори з МВФ і здійснити реформу 
у газовому секторі: «Як тільки Україна відновить 
співпрацю з МВФ, ми можемо надати їй макро-
фінансову допомогу на суму понад півмільярда 
євро». Баррозу не виключав, що Європейський Союз 
направить до України місію експертів для підготовки 
та оцінювання реформ у галузі управління держав-
ними фінансами. Баррозу заявив, що для членства 
в ЄС Україні потрібно говорити не про можливі 
дати, а здійснювати реформи. Він упевнений у 
можливості здійснення таких реформ за наявності 
політичної волі та стабільності [3]. 

Відбулася також зустріч з президентом ЄС 
Германом Ван Ромпеєм. Главою Європарламенту 
Єжи Бузеком, про яку В. Янукович сказав: «Мене 
цілком влаштовує позиція Європарламенту, Євро-
комісії у тому, що ми накреслили конкретні кроки і 
спільно їх робимо. Спільно приймемо рішення і 
спільно їх виконуватимемо». Співрозмовники наго-
лосили на тому, щоб «менше говорити, а більше 
робити. Цим і відрізняється євро прагматизм від 
євро романтизму. Окрім того, В. Янукович вважав, 
що інтеграція України і проведення необхідних 
реформ можуть стати об’єднуючим чинником для 
всіх українців. Журналістам на прес-конференції 
В. Янукович назвав конкретні кроки співробітництва 
України з ЄС: впровадження безвізового режиму, 
створення зони вільної торгівлі, допомога Україні 
у подоланні економічної кризи [4] 

Таким чином, брюссельський вояж українського 
президента завершився декларативними заявами 

про наміри обох сторін. Однак, попри відсутність 
конкретних домовленостей, результати цієї зустрічі 
між керівництвом України та ЄС отримали позитивну 
оцінку серед українського політикуму і громадськості, 
здебільшого через їх чіткий сигнал щодо сталості 
та безперервності процесу двосторонньої співпраці. 

8 липня 2010 р. Верховна Рада ухвалила закон 
«Про засади функціонування ринку природного газу 
України» [5], відповідно до якого передбачається 
розділити видобування, транспортування та поставки 
природного газу, як того вимагає законодавство 
ЄС, що регулює відносини на газовому ринку. 
Україна стала членом Європейського енергетичного 
співтовариства. 

У кінці липня 2010 року Україна подала заявку 
на вступ до Європейського енергетичного товариства. 
Ще 7 грудня 2009 року рада міністрів ради Енерге-
тичного співтовариства прийняла рішення, згідно з 
яким Україна стане членом Енергетичного спів-
товариства після приведення її законодавства у 
газовому секторі у відповідність із законодавством 
Європейського союзу. 

Відповідний протокол був підписаний 24 вересня 
2010 р. в Скоп’є у Македонії міністром палива та 
енергетики України Юрієм Бойко і міністром 
економіки Македонії Фатміром Бесімі в рамках 
8-го засідання Енергетичного співтовариства на 
рівні міністрів. У церемонії підписання протоколу 
також взяв участь віце-президент, заступник гене-
рального директора з питань енергетики Європейської 
комісії Фабрізіо Барбазо [6]. 

Раніше в міністерстві палива та енергетики 
відзначали, що приєднання України до Енергетичного 
співтовариства посприяє залученню інвестицій в 
енергетичний сектор країни, а також створить умови 
для вільного доступу українських компаній до 
ринків ЄС. 

Отже, закон «Про засади функціонування ринку 
природного газу України» разом із приєднанням 
України 24 вересня до Енергетичного співтовариства 
став реальним свідченням інтеграції до інституцій 
європейської спільноти. Попри незавершеність про-
цесу формування єдиної енергетичної політики, ЄС 
прагне створити зрозумілі та прозорі правила гри 
на своєму енергетичному ринку й заохочує до цього 
своїх економічних і політичних партнерів. З огляду 
на те, що в середині листопада Єврокомісія вилучила 
проект «Південний потік» з переліку своїх пріоритетів 
[7], українська сторона може отримати союзника у 
газових переговорах з Росією. 

22 листопада 2010 р. у Брюсселі відбувся чотир-
надцятий саміт Україна – Європейський Союз. У 
своєму вступному слові Президент України Віктор 
Янукович підкреслив, що нинішній саміт Україна – 
ЄС є особливим для його учасників, оскільки визна-
чається для них періодом глибинних реформувань 
та трансформацій. Він подякував Президенту Євро-
пейської Комісії Жозе Мануелю Баррозу та Прези-
денту Європейської Ради Герману Ван Ромпею за 
відверту та щиру розмову, яка відбулася перед 
початком пленарного засідання саміту. В ході 
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роботи саміту лідери підтвердили, що відносини 
Україна – ЄС засновані на спільних цінностях і 
спільній історії, а також, що ЄС визнав європейські 
прагнення України та привітав її європейський вибір. 
Пролунала думка, що глибина відносин Україна – 
ЄС визначатиметься впровадженням реформ і подаль-
шим зміцненням спільних цінностей. Сторони обго-
ворили питання поваги прав людини, основних 
свобод, демократичних цінностей та верховенства 
права, яке засноване на незалежному та неупере-
дженому судочинстві. Вони наголосили, зокрема, 
на важливості вільних ЗМІ. За результатами останніх 
місцевих виборів, лідери підтвердили потребу в 
подальшому зміцненні демократичного розвитку в 
Україні, зокрема виборчих рамок. Взявши до уваги 
останні конституційні процеси в Україні, сторона 
ЄС закликала українську владу здійснити консти-
туційну реформу широким та всеохоплюючим спо-
собом у тісній співпраці з Венеціанською комісією 
Ради Європи. Лідери висловили задоволення про-
гресом, досягнутим у відносинах Україна – ЄС, 
наголосивши на важливості Угоди про асоціацію 
Україна – ЄС. Вони підтвердили спільне зобов’язання 
щодо створення поглибленої та всеохоплюючої 
зони вільної торгівлі між Україною та ЄС з метою 
забезпечення поступової інтеграції України до внут-
рішнього ринку ЄС. 

Схвально був сприйнятий План дій щодо візової 
лібералізації для України. Документ визначає всі 
технічні умови, які має виконати Україна для 
забезпечення прогресу в запровадженні безвізового 
режиму як довгострокової перспективи для коротко-
термінових поїздок громадян України. Його реалі-
зація розпочнеться відразу й підлягатиме система-
тичному моніторингу обома сторонами. 

У ході роботи саміту Україна та Європейський 
Союз досягли домовленості щодо прискорення пере-
говорного процесу стосовно укладення Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС. «Я сподіваюся, ми 
цю роботу спільно виконаємо також у 2011 році», – 
наголосив Президент України Віктор Янукович. 

Герман Ван Ромпей висловив переконання, що 
чотирнадцятий саміт Україна-ЄС має усі ознаки 
успішного заходу. Адже відбулася добра дискусія і 
були досягнуті конкретні результати. «Україна є 
стратегічно важливим партнером Євросоюзу», – 
наголосив Президент Європейської Ради, відзначивши 
взаємне бажання в подальшому поглиблювати та 
зміцнювати наші відносини [8]. 

Початок 2011 року ознаменувався активізацією 
переговорного діалогу з вищими посадовцями Євро-
пейського Союзу, керівниками сусідніх країн-членів 
ЄС, зокрема з Угорщиною і Польщею, які почергово 
головуватимуть у Європейському Союзі. У січні 
Президент Віктор Янукович провів зустріч із комі-
саром Європейської Комісії з питань розширення 
та європейської політики сусідства Штефаном Фюле. 
Вітаючи гостя, глава держави високо оцінив той 
факт, що його перша у новому році зустріч на 
міжнародному рівні відбулася саме з представником 
Єврокомісії. «Маю велику надію, що наші поточні 

відносини принесуть довгоочікуване завершення 
переговорів щодо Угоди про асоціацію і створення 
зони вільної торгівлі», – сказав Президент, наголо-
сивши: діалог між Україною та Євросоюзом вимагає 
продовження інтенсивних контактів на високому 
політичному рівні. 

У цьому контексті Віктор Янукович сказав, що 
він буде радий вітати Президента Єврокомісії Жозе 
Мануеля Баррозу в Україні у квітні на Саміті з 
питань інноваційного та безпечного використання 
ядерної енергії у рамках заходів із вшанування 
25-х роковин Чорнобильської катастрофи. 

Говорячи про підсумки 2010 року, Віктор Яну-
кович відзначив: «На європейському напрямі ми 
зробили багато, щоб налаштуватися на послідовну 
роботу, яка має на меті підняти й об’єднати країну, 
утвердити свободу й демократію, навести лад в 
економіці – підняти її на належний рівень розвинених 
держав. Сьогодні реформи в Україні – вже реальність, 
а не декларація намірів». 

У рамках офіційного візиту Штефан Фюле провів 
зустріч з першим віце-прем’єр-міністром – міністром 
економічного розвитку і торгівлі Андрієм Клюєвим. 
Урядовець заявив, що ми докладемо максимум 
зусиль для прискорення процесу переговорів щодо 
укладення Угоди про асоціацію, включаючи ство-
рення зони вільної торгівлі та висловив надію, що 
переговорний процес успішно завершиться вже 
2011 року. Єврокомісар запросив першого віце-
прем’єра відвідати Брюссель. 

Ще одним важливим кроком до зближення з 
ЄС є, зокрема, підписання договору про безвізовий 
режим: «Впровадження безвізового режиму між 
Україною та ЄС має високий суспільний інтерес, і 
уряд приділяє цьому питанню значну увагу. Ми 
сподіваємося, що до початку футбольного чемпіо-
нату Євро-2012 безвізовий режим почне діяти», – 
заявив перший віце-прем’єр. У цьому контексті 
Андрій Клюєв повідомив, що уряд завершує розробку 
Національного плану на 2011 рік з виконання Плану 
дій щодо лібералізації візового режиму [9]. 

Штефан Фюле зустрівся також з прем’єр-мініст-
ром М. Азаровим. Темою бесіди стали економічні 
процеси, які відбуваються в Украйні. Уряд активізував 
свою діяльність задля подальшого розвитку держави, 
зокрема, започатковані переговори з Росією та 
Європейським Союзом про модернізацію української 
газотранспортної системи, розглядатимуться питання 
постачання й транзиту газу. «Всі повинні рахуватися 
з тим, що Росія видобуває газ, ЄС споживає, а Україна 
забезпечує його доставку до споживачів», – зауважив 
Прем’єр. 

Зі своїм співрозмовником він поділився деякими 
результатами економічної діяльності у минулому 
році, наголосивши на позитивних змінах бізнес-
клімату: «З першого січня діє податок на прибуток 
на 2 % менший, ніж торік – 23 %. І на 1 % – до 
19 % знижений податок на додану вартість. Також 
діє норма, яка стимулює прискорену амортизацію 
основних фондів та інвестиції у модернізацію 
виробництва». 
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Європейська бізнес-асоціація позитивно оцінює 
такі зміни, заявив Штефан Фюле. Представники 
європейського бізнесу високо цінують особисті 
зустрічі Прем’єр-міністра з ними та розраховують 
на продовження такого продуктивного діалогу з 
українською владою. У свою чергу Брюссель має 
великий оптимізм щодо завершення переговорів 
про створення зони вільної торгівлі до літа цього 
року. Це в принципі можливо, бо обидві сторони 
зможуть продемонструвати ту ж саму динаміку 
переговорів і співпраці, що і під час жовтневого 
раунду переговорів, наголосив єврокомісар. 

На спільній з міністром закордонних справ 
Костянтином Грищенком прес-конференції Штефан 
Фюле застеріг українську владу від застосування 
кримінального законодавства в політичних цілях. 
Бо у XXI столітті демократична влада не може 
існувати без незалежної судової влади і незалежних 
ЗМІ. За його словами, в інтересах України мати 
сильну і конструктивну опозицію. Особливо це сто-
сується європейської інтеграції, повідомляє УНІАН. 
Його думку продовжив і український міністр: «Ми 
виходимо з того, що європейська інтеграція – це та 
ідея, яка має об’єднувати все українське суспільство». 

Тому Україна і ЄС налаштовані завершити пере-
говори з укладання Угоди про асоціацію впродовж 
цього року, переконаний Штефан Фюле. Слід також 
зосередити зусилля на у впровадженні плану дій з 
лібералізації візового режиму. «Зараз дуже багато 
залежить від української сторони у впровадженні 
необхідних реформ і досягненні відповідних орієн-
тирів. ЄС продовжить підтримувати Україну у вико-
нанні цього завдання», – сказав він. 

Україна також має досягти справжнього прогресу 
в поліпшенні інвестиційного клімату, бо ЄС стур-
бований багатьма перешкодами, які існують перед 
підприємствами в Україні, зокрема, надмірною 
бюрократією. 

Підсумовуючи результати зустрічей з В. Яну-
ковичем, М. Азаровим і А. Клюєвим, Штефан Фюле 
дав високу оцінку активізації загального переговор-
ного процесу між Україною та ЄС, яка спостерігається 
останнім часом [10]. 

Великі сподівання щодо європейської інтеграції 
українська влада покладає на головування в Євро-
союзі протягом 2011 року наших сусідів – Угорщини 
і Польщі. Річ у тім, що з першого січня головування 
в Євросоюзі на себе перебрав Будапешт, а з червня 
ці функції виконуватиме Варшава. Київ сподівається, 
що за допомогою угорських та польських дипломатів 
наш діалог з Брюсселем стане прагматичнішим. 
Угорщина повною мірою розуміє очікування України, 
а також усвідомлює відповідальність, яка на неї покла-
дається разом зі званням країни-голови в ЄС [11]. 

Одним із визначальних чинників сучасних укра-
їнсько-польських відносин є підтримка Польщею 
євроінтеграційних прагнень України та конструк-
тивний підхід Варшави до всебічного розвитку 
діалогу з нею.. Про це йшлося на зустрічі віце-
прем’єр-міністра – міністра регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства 

Віктора Тихонова з керівником Канцелярії Прези-
дента Республіки Польща Яцеком Міхаловським. 

Під час переговорів Віктор Тихонов наголосив – 
Україна покладає значні сподівання на майбутнє 
головування Польщі в Європейському Союзі у 
другій половині 2011 року: «Ми розраховуємо на 
максимальну підтримку польського головування у 
завершенні переговорів та укладенні Угоди про 
асоціацію, а також створення зони вільної торгівлі 
Україна – ЄС, у забезпеченні реалізації положень 
Плану дій щодо безвізового режиму між Україною 
та Євросоюзом», – зазначив урядовець. За його 
словами, ми прагнемо також запозичити досвід 
Польщі у питанні участі в Європейському Енергетич-
ному Співтоваристві. Окрім цього, Україну цікавить 
вивчення польського досвіду проведення адміністра-
тивно-територіальної реформи. 

Започаткування такої роботи на постійній основі 
сприятиме проведенню реформування органів дер-
жавного управління та місцевого самоврядування. 
Віктор Тихонов підкреслив: «Польський досвід нас 
цікавить у контексті, насамперед, регіонального та 
соціально-економічного виміру. Особливий наголос 
ми робимо на вивченні досвіду формування бюджетів 
органів місцевого самоврядування» [12]. 

На запрошення Президента Польщі Броніслава 
Коморовського 3-4 лютого 2011 року Президент 
України Віктор Янукович відвідав Республіку Польщу 
з державним візитом. Головною метою візиту було 
подальше поглиблення відносин з Республікою 
Польща як близьким сусідом і стратегічним парт-
нером України. У ході візиту передбачаються 
переговори Глави держави з Президентом Польщі 
Броніславом Коморовським та іншими керівниками 
країни. Значна увага під час візиту приділялася 
питанням українсько-польської співпраці у підготовці 
до проведення ЄВРО-2012. 

Головним пріоритетом зовнішньої політики 
України є інтеграція до Євросоюзу, запевнив у 
Варшаві Президент Віктор Янукович після зустрічі 
з президентом Польщі Броніславом Коморовським. 
«У другій половині 2011 року, Польща головуватиме 
в Раді Євросоюзу. Особисто я хотів би підкреслити, 
що європейська інтеграція є ключовим пріоритетом 
зовнішньої політики України. Безумовно, ми бачимо, 
що Польща послідовно і безперервно підтримує 
наші зусилля в євроінтеграції» – сказав Янукович. 
Президент Янукович підкреслив, що Польща була 
і залишається стратегічним партнером України. 

За словами президента України, президент Польщі 
і він підписали дорожню карту двостороннього 
співробітництва на період 2011-2013 роки. У 
дорожній карті описані короткострокові заходи і 
довгострокові дії, наприклад, про співпрацю в галузі 
європейської інтеграції, енергетики, гуманітарної 
політики та підготовки до Євро-2012. Президент 
Польщі Броніслав Коморовський висловив задово-
лення у зв’язку з візитом Януковича до Польщі. За 
його словами, цей візит став підтвердженням спільних 
зусиль щодо збереження та розвитку стратегічного 
партнерства між Польщею та Україною [13]. 
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Тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні 
Діаріуш Гурчинські заявив: «У другому півріччі 
головування перебере на себе Польща. Нам здається, 
що Україна повинна якомога плідніше використати 
цю нагоду для того, щоб реалізувати свій курс на 
зближення з ЄС... У Польщі сподіваються, що Україна 
досягне прогресу на переговорах з укладення Угоди 
про асоціацію з ЄС, зокрема щодо створення зони 
вільної торгівлі. ...Звичайно, ми були б раді, якби 
Україна підписала Угоду про асоціацію з ЄС саме 
під час головування Польщі у цій організації. Проте 
тут я абсолютно згоден з думкою, висловленою 
міністром закордонних справ К. Грищенком, що 
важливі не строки підписання «^годи, а її якість. 
Адже від цього залежатиме, наскільки ефективно 
працюватимуть механізми цієї угоди і чи відчують 
українці реальну користь від її укладення» [14]. 

Олександр Сушко, науковий директор інституту 
Євроатлантичного співробітництва, так визначив 
значення цього візиту: «На мою думку, візит глави 
Української держави до Польщі надзвичайно важ-
ливий, проте дещо запізнілий. Бо за винятком поїздки, 
пов’язаної з похованням трагічно загиблого Прези-
дента Леха Качинського, Віктор Янукович минулого 
року не здійснив жодного робочого чи офіційного 
візиту до цієї країни. А це не відповідає традиційно 
високому рівню наших відносин. ...На мою думку, 
головна причина цього полягає в тому, що керів-
ництво України намагається вирішувати усі чутливі 
зовнішньополітичні питання з Брюсселем, Берліном 
чи Москвою, формуючи таким чином певний дис-
баланс на користь Росії. 

Важливість нинішнього офіційного візиту Віктора 
Януковича полягає передусім у тому, що Україна 
таким чином продемонструє Польщі свою вдячність 
за її постійну відчутну підтримку нашої країни, 
зокрема в ЄС» [15]. 

Зовсім інакше оцінили наслідки цього візиту 
польські засоби масової інформації. Уже після візиту, 
5 лютого, Nowa Europa Wschodnia публікує підсум-
кову статтю Павла Пеньонзека під промовистою 
назвою «Стратегічне партнерство без стратегії»: 
«Важко зрозуміти, що буде тим фундаментом, якщо 
«дорожня карта» на 2011-2012 роки не містить 
положень, які реально впливають на громадянське 
життя або ж якимось дивним чином сприяли б 
проведенню Євро-2012. Вона не має положень про 
безвізовий режим до 2012 року, або про сприяння 
в переговорах з Брюсселем». Автор підкреслює, 
що в документі також не розглядаються ключові 
економічні питання, які мали надати нової якості в 
розбудові відносин – таких, як нафтопровід Одеса – 
Броди – Гданськ. Хоча мало хто вірить у реалізацію 
цього проекту. Видання наводить заяву колишнього 
міністра економіки й праці Яцека Пєхоти, який 
«спустив на землю мрійників про чудове регіональне 
співробітництво». Екс-міністр послався на той факт, 
що чимало польських підприємців були змушені 
закрити свій бізнес в Україні через повальну корупцію 
та неефективне законодавство. Про їхні вимоги 
говорять протягом багатьох років, але досі не видно 

рішення. Пєхота вважає, що ця думка людей, котрі 
вклали свої гроші, створює діловий імідж України – 
на сьогодні дуже негативний серед поляків [16]. 

Питання інтеграції України до ЄС обговорювалося 
і під час візиту Миколи Азарова до Братислави 
15-16 лютого 2011 р. х нагоди 20-річчя Више-
градської четвірки. Вишеградська група – альянс 
чотирьох центральноєвропейських держав – Польщі, 
Угорщини, Чехії та Словаччини – була заснована 
15 лютого 1991 року. Саме тоді свою дію завершував 
Варшавський договір. І три президенти – Вацлав 
Гавел, Лєх Валенса та Йожеф Антал заснували так 
звану Вишеградську трійку, яка після поділу Чехо-
словаччини перетворилася на четвірку, її початкова 
мета полягала у сприянні інтеграції в НАТО та ЄС. 
Після того, як вона була успішно реалізована, 
концепцію організації переосмислили. У 2004 році 
в чеському місті Кромєжіш відбувся саміт, на якому 
члени Вишеградської четвірки прийняли нову 
декларацію, яка передбачала активнішу співпрацю 
організації з іншими державами у форматі В4+. 
Головна мета цієї співпраці – передача інтегра-
ційного досвіду та підтримка країн-сусідів, які 
зацікавлені в євроінтеграції. Серед держав, запро-
шених до партнерства у рамках Вишеградської 
групи, одне з головних місць посідає Україна. 

Офіційний діалог на політичному рівні України 
та Вишеградської четвірки бере початок від 2005 року, 
коли влітку у Польщі відбулися переговори на рівні 
прем’єр-міністрів. Тоді порушували питання енерге-
тичної співпраці, зокрема, пов’язані з розвитком 
нафто- та газомагістралей, а також у сфері транс-
портування електроенергії. Важливе місце у взаємодії 
між Україною та Вишеградською четвіркою посідає 
співробітництво у військовій сфері. На думку екс-
пертів, саме цей вид співпраці найдинамічніше 
розвивається в рамках «Україна + В4». 

Цього року саміт Вишеградської четвірки про-
ходив у Словаччині, котра наразі головує у цій 
ініціативі. Нинішня зустріч відбудеться у форматі 
В4+3, за участі Німеччини, Австрії та України. Від-
булися переговори чотирьох прем’єрів: Словаччини – 
Івети Радічової, Чехії – Петра Нечаса, Угорщини – 
Віктора Орбана та Польщі – Дональда Туска. Сторони 
обговорили питання, пов’язані з членством в ЄС, 
зокрема щодо енергетичної безпеки та економічного 
управління. Вони також сфокусували свою увагу 
на аспектах політики добросусідства Євросоюзу і 
на співпраці у рамках ініціатив «Східне партнерство». 
У багатосторонніх переговорах взяли участь німець-
кий та австрійський канцлери Ангела Меркель і 
Вернер Файман і український Прем’єр Микола 
Азаров. За його словами, для України зустріч з 
главами урядів Вишеградської четвірки має на меті 
поглибити торгівельно-економічне співробітництво 
зі Словаччиною, вивчити досвід пенсійної реформи у 
цій країні, поінформувати колег про хід переговорів 
з ЄС щодо зони вільної торгівлі. 

«Звичайно, криза позначилася скороченням то-
варообороту між Україною і Словаччиною, – зазначив 
Прем’єр-міністр. – Проте сьогодні є цікаві проекти, 
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які можуть виправити ситуацію. Наприклад, бу-
дівництво широкої залізничної колії Український 
кордон – Братислава – Відень суттєво збільшить 
товарооборот з ЄС і Словаччиною зокрема». Також 
глава уряду наголосив, що Україна зацікавлена у 
запровадженні безвізового режиму з країнами ЄС 
та створенні спільного митно-прикордонного конт-
ролю зі Словаччиною, особливо напередодні Євро-
2012 [17]. 

Виступаючи на пленарному засіданні Саміту 
глав урядів країн Вишеградської групи, який про-
ходив за участю Австрії, Німеччини та України, 
Азаров заявив, що країни Вишеградської групи, 
Австрія та Німеччина позитивно оцінили ініціативу 
України щодо спрощення перетину державного 
кордону у рамках проведення Євро-2012 та запро-
вадження спільних прикордонних та митних постів 
на всіх переходах з нашими країнами-сусідами. «Цей 
формат є досить успішним, і ми готові активно 
налагоджувати співпрацю», – зазначив Микола 
Азаров. Крім того, Прем’єр-міністр поінформував 
учасників зібрання про реформи, які наразі тривають 
в Україні, зокрема про податкову, бюджетну та 
адміністративну. На думку Миколи Азарова, реформа 
влади має створити у нашій країні ефективніше 
державне управління, а також суттєво скоротить 
витрати на утримання держапарату, зменшить рівень 
корупції та сприятиме пожвавленню ділової актив-
ності. 

У Братиславі Прем’єр-міністр торкнувся також 
і важливої для України теми щодо укладання угоди 
про зону вільної торгівлі з ЄС. Вона, вважає Прем’єр, 
дозволить розв’язати продовольчі проблеми в Європі. 
Адже угода щодо ЗВТ, підписана у повному обсязі, 
забезпечить вихід української аграрної продукції 
на європейський ринок. При цьому він уточнив, що 
у ході саміту глави урядів значну увагу приділили 
саме питанню продовольчої безпеки в Європі та 
світі. За словами Миколи Азарова Україна розраховує, 
що країни-учасниці саміту підтримають нас у питанні 
укладення Угоди про асоціацію з ЄС. Під час 
переговорів, за словами Прем’єр-міністра, країни 
Вишеградської групи, Австрія та Німеччина пози-
тивно оцінили ініціативу України щодо спрощення 
перетину державного кордону у рамках проведення 
Євро-2012 та запровадження спільних прикордонних 
та митних постів на всіх переходах з нашими кра-
їнами-сусідами [18]. 

Важкими видались нинішні переговори з Євро-
союзом про зону вільної торгівлі. Українська сторона 
зустрілася з відвертим небажанням країн ЄС пускати 
українські товари на європейський ринок. Черговий 
раунд переговорів проходив у Києві, керівником 
переговорної групи ЄС був Філіп Куїссон, а укра-
їнської групи – Валерій Пятницький. 

«Я можу говорити про вільну торгівлю годи-
нами», – так почав свій виступ Філіп Куїссон на 
засіданні «круглого столу», яке пройшло за участю 
українських і європейських дипломатів з україн-
ськими підприємцями у приміщенні Торговельно-
промислової палати. Намагаючись дохідливо пояс-

нити присутнім принади вільної торгівлі, він про-
демонстрував свою нову краватку, куплену в одному 
з іспанських магазинів одягу на Хрещатику, яка, 
якщо вірити етикетці, зроблена у Мадриді, і розповів, 
що у магазині цієї ж мережі, але в Брюсселі, він 
нещодавно придбав сорочку, на якій було написано: 
«Made in Ukraine». Проте, звичайно, на практиці 
правила вільної торгівлі дещо складніші, а її закони – 
суворіші. За словами Філіпа Куїссона, основою 
вільної торгівлі є регуляторний підхід, тобто загальні 
стандарти, які прийняли для себе всі країни-члени 
ЄС і які повинна поширити на свою територію й 
Україна, якщо бажає торгувати на європейських 
ринках. 

Українським переговірникам вдалося отримати 
досить вигідні умови для торгівлі сталлю та текс-
тилем, на які Євросоюз обіцяє не встановлювати 
жодних обмежень і пропонує нульове мито. «Що-
правда, у галузі сільського господарства нам треба 
попрацювати і щодо 20 відсотків продукції необ-
хідно вести подальші переговори, тут неминуче 
будуть квоти, – застеріг Філіп Куїссон. – Проте такі 
ж квоти ми встановлюємо з усіма нашими торго-
вельними партнерами, наприклад, із США». 

За словами Валерія Пятницького, головна пере-
шкода на шляху українських товарів до Європи 
полягає не стільки у встановленні відповідних та-
рифів, а у швидкості, з якою вони рухаються через 
кордон, враховуючи якість доріг і корупцію митних 
чиновників. Європейці широкими обіймами приві-
тають у себе український метал, соняшникове насіння 
і рапс (який є сировиною для виготовлення етанолу), 
проте на іншу продукцію, зокрема сільськогоспо-
дарську, що може скласти серйозну конкуренцію в 
ЄС, європейці пропонують нам доволі скромні 
квоти. «Україна – один з найуспішніших експортерів 
зерна у світі, – сказав Валерій Пятницький. – І ми 
хочемо продавати на ринках ЄС не жменьку зерна, 
а мішок». За словами заступника міністра, саме у 
згаданих паном Куїссоном 20 відсотках сільсько-
господарської продукції і полягає вся інтрига пере-
говорів, бо за цією цифрою ховаються ті українські 
інтереси, які Київ хотів би відстояти. Валерій Пятни-
цький також розповів, що з тексту угоди, наприклад, 
узагалі вилучено пункт про транспортні послуги. 
Він зауважив, що Україна цілком могла б конкурувати 
на європейському ринку у сфері пасажирських і 
вантажних перевезень. Не пускають нас європейці 
і на ринок інших послуг, хоча, за словами Валерія 
Пятницького, 96 % товарів у ВВП Євросоюзу при-
падає саме на ринок послуг. 

Болісно ставляться українці і до того, що їм 
доведеться попрощатися з коньяком, шампанським, 
сиром «рокфор» та деякими іншими продуктами. 
Але не з самими харчами, а їхніми звичними для 
нашого вуха назвами. Адже, за європейськими 
нормами, український виробник не матиме права 
вживати так звані географічні назви продукції, 
«авторські права» на які мас інша країна, котра 
першою почала виготовляти той чи той продукт. 
«Ніхто не забороняє вам виробляти рокфор, – 
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заспокоїв Філіп Куїссон. – Виробляйте такий сир, 
але назвіть його інакше, зробіть його якіснішим, 
займіться маркетингом і він завоює ринок». При 
цьому європейський дипломат нагадав, що 46-міль-
йонна Україна матиме можливість пропонувати свої 
товари 500-мільйонному Євросоюзу. Проте Валерій 
Пятницький порадив не забувати, що на європей-
ському ринку українські товари повинні будуть 
протистояти конкуренції не лише товарів, виготов-
лених в ЄС, а й продукції, яку експортують туди з 
інших країн світу. «Це надзвичайно жорсткий ринок». 

Отже, переговори між Києвом та Брюсселем 
тривають складно і повільно, а задекларована пер-
спектива щодо підписання Угоди про асоціацію 
вже у цьому році має вигляд досить примарної. Крім 
того, деякі члени делегації ЄС на переговорах щодо 
ЗВТ вважають, що українська сторона займає 
неконструктивну позицію і не намагається шукати 
компромісів у спірних питаннях. Наразі європейські 
та українські дипломати ведуть переговори з приводу 
квот на окремі види сільськогосподарської продукції 
та харчової промисловості, і розбіжності між тим, 
що сторони пропонують одна одній за деякими 
пунктами, доволі значні. Мають відбутися ще, при-
наймні, два раунди переговорів – у квітні й червні. 
Україна може постачати на ринки ЄС великі обсяги 
продукції, але поки що це лише теоретично, оскільки 
на цьому ринку панують європейські якість та 
стандарти. Наша продукція, зокрема сільськогос-
подарська, цим стандартам не відповідає [19]. 

За словами Миколи Азарова, позиції угоди про 
ЗВТ узгоджено на 90 %, а решта – потребують 
подальшого обговорення. Зокрема, доопрацювання 
та погодження з ЄС потребує питання, що стосується 
агропромислового сектору. «Нам хотілося б, щоб 
питання вирішувалися на принципах взаєморозуміння 
і рівності», – наголосив Микола Азаров, підкрес-
ливши: Україна має потужний агропромисловий 
потенціал, і це питання у переговорному процесі з 
ЄС є досить важливим». Глава уряду запропонував 
підписати угоду про зону вільної торгівлі з Євро-
пейським Союзом за тими позиціями, які вже 
повністю узгоджено, а ті позиції, щодо яких триває 
дискусія, внести до наступної угоди [20]. 

Під час зустрічі з представниками компаній 
Великої Британії 18 березня 2011 р. Микола Азаров 
заявив: «Квоти, які пропонується встановити на нашу 
сільгосппродукцію (наприклад на зерно –20 тис. 
тонн, свинину – 15 тис. тонн, птицю – 1 тис. тонн), 
просто смішні. Україна готова піти на компроміс: 
якщо ЄС хоче квот, ми підемо назустріч, однак за 
умови встановлення перехідного періоду з посту-
повим збільшенням квотування і значного збільшення 
рівня стартових квот. Наприклад, початковий рівень 
квот на зерно – 200 тис. тонн, через два роки – 
250 тис. тонн, через 5 – 300 тис. тонн, через сім – 
1 млн тонн, а через 10 років повне скасування 
обмежень». Прем’єр зауважив, що це приблизне 
бачення картини, але за подібних умов перспектива 
створення ЗВТ є. Водночас представники ЄС мають 
чіткий мандат, і за столом переговорів стоять мертво 
на позиції «квота, квота, квота». Глава уряду ще раз 

наголосив: Україна зайняла гнучку позицію і готова 
до пошуку компромісу, однак на сміхотворні квоти 
ми не підемо [21]. 

2-3 березня 2011 р. перший віце-прем’єр України 
Андрій Клюєв здійснив робочий візит до Брюсселя. 
В ході цього візиту було підписано Меморандум 
про програму допомоги ЄС Україні. Свої підписи під 
ним поставили Андрій Клюєв і член Європейської 
Комісії з питань розширення та європейської полі-
тики сусідства Штефан Фюле. 

Меморандум відбиває індикативні пріоритети 
допомоги ЄС, загальний обсяг якої в рамках програми 
становитиме 470,05 млн євро за трьома напрямками: 
«Належне управління та верховенство права»; 
«Сприяння вступу в силу Угоди про асоціацію між 
Україною та Євросоюзом» (зокрема й створення 
зони вільної торгівлі); сфера «Сталий розвиток» 
(енергетика, довкілля, транспорт, регіональний роз-
виток). Під них підлаштовано й низку інвестиційних 
проектів. які забезпечать впровадження передових 
технологій, масштабне оновлення виробничої сфери 
в окремих галузях економіки та регіонах. Саме від 
їх реалізації залежатиме, якою стане Україна най-
ближчим часом і яке місце посідатиме в майбут-
ньому [22]. 

7 квітня 2011 р. В. Янукович виступив із щорічним 
посланням до Верховної Ради України, де зазначив, 
що «позаблоковість розглядається Україною як 
послідовна позиція захисту національних інтересів 
без участі у військових союзах, що створює необхідні 
можливості для розвитку партнерських, взаємови-
гідних стосунків із іншими державами та міжнарод-
ними організаціями за усіма напрямами. ...Зокрема, 
Україна буде продовжувати взаємодію з НАТО, 
реалізовувати спільні проекти з країнами ОБСЄ, 
ОДКБ, іншими регіональними безпековими струк-
турами». 

Президент зазначив, що вже понад рік Україна 
реалізовує якісно новий зовнішньополітичний курс, 
в основу якого покладена концепція національного 
прагматизму. Її базовими елементами стали поза-
блоковий вибір, ідеологічно нейтральна політика 
партнерства у відносинах з Росією та країнами СНД, 
з Європейським союзом, Сполученими Штатами, 
Туреччиною, Китаєм, країнами АСЕАН, іншими 
державами та регіональними об’єднаннями. Фунда-
ментальною складовою концепції національного 
прагматизму є стратегія європейської інтеграції 
України. Сьогодні Україна веде активний переговор-
ний процес щодо Угоди про асоціацію. Підписання 
цієї Угоди створить передумови для повноцінної 
інтеграції України у європейський економічний, 
соціальний, культурний та правовий простори. Вже у 
цьому році ми прагнемо шляхом компромісу усунути 
розбіжності в позиціях і вийти на остаточне під-
писання Угоди про асоціацію та створення Зони 
вільної торгівлі. 

«У 2010 році Україна та ЄС зробили якісний 
крок уперед у сфері безвізового діалогу, – відзначив 
В. Янукович. – В ході Саміту Україна-ЄС було 
оголошено про надання Україні Плану дій з лібера-
лізації візового режиму. Для подальшого просування 
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до безвізового режиму з ЄС у 2011 році ми маємо 
виконати ряд технічних завдань. Зокрема, у сферах 
безпеки документів, міграції, охорони громадського 
порядку. Переконаний, що до кінця року ми це 
зробимо». 

Президент наголосив, що євроінтеграційний курс 
не був і не буде перешкодою розвитку стратегічного 
партнерства з Росією. Для України нормалізація 
відносин з Росією стала невід’ємною складовою її 
європейського вибору. У 2010 році ми виконали 
важливу частину двостороннього порядку денного: 
відновили повноцінний діалог, економічне співро-
бітництво і вийшли на нову формулу стратегічного 
партнерства України та Росії. Черговим свідченням 
серйозності наших намірів і закономірним резуль-
татом спільної роботи у найближчій перспективі 
стане підписання Декларації про зміст українсько-
російського стратегічного партнерства. «Водночас, 
наша принципова позиція в тому, – стверджує 
В. Янукович, – що двосторонні відносини мають 
базуватися на взаємній повазі національних інтересів. 
Саме на цій основі ми сьогодні розглядаємо питання 
співпраці України з Митним Союзом. Вважаю, що 
подальший розвиток стосунків з Митним союзом 
буде спиратись на нову договірну базу щодо угод 
про вільну торгівлю та можливу пакетну угоду про 
співпрацю за формулою «3+1» [23]. 

Отже, можна констатувати, що в перший рік 
президентства Віктора Януковича був започатко-

ваний новий курс у зовнішній політиці України. 
Його основні характерні риси: 1) країна залишається 
поділеною навпіл відносно пріоритетів зовнішньої 
політики: частина суспільства прагне зближення з 
Росією та країнами СНД, інша орієнтована на Захід; 
це змушує сучасну владу дотримуватись різновек-
торності у зовнішній політиці (ми налаштовані на 
євроінтеграцію, але одночасно бажаємо ефективно 
співпрацювати з Митним союзом); 2) з цього випливає 
концепція позаблоковості, нейтральності, національ-
ного прагматизму; 3) орієнтація зовнішньої політики 
на економічну вигоду; 4) захист національних 
інтересів, територіальної цілісності України та її 
суверенітету; 5) співпраця з країнами світу і між-
народними організаціями у зміцненні міжнародної 
та європейської безпеки, боротьбі з міжнародним 
тероризмом, у підтриманні миру й стабільності у 
кризових регіонах планети. 

Щодо євроінтеграційного поступу України, то 
результати залишаються доволі скромними. Єдиним 
реальним результатом можна вважати План дій по 
впровадженню безвізового режиму України з краї-
нами ЄС, який, проте, не визначає конкретного 
терміну впровадження такого режиму. Переговори 
про Зону вільної торгівлі наштовхнулись на дискри-
мінаційну політику ЄС відносно реалізації сільсько-
господарської продукції на європейському ринку, 
в результаті чого Угода про ЗВТ, а разом з тим і 
про асоціацію відсувається на невизначений час. 
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У статті розглянуто історичні обставини, що зумовили проведення реформ 
США в Японії. Проаналізовано основні чинники дій найбільш впливових міжнародних 
гравців на той час, якими виступали США та СРСР. Викладено логіку початкового 
курсу державного розвитку Японії в умовах Ялтинсько-Потсдамської системи. 

Ключові слова: США, Японія, окупація, демократія, реформи. 
 
В статье рассмотрены исторические обстоятельства, обусловившие проведение 

реформ США в Японии. Проанализированы основные факторы действий наиболее 
влиятельных международных игроков в то время, каковыми выступали США и 
СССР. Изложена логика начального курса государственного развития Японии в 
условиях Ялтинско-Потсдамской системы. 

Ключевые слова: США, Япония, оккупация, демократия, реформы. 
 
The article contains the analysis of historical circumstances that made possible of the 

realised American reforms in Japan. The author analyses the main factors of performance of 
the biggest international players that were the USA and USSR on that time. The logic of 
the first steps of Japan in the period of Yalta-Potsdam’s system. 

Key words: USA, Japan, occupation, democracy, reforms. 
 
 
Повоєнний розвиток Японії, як відомо, (і це не 

можна вважати недоліком) відбувався за «амери-
канським сценарієм», як і незаперечним є те, що 
відповідні «правила гри» для японського суспільства 
встановлювали, реалізовували, а іноді й прямо 
диктували Сполучені Штати Америки [1]. Акту-
альність статті обумовлена необхідністю об’єктив-
ного вивчення та аналізу уроків і наслідків системи 
реформування в Японії, проведених Сполученими 
Штатами у повоєнний період, що стало однією із 
своєрідних характеристик Ялтинсько-Потсдамського 
порядку. 

Вищезазначена проблема неодноразово була 
предметом дослідження і вітчизняних, і закордонних 
істориків, політологів, міжнародників тощо. Серед 
українських і російських науковців варто назвати 
праці Г. Ф. Кіма, Л. М. Смірнова, В. В. Сєднєва, 
А. С. Бланка, І. В. Мазурова, Л. М. Кузнєцова [2]. 
Закордонна школа цього напрямку представлена 
Є. О. Рейшауером, Р. Левіним, Д. Толендом, Ісаму 
Канаї [3]. Розкриваючи складні та суперечливі 
проблеми повоєнної системи міжнародних відносин 
(наприклад, зовнішньої політики, дипломатії Японії, 
США, СРСР; фашизації Європи та Азії тощо), вони, 
разом з тим, так або інакше торкались й зазначеного 
напрямку, але загальне, комплексне і неупереджене 
дослідження цієї теми відсутнє. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, 
що окупаційний режим США Японії 1945-1952 років 

розглядається не з позицій загальноприйнятих у 
вітчизняній історіографії принципів негативізму, а 
об’єктивно, фактологічно-обгрунтовано, виходячи 
з реалій системи міжнародних відносин на Далекому 
Сході у ті часи. 

Міжнародний воєнний трибунал для Далекого 
Сходу (3 травня 1946 р.- 12 листопада 1948 р.) [4], 
який засудив головних японських військових зло-
чинців, називають Другим або Далекосхідним Нюрн-
бергом. Це зрозуміло, бо мета як Нюрнбергзького, 
так і Токійського судового процесів – пред’явлення, 
доведення та визнання винними підсудних у плану-
ванні, підготовці, розв’язанні та проведенні агресивної 
війни (в кінцевому рахунку) проти світу і людства [5].  

Основною виконавчою силою США в Японії 
виступив Штаб окупаційних військ на чолі з гене-
ралом Дугласом Макартуром. Американська політика 
на першому етапі окупації (1945-1948 роки) визна-
чалася документом «Головні принципи політики 
США щодо Японії в початковий період окупації», 
який був переданий Макартуру як директива 6 ве-
ресня 1945 року. В одному з розділів мета окупації 
формулювалася наступним чином: «Забезпечити, 
щоб Японія не стала знову загрозою для США або 
для світу... створити миролюбний і відповідальний 
уряд, який поважав би права інших держав та 
підтримував би американські цілі, відображені в 
ідеалах і принципах Статуту Організації Об’єднаних 
Націй» [6]. 
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Виконуючи рішення Потсдамської декларації 
від 26 липня 1945 р. щодо позбавлення влади і 
впливу мілітаристів та покарання воєнних злочинців 
Японії [7], спеціальною директивою Штабу окупа-
ційних військ 4 січня 1946 р. була проведена «чистка» 
державних установ і політичних організацій від 
осіб з мілітаристським минулим. 

Але під «чистку» потрапив лише незначний 
прошарок найвищої бюрократії. В цілому ж було 
збережено старий державний апарат на чолі з 
імператором. На підтвердження достатньо згадати 
діяльність декількох японських прем’єр-міністрів 
1950-1960-х років: Йосіда Сігеру – до війни займав 
посаду заступника міністра закордонних справ; Кісі 
Нобусуке – міністра торгівлі та промисловості; 
Ікеда Хаято – начальника головного податкового 
управління; Сато Ейсаку – начальника управління 
з нагляду залізничних доріг. 

Щодо покарання військових злочинців, відповідно 
вирока Токійського трибуналу (на його засіданнях 
було розглянуто 4 356 документальних доказів, 
1 194 підтвердження свідків; текст вироку складав 
1 214 сторінок) [8] за участь у встановленні вій-
ськово-фашистського режиму в Японії було засу-
джено 210 282 особи [9]. 

Унікальність ситуації та справи в цілому полягає 
в тому, що до 1952 року з в’язниць було звільне-
но і реабілітовано Штабом окупаційних військ 
201 577 чоловік, бо вони письмово засвідчили своє 
«зобов’язання у лояльності по відношенню до США» 
[10]. 

Більше того, на початку 1950-х років починається 
зворотній процес планового відтворення японського 
фашизму, але вже з американською допомогою. Як, 
наприклад, можна пояснити той факт, що начальник 
розвідки штаба Макартура генерал Уіллоубі взяв 
до себе помічником відомого японського фашиста 
Йосікадзу Міуру? [11] 

Не дивно, що на кінець 1970-х років в Японії 
були офіційно зареєстровані 4 неофашистські групи 
та організації, достатньо вільно почували себе об’єд-
нання, які нараховували біля 30 тисяч фашистів [12]. 

Пригадаймо діяльність відомої «Патріотичної 
партії великої Японії». Зверніть увагу на дату її 
заснування – 1951 рік. Лідер цієї неофашистської 
партії Акао, який до війни належав до терористичної 
організації «Товариство Чорного дракону» (створена 
3 лютого 1901 року, мала міцні зв’язки з націона-
лістичними угрупуваннями Британської Індії, Бірми, 
Туреччини; фінансувалася промисловим домом 
Осуда) [13], прямо казав про своє призначення: 
«Бог передбачив мені стати японським Гітлером. Я 
фашист і Гітлер мій герой» [14]. Як кажуть, комен-
тарі зайві. 

Вагому, визначальну роль у наслідках Далеко-
східного Нюрнберга (хоча зазначимо, що як Нюрн-
бергзький, так і Токійський процеси, мали, скоріше, 
політичний, ніж юридичний характер; про це свідчить, 
наприклад, той факт, що підсудні були проголошені 
воєнними злочинцями не тільки до виголошення 
вироку, але навіть до пред’явлення їм офіційного 

звинувачення) відігравав Головнокомандуючий союз-
ними військами в Японії та Голова Штабу окупа-
ційних військ США генерал Дуглас Макартур. 
Відомий американський дослідник Рональд Левін 
пише: «Одним з результатів Другої світової війни 
є перетворення генерала Макартура фактично в 
імператора Японії» [15]. Колишній працівник кон-
сульського відділу радянського посольства у Токіо 
з 1941 до 1946 рр. М. І. Іванов з цього приводу 
констатує наступне: «Достатньо скоро стало ясно, 
що американський штаб та його командуючий мають 
намір проводити політику «американізації» Японії, 
а сам генерал Макартур повів себе як «не короно-
ваний» імператор» [16]. Проаналізуємо ці висновки, 
не відкидаючи демократичності та безпрецедентності 
проведення повоєнних реформ в Японії. 

Перш за все, 11 жовтня 1945 р. японський уряд 
отримав директиву Макартура про проведення п’яти 
важливих реформ: про надання права на організацію 
профспілок, про демократизацію системи освіти, 
ліквідацію абсолютизму, надання рівних з чоловіками 
прав жінкам і демократизацію економіки. 

По-друге, невдалі спроби американського керів-
ництва створити більш-менш стабільний, а головне – 
дієвий японський уряд для втілення у життя реформ. 
Після проголошення акта про капітуляцію з 15 серпня 
1945 року до 22 травня 1946 р. змінилося три прем’єр-
міністра: Хігасікуні Нарухіко – 17.08. – жовтень 
1945 р. (відмовився виконувати директиву ШОВ 
від 4 жовтня 1945 р. про демократичні свободи і 
права); Сідехара Кідзюро – жовтень 1945 – квітень 
1946 р.; з 22.05. 1946 р. – Йосіда Сігеру). 

По-третє, майже з перших днів окупації постало 
питання не тільки про відповідальність імператора 
за злочини воєнного часу, але й про існування самого 
інституту імператора. 

27 вересня 1945 р., за ініціативи імператора 
Хірохіто, відбулась його зустріч з Макартуром, в 
ході якої він сказав: «Я прийшов до Вас, генерал 
Макартур, щоб передати себе у руки правосуддя тих 
країн, які Ви представляєте… Що стосується моєї 
особистої долі, то це не має значення. Я віддаю себе 
у Ваші руки, я буду згоден з будь-яким рішенням» 
[17]. 

Важливу роль у тому, що імператор не був 
визнаним військовим злочинцем, відіграло його ново-
річне звернення до нації 1 січня 1946 р., відоме як 
«Декларація людини». Фактично, це був спільний 
американсько-японський документ, який сприяв 
збереженню інституту імператора. У декларації 
Хірохіто заявив: «Зв’язки між мною і моїм народом 
завжди базувалися на взаємній довірі та взаємній 
любові. Ці стосунки не залежать від легенд і міфів. 
І вони не базуються на помилковій концепції, що 
імператор є божеством…» [18]. 

Поступово, крок за кроком в Японії створювався 
культ Макартура, він фактично став абсолютною 
владою. Посли вручали грамоти спочатку Макартуру, 
потім імператору. Закордонні делегації перший візит 
здійснювали до Макартура. Будь-яке приміщення, 
до якого завітав генерал, отримувало назву «Дай 
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ічі» («Номер один»). Поліцейські звертались до 
нього дозволити носити їм американське взуття; 
повії просили його допомогти створити профспілку; 
хронічні хворі благали Макартура вилікувати їх. З 
нього зробили ідола, мага, чарівника… 

По-четверте. Переломним моментом демокра-
тичних перетворень у повоєнній Японії, безумовно, 
було прийняття 3 листопада 1946 р. Конституції, яку 
вступила у силу 3 травня 1947 р. Саме вона стала 
фундаментальною засадою політично-правових ре-
форм післявоєнного періоду і морально-юридичною 
основою існування японської держави до сьогодення 
[19]. 

І хоча деякі науковці називають Конституцію 
Японії 1947 р. «кодексом Макартура» [20], наслідки 
її прийняття вражаючі: це – Закон про парламент; 
Закон про вибори у палату представників; створення 
інституту виборчого місцевого самоврядування; 
оновлення Цивільного кодексу 1898 р., Карного 
кодексу 1907 р.; Закон про профспілки (1945 р.); про 
трудові стосунки (1946 р.); про трудові стандарти 
(1947) та багато інших. 

Таким чином, наслідки «Другого» або «Далеко-
східного» Нюрнберга, післявоєнні реформи, які 
проводилися в умовах і за сприянням окупаційної 
американської адміністрації, призвели, як би ми не 
боялися цього слова, до революційних перетворень в 
Японії. 

Залучаючи провідних експертів, в першу чергу, 
американських фахівців, були розроблені конкретні 
заходи відповідно до стратегічних напрямків політики 
США щодо Японії (це зовсім не виключало й деякі 
помилкові дії). 

Давайте об’єктивно засвідчимо, що таке сучасна 
Японія? 

Країна, яка стабільно входить у Вісімку най-
розвинутіших країн світу; ВВП на душу населення – 
близько 35 000 доларів; середня тривалість життя – 
81,5 років (американців – 77, українців – 68). 

Один у найвідоміших американських японознавців 
Едвін Рейшауер у своїй книзі «Японці» писав: 
«Трансформацію післявоєнної Японії не можливо 
розглядати лише відповідно як результат зовні-
нього впливу. Реформи окупаційної влади пройшли 
успішно значною мірою завдяки тому, що відпо-
відали напрямку, яким йшла сама Японія» [21]. 

Хотілося б зазначити ще два принципових 
моменти. 

Перший. Треба врешті відійти від «радянських 
догм» термінології фашизму. Є італійські фашисти, 
організація яких «Фашіо ді комбаттіменто» (звідти 
й назва) – «Союз боротьби» була створена Беніто 
Муссоліні у Мілані 23 березня 1919 року [22]. І є 
німецькі нацисти (або націонал-соціалісти – саме 
це словосполучення й не подобалося керівництву 
Радянського Союзу) та їх організація – Націонал-

соціалістична німецька робітнича партія (НСДАП), 
яка була перейменована у квітні 1920 р. з Німецької 
робітничої партії (ДАП), що заснували 5 січня 1919 р. 
у Мюнхені керівники об’єднаних гуртків: слюсар 
Антон Дрекслер, спортивний оглядач Константин 
Харер, офіцер Ернст. Рьом, письменник Дітріх 
Еккарт, шкільний вчитель Юліус Штрайхер [23]. 

Загальновідомо, що ще у 1930-ті роки ці два 
явища (німецький нацизм та італійський фашизм) 
у політичній, а згодом і у науковій лексиці почали 
позначати рядовим терміном «фашизм». Зрозуміло, 
що радянська історіографія не хотіла (скоріше, їй 
не дозволяли) сприймати фашизм як прояв тоталі-
таризму, бо поряд з прізвищами Гітлера й Муссоліні 
(це не потребує доказів) додавалося б прізвище 
Сталін. Відмовившись від «ідеологізації» минулого 
не тільки у наукових колах, але й в українському 
суспільстві в цілому будуть казати правильно, об’єк-
тивно, історично правдиво – нацистська Німеччина, 
фашистська Італія. 

Другий момент пов’язаний з вихованням молоді. 
Потрібно систематично доводити, підкреслювати, 
виділяти звірячу суттєвість теорії тоталітаризму, 
особливо, гітлеризму. Сучасне молоде покоління 
повинно знати й книгу Раушнінга «Говорит Гитлер. 
Зверь из бездны» (Москва, 1993 р.), де мова йдеться 
про розробку нацистської техніки винищення народів; 
і як Шікльгрубер за допомогою лише «репродук-
тора» хотів навчати «росіян, українців, киргизів» і 
про вісім надрукованих томів Нюрнберзького про-
цесу, сполох якого вже 65 років лунає над світом. 

Узагальнюючи, можна зробити висновок, що 
повоєнні перетворення в Японії, хоча й проводилися 
за «американським сценарієм», але в умовах та зі 
специфічними ознаками Ялтинсько-Потсдамської 
системи міжнародних відносин. Це-перше. Друге. 
Біполярність (США, з одного боку, й СРСР, з іншого), 
позначилася на існуючий системі взаємин держав – 
на політиці Китаю, Кореї, Японії, Великої Британії, 
Франції. Третє. До особливості Ялтинсько-Потс-
дамської системи необхідно віднести військові мето-
ди вирішення проблем, як це було в Кореї 1950- 
1953 років; у американсько-радянсько-кубинському 
конфлікті 1962 року; у в’єтнамській кампанії 1964-
1973 років. Четверте. «Американські уроки» для 
Японії 1940-1950-х років, безумовно, мають пози-
тивні й негативні риси. Розібратися й виокремити 
позитивні наслідки американського повоєнного ре-
формування в Японії, що, безумовно, позначилося 
на суспільно-політичному, фінансовому, військовому 
житті країни; та звернути увагу на недоліки «пере-
творень», а саме, – завуальовану фашизацію Японії, 
необмежений «патронат» США далекосхідного союз-
ника на міжнародній арені (наприклад, відносно 
ООН) – все це свідчить про необхідність подальшого 
ретельного вивчення, аналізу та узагальнення. 
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ПОЗИЦІЯ УКРАЇНИ У БЛИЗЬКОСХІДНОМУ 
ВРЕГУЛЮВАННІ 2000-2007 рр. 

 
 

Стаття присвячена аналізу основних принципів та особливостей реалізації 
зовнішньої політики України щодо арабо-ізраїльского конфлікту на початку 
XXI століття; висвітлюються посередницькі можливості української дипломатії 
на сучасному етапі близькосхідного мирного процесу. 

Ключові слова: Україна, Близький Схід, арабо-ізраїльський конфлікт, мирний 
процес, посередництво. 

 
Статья посвящена анализу основных принципов и особенностей реализации 

внешней политики Украины относительно арабо-израильского конфликта в начале 
ХХI ст., освещаются посреднические возможности украинской дипломатии на 
современном этапе ближневосточного мирного процесса. 

Ключевые слова: Украина, Ближний Восток, арабо-израильский конфликт, мирный 
процесс, посредничество. 

 
The article is devoted to the analysis of main principles and features of realization of 

foreign policy of Ukraine concerning the Arab-Israeli conflict in the beginning of XXI item, 
intermediary opportunities of the Ukrainian diplomacy at the present stage of Near-Eastern 
peace process are shined (covered). 

Key words: Ukraine, the Near East, the Arab-Israeli conflict, peace process, intermediary. 
 
 
Близькосхідна проблема є однією з найбільш 

конфліктогенних у сучасній системі регіональних 
взаємовідносин, її вирішення, еволюція та можливі 
моделі врегулювання залежать від позицій центро-
силових держав регіону, таких як США, РФ, а також 
від активної участі у Близькосхідному врегулюванні 
міжнародних організацій. Від самого початку засну-
вання держави Ізраїль не припиняються військові 
конфлікти між ізраїльтянами і палестинцями. Про-
тягом всіх цих років було розроблено велику 
кількість планів щодо майбутнього близькосхідного 
врегулювання. До початку 90-х років XX ст. основ-
ними акторами, долученими до цього конфлікту, 
були США і СРСР. Саме ці дві країни пропонували 
різноманітні проекти врегулювання. 

СРСР вимагав вирішення зазначеної проблеми 
на основі відновлення невід’ємних національних 
прагнень палестинського народу, включно з правом 
на створення власної незалежної держави. Радянський 
Союз виступав також за участь Організації визво-
лення Палестини як єдиного законного представника 
палестинського народу в близькосхідному врегу-
люванні. Україна як держава засновник ООН завжди 
виступала за мирне розв’язання цієї проблеми [1]. 

Політиці України на близькосхідному напрямі 
в цілому, а також двостороннім відносинам нашої 
держави з країнами регіону присвячено праці 
провідних українських дослідників: Ю. Кочубея, 
Ю. Скорохода, Б. Парахомського, А. Воловича, 
О. Коппель, О. Пархомчук, А. Веселовського, І. Лит-
вина, В. Шведа тощо. У той же час, слід зазначити, 

що цілісне вивчення зовнішньополітичної стратегії 
України щодо врегулювання арабо-ізраїльського 
конфлікту ще не знайшло повного відображення в 
українській політичній науці. 

Отже, основним завданням цієї аналітичної статті 
є аналіз посередницьких можливостей української 
дипломатії в сфері врегулювання близькосхідного 
конфлікту. 

Україна з самого початку організації своєї 
дипломатичної роботи в період незалежності брала 
безпосередню участь у виробленні найважливіших 
документів ООН, в яких підкреслювалася необ-
хідність досягнення справедливого і всеосяжного 
врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту. Виходя-
чи з необхідності досягнення взаємного компромісу 
між ворогуючими сторонами, Україна відстоювала 
ідею проведення багатосторонніх чи двосторонніх 
арабо-ізраїльських переговорів як основного засобу 
врегулювання конфлікту, зокрема, відповідними 
заявами свого МЗС підтримала досягнуту в Осло у 
1993 р. угоду між Ізраїлем та Організацією визво-
лення Палестини, наступні палестино-ізраїльскі 
домовленості, а також підписання повно масштаб-
ного мирного договору між Ізраїлем і Йорданією [3]. 

Визначальною подією в розвитку відносин нашої 
держави з близькосхідними країнами став офіційний 
візит Президента України Л. Д. Кучми до Ізраїлю і 
на території, підконтрольні Палестинській Націо-
нальній Адміністрації (ПНА) у вересні 1996 р. Під 
час візиту президент України зустрівся з президентом 
і прем’єр міністром Ізраїлю – Е. Вейцманом і Б. Не-
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таньяху, а також головою ПНА Я. Арафатом, що 
стало важливим підтвердженням збалансованої та 
неупередженої позиції України у відносинах як з 
Ізраїлем, так і з арабськими державами [4]. 

На початку ХХІ століття наша держава значно 
активізувала близькосхідний вектор своєї зовнішньої 
політики, а цьому сприяла діяльність України в 
рамках ООН, перш за все як непостійного члена 
Ради Безпеки ООН. 

У 2000 р. відбулася подія, яка мала суттєвий 
вплив на близькосхідну систему міжнародних від-
носин. 28 вересня лідер блоку «Лікуд» – головної 
політичної групи традиціоналістів, А. Шарон демонс-
тративно відвідав у супроводі своїх прихильників 
Храмову гору в центрі Єрусалима, де знаходяться 
священні для іудеїв Стіна плачу, а також третя за 
значенням для мусульман мечеть Аль-Акса. Ця акція 
була сприйнята ісламістами як публічна образа 
ісламу, що стало приводом до початку другої 
інтифади. 

На відміну від першої, вона швидко переросла 
у військову конфронтацію а згодом у масштабну 
диверсійно-терористичну війну. Не дивлячись на 
зусилля ізраїльської армії і поліції, повністю захистити 
мирне єврейське населення від ударів диверсантів-
смертників не вдалося, хоча ефективність їх дій 
була невисока: 90 % диверсантів знищувалося або 
знешкоджувалося, але ті, хто проривався через кордон 
безпеки, як правило, завдавали ізраїльтянам великих 
втрат. Серйозним був і психологічний вплив цих 
акцій. «Інтифада Аль-Акса» поклала край політичній 
кар’єрі прем’єр міністра Ізраїлю Е. Барака, котрий 
пішов у відставку. 

У лютому 2001 р. прем’єр-міністром Ізраїлю 
було обрано А. Шарона, який позиціонував себе за 
людину «залізної руки «, яка може придушити 
«інтифаду Аль-Акса». Ізраїльська армія різко акти-
візувала свої дії, проводячи наступальні операції 
проти баз палестинських бойовиків і знищення їх 
військових і політичних керівників. Справа дійшла 
до штурму офіційної резиденції Я. Арафата в місті 
Рамалла. Не дивлячись на це, інтифада продов-
жувалась [5]. 

Саме тому одним з найбільш напружених став 
розгляд Радою Безпеки палестинського питання, яке 
не порушувалося з середини 1998 року. Починаючи з 
кінця вересня 2000 року, Рада Безпеки опинилася 
перед гострою потребою пошуку шляхів врегу-
лювання безпрецедентної за своїми масштабами та 
рівнем насильства ескалації палестино-ізраїльского 
конфлікту, яка протягом наступного періоду призвела 
до загибелі понад тисячі та поранення десятків тисяч 
людей з обох сторін. 

Першою реакцією Ради Безпеки на загострення 
ситуації стало схвалення у жовтні 2000 року резо-
люції 1322, в якій висловлюється жаль з приводу 
насилля на окупованих палестинських територіях 
та засуджується надмірне застосування сили Ізра-
їлем [6]. 

У березні 2001 року, під час головування 
України, Рада Безпеки була дуже близькою до 

погодження компромісного проекту резолюції з 
палестинського питання. Однак тривалий процес 
переговорів та консультацій продемонстрував від-
сутність реальних можливостей для погодження в 
рамках РБ консенсусного рішення. 

Головними підсумками діяльності делегації 
України у Раді Безпеки в 2000-2001 рр., була успішна 
реалізація низки міжнародних ініціатив української 
дипломатії. Позиція України щодо близькосхідного 
врегулювання була наступною: 

1. Україна засуджує надмірне і невибіркове зас-
тосування сили проти палестинського населення; 

2. визнає законне право Ізраїлю жити в рамках 
безпечних і міжнародно визнаних кордонів; 

3. повістю заперечує будь-які акти тероризму, 
ким би вони не здійснювалися для досягнення будь-
яких політичних цілей; 

4. Ізраїль повинен якомога швидше зняти запро-
ваджену економічну блокаду проти палестинців; 

5. Обидві сторони мають якомога швидше відно-
вити свої переговори на основі резолюцій 242 (1967 р.) 
і 338 (1973 р.) Ради Безпеки, зокрема на основі 
принципу «земля в обмін на мир», а також принци-
пів, визначених Мадридською конференцією («тери-
торії в обмін на мир») та досягнутих в Осло угодах 
(створення місцевого самоуправління на території 
сектора Газа і Західного берега річки Йордан); 

6. Досягнуті в Шарм-еш-Шейху домовленості 
мають бути виконані в повному обсязі; 

7. Необхідно вжити заходів щодо налагодження 
плідної співпраці між сторонами в галузі безпеки. 
Україна підтверджує рішучість і надалі відстоювати 
принципи відновлення всеосяжного миру на Близь-
кому Сході на основі здійснення законного права 
палестинського народу на самовизначення і ство-
рення власної держави [7]. 

Вагомою політичною подією під час роботи 
української делегації була поява під час розгляду 
проекту резолюції Ради Безпеки з палестинського 
питання «європейської п’ятірки Ради Безпеки» за 
участю України [8]. 

Незважаючи на продовження ескалації палестино-
ізраїльського конфлікту, подальші спроби РБ втрути-
тися в ситуацію не принесли практичних результатів. 
Внесений у грудні 2000 р. проект резолюції РБ, 
який міг реально сприяти деескалації ситуації та 
поверненню сторін до діалогу, був заветований 
делегацією США, в першу чергу через відсутність 
у ньому вимоги до керівництва Палестинської 
автономії ліквідувати мережі терористичних органі-
зацій Ісламський джихад та Ісламський рух опору 
(ХАМАС). 

Таким чином, відмінності в оцінці ситуації, 
причин конфлікту та відповідальності палестинської 
та ізраїльської сторін зумовили різке протистояння 
членів РБ з палестинського питання та фактично 
не дозволяли Раді Безпеки виконувати свої статутні 
повноваження з підтримання міжнародного миру й 
безпеки. 

Саме в цей період було введено посаду спочатку 
Спеціального Посланника МЗС України, а згодом – 
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Повноважного представника України на Близькому і 
Середньому Сход, основним завданням якого стала, 
поряд із встановленням економічних і політичних 
контактів нашої держави з арабськими країнами, 
інтенсифікація посередницької діяльності України 
у врегулюванні конфлікту між Ізраїлем і його 
арабськими сусідами [9]. 

Наочною реалізацією намірів нашої країни 
відігравати більш активну роль у мирному процесі 
на Близькому Сході стали «Українські пропозиції 
у контексті міжнародних дипломатичних зусиль 
щодо мирного врегулювання близькосхідного кон-
флікту», які були оприлюднені президентом України 
Л. Д. Кучмою в місті Аммані (столиця Хашимітського 
Королівства Йорданія) під час його офіційного 
візиту до Йорданії, Сирії та Лівану в квітні 2002 р., 
який відбувся на тлі загострення арабо-ізраїль-
ського протистояння. 

Українські ініціативи передбачали безумовне і 
взаємне припинення вогню, насильницьких дій і 
терористичної діяльності, повне виведення ізраїль-
ських військ з територій, підконтрольних ПНА, 
розміщення в районі конфлікту багатонаціональних 
сил, санкціонованих Радою Безпеки ООН, норма-
лізацію гуманітарної ситуації, паралельний початок 
мирних переговорів Ізраїлю з палестинцями, сирій-
цями і Ліваном, проведення міжнародної конференції 
з Близького Сходу. Слід зазначити, що ці українські 
пропозиції принципово відрізнялися від попередніх. 

Вони продемонстрували готовність України взяти 
безпосередню участь у близькосхідному мирному 
процесі, а саме надати територію та забезпечити 
необхідні умови для проведення одного або декількох 
раундів мирних переговорів між протиборчими 
сторонами, а також можливість направлення укра-
їнського військового контингенту для виконання 
миротворчої місії в складі багатонаціональних сил 
ООН на кордоні між Ізраїлем та територіями, 
контрольованими ПНА [10]. 

13-15 травня 2003 р. у Києві відбулася Міжнародна 
конференція ООН, у якій взяли участь представники 
урядів 46 зарубіжних країн, міжурядових організацій, 
ООН і численні міжнародні експерти. Конференція 
була першим міжнародним заходом в рамках 
палестинсько-ізраїльського мирного врегулювання 
з часу передачі 30 квітня 2003 р. Міжнародним 
квартетом у складі США, ООН, ЄС та Росії главам 
ізраїльського і палестинського урядів плану дій 
«Дорожня карта». На конференції Україна підтер-
дила готовність запропонувати ворогуючим сторонам 
свою територію для проведення мирних переговорів. 
Цей крок підтвердив зацікавленість України у мир-
ному врегулюванні арабо-ізраїльского конфлікту [11]. 

На сучасному етапі посередницька діяльність 
Україна є менш активною. Це зумовлено низкою 
об’єктивних і суб’єктивних чинників: подальшою 
ескалацією палестинсько-ізраїльського конфлікту, 
ускладненням відносин між Ізраїлем і сусідніми 
арабськими країнами, загостренням ірансько-ізра-
їльського протистояння. Поява нових дестабілізуючих 
явищ в регіоні Близького і Середнього Сходу, які 

виникли в результаті активізації діяльності ісламських 
терористів і проведення військової операції проти 
Іраку міжнародною коаліцією на чолі з США. Всі 
ці чинники і проблеми в цьому регіоні перешко-
джають Україні проводити активну посередницьку 
політику у питанні врегулювання близькосхідного 
конфлікту. 

У подальші роки зовнішньополітична стратегія 
України була побудована на послідовному дотриманні 
збалансованої та неупередженої позиції. Україна 
намагалася розвивати стабільні та конструктивні 
відносини як з Ізраїлем, так і арабськими країнами 
регіону включно з Палестинською Національною 
Адміністрацією. Як і в попередні роки, Україна в 
питанні арабо-ізраїльського конфлікту виходить з 
необхідності досягнення взаємного компромісу між 
всіма сторонами і виконання відповідних резолюцій 
Ради Безпеки ООН. Разом з тим, наша країна засуджує 
будь-які прояви агресії, тероризму та екстремізму, 
які можуть зірвати або загальмувати близькосхідний 
мирний процес [12]. 

Україна підтримує конструктивні посередницькі 
зусилля та ініціативи з боку Єгипту, Йорданії, 
Саудівської Аравії та інших близькосхідних країн і 
регіональних організацій. Наша держава також 
сприяє реалізації зусиль Міжнародного квартету з 
відновлення миру на Близькому Сході і план 
мирного врегулювання «Дорожня карта», який наразі 
лишається єдиним загальновизнаним варіантом 
врегулювання арабо-ізраїльского конфлікту. 

Останньою визначною подією у політичному 
діалозі з державами Близького Сходу стало про-
ведення 13-15 листопада 2007 р. державного візиту 
Президента України В. Ющенка до Держави Ізраїль з 
відвіданням Палестинської Національної Автономії. 
Під час перебування в Ізраїлі В. Ющенко та Ш. Перес 
підписали Спільну декларацію про подальший 
розвиток партнерських відносин і дружбу. Глава 
української держави оприлюднив ініціативу запо-
чаткування «Діалогу правди заради майбутнього», 
основою якого має стати всебічний дискурс із 
питань українсько-єврейських відносин, налаго-
дження контактів між політичними, академічними, 
творчими та громадськими колами обох країн, про-
ведення конференцій, семінарів, спільних наукових 
досліджень 

У ході відвідання Рамаллаху (столиця Палестин-
ської автономії) Президент України провів зустріч 
з Президентом Палестинської Національної Автономії 
М. Аббасом. В. Ющенко повідомив про намір 
України відкрити в ПНА своє представництво, що 
сприятиме вирішенню актуальних питань розвитку 
подальшого співробітництва [13]. 

МЗС України вживало необхідних заходів у 
зв’язку з різким загостренням ситуації на палес-
тинських територіях (сектор Газа) у березні 2007 р., 
спричиненим ескалацією збройного протистояння 
між прибічниками угруповань «Хезболла» (ліванська 
шиїська партія) і ФАТХ (Рух за національне визво-
лення Палестини). 
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Створення спільного простору миру, безпеки і 
стабільності, зменшення напруженості та зниження 
ризику збройного конфлікту на Близькому і Серед-
ньому Сході і в подальшому буде залишатися одним 
з основних пріоритетів України в цьому регіоні, 
який традиційно є одним з найбільш нестабільних 
регіонів світу. 

Масштабність і складність завдань, які стоять 
перед Україною на Близькому Сході, визначають 
необхідність вироблення цілісного підходу нашої 
країни до проблем близькосхідного мирного вре-
гулювання, основними рисами якого мають бути: 
комплексний, стратегічний характер; максимальне 
звільнення від кон’юнктурних суджень; динамізм і 
прагматизм, які дозволили б гнучко реагувати на 

непередбачувані зміни в регіональному балансі 
сил; спрямованість на довгострокове посилення 
політичних і економічних позицій нашої держави 
у близькосхідному регіоні. 

Отже, неврегульованість близькосхідного кон-
флікту створює суттєві перешкоди на шляху ефек-
тивного розвитку двосторонніх відносин нашої дер-
жави з країнами регіону. Політичний і економічний 
впливу України у близькосхідному мирному процесі 
потребує суттєвого посилення. Разом з тим, повно-
цінна реалізація стратегії України на Близькому Сході 
залежатиме від здатності реалізовувати зважений й 
неупереджений, і в той же час послідовно-активний 
підхід до проблеми близькосхідного мирного вре-
гулювання. 
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РОЗВИТОК ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ ІЗРАЇЛЕМ 
ТА УГАНДОЮ 

(СЕРЕДИНА ХХ – ПОЧАТОК ХХІ ст.) 
 
 

Стаття присвячена висвітленню еволюції відносин між Ізраїлем та Угандою 
на протязі від їх становлення в середині 1950-х рр. по наш час. Виділено та 
охарактеризовано етапи розвитку відносин, проаналізовано головні форми реалізації 
співробітництва у політичній, економічній, культурній та військовій сферах. 
Висвітлено причини розриву зв’язків в 1972 р. та їх відновлення у 1984 р. З’ясовано 
характер взаємовідносин на сучасному етапі та означено перспективи їх подальшого 
розвитку. 

Ключові слова: ізраїльсько-угандійські взаємовідносини, військове співробітництво, 
Машав, програми технічної допомоги, антитерористичні програми. 

 
Статья посвящена истории развития взаимоотношений между Израилем и 

Угандой на протяжении периода середины 50-х гг. ХХ в. – первого десятилетия 
ХХI века. Выделены и охарактеризованы этапы развития отношений, проанализи-
рованы главные формы реализации сотрудничества в политической, экономической, 
культурной и военной сферах. Освещены причины разрыва отношений в 1972 г. и 
их последующего восстановления в 1984 г. Охарактеризованы взаимоотношения 
на современном этапе и определены перспективы их дальнейшего развития. 

Ключевые слова: израильско-угандийские отношения, военное сотрудничество, 
Машав, программы технической помощи, антитеррористические программы. 

 
The article is devoted to the history of relations between Israel and Uganda during the 

period of mid 50’s twentieth century – the first decade of the twenty-first century. Isolated 
and characterized the stages of development of relations, reviewed the main forms of 
implementation of cooperation in political, economic, cultural and military fields. Highlights 
the reasons for the break in relations in 1972, and subsequent recovery in 1984, 
characterized the relationship at this stage and identify the prospects for their further 
development. 

Key words: Israeli-Ugandan relations, military cooperation, Mashav, technical support 
programs, anti-terrorism programs. 

 
 
Період другої половини 1950-х – початку 1960-

х рр. став часом активного налагодження відносин 
між Ізраїлем та країнами Тропічної Африки. Цей 
процес був обумовлений низкою чинників полі-
тичного, ідеологічного, економічного та військового 
характеру. Головна увага ізраїльської дипломатії на 
початку 1960-х рр. була прикута до країн Східної 
Африки, які завдяки своєму вигідному географічному 
розташуванню мали змогу допомогти Ізраїлю у 
захисті морських шляхів через Червоне море. 
Ключове положення серед цих країн мала Уганда. 

Метою даної статті є аналіз еволюції ізраїльсько-
угандійських відносин в період від їх становлення 
до початку ХХІ століття. Окремі аспекти зазначеної 
проблеми знайшли висвітлення в історичній літе-
ратурі: військово-політичну складову відносин в 
період 1960-х – початку 1990-х рр. вивчали Д. К. По-
номарьов, Д. Петерс, Б. Бейт-Халламі, М. Лофч, 
І. В. Рижов, А. С. Поспєлов; економічну сторону 

питання розглянуто в публікаціях М. Алпана [1]. 
Однак поза межами цих досліджень залишився цілий 
ряд питань, що стосуються політичних, диплома-
тичних сторін відносин, стосунків в сфері культури 
та реалізації гуманітарних проектів, аналізу взаємо-
відносин на сучасному етапі. 

Одним із стратегічних партнерів Ізраїлю в Тро-
пічній Африці на початку 1960-х рр. стала Уганда. 
Попри те, що незалежність ця британська колонія 
отримала лише 9 жовтня 1962 р., вже наприкінці 
1950-х рр. ізраїльтяни розпочали активну діяльність 
по встановленню перших контактів з угандійськими 
лідерами. Про те, що на той момент ізраїльтяни 
знали про Уганду зовсім небагато, свідчить кур-
йозний інцидент: на початку 1960 р. МЗС Ізраїлю 
отримало телеграму з австрійської секції Міжнародної 
Конфедерації вільних профспілок (МКВП), в якій 
йшлося про те, що угандійській лідер Мілтон Оботе, 
який знаходиться з візитом у Австрії, висловив 
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бажання відвідати Ізраїль. Отримавши позитивну 
відповідь, зазначена особа приїхала до Ізраїлю, 
тиждень гостювала, за участю цієї людини було 
проведено низку зустрічей з ізраїльськими поса-
довцями, на яких обговорювались питання перспек-
тивних напрямів розвитку ізраїльсько-угандійських 
відносин. Згодом з’ясувалось, що ця людина була 
самозванцем, який використовував ім’я М. Оботе 
для того, щоб «побачити світ» [2]. 

У 1961 р. до країн Східної Африки було 
направлено ізраїльського дипломата Арьє Одеда. 
В ході поїздки Угандою йому вдалося встановити 
контакт з Юсуфом Луле. Налагодження стосунків 
з цією людиною було виключно важливим для ізра-
їльтян: Ю. Луле був однією з ключових політичних 
фігур Уганди, впродовж 1954-1961 рр. він обіймав 
посаду міністра сільського розвитку, соціального 
розвитку та освіти в колоніальному уряді, в 1961-
1962 рр. очолював комісію державної служби, яка 
здійснювала підбір та розстановку кадрів державної 
та місцевої адміністрації, а багато років потому, в 
квітні 1979 р. Ю. Луле очолив Уганду, ставши її 
президентом (хоча й ненадовго – вже у червні того 
ж року Ю. Луле пішов з посади, передавши її Годфрі 
Бінайсі). 

За запрошенням ізраїльтян, переданому через 
Ю. Луле, 2 вересня 1962 р., незадовго до прого-
лошення незалежності Уганди, до Ізраїлю з метою 
проведення переговорів з ізраїльським керівництвом 
приїхав – на цей раз справжній – М. Оботе. 
Зацікавленість М. Оботе у встановленні відносин 
була обумовлена, за його думкою, необхідністю 
поступового звільнення Уганди від британської 
залежності в усіх сферах – економічній, адміні-
стративній, військовій. Під час візиту сторони 
обговорили питання можливого співробітництва у 
сільськогосподарській і військовій галузях та у 
сфері забезпечення державної безпеки. Остання 
проблема особливо турбувала як угандійців, так і 
ізраїльтян, що ставили перед собою мету «вилучення» 
Уганди із ланцюга ворожих до Ізраїлю держав – 
Єгипту та Судану. Збройні сили Судану, в якому 
йшла запекла громадянська війна між ісламською 
Північчю та Півднем, населеним племенами, що 
сповідували християнство та місцеві релігії, доволі 
часто здійснювали рейди на територію північної 
Уганди, знищуючи населення цілих поселень. Ізраїль 
був зацікавлений у створенні в Уганді плацдарму для 
підтримки боротьби південно-суданських сепара-
тистів, що ставили собі за мету відділення від 
арабської частини Судану та створення незалежної 
держави. Це, безумовно, відволікло б частину 
суданських, а можливо і єгипетських військ. Уганда, 
зі свого боку, розраховувала на широку ізраїльську 
військову допомогу, оскільки була надто слабка у 
протистоянні з Суданом і її незалежності загрожу-
вала серйозна небезпека. 

2 жовтня 1962 р. на святкування Дня незалежності 
Уганди Ізраїль прислав представницьку делегацію, 
яку очолював міністр праці Ігаль Аллон. Виступаючи 
на урочистому мітингу, І. Аллон привітав народ 

Уганди із здобуттям свободи та запевнив у ізра-
їльський підтримці, зокрема – оголосив про виділення 
150 стипендій для громадян Уганди, що висловлять 
бажання навчатися в ізраїльських навчальних закла-
дах [3]. 

Невдовзі в Кампалі відкрилось ізраїльське по-
сольство, а вже у лютому 1963 р. країну відвідала 
ізраїльська делегація на чолі з міністром закордонних 
справ Голдою Меір. 4 лютого 1963 р. між Угандою 
та Ізраїлем було підписано Угоду про технічну 
кооперацію, в якій закріплювалось взаємне бажання 
сторін розвивати співробітництво в таких галузях 
як сільське господарство, охорона здоров’я, профе-
сійно-технічна освіта, інфраструктура та послуги 
наземного, морського і повітряного транспорту, 
експлуатація природних та промислових ресурсів і 
програми освіти та виховання молоді. Ізраїльська 
сторона зобов’язалася виділяти, в міру свої можли-
востей, стипендії для угандійських студентів та 
надавати експертів, викладачів, консультантів, ква-
ліфікованих робітників та технічний персонал для 
реалізації програм, передбачених угодою [4]. В 
1968 р. між країнами було укладено договір про 
розвиток відносин у сфері культури [5]. На кінець 
1960-х – початок 1970-х рр. Уганда стала найбільшим 
торговельним партнером Ізраїлю з-поміж країн 
Східної Африки. Зокрема, загальний обсяг ізра-
їльського експорту до Уганди в 1970 р. становив 
5 613 тис. дол. США, в 1971 р. вона зросла до 
7 958 тис., в 1972 р., внаслідок погіршення політичної 
ситуації, – 3 095 тис. дол. США. Показники імпорту 
були значно меншими, однак вони були найбіль-
шими з-поміж країн Тропічної Африки, зокрема, 
на 1970 р. Уганда отримувала ізраїльської продукції 
на 2 136 тис. дол. США. Проте впродовж наступних 
років обсяги імпорту скоротилися до 1 321 тис. в 
1971 р. і 283 тис. дол. США в 1972 р. [6]. 

Попри те, що співробітництво між країнами 
охоплювало різні сфери, найбільш інтенсивно воно 
розвивалося у військовій галузі. З липня 1963 р. 
ізраїльтяни направили до Уганди групу військових 
консультантів, у завдання яких входила професійна 
підготовка та навчання угандійської піхоти, загонів 
парашутистів, броньованого корпусу та військово-
повітряних сил. Крім того, було організовано курси в 
Уганді та Ізраїлі для підготовки фахівців в області 
розвідки та забезпечення безпеки [7]. Арабські 
джерела неодноразово звинувачували Ізраїль в тому, 
що той мав свій власний військово-повітряний 
контингент, який базувався на півночі Уганди і був 
розташований таким чином, щоб у разі необхідності 
мати змогу атакувати суданські та – потенційно – і 
єгипетські війська. Також, за інформацією єгиптян, 
ізраїльтяни за посередництвом угандійців направляли 
військових радників та обладнання у південні райони 
Судану, територію Анья-Анья [8]. Єгипет, Судан, 
Лівія та інші арабські країни посилили тиск на 
М. Оботе, вимагаючи повного припинення стосунків 
з Ізраїлем, але – на той час – безуспішно. В 
середині червня 1966 р., під час візиту до Уганди 
ізраїльського прем’єр-міністра Л. Ешколя, М. Оботе 
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висловив надію на продовження та поглиблення 
ізраїльсько-угандійських взаємовідносин в усіх 
сферах та від імені угандійського народу виразив 
Ізраїлю особливу подяку за важливу допомогу [9]. 

Проте з часом відносини між країнами почали 
погіршуватись. Після перевороту 1966 р. проти 
короля Мутеси ІІ правління М. Оботе все більше 
перетворюється на диктаторський режим, на вищі 
державні та військові посади призначаються пред-
ставники племені ланго – рідного племені М. Оботе. 
Це викликало гостре невдоволення інших племінних 
груп, зокрема – племені каква, вихідцем із якого 
був Іді Амін. Використавши невдоволення політикою 
М. Оботе, в січні 1971 р. І. Амін здійснив військовий 
переворот та усунув М. Оботе від влади. 

М. Оботе публічно звинуватив ізраїльтян у до-
помозі І. Аміну. Підстав для такого звинувачення 
було декілька. По-перше, в 1965 р. І. Амін проходив 
в Ізраїлі військовий курс, навчання він не завершив, 
проте «крильця» парашутиста, зважаючи на те, що 
він був посадовцем високого рівня, отримав. З часу 
навчання в Ізраїлі у І. Аміна склалися доволі близькі 
стосунки з головою ізраїльської військової місії в 
Уганді полковником Барухом Бар-Левом. Серед 
ізраїльських військових І. Амін мав репутацію 
«друга Ізраїлю». По-друге, в останні місяці перед 
усуненням від влади М. Оботе все більш наполегливо 
виступав проти допомоги повстанцям Південного 
Судану. І. Амін, навпаки, підтримував розширення 
допомоги суданцям. Врахування цих обставин дозво-
лило висунути припущення щодо зацікавленості та 
причетності Ізраїлю до перевороту 1971 р. Офіційний 
Ізраїль всі звинувачення подібного роду заперечив. 
Зокрема, посол Ізраїлю в Уганді Арьє Одед наголосив 
на тому, що всім ізраїльським військовим консуль-
тантам було дано чіткі вказівки утримуватись від 
будь-якої діяльності, яка б могла розцінюватись як 
втручання у внутрішні справи країни перебування. 
За його словами, переворот І. Аміна став неспо-
діванкою і для Б. Бар-Лева, і для ізраїльського МЗС 
[10]. Деякі дослідники, зокрема М. Лофч, також 
схиляються до думки, що причиною перевороту 
1971 р. стали міжособистісні неприязні відносини 
між М. Оботе та І. Аміном, який боявся втратити 
посаду та суспільне положення, свободу, а можливо – 
і життя [11]. Фактом залишається те, що протягом 
лютого 1971 р. відносини між новим режимом та 
Ізраїлем характеризуються різким пожвавленням. 
Ізраїльські військові, за цілковитої підтримки І. Аміна, 
плекали великі плани щодо сприяння появі між 
Угандою та Суданом буферної держави. 

Через декілька місяців після перевороту І. Амін 
схвально відізвався про діяльність ізраїльських 
експертів та висловив надію на розширення відносин 
з Ізраїлем [12]. Саме Ізраїль став першою країною, 
до якої новий керівник Уганди завітав в якості 
президента у липні 1971 р. Після переговорів, у 
яких з ізраїльської сторони брали участь прем’єр-
міністр Г. Меір, міністр іноземних справ А. Ебан 
та міністр оборони М. Даян, сторони оприлюднили 
комюніке, в якому підкреслювалась обоюдна 

зацікавленість у поглибленні та розширенні взаємо-
відносин. Під час візиту І. Амін запевнив ізраїльтян, 
що за його правління Уганда більш активно, ніж 
при М. Оботе, буде підтримувати Ізраїль в ООН та 
ОАЄ та висловив бажання негайно відкрити посоль-
ство Уганди в Єрусалимі. 

Під час зустрічі було скоректовано плани розробки 
водних джерел у напівпустельному північному 
районі Уганди Карамойя, скасовані М. Оботе неза-
довго до усунення його від влади. Невдовзі після 
повернення з Ізраїлю, у серпні 1971 р. під час 
бесіди з ізраїльським представником І. Амін висловив 
своє бажання «бачити пустелю Карамойя такою ж 
зеленою, як і Єрусалим» [13]. Пожвавились відносини 
у військовій сфері, кількість ізраїльських воєнних 
радників у середині 1971 р. коливалась від 50 до 
70 осіб. Уганда отримала літаки «Фуга», почались 
масовані поставки зброї. Невдовзі Ізраїль розпочав 
будівництво нового аеродрому на півночі Уганди, 
на кордоні з Суданом, який був набагато більшим, 
ніж збудований до того аеродром в Аруа. 

Але, починаючи з другої половини 1971 р. 
стосунки між державами почали погіршуватись. 
Витрати І. Аміна на військові цілі стали непосильним 
тягарем для угандійської економіки, попри значне 
розширення ізраїльських програм технічної допомоги, 
керівник Уганди вимагав все більше і більше, але 
раз за разом отримував від Єрусалима негативні 
відповіді. Серед головних причин, що привели до 
погіршення відносин була відмова Ізраїлю підтри-
мати І. Аміна в його боротьбі проти Кенії та 
Танзанії. Прем’єр-міністр Г. Меір, пояснюючи жур-
налістам у жовтні 1972 р. причини погіршення 
відносин з Угандою, розповіла про свою бесіду з 
І. Аміном під час його перебування в Єрусалимі у 
липні 1971 р. За словами Г. Меір, тоді І. Амін хотів 
отримати від неї декілька «Фантомів» [14]. Г. Меір 
пояснила І. Аміну, що Ізраїль «Фантомів» не ви-
робляє, він їх купує у США і взагалі «Фантоми» – 
це «не те, що можна просто купувати та продавати». 
На питання Г. Меір, для чого І. Аміну потрібні 
винищувачі, той відповів, що хоче застосувати їх 
проти Танзанії. Отримавши відмову, І. Амін заявив, 
що йому терміново потрібні 10 млн фунтів стерлінгів. 
У цьому проханні угандійському керівнику також 
було відмовлено, що стало для І. Аміна приводом 
для образи. Згадуючи ту розмову, Г. Меір у спогадах 
пише про своє переконання в тому, що І. Амін «був 
просто божевільним» [15]. 

На початок 1972 р. Уганда була винна Ізраїлю 
декілька десятків мільйонів доларів США за постав-
лену зброю та здійснені роботи. І. Амін звернувся 
до ізраїльського керівництва з проханням про ска-
сування боргу, а отримавши негативну відповідь, 
почав шукати альтернативні джерела допомоги. У 
січні 1972 р. він направив свого міністра освіти, 
мусульманина за віросповіданням Абу Бекера 
Мейанья до Каїра [16]. А. Садат, пославшись на 
складне фінансове становище країни внаслідок 
постійних збройних конфліктів з Ізраїлем, у допомозі 
відмовив, проте порадив звернутись до Муамара 
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Каддафі. В Каїрі обома високопосадовцями було 
проголошено спільну заяву, яка засуджувала політику 
Ізраїлю щодо Єгипту. Ізраїльський посланник в 
Уганді Даніель Лаор висловив І. Аміну протест у 
зв’язку із каїрською заявою, проте той пояснив, що 
заява міністра відображає лише його особисту думку 
і не є офіційною позицією Уганди, яка продовжує 
залишатись дружньою до Ізраїлю державою. Але 
вже у лютому 1972 р. у Тріполі відбулась особиста 
зустріч І. Аміна та М. Каддафі. Лівійський лідер 
пообіцяв І. Аміну допомогу в обмін на повний 
розрив будь-яких відносин із Ізраїлем. 13 лютого 
1972 р. було оприлюднено спільну заяву обох 
керівників, в якій підкреслювалось їх бажання в 
подальшому ґрунтувати свої дії на основі ідей 
ісламу та висловлювалась підтримка загально-
арабської боротьби проти сіонізму та імперіалізму 
задля звільнення захоплених Ізраїлем територій та 
здійснення прав палестинців на повернення до 
своєї землі і своїх домівок. Через декілька днів 
після повернення І. Аміна, до Уганди прибула 
представницька лівійська делегація, в результаті 
переговорів якої з керівництвом Уганди було 
підписано низку договорів про співробітництво у 
різноманітних сферах [17]. 

28 лютого 1972 р., після від’їзду лівійської 
делегації, ізраїльського посла Д. Лаора було запро-
шено до І. Аміна, який звинуватив ізраїльтян у 
грубому втручанні у внутрішні справи Уганди. 
Через місяць, 23 березня 1972 р., угандійським 
керівництвом було оголошено про припинення дії 
військових угод з Ізраїлем і висунуто вимогу до 
ізраїльських військових радників негайно залишити 
територію Уганди. 

30 березня 1972 р. посольство Ізраїлю в Уганді 
було оголошено зачиненим, а дипломатичні відно-
сини – розірваними. Приводом для такого кроку 
стала заява угандійської сторони про підготовку 
Ізраїлем таємного загону в кількості 700 осіб для 
повалення режиму І. Аміна [18]. Таким чином, Уганда 
стала другою із країн Тропічної Африки після 
Гвінеї, і першою серед країн Східної Африки, які 
оголосили про офіційний розрив дипломатичних 
відносин з Ізраїлем. У вересні 1972 р. президент І. 
Амін послав телеграму на ім’я Генерального секре-
таря ООН Курта Вальдхайма (копії – прем’єр-
міністру Ізраїлю та керівнику ОВП Ясиру Арафату), 
в якій схвально оцінив терористичний акт по зни-
щенню ізраїльських спортсменів – учасників Олім-
пійських ігор у Мюнхені [19]. В 1974 р. Уганда 
приєдналася до Організації Ісламська конференція 
(ОІК), політика якої з самого початку діяльності 
цієї організації (її було створено у вересні 1969 р.) 
носила безкомпромісний протиізраїльський характер. 

Особливої напруги відносини між країнами 
досягли після проведення на початку липня 1976 р. 
спецпідрозділами Армії Оброни Ізраїлю операції 
по визволенню 105-х заручників – пасажирів літака 
компанії «Ейр Франс», який здійснив посадку в 
аеропорту Ентеббе, неподалік столиці Уганди Кам-
пали. Уряд Уганди (через представника в ООН, 

міністра закордонних справ країни Джума Оріса 
Абдаллу) офіційно звернувся до Ради Безпеки 
ООН з вимогою засудити «агресію сіоністського 
Ізраїлю проти суверенітету та територіальної ціліс-
ності Уганди». 9 липня 1976 р. Д. О. Абдалла, 
виступаючи на засіданні РБ ООН, заявив, що «з 
боку сіоністського Ізраїлю – знаряддя імперіалізму – 
було вторгнення в Уганду, в результаті чого він 
знову довів свою відданість варварству та бандитизму. 
В результаті абсолютно неприхованого акту агресії 
проти Уганди сіоністи вбили угандійців… та нанесли 
величезних збитків власності Уганди». Представника 
Уганди підтримали представник Мавританії Ель-
Хассен, представник Мавританії і голова ОАЄ (з 
липня 1976 р.) сер Гарольд Уолтер, Ойоно – 
представник Об’єднаної Республіки Камерун та 
Кіхья (Лівія). У промові на засіданні РБ ООН від 9 
липня 1976 р. Д. О. Абдалла заперечив чутки щодо 
лояльного ставлення керівництва Уганди до бойо-
виків, що захопили літак, і заявив, що його країна 
«надала всю можливу допомогу та гостинність 
заручникам. Відповіддю на цей гуманний жест стало 
«вторгнення збройних сил Ізраїлю на суверенну 
територію Уганди». Позицію Уганди підтримали 
Мавританія, яка в той час головувала в Організації 
Африканської Єдності (ОАЄ) і СРСР, представник 
якого Харламов охарактеризував дії Ізраїлю як 
«безпрецедентну агресію проти Уганди». Попри те, 
що офіційно РБ ООН не прийняв резолюції, яка б 
засуджувала дії Ізраїлю, однак Генеральний секретар 
ООН К. Вальдхайм заявив, що ізраїльський рейд 
«представляє собою серйозне порушення націо-
нального суверенітету Уганди – країни-члена ООН», 
однак в той же час він заявив, що рішуче «засуджує 
акт міжнародного тероризму, який породжує багато 
питань гуманітарного, морального, правового та 
політичного характеру, для яких в сьогоднішній 
час немає загально узгоджених норм або рішень» 
[20]. На початок 1984 р. Уганда (поряд із Анголою, 
Мозамбіком, Танзанією, Беніном, Конго (Браззавіль) 
та Малі) не мала з Ізраїлем жодних офіційних 
контактів. 

Стосунки, які було розірвано в березні 1972 р., 
відновилися лише за 22 роки, у липні 1994 р. В 
1996 р. в Уганді було реалізовано декілька спільних 
ізраїльсько-нідерландських гуманітарних проектів 
(за участі Машав – Департаменту міжнародного 
співробітництва МЗС Ізраїлю та уряду Нідерландів) 
в сфері впровадження гуманітарних програм та 
програм технічної допомоги. У 1996-1997 рр. Машав 
відкрив навчально-демонстраційні ферми у селищах 
Кібвезі (Кенія), Шибані (Свазіленд) та в провінції 
Ятта (Кенія). На базі останньої було відкрито 
регіональний сільськогосподарський центр, у 1996 р. 
перша група слухачів, що представляли Кенію, 
Танзанію, Уганду, Ефіопію, Замбію та Свазіленд, 
під керівництвом ізраїльських експертів почали 
освоювати інноваційні технології вирощування 
сільськогосподарських культур. Того ж року в Дакарі 
під егідою Машав та ЮНЕСКО було проведено 
семінар з питань протидії опустелюванню, в роботі 
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якого взяли участь вчені Ізраїлю, США, країн Західної 
Європи та 40 африканських держав, в тому числі – 
Уганди. Вже на початок ХХІ ст. ізраїльськими 
спеціалістами було реалізовано в Уганді 84 довго- 
та короткострокових програм в таких областях як 
медицина, сільське господарство та підготовка квалі-
фікованого персоналу для промисловості, органів 
місцевого та регіонального управління і закладів 
освіти [21]. 

На якісно новий рівень взаємовідносини вийшли 
у 2003 р. 13-18 січня 2003 р. президент (з 29 грудня 
1986 р.) Уганди Йовері Мусевені здійснив перший 
за більш ніж три десятиліття державний візит до 
Ізраїлю (останній перед тим подібний візит такого 
рівня було здійснено у липні 1971 р. Іді Аміном). В 
ході візиту відбулись переговори між Й. Мусевені, 
прем’єр-міністром Ізраїлю Аріелєм Шароном та 
міністром закордонних справ Біньяміном Нетаньяху. 
А. Шарон привітав Й. Мусевені за його «тверду 
позицію по відношенню до проблеми боротьби з 
глобальним тероризмом», ізраїльтяни заявили, що 
вони «з великою прихильністю віднеслися до 
ініціатив президента Уганди щодо пошуку мирного 
врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту». Прези-
дент Й. Мусевені закликав до укріплення та розши-
рення економічного співробітництва між країнами 
та запросив ізраїльських інвесторів до Уганди. В 
ході візиту було підписано угоду, що стосується 
регулювання відносин в області торгівлі та інвестицій. 

Крім переговорів на вищому рівні, делегація 
Уганди, до складу якої входили державний міністр 
з питань оборони Рут Накабірва, секретар з питань 
оброни Габіндад Мусоке та інші високопосадовці, 
що представляли міністерства оборони та іноземних 
справ, провела переговори з представниками від-
повідних ізраїльських міністерств. Ізраїльський посол 
в Кенії (та за сумісництвом – представник Ізраїлю 
в Уганді, попередник нинішнього посла Яакова 
Кейдара) Яаков Амітай повідомив, що під час 
переговорів сторони «обговорили поточну ситуацію 
у відносинах між країнами, ситуацію в регіоні та 
співробітництво в галузі боротьби з тероризмом». 

Особливий наголос сторони зробили на розробці 
планів скоординованої боротьби з тероризмом. 
Уганда впродовж останніх десятиліть все частіше 
стикається з терористичними актами на своїй 
території: головним чином, непокоєння угандійців 
викликає активність бойовиків т. зв. Армії опору 
Господа (Lord’s Resistance Army) та організації 
аль-Шабаб: Уганда, яка разом з Бурунді є основними 
країнами, що надають війська для миротворчої місії 
Африканського Союзу в Сомалі, неодноразово 
ставала об’єктом терористичних атак опозиційної 
до сомалійського уряду аль-Шабаб. Останнім часом 
угандійські лідери розглядають дії даних організацій 
через призму дій палестинців по відношенню до 
влади Ізраїлю. Позиція керівництва Уганди в палес-
тинському питанні завжди була однозначною. Уган-
дійський уряд підтримував (і підтримує сьогодні) 
вимоги палестинців в їх боротьбі за створення власної 
держави, однак якщо до 2003 р. ця підтримка була 

беззаперечною і повною, то з 2003 р. угандійська 
сторона змінила акценти. Як заявив радник прези-
дента Й. Мусевені Онапіто Екомолоіт, «палестинці 
можуть мати законні претензії, однак Уганда не 
схвалює методи, за допомогою яких вони відстоюють 
свої права… Ви можете бути борцем за свободу, 
але при цьому не бути терористом» [13]. Виходячи 
з цього, Уганда, яка є членом РБ ООН (була обрана 
в 2009 р. строком на два роки), активно сприяє 
переговорному процесу між сторонами палестино-
ізраїльського конфлікту. Як заявив представник 
МЗС Уганди Дж. Б. Онен, «Уганда зацікавлена у 
стабілізації ситуації на Близькому Сході, тому вона 
підтримує відносини з усіма сторонами конфлікту». 
20 липня 2004 р., коли на обговорення ГА ООН 
було винесене питання щодо будівництва Ізраїлем 
захисної стіни на Східному березі річки Йордан, 
делегація Уганди, несподівано для багатьох, під-
тримала ізраїльську позицію в цьому питанні [22]. 

Питання розвитку двосторонніх відносин обго-
ворювались під час візиту до Уганди міністра 
закордонних справ, заступника прем’єр-міністра 
Ізраїлю Авігдора Лібермана, який відвідав Уганду 
у вересні 2009 р. Метою візиту А. Лібермана (крім 
Уганди, в ході турне ізраїльська делегація також 
відвідала Ефіопію, Кенію, Нігерію та Гану) стала 
«активізація політичних та економічних відносин» 
[23]. Про важливість для Ізраїлю розвитку цього 
вектору зовнішньої політики свідчить представниць-
кий склад ізраїльської делегації: в поїздці А. Лі-
бермана супроводжували вищі посадові особи – 
представники МЗС, міністерств фінансів і оборони, 
Ради національної безпеки, а також – бізнесмени, 
що представляли такі галузі як енергетика, сільське 
господарство, судноплавство, водопостачання, роз-
виток інфраструктури, хімічна промисловість, ін-
дустрія безпеки, ЗМІ [24]. 

У травні 2010 р. Ізраїль заявив, що готовий 
запропонувати технічну допомогу африканським 
країнам в таких областях, як боротьба з опусте-
люванням, управління водними ресурсами, іригація 
та впровадження інноваційних технологій в галузі 
сільського господарства. В інтерв’ю агентству Рейтер 
міністр сільського господарства та розвитку сільських 
районів Ізраїлю Шалом Шімхон заявив про те, що 
«Ізраїль є країною, якій вдалося підкорити пустелю, 
сьогодні… більше 50 % експорту країни припадає 
на продукцію, що вирощена у посушливій зоні… 
Ми приходимо до Африки не для того, щоб 
експлуатувати природні ресурси, але для того, щоб 
поділитися новими технологіями та досвідом для 
успішного розвитку африканських країн» [25]. 
Відзначимо, що сьогодні для країн Африканського 
континенту – і Уганда не є виключенням – проблема 
підвищення продуктивності сільського господарства 
стоїть надзвичайно гостро. Хвиля соціальних про-
тестів, що піднялась під час продовольчої кризи 
2008 р. досі не спадає; посуха, що охопила більшість 
регіонів Африки, вже викликала різке зростання цін. 
На кінець 2010 р. у більш ніж 30 країнах регіону 
було зафіксовано збільшення соціальних безпорядків 
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та акцій протесту. Це стало однією із головних 
причин схвальної реакції угандійського керівництва 
щодо ізраїльських пропозицій. На сьогодні ізраїльські 
компанії активно працюють на угандійському ринку 
в таких секторах як сільське господарство, будів-
ництво, розвиток інфраструктури та управління 
водними ресурсами. У лютому 2010 р. голова 
Африканського відділу МЗС Ізраїлю Яаков Ревах 
заявив, що офіційний Ізраїль розглядає Уганду в 
якості дружньої держави і стратегічного партнера 
та підтвердив, що ізраїльський уряд планує значне 
розширення кількості спільних програм та еконо-
мічних проектів [26]. 

Таким чином сьогодні, як і півстоліття тому, 
ізраїльське керівництво, виходячи із міркувань 
військово-стратегічного характеру, необхідності 
забезпечення національної безпеки, розглядає спів-

робітництво з Угандою в якості одного із пріори-
тетних завдань зовнішньої політики країни. Особливої 
актуальності цей альянс набуває в контексті різкої 
дестабілізації політичної ситуації у Північній Африці 
та Близькосхідному регіоні, яка спостерігається на 
протязі останніх місяців. Великі перспективи має 
розвиток економічного співробітництва, зокрема – 
в галузі впровадження новітніх технологій в сферах 
сільського господарства та телекомунікацій. Проте 
на сьогодні в угандійському суспільстві існує доволі 
сильна опозиція, яка піддає гострій критиці політику 
діючого президента Й. Мусевені, в тому числі – 
його відносини із Ізраїлем у військовій сфері та 
сфері безпеки. В разі приходу до влади нових 
політичних сил, ізраїльсько-угандійські стосунки 
можуть зазнати кардинальних змін. 
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АМЕРИКАНСЬКА АДМІНІСТРАЦІЯ 
БАРАКА ОБАМИ І ІРАНСЬКА  

ЯДЕРНА ПРОГРАМА 
 
 

У статті аналізується політика США щодо ядерної програми Ірану. Автори 
приходять до висновку, що розвиток подій навколо цієї програми свідчить про 
неефективність спроб адміністрації Барака Обами обмежити напрацювання Іраном 
збагаченого урану, який може бути використаний для створення ядерної зброї, і тому 
цілком реальним наслідком цього може бути перетворення Ірану в ядерну державу. 

Ключові слова: Барак Обама, Іран, ядерна програма, збагачений уран, ядерна 
зброя, ядерна держава. 

 
В статье анализируется политика США относительно ядерной программы 

Ирана. Авторы приходят к выводу, что развитие событий вокруг этой программы 
свидетельствует о неэффективности попыток администрации Барака Обамы 
ограничить изготовление Ираном обогащенного урана, который может быть 
использован для создания ядерного оружия, и поэтому вполне реальным следствием 
этого может быть превращение Ирана в ядерное государство. 

Ключевые слова: Барак Обама, Иран, ядерная программа, обогащенный уран, 
ядерное оружие, ядерное государство. 

 
In article the policy the USA concerning the nuclear program of Iran is analyzed. Authors 

come to a conclusion, that succession of events around of this program testifies to an 
inefficiency of attempts of administration of Barrack Оbama to limit manufacturing of the 
enriched uranium by Iran which can be used for creation of the nuclear weapon and 
consequently quite real consequence of it can be transformation of Iran into the nuclear 
state. 

Key words: Barrack Оbama, Iran, the nuclear program, the enriched uranium, the nuclear 
weapon, the nuclear state. 

 
 
Серед гострих проблем зовнішньої політики 

США, які адміністрація Барака Обами успадкувала 
від попереднього президента Дж. Буша-молодшого, 
особливе місце займає ядерна програма Ірану. 

Дипломатичні відносини між США і Іраном 
були розірвані після Ісламської революції 1979 р. і 
захоплення заручниками співробітників американ-
ського посольства в Тегерані, і дотепер вони не 
відновлені. Теократичний режим Ісламської респуб-
ліки Іран, що розглядається у Вашингтоні як над-
звичайно ворожий американським інтересам, став 
для республіканських і демократичних адміністрацій 
США приводом для застосування проти цієї країни 
всеохоплюючих санкцій. Коли в 2002 р. у США 
були отримані космічні знімки об’єктів для збага-
чення урану на іранській території, що свідчило про 
порушення Іраном угоди про гарантії з МАГАТЕ 
(Міжнародне агентство по атомній енергії) від 1974 р. 
і здійснення ним широкомасштабної не задекла-
рованої діяльності в ядерній області, Вашингтон 
почав різко нарощувати політичний тиск на цю 
країну вимагаючи від неї відмовитись від будь-
яких робіт по збагаченню урану. Але керівництво 

Ірану відмовилося призупинити роботи зі збагачення 
урану, який може бути використаний як паливо 
для АЕС, так і для виготовлення ядерної зброї, а 
також припинити напрацювання плутонію. 

Вторгнення американських і англійських військ 
у Ірак у березні 2003 р. і повалення режиму Саддама 
Хусейна певною мірою вплинуло на настрої в Те-
герані. Іран погодився на приєднання до Додаткового 
протоколу з МАГАТЕ про ядерні гарантії, за яким 
представники МАГАТЕ могли здійснювати інспекцію 
іранських ядерних об’єктів, і призупинив дослідницькі 
роботи в ядерній сфері військового характеру. 
Намагаючись доказати, що його ядерна програма 
має мирний характер, Тегеран у кінці 2004 р. добро-
вільно взяв тимчасове зобов’язання припинити роботи 
по збагаченню урану і напрацюванню плутонію. Іран 
також розпочав неформальні переговори з Великою 
Британією, Німеччиною і Францією. Але подальші 
переговори, до яких в 2005 р. долучалася і дипло-
матія США, мали затяжний, складний і, головне, 
безрезультативний характер. Відносно Ірану засто-
совувалася тактика «пряника і кийка» («морковки і 
кийка» – американський варіант). З одного боку, 
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Ірану пропонувалися певні вигоди як «платню» за 
відмову від своєї ядерної програми, а з другого, 
погрожували передати іранське питання на розгляд 
Ради Безпеки ООН і вдатися до інших санкцій. 
«Гострі кийки напевне повинні бути збалансовані 
апетитними морковками, – стверджував колишній 
американський посланник на Близькому Сході 
Д. Рос. – Нам необхідно запропонувати політичні, 
економічні й безпекові вигоди Ірану за умови, що 
Іран змінить свою поведінку не лише відносно 
ядерного питання, але відносно тероризму. Кийки 
покажуть Ірану, на що він наражається, якщо стане 
ядерним; морковки покажуть його лідерам, що вони 
придбають, коли їх поведінка стане поміркованою» 
[1]. 

Повної відмови Ірану від збагачення урану західні 
країни не досягли. Європейські партнери США не 
могли, чи не хотіли задовольнити запити Ірану 
(поставка легкого водневого реактора для АЕС, 
надання гарантій поставок ядерного палива, як 
альтернативи власного виробництва, послаблення 
процесу експертного контролю при поставках пере-
дових технологій, забезпечення більшого доступу на 
ринку ЄС для іранських товарів). До того ж перемога 
на іранських президентських виборах 2005 р. при-
хильника жорсткого курсу відносно країн Заходу 
М. Ахмадінежада, а також погіршення позицій США 
і їх союзників у Іраку і Афганістані посилили 
непоступливість іранського керівництва. 

Безуспішною була і дипломатія створеної на 
початку 2006 р. «групи шести» з участю усіх 
постійних членів ради Безпеки ООН – США, Росії, 
Китаю, Великої Британії, Франції плюс Німеччина. 
Вже на початку 2006 р. Тегеран повідомив про 
повний вихід із одностороннього мораторію і від-
новлення робіт по збагаченню урану, про припинення 
дотримання Додаткового протоколу про гарантії з 
МАГАТЕ, про початок експериментальних робіт 
по збагачення урану на каскаді із десяти центрифуг, 
в квітні 2006 р. на каскаді із 164 центрифуг. В 
подальшому уран в Ірані збагачувався на каскаді із 
трьох тисяч центрифуг. Вже на початку 2007 р. 
президент Ірану Махмуд Ахмадінежад зухвало заявив, 
що «Іран отримав технологію для виробництва 
ядерного палива і рух Ірану подібний потягу, … у 
котрого немає гальма і зворотного механізму» [2]. 
У квітні 2008 р. Ахмадінежад заявив про початок 
робіт із розміщення на заводі по переробці урану в 
Натанзі додаткових шести тисяч центрифуг [3]. 
Негативний вплив на американських політиків спра-
вили проведені Іраном у лютому 2008 р. випро-
бування ракети «Кавешгяр – 1» для виведення на 
орбіту іранського космічного супутника «Омід». 

Подальша розробка Іраном власного повного 
ядерного паливного циклу, що дає йому потенційні 
можливості для отримання ядерної зброї не може 
не турбувати Сполучені Штати й інших традиційних 
членів т. зв. «ядерного клубу». 

31 липня 2006 р. РБ ООН прийняла резолюцію 
1696, яка вимагала від Ірану до 31 серпня припинити 
усі роботи зі збагачення урану і здійснювати 

напрацювання плутонію під контролем МАГАТЕ. 
У випадку відмови вона погрожувала застосування 
проти Ірану «відповідних заходів». Іран проігнорував 
цю резолюцію, як і наступні фактичні дублюючі 
резолюції Ради Безпеки 1737 (2006 р.), 1747 (2007 р.), 
1803 (2008 р.), 1835 (2009 р.), 1929 (2010 р.). 

Багато хто з американських експертів вважав, 
що Іран продовжує курс на отримання ядерної зброї 
тому, що «адміністрація Буша не застосовувала 
достатнього тиску чи не запропонувала достатніх 
нагород за зворотній курс» [4]. А резолюції ООН, 
прийняті в попередні роки, підкреслює колишній 
посланник США на Близькому Сході Д. Рос, «го-
ловним чином були направлені на ядерну і ракетну 
індустрію Ірану, а не на ширшу економіку. Впли-
ваючи на економіку більш безпосередньо, це змусило 
б (мусульманських) мулл зробити вибір. Іран є пов-
ністю економічно вразливим…» [5]. 

Тому, ще на початку президентської компанії 
Барак Обама, торкаючись відносин з Іраном, визнав: 
«Наша політика проголошення погроз і використання 
посередників, щоб приборкати ядерну програму 
Ірану, спонсорування ним тероризму і регіональну 
агресію, зазнали невдачі» [6]. 

Невдача Сполучених Штатів стала результатом 
того, що Вашингтон не зумів створити ефективну 
антиіранську консолідацію для протидії ядерній 
програмі Тегерану. Рада Безпеки ООН виявилася 
роз’єднаною, коли Росія і Китай підтримують з 
Іраном широкі торгівельно-економічні і технічні 
зв’язки (варто згадати будівництво Росією атомної 
електростанції в Бушері) і чинять супротив прийняттю 
дієвих резолюцій РБ ООН. Негативну роль відіграли 
безуспішні переговори з іранськими лідерами. Оці-
нюючи переговорний процес з Іраном, американський 
провідний аналітик, колишній держсекретар США 
З. Бжезинський стверджував, що «перспективи для 
успішних переговорів усе ще зовсім невизначені» [9]. 

Дві проблеми, на його думку, «ускладнюють 
ситуацію». Перша, вважає Бжезинський, полягає в 
тому, що іранці вже мають здатність збагачувати 
уран і вони не збираються відмовлятися від цього. 
Але усе ще можливо за допомогою більш ретельного 
інспекційного режиму через МАГАТЕ не допустити 
використання збагаченого урану для виготовлення 
ядерної зброї. Але навіть конструктивний підхід 
США та їх партнерів до переговорів може бути 
зірваний іранцями, тим більше, що довіра до них 
підірвана з самого початку переговорного процесу, 
коли «вони ускладнили обіцяючий компроміс від-
носно спільних ірансько-російсько-французьких 
домовленостей про переробку їх збагаченого урану» 
[10]. 

Друга проблема пов’язана з політикою амери-
канських адміністрацій. «Не може бути сприятливості 
для ведення серйозних переговорів, якщо Сполучені 
Штати продовжуватимуть називати Іран терористич-
ною державою, державою, якій не можна довіряти, 
державою, проти якої санкції чи навіть військовий 
вибір необхідно готувати», – робить висновок Бже-
зинський. [11] Адже такі заяви Вашингтона поси-
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люють позиції іранських радикалів і прихильників 
жорсткої зовнішньої політики Тегерана. 

Зовнішня політика Б. Обами, як і адміністрації 
Дж. Буша-молодшого направлена на те, щоб попере-
дити подальше розповзання зброї масового знищення 
у світі. На відміну від адміністрації Дж. Буша, яка 
намагалася змусити Іран повністю відмовитися від 
збагачення урану, адміністрація Б. Обами прагне 
зупинити подальший розвиток іранської ядерної 
програми, щоб збагачений уран не був направлений 
на виробництво ядерної зброї. Вважається доцільним 
передавати Росії низькозбагачений уран (17-20 %), 
що виробляється в Ірані. Там з нього будуть вироб-
ляти паливні стрижні для АЕС в Бушері. Якщо 
адміністрація Буша заявляла про можливість широ-
комасштабної військової операції проти Ірану, щоб 
ліквідувати іранські ядерні об’єкти, та Барак Обама 
поставив за мету застосувати головним чином засоби 
політико-дипломатичного і економічного впливу. 
У програмній статті Б. Обами «Оновлюючи амери-
канське лідерство», надрукованій в журналі «Foreign 
Affairs», підкреслювалося, що Сполучені Штати «не 
повинні скеровуватися на використання військової 
сили» і «не повинні уникати безпосереднього діалогу 
з Іраном» [7]. «Наша дипломатія, – продовжував 
майбутній президент США, – повинна бути направ-
лена на зростання для Ірану вартості його ядерної 
програми шляхом застосування жорсткіших санкцій 
і посилення тиску з боку ключових торгових парт-
нерів. Світ повинен зупинити іранську програму 
збагачення урану і завадити Ірану отримати ядерну 
зброю. Надзвичайно небезпечно мати ядерну зброю 
в руках радикальної теократії» [8]. 

Якщо держсекретар попередньої адміністрації 
К. Райз у 2006 р. прилюдно заявила, що американці 
можуть сісти за стіл переговорів з іранцями, якщо 
вони припинять збагачення урану (Тегеран відмо-
вився – автори), то адміністрація Б. Обами висловила 
готовність вести переговори з Іраном без попередніх 
умов. В зовнішньополітичному «порядку денному» 
адміністрації демократів підкреслювалося: «Барак 
Обама підтримує жорстку і безпосередню дипломатію 
з Іраном без попередніх умов. Настав час використати 
силу американської дипломатії, щоб змусити Іран 
припинити протизаконну ядерну програму, підтримку 
тероризму і загрозу Ізраїлю. Обама і Байден (віце-
президент – автори) запропонують іранському 
режиму вибір. Якщо Іран відмовиться від його ядерної 
програми і підтримки тероризму, ми запропонуємо 
такі заохочувальні заходи, як членство у світовій 
торговельній організації, економічні інвестиції і 
перехід до нормальних дипломатичних відносин. 
Якщо Іран продовжуватиме небезпечну поведінку, 
ми застосовуємо економічний тиск і політичну 
ізоляцію. У здійсненні цієї дипломатії ми будемо 
тісно координувати дії з нашими союзниками і 
діяти з ретельною підготовкою» [12]. 

Заявлені адміністрацією Б. Обами зовнішньо-
політичні цілі передбачають, зокрема, відновлення 
ролі міжнародних інститутів (ООН, НАТО, ЄС), що 

можна розуміти як відмову від односторонності, 
властивій адміністрації Дж. Буша, прагматичний 
підхід до конкретних конфліктних проблем, вклю-
чаючи Іран. 

Незважаючи на певне зміцнення акцентів у 
програмних заявах президента Б. Обами, колишній 
радник держсекретаря К. Райз, а також її головний 
спіч-райтер К. Броуз стверджував: «В Ірані Обама 
майже напевно продовжуватиме політику Буша, 
політику кийка і морковки, яка шукатиме диплома-
тичного вирішення третього вибору: між мовчазним 
сприйняттям поведінки Ірану та атакою на Іран, щоб 
змінити її. Щоб мати кращий шанс, ця політика 
повинна мати гостріший кийок і солодшу морковку, 
включаючи безпосередні контакти, як пропонує 
Обама» [13]. 

Подібні твердження були викликані тим, що Барак 
Обама, взявши курс на відхід від жорсткої політики 
адміністрації Дж. Буша у відносинах з Іраном, 
неодноразово стверджував, що його адміністрація 
зберігає усі засоби впливу на ядерну програму 
Тегерану і не знімає можливості військового вибору. 
Не відмовився Обома і від санкцій проти цієї країни. 
Так, 11 березня 2009 р. американський президент 
заявив, що Іран продовжує створювати «надзвичайну 
загрозу» для національної безпеки США. Тому 
Б. Обама продовжив надзвичайний стан у відносинах 
з Іраном (встановлений 15 березня 1995 р.) ще на 
один рік [14]. 

Пріоритети зовнішньої політики Б. Обами, базо-
вані на ідеологічних ліберальних засадах, направлені 
на пошуки практичного втілення принципів «залу-
чення і діалогу» разом з можливістю максимального 
уникнення конфронтації чи застосування сили. Ви-
словлена Б. Обамою готовність вести прямі перего-
вори з режимом мусульманських мулл і президентом 
М. Ахмадінежадом викликало серйозне занепокоєння 
багатьох у американському політикумі та викликало 
гострі дискусії. Пам’ять про американських заруч-
ників у посольстві в Тегерані в останні місяці 
президентства ще одного лібера Джеммі Картера 
надто свіжа. 

У Сполучених Штатах Америки нікого не влаш-
товує такий розвиток подій, коли Іран, який повний 
рішучості стати десятою ядерною державою світу, 
досягне своєї мети. Нікого не влаштовує те, що Іран 
кидає виклик міжнародним зобов’язанням, зневажає 
резолюції Ради Безпеки ООН, відмовляється дати 
вичерпне пояснення МАГАТЕ про його ядерну 
активність. Тому «справедливий, успішний військо-
вий удар по ядерним об’єктам Ірану – стверджують 
дослідники з Ради міжнародних відносин Дж. Ліндсей 
і Р. Тейкей, – відтермінує програму Ірану на кілька 
років і майже напевно підірве рішучість Тегерану 
стати ядерним» [15]. «Але це такий результат, що 
не може бути допустимим», – роблять висновок 
експерти. 

Але «якщо ядерна програма Ірану продовжу-
ватиме розвиватися теперішніми темпами, Тегеран 
може мати ядерний матеріал, необхідний для ство-
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рення бомби ще до того, коли нинішній термін 
американського президента Барака Обами закін-
читься» [16]. 

Небезпеки входження Ірану до ядерного клубу 
чітко визначені американськими політологами: 
натхненний таким розвитком подій, Тегеран може 
посилити спроби впливати на сусідні країни і 
підтримувати тероризм проти Сполучених Штатів 
та Ізраїлю (атомна зброя може потрапити в руки 
терористів); ризик звичайної та ядерної війни на 
Близькому Сході різко зросте; ще деякі країни в 
регіоні можуть також захотіти стати ядерними 
державами; геополітичний баланс на Близькому 
Сході може бути порушений і більші зусилля, щоб 
зупинити поширення ядерної зброї, будуть дарем-
ними. 

Представник американського консерватизму, 
дослідник Інституту підприємництва, колишній 
постійний представник США в ООН Джон Болтон 
стверджує, що переговори з Іраном марні тому, що 
Британія, Франція і Німеччина (американські «су-
рогатні переговорщики», за визначенням Болтона) 
п’ять років вели безрезультатні переговори. У зв’язку 
з тим, що адміністрація Дж. Буша, всупереч його 
сподівання, не використала військову силу проти 
ядерної програми Ірану, Болтон покладає надії на 
Ізраїль. Він закликає Ізраїль завдати військовий удар 
по ядерним об’єктам Ірану. «Я не думаю, що існують 
будь-які сумніви в тому, що Ізраїль має політичну 
волю використати військову силу проти (ядерної – 
автори) програми Ірану», – проголошує Болтон [17]. 
Нагадавши про бомбардування ізраїльською авіацією 
сирійського атомного реактора біля Багдада в 1981 р., 
Болтон висловив надію, що «поставлений перед 
перспективою ядерного сусіда, ядерного ворога 
поруч, Ізраїль не вагатиметься нанести удар» [18]. 

Представники поміркованого, ліберального на-
пряму політико-академічного комплексу США під-
тримують позицію адміністрації Б. Обами відносно 
Ірану. Так, почесний професор Браунського універ-
ситету С. Граубард стверджує: «Не існує виправдань 
для військової атаки Сполученими Штатами, чи 
Ізраїлем на Іран. Сполучені Штати, які протистоять 
Ірану, що має намір створити ядерну зброю, повинен 
бути готовим використати будь-який міжнародний 
форум разом зі своїми союзниками, будь-який 
економічний і політичний тиск, щоб упередити таке. 
Розважливий дипломатичний наступ напевне досягне 
більш позитивних результатів, аніж страхання, так 
поширене в роки Буша» [19]. 

Період сподівань на створення більш сприятливої 
ситуації у відносинах між США і Іраном – від 
обрання президента Обами до президентських виборів 
у Ірані в червні 2009 р. – був марним. Переобраний 
на наступний термін М. Ахмадінежад активізував 
ядерну програму, що посилило небезпеку отримання 
Іраном ядерної зброї. Політика Сполучених Штатів у 
2009-2010 роках залишалася незмінною. Адмі-
ністрація Б. Обами продовжувала зусилля, щоб 
обмежити ядерні прагнення Ірану: активізувала 
дипломатичний тиск на іранське керівництво, вела 

діалог з Росією, щоб запобігти постачанню Ірану 
російської протиповітряної системи С-300, ініціювала 
і підтримувала антиіранські резолюції Ради Безпеки 
ООН, розробляла проекти створення системи ПРО 
проти іранських ракет. Багато хто в американських 
правлячих колах розуміє, що перетворення Ірану в 
ядерну державу викличе бажання сусідніх країн 
отримання ядерної зброї для зміцнення їхньої 
безпеки. Для зменшення такого ризику колишній 
посол в МАГАТЕ, співробітник Національного 
інституту оборони Грегор Шульт закликає США і 
їхніх союзників у НАТО в протидії ядерній політиці 
Ірану зміцнювати безпекові зв’язки з такими країнами 
як Єгипет, Ірак, Саудівською Аравією та іншими 
країнами Перської затоки. «Консультації, спільні 
військові навчання, системи захисту від ракет, можли-
вості захистити доступ до світових запасів енергії – 
усе це допоможе стримати озброєний ядерною зброєю 
Іран, заспокоїти найбільш вразливі країни і пере-
конати їх не ставати ядерними» [20 ]. 

Виступаючи на Генеральній Асамблеї ООН у 
вересні 2010 р. президент США Барак Обама заявив, 
що в 2009 р. він «висловив готовність протягнути 
руку Ісламській Республіці Іран», яка «має права і 
зобов’язання як член міжнародного співтовариства» і 
тому Іран повинен нести відповідальність, якщо «він 
не зможе дотримуватись цих зобов’язань». Іран є 
лише одним із учасників договору про нерозпов-
сюдження ядерної зброї, «який не може демонст-
рувати мирні наміри його ядерної програми, що 
має наслідки». За допомогою резолюції 1929 Ради 
Безпеки ООН «ми дали зрозуміти, що міжнародне 
право не є пустою обіцянкою» [21]. В подальшому, 
вважає Б. Обама, «іранський уряд повинен демонс-
трувати чіткі та заслуговуючі на довіру зобов’язання 
і переконати світ у мирних намірах його ядерної 
програми» [22]. 

Офіційних відкритих американських даних про 
кількість збагаченого урану, наявність ядерного 
матеріалу чи про ступінь готовності до виготовлення 
ядерної зброї немає. За даними дослідницької 
групи Вашингтонського інституту близькосхідної 
політики в Ірані подрібненого урану, як першого 
кроку для збагачення, достатньо для виробилення 
такої кількості високозбагаченого урану, щоб забез-
печити паливом 50 ядерних зарядів [23] Такі дані, 
навіть офіційно не підтверджені, викликають зане-
покоєння серед представників військового відомства 
США. Аналітики з Ради міжнародних відносин 
стверджують, що «поява ядерного Ірану, чи навіть 
створення інфраструктури для негайного зібрання 
однієї бомби, навіть не цілого арсеналу, буде роз-
глядатися як велика дипломатична поразка Сполу-
чених Штатів. Друзі і вороги відкрито поставлять 
питання про силу і рішучість американського уряду 
формувати події на Близькому Сході. Відповіддю 
друзів буде дистанціювання від Вашингтона; вороги 
кидатимуть виклик політиці США агресивніше» [24]. 

Розвиток подій навколо ядерної програми Ірану 
свідчить про неефективність спроб адміністрації 
Б. Обами обмежити напрацювання Іраном збагаченого 
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урану, який може бути використаний для створення 
ядерної зброї. І тому цілком можливим наслідком 
може бути перетворення Ірану в ядерну державу, 
як це трапилося з КНДР за попередніх американських 
адміністрацій. Для уникнення подібного сценарію 

необхідні надзвичайні консолідовані зусилля Спо-
лучених Штатів і усього міжнародного співтова-
риства, щоб утримати Іран від порушення ним 
Договору про нерозповсюдження ядерних озброєнь. 
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ФОРМУВАННЯ ПОЧАТКОВИХ ЗНАНЬ ПРО 
ДОКУМЕНТ У ДАВНЬОСХІДНІЙ ЦИВІЛІЗАЦІЇ: 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ І НАСЛІДКИ 
 
 

Статтю присвячено дослідженню основних напрямів формування знань про 
документ як об’єкт діловодної, архівної, бібліотечної, правової практики в Месо-
потамії та в Давньому Єгипті. Акцентовано увагу на становленні історичних, 
філологічних, філософських знань про документ. 

Ключові слова: документ, діловодна практика, Месопотамія, Давній Єгипет, 
історичні знання. 

 
Статья посвящена исследованию основных направлений формирования знаний о 

документе как объекте делопроизводственной, архивной, библиотечной, правовой 
практики в Месопотамии и Древнем Египте. Акцентировано внимание на ста-
новлении исторических, филологических, философских знаний о документе. 

Ключевые слова: документ, делопроизводственная практика, Месопотамия, 
Древний Египет, исторические знания. 

 
The article is devoted to studying basic directions of knowledge development on the 

document as an object of office management, archive, library, and legal practice in 
Mesopotamia and in Ancient Egypt. The development of historic, philological and philosophic 
knowledge on the document is stressed. 

Key words: the document, the office management, Mesopotamia, Ancient Egypt, historical 
knowledge. 

 
 
Проблема «знання/наука – епоха» не є новою. 

Утім, якщо взяти до уваги сучасні документознавчі 
дослідження, то з-поміж них знайдеться обмаль 
таких, про котрі можна було би відгукнутись як 
про ґрунтовні ретроспективні спроби осмислення 
еволюційних змін науки про документ, репрезен-
тацію різних моделей її розвитку, глибоке осягнення 
науково-пізнавального процесу-поступального руху 
до «істинних знань». 

В українській історіографії документознавства 
на особливу увагу заслуговує монографія С. Г. Ку-
лешова «Документознавство: Історія. Теоретичні 
основи» [1]. Це чи не єдиний випадок, коли наголо-
шено на теоретичному осмисленні історії накопи-
чення емпіричних знань про документ та їх початковій 
диференціації. Після виходу у світ цієї праці багато 
питань, уперше актуалізованих С. Г. Кулешовим, 
стали предметом резонансних наукових дискусій, 
наприклад, відома полеміка щодо документології. 
Проте вагомі частини дослідження, не вельми 
запитані сучасною проблематикою документознав-
ства – історична й історіографічна, залишились 
осторонь. Відтак, апелюючи до класичних і модерних 
історіографічних прийомів і продовжуючи міркування 
вченого, означимо ключові моменти історії та теорії 
науки про документ у контексті загального світового 
досвіду. 

Народження документальної форми фіксації ін-
формації припадає на IV-III тис. до н. е. [2], а за місцем 

першого вияву належить найдавнішим суспільним 
утворенням в історії людства – державам східної 
цивілізації. Географічне під «давнім Сходом» 
розуміють країни, що розкинулися на величезному 
просторі, на західному краї якого знаходиться Єгипет, 
а на східному – Китай і Японія [3]. За природними 
умовами саме цій частині ойкумени на тривалий 
час судилося стати найбільш сприятливим ареалом 
проживання та господарської діяльності людства 
[4]. Ускладнення й збагачення трудової й соціальної 
практики каталізувало накопичення досвіду, розши-
рення кругозору, раціональне сприйняття й пізнання 
дійсності. Це породжує абстрактне мислення й засто-
сування загальних понять і систематизацію явищ. 

Документ з’явився внаслідок всебічної еволюції 
людських спільнот, що утворили перші держави на 
Сході. Такими стали Шумер (IV-III тис. до н. е.), 
Аккад (III тис. до н. е.), Вавилон і Ассирія (ІІ-І тис. 
до н. е.), інші держави Месопотамії (Межиріччя, 
Дворіччя) та Єгипет (від IV тис. до н. е.). Поява 
писемного способу провадження справ, що виникли 
в результаті суспільних відносин перших держав 
«високої культури» [5], датується IV тис. до н. е. 
Поступово, як свідчать історичні джерела, документ 
утверджується у статусі важливого акту реалізації 
управлінських функцій. Величезний масив доку-
ментів, знайдених археологами на території Межи-
річчя, створює, на думку В. А. Якобсона, помилкове 
враження про мешканців регіону як «народу сутяг» 
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[6]. Якщо розрахувати кількість документації до 
тривалості існування месопотамської культури, то 
інтенсивність документування не буде високою, 
навіть із поправкою на значні її втрати з плином 
часу. 

Усвідомлення значення документів як акту влади, 
посвідчення права власності надало їм особливого 
статусу, а правнича практика не просто підтвердила 
це, але й сформувала ті аспекти документної інфор-
мації, що суттєво впливали на характер правових 
відносин. Таким стало належне оформлювання доку-
мента, в т. ч. і наявність необхідних засвідчувальних 
елементів. У середовищі науковців склалося спрощене 
сприйняття відбитку печатки як знаку засвідчення 
інформації. Утім новітні дослідження спростовують 
однозначність розповсюджених положень про функ-
цію документного елемента. В останніх за часом 
публікаціях популярного російського сходознавця 
І. В. Богданова стверджується про зовсім інший 
початковий сенс існування печатки – базовий елемент 
титулатури чиновництва, що містив передані вер-
бально процедурні дії посадових осіб, які відповідали 
«ритуалу» управління, а також ім’я й посаду суб’єкта, 
котрий виконував викарбувану на ній дію [7]. Сферу 
«повноважень» печаток окреслював титул чиновника, 
котрий ставив її відбиток від імені певної установи 
чи особи. Розповсюдженим на той час є існування 
спеціальних муніципальних і державних реєстрів 
печаток із зазначенням їхніх власників чи «орен-
дарів». Реєстри слугували ідентифікації особи, котра 
користувалася печаткою та несла відповідальність 
за її використання [8]. 

Переслідуючи мету убезпечення документної 
інформації від спотворення, було започатковано 
інститут свідків укладання документів, виготовлення 
їх копій, дублікатів, «нотаріальне» оформлення 
доказів [9]. Наприклад, близько 2000 р. до н. е. 
датується вавілонський закон про укладання угод, 
що чітко регламентував хід і оформлювання ділової 
операції, зокрема і те, яким чином вона мала бути 
«зафіксована і «підписана» сторонами і свідками» 
[10]. Письмове закріплення факту правової дії пе-
редбачало виготовлення двох ідентичних екземплярів 
документа, один з яких зберігався в архіві, інший – 
в особи-фігуранта справи. Додаткові запобіжні заходи 
щодо збереження інформації були спрямовані на 
унеможливлення фальшування документів. 

На розвиток близькосхідної цивілізації значно 
вплинуло поширення освіти, що відбилось у появі 
навчальних осередків, літературних дискусій і по-
леміки та, найголовніше, особи, обізнаної в багатьох 
галузях знань. Окремо варто сказати про існування 
центрів підготовки «універсального типу вчених», 
за висловом С. Н. Крамера, – писарів [11]. Спеціальні 
школи для систематичного навчання читанню і 
письму були настільки розповсюдженим явищем, 
що деякі дослідники вказують на наявність у 
III тис. до н. е. мережі таких освітніх, літературних 
осередків, які, виконуючи суспільне замовлення, 
займалися підготовкою професійних писарів [12]. 

Слухачам шкіл викладались курси, спрямовані на 
розвиток широкого кругозору і формування вмінь, 
навичок роботи з документами. Передбачалось 
опанування іноземними мовами, граматикою, калі-
графією, математикою, історією, географією, літе-
ратурою тощо. Набір дисциплін визначався затре-
буваними часом фахівцями. 

Для ранньої історії держав Месопотамії невлас-
тиве виокремлення в особливий штат фахівців, котрі 
вміли укладати документи. Так само в історичних 
джерелах не зустрічаються лексеми, які б означали 
особу, що займалася документуванням [13]. Це 
пояснюється, передусім, слабим суспільним розвит-
ком. Масово досліджувані в ХІХ-ХХ ст. документи 
держав Межиріччя раннього періоду історії [14] 
здебільшого представляли собою пам’ятні записи 
або ж помітки, які не містили зауваг про предмет і 
мету їх укладання. Не доводиться також говорити 
про існування чітко ‘окреслених правил оформлю-
вання документів у цей час, так само, як і традиції 
засвідчення документної інформації іменем відпо-
відальної особи з представників вищої адміністрації 
[15]. Збільшенню їх чисельності сприяла система 
підготовки відповідних кадрів. Штат писарів не 
просто зростає, але й одержує певну ієрархічну 
організацію, з’являються головні писарі та писарі 
окремих посадових осіб [16]. Самі ж документальні 
записи цього часу – це вже не лаконічні пам’ятні 
помітки, а часто «правильно» оформлені документи. 

Поступово в умовах розвитку управління, як 
невід’ємного чинника існування держави, соціальний 
авторитет писарів зміцнюється. Писарі існували 
при певних закладах, фамілії чи осібне займалися 
«діловодною» практикою, як особливим ремеслом. 
Формується диференціація функційних обов’язків 
працівників канцелярії, що так само, як і інша 
структура установи, поступово еволюціонізувала. 
Про поділ писарів згідно зі специфікою занять 
свідчать численні акти. Наприклад, студіюючи доку-
менти династій Ура, дослідникам удалось унаочнено 
довести існування писарів двору, писарів при складах, 
при житниці, при майстернях ткачів, столярів, 
кожум’як, шевців тощо» [17]. Імовірно, мало місце 
усвідомлення жанрово-видової відмінності доку-
ментів, що народжувалися в різних закладах. 

Писарі займалися також переписуванням текстів. 
Тексти копіювалися без змін, а новостворені доку-
менти обов’язково мали містити позначки про його 
особливості, як-от дефекти матеріальної основи, 
ступінь збереження знаків, послідовність створення 
(оригінал, копія) тощо. Необхідність копіювання 
текстів за різних причин розвивала текстологічний 
напрям роботи з ними [18]. Найбільш розповсю-
дженими обов’язками писарів, окрім документування, 
забезпечення руху та зберігання документів, було 
ведення звітності установи [19]. Багато дослідників 
історії давнього Сходу, відгукуючись про писарів 
як канцеляристів, указують на існування упривіле-
йованої верстви населення, котра займала важливе 
місце в месопотамському суспільстві, про що збе-
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реглося безліч документальних свідчень, зокрема в 
облікових документах витрат на утримання адміні-
стративного персоналу царського двору. 

У Давньому Єгипті так само існувала система 
канцелярій, де укладалися документи, а також 
спеціальні школи, палати, зали письма, де навчали 
складати документи, що передбачало студіювання 
майбутніми писарями граматичних, Літературних, 
математичних, географічних, історичних, правових, 
інших знань. Навчальний процес забезпечувався 
відповідними словниками (у т. ч. і іноземних мов), 
палеографічними довідниками, посібниками, які 
формували вміння і навички роботи з документами 
[20]. Наявність у давньоєгипетській мові так само 
однокореневих із лексемою слів «писати» – текст, 
книга, малюнок, письмо, письмовий набір, папірус, 
писар та ін., вказує на розвиненість тодішніх уявлень 
про особливу сферу людської діяльності – доку-
ментування й тих, хто цим займався [21]. Для цього 
регіону східної цивілізації теж властива спеціалізація 
писарів: писар будинку документів, магістрат-писар 
документів, писар пасовищ худоби, писар царського 
війська тощо [22]. Утім найбільшу частину з них 
складали ті, які займалися приватним укладанням 
документів, «нотаріальним» провадженням справи 
[23]. 

Важливими еволюційними утвореннями розвитку 
інституту документа стали храмові (або жрецькі), 
палацові (царські), приватні [24] архіви, архіви 
міських общин, республік і бібліотеки (архіви-
бібліотеки) [25], які «виросли» зі звичайних «складів». 
Існували архіви також при різних закладах і уста-
новах, де зберігалася поточна документація [26]. 
Поширеною і небезпідставною є думка про початкове 
спільне зберігання канцелярських документів і книг. 
Існує безліч археологічних і мовних підтверджень 
цьому. Наприклад, в епоху Раннього царства Єгипту 
термін «pr-mDut» означав і «архів», і «бібліотека». 
Проте пізніше, в епоху Середнього царства, відбу-
вається розмежування значення кожного з них на 
термінологічному рівні, що свідчить про спеціа-
лізацію місць зберігання на ґрунті усвідомлення 
відмінностей між книгами й управлінською доку-
ментацією. Серед пам’яток, які характеризували б 
організаційні, технологічні аспекти функціонування 
архівів і бібліотек, слід назвати бирки подокументного 
опису, каталоги книг, документів, а також «багатьох 
ящиків із книгами і великих сувоїв», укладених за 
тематичною й абеткової ознаками [27]. Справедливим 
є висновок Є. В. Старостіна про те, що «практичне 
архівознавство», тобто набір правил зберігання, обліку 
й користування документами, має раннє походження 
[28]. Найдавніші архіви на Землі демонструють 
приклади початкових форм класифікації і застосу-
вання пошукового апарату до документів» [29]. 

Крім архівів, місцями масового зберігання доку-
ментів виступали ще й бібліотеки. Складно судити 
про рівень розвиненості фізичного й інтелектуального 
доступу до документів, міру публічності архівів і 
бібліотек. Утім, на думку Е. К’єра, якщо навіть і 
існував відкритий доступ до книг чи архівних доку-

ментів, то через суб’єктивні й об’єктивні чинники 
лише незначний відсоток населення міг скористатися 
цим правом [ЗО], для практичної реалізації якого 
слугувати інвентарні описи, каталоги й інші види 
довідкового апарату. Отже, інтелектуальні «дома-
гання» громадян давніх близькосхідних держав, 
професійні потреби праьників, державницькі інтереси 
можновладців, зацікавленість у захисті власності 
приватних осіб, інші обставини утвердили в давньому 
суспільстві цінність особливих місць зберігання 
документів, спонукали усвідомлено дбати про до-
кументальну спадщину попередників І сучасників. 

Важливе значення для утвердження статусу 
документа мала юридична практика. С. Н. Крамер 
зробив висновок, що закон і правосуддя в Месопо-
тамії були основоположними практичними і теоре-
тичними поняттями, адже «археологи знайшли тисячі 
глиняних табличок з усякими юридичними текстами: 
договори, угоди, заповіти, векселя, розписки, судові 
постанови», а «учні старших класів чимало займалися 
вивченням законів і сумлінно опановували важкі, 
специфічні юридичні формули, а також перепи-
сували зводи законів і судові рішення» [31]. 

Чинники походження права, економічні та соці-
альні передумови його формування, фактори еволюції 
змісту норм, типові правові інститути- теми добре 
досліджені істориками права, їх ставлення до історії 
права найдавнішого періоду побутування людства 
доволі своєрідне. ‘Ідеться про те, що розвиток права 
в Межиріччі відбувався без запозичень, оскільки 
давня близькосхідна цивілізація позбавлена можли-
вості звернення до досвіду попередників позаяк 
відсутні такі. Окрім цього, тисячолітній розвиток 
Месопотамії характеризується відносним спокоєм, 
відсутністю втручань ззовні, а отже, й правових 
реформ за іншим зразком. 

Специфічні матеріальна основа документів, від-
сутність органічних барвників, фарб чорнил, природні 
умови сприяли «довгому життю» сотням тисяч 
юридичних документів. Дослідник Передньої Азії 
І. М. Дьяконов уважав, що перші юридичні доку-
менти не мали чітко розробленого формуляру, 
відрізнялися різночитанням, відсутністю вживання 
єдиної термінології [32]. Недовершеність окремих 
позицій створення чи контролю за виконанням 
документів детермінувала умови, які живили необ-
хідність удосконалення їх форми, змісту та були 
темою особливого інтересу тих, хто прагнув дови-
значити процесуальне судочинство, конституював 
право, закріплюючи прецеденти і подаючи їх через 
відповідні конструкції вербальне фіксованої інфор-
мації. 

Більшість правових документів, які дійшли до 
нашого часу, відзначаються скрупульозним оформ-
ленням, споряджені суттєвими списками свідків їх 
укладання, печатками і «конвертами», що, як відомо, 
запобігало 8 фальшуванню інформації [33]. 

Дослідження політичного, економічного життя 
месопотамського суспільства, а також особливостей 
культури, соціальної психології, релігії, доводять 
факт незначної участі його громадян у правовій 
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практиці, що й пояснює зосередження юридичних 
документів в архівах вузького кола осіб. Студіювання 
документів доводить складання системи первинних 
знань про правові акти, що й підтверджують 
«практичні частини» документів, збірки зразків їх 
оформлювання. Згадані довідники містили також 
зібрання шаблонів юридичної термінології (інколи 
з додаванням синонімічних рядів) і специфічних 
мовних зворотів, які часто подавалися різними 
мовами [34]. 

Ретельне вивчення правових пам’яток доводить 
раціонально виважене слідування писарями порад 
їх укладання, що засвідчує «обережність» уживання 
рекомендованих приписів із метою не тільки уник-
нення встановлених правил, але й усвідомлення їх 
значення, опосередковано – важливості документа. 
Останній виконував диспозитивну функцію, тобто 
його укладання було необхідною умовою здійснення 
більшості правових дій, їх легітимності. Існування 
вимоги письмово фіксувати умови угоди пов’язано 
з тим, що вже тоді документ став одним із най-
важливіших доказів у судовому процесі. 

Вербальні способи фіксації певних правових 
стосунків, що виникали на рівні особа – особа, 
особа – держава, особа – установа, держава – 
держава, отримали письмову форму існування [35]. 
Незаперечним є факт, традиція творення юридичної 
дійсності за допомогою послідовності певних «сце-
нічних дій» – traditio cartae, наявності підписів 
авторів акта і свідків, слідування «точним формулам» 
змісту документів та подібні заходи, підказані 
правовою практикою, народжені давніми часами і 
зміцнені античністю, знайшли в римському праві 
остаточне усталення, продовжене і розвинуте завдяки 
теорії нотаріату Р. Пассагерія наступною епохою – 
середніми віками. Правнича практика послужила 
потужним джерелом накопичення й розвитку знань 
про документ. Правникам належало на довгий час 
стати активними творцями юридичної теорії доку-
мента, що є однією з найпопулярнішою й донині. 

За часів близькосхідної цивілізації уперше 
продукуються конкретні знання про документ [36]. 
Справедливим є міркування В. В. Ільїна й А. Т. Ка-
лінкіна про те, що йдеться лише про накопичення, 
збереження й поширення відповідних знань, які 
дозволяють оптимально організовувати життя сус-
пільства й держави. Та факт їх наявності сам по 
собі не конституює науку. Для її утвердження 
необхідна спеціально організована діяльність одинаків 
і колективів, спрямована на виробництво нового 
знання [37]. У випадку історіографічних коментарів 
стосовно розвитку сьогочасних знань про документ 
відзначимо формування лише емпіричних й емпі-
рично-теоретичних спостережень, висновків, що 
базувалися на практиці роботи з ними. 

Накопичення знань відбувається на тлі визнання 
номінальної єдності форми та змісту документа, 
послідовності процесів документування й докумен-
тообігу. Тому перші дослідники прагнули виробити 
численні «коди» адекватної фіксації інформації на 
матеріальному носієві, вивчити природу та системи 
функціонування (наприклад, канцелярія, архів, бібліо-

тека). Пріоритетним було студіювання інформаційної 
складової. Власне все, що С. Г. Кулешов називає 
«напрямами початкової диференціації знань про 
документ» (інвентарно-каталожний спосіб узагаль-
нення відомостей про документи для представлення 
у вигляді згорнутої інформаційної моделі; жанрово-
тематична диференціація документів; архівне збері-
гання; доведення оригінальності документів; аналіз 
(герменевтичний, текстологічний) інформаційної 
складової документа) [38], ґрунтувалося на вивченні 
прагматичної, семантичної, семіотичної сутності 
документа через його текст. 

Перехід від усного ведення діалогу дотекстової 
подачі інформації супроводжувався підвищеною 
увагою до письмового акту застосування мови. 
Розуміння важливості еквівалентності письмової 
інформації сутності описуваного факту, події, явища 
спонукало учасників творення текстів (у т. ч. і 
текстових документів) до аналізу семантичного 
змісту зв’язного знакового комплексу. Зафіксована 
з метою трансляції документа інформація «обсо-
тується» у специфічні лексеми і мовний стиль. Уже 
тоді з’являються глосарії найпоширеніших слів, 
словосполучень, які рекомендувалися для вживання 
при складанні документів, у супроводі з означенням 
їх значень, варіантів тлумачень. Обговорюються 
можливості творення текстів, зміст яких носив 
нейтральний тон, тобто тих, що існували б поза 
діяльністю конкретної особи, неконкретного колек-
тивного суб’єкта [39]. 

Герменевтичний напрям студіювання документів 
переживає становлення завдяки дослідженням шляхів 
розгортання логіки побудови тексту, рівнів доку-
ментної інформації, осягнення їх змісту, мови 
культури. За цих обставин проводяться вивчення 
символів колективної свідомості й автора, спів-
відношення об’єктивного й суб’єктивного у змісті 
документа, залежностей тексту від соціального сере-
довища їх народження, особливостей розповсю-
дження та функціонування. Текст документа стає 
об’єктом інтерпретації в рамках трьох головних 
тенденцій. Перша з них полягала в тому, що 
новостворювані тексти були ширшими за рахунок 
«поглинання» інших текстів, оперуючи постмодер-
ністською термінологією, «текстуальності». Разом 
із зміцненням горизонтальної вісі текстологічних 
досліджень, зростає інтерес до історії тексту (вер-
тикальна вісь), що підіймає на хвилю популярності 
вивчення текстів, які йому передували. Другою 
тенденцією було зростання авторитету читача. 
Уперше, створюючи тексти, їх зміст стає не просто 
самоціллю, а засобом впливу на споживачів інфор-
мації. Третя тенденція, яка, певною мірою, є наслідком 
двох перших, полягала в підвищенні цікавості до 
текстів у текстологічному, герменевтичному сенсах. 
Історико-філологічна критика зміцнила підхід до 
тексту як своєрідного стилю викладу, композиції 
семантичної інформації, що відбувається за певними 
законами жанру. 

Створення документів для виконання ними 
оперативної функції так само еволюціонує на рівні 
оформлювання тексту. Спочатку в основу доку-
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ментування інформації було покладено звичаєвий 
(традиційний) або ж випадковий (прецедентний) 
підходи. Подібність ситуацій породжувала схожість 
оформлювання документів на рівні тексту та форми 
його організації. Через елементарні емпіричні спосте-
реження настає усвідомлення існування типової 
інформації для певного виду документів та такої, 
що кожного разу, залежно від її об’єкта, предмета 
змінюється. Виокремлення постійної і змінної до-
кументної інформації уможливило складання про-
образів сучасних трафаретного і зв’язного тексту 
як форм уніфікації документів (до того ж, найріз-
номанітніших жанрів) [40]. 

Підсумовуючи зауважмо, процес пізнання до-
кумента в найдавніші часи мав два аспекти. По-
перше, відбувається накопичення фактів, явищ, 
«процесів документування, документообігу, а по-
друге, формуються погляди, в яких знаходить 
відображення загальний досвід сприйняття доку-
ментів як засобу комунікації та джерела інформації. 
Для ранніх етапів складання знань про документи 
властива відносна самостійність цих сторін пізна-
вального процесу. Факти, народжені практикою, 
слугували лише удосконаленню її самої, а не для 
створення концепцій про документ як засобу спіл-
кування, юридичного акту влади чи джерела 
інформації. Осмислення емпіричного знання і 
приведення його до певної системи наступають за 
часів середньовіччя. Саме тоді з’явилися перші галузі 
наукових знань про документ, що стало, безперечно, 
важливим кроком вперед на шляху до формування 
науки про документ. 

Розумова діяльність людини є категорією історич-
ною, яка залежить від домінування типу мислення – 
міфологічного, епічного чи науково-логічного. Кож-
ному із них властиві певні звичай, правила подачі 
історичної інформації. Міфологічний (так само й 
епічний) тип мислення формується за допомогою 
слова мовленого, а науково-логічний – записаного. 
Письмова форма фіксації інформації справила 
визначальний вплив на оформлення науково-логічної 
історичної думки [41]. Відомий історик, історіограф 
XX ст. М. А. Барг, вивчаючи історію становлення 
історизму, відношення категорій «тип мислення», 
«історична свідомість», «спосіб фіксації і передача 
минулих станів» відзначав, що Історіописання – це 
процес присвоєння значень явищам дійсності [42]. 
Тому написання історії передбачає вищий рівень 
мислення людини, здатної провадити методичні 
операції, спрямовані на відображення послідовності 
соціальних подій і пояснення причинно-наслід-
кових зв’язків між ними, добре оперувати словом і 
раціонально викладати думки. 

Згідно з міркуваннями прихильників ідеї витоків 
історії від давньої близькосхідної цивілізації, 
історична думка в усній і письмовій формі існувала 
тут ще в ІІІ-ІІ тис. до н. е. [43]. Правда, якщо взяти 
до уваги зображувальні «тексти», втілені у фресках і 
рельєфах, які виявляють експліцитне й усвідомлене 
ставлення до минулого, то тоді нижню хронологічну 
межу існування історичної думки вартувало би 

«занизити». Саме східний історичний наратив, за 
визнанням російського філософа М. М. Бахтіна, є 
першою даниною всьому гуманітарно-філологічному 
мисленню [44]. 

Давньосхідні історико-епічні та міфологічні тексти 
відзначаються поліфункційністю, а отже, різному-
ніттям, спільною функцією яких є фіксація, осмис-
лення й оцінка подій і явищ минулого. Кожен жанр 
мав власний стиль і перспективи еволюції, виокрем-
леність не тільки за літературними рисами, а також 
і за застосуванням у практичному житті, замкнутість 
чи відкритість, стабільність чи змінність жанрових 
систем, що, зрештою, на думку Й. П. Вейнберга, 
узалежнило для кожного жанру свій тип автора й 
аудиторії [45]. Історичні праці дозволяють судити 
про методи роботи їх укладачів, тобто певну послі-
довність дій і прийомів, слідування яким наближало 
до реалізації мети. Зразки історичних творів, що 
дійшли до нашого часу, ґрунтуються на основі 
реляцій фактів і подій, карбування в письмі відшлі-
фованого століттями усного слова, із застосуванням 
найпростіших форм критики попередніх текстів. 
Вихідною точкою було усвідомлення існування 
історичної традиції. Прихід відчуття відмінності 
між власним словом і текстом та словом, текстом 
запозиченими з іншого зміцнило не тільки розуміння 
історичної традиції, «усвідомлення джерела», але 
й відхід від позачасової загальності – міфології. Не 
відаючи про категорію «критика джерела», давньо-
східний творець історії починає активно й діяльно 
розглядати традиційну інформацію і залучати в 
історієписання також «власний матеріал». Селек-
тивно-критичне ставлення до документів, як ствер-
джує И. П. Вейнберг, стало індикатором рівня 
зрілості роботи з ними. 

Характеризуючи розвиток історичної думки 
через писемні ілюстрації давніх часів Сходу маємо 
вказати на таке: початкові міфологічні й релігійні 
культурно-світоглядні основи тлумачення фактів і 
подій поступово доповнюються практичними знан-
нями, увиразнюються офіційними документами, з 
часом проголошуючи нове становище людини в 
навколишньому середовищі – природному і соці-
альному. У VIII-VI ст. до н. е. утверджуються основні 
складові елементи філософсько-наукового світогляду, 
що знаменували становлення нового типу раціо-
нальності – способу мислення, який концентрував 
увагу на думці і її «іншобутті» – слові. Пред-
метність думки, самостійність мислення, як об’єкт 
ідеальної природи, започаткували гносеологію і 
логіку – основу раціонального пізнання. 

Загальний характер спостережень стосовно доку-
мента в епоху давньої близькосхідної цивілізації 
відповідав матеріально-практичному способу життя 
суспільства і зразкам специфічних конкретних явищ 
духовної культури (мистецтво, право, релігія, міфо-
логія, література, філологія, історія тощо). Заро-
джується розуміння ознак і властивостей документа 
та документальної комунікації. Від початку основ-
ними напрямами роботи з документами були процеси, 
викликані і пов’язані з документуванням, розпов-
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сюдженням і функціонуванням документів. Саме 
різноаспектна практика викликала диференціацію 
знань про них, а сфера побутування увиразнила їх 
сутність. Окремі набутки практики роботи з доку-
ментами в різних сферах людської діяльності скла-
даються в конкретні прикладні знання, емпіричний 
характер яких не дозволяв встановити логічні зв’язки 
між ними. Цілісні погляди на «документ, базовані 

на реалізації прагнення органічно пов’язати наявні 
й нові, раціонально виважені знання з обґрунту-
ванням їх необхідності ї важливості з’являться 
пізніше – в середні віки. Тоді ж формуються перші 
галузі знань про документ, що матимуть якісно 
інший рівень інтерпретації, пояснення, претендуючи 
на власне місце і значення в системі науки. 
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ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ЯК 
ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ПРАВОВОГО СТАТУСУ 
ІНОЗЕМНИХ КУПЦІВ УКРАЇНИ (XVIII-XIX ст.) 

 
 

Стаття присвячена аналізу законодавчих актів Російської імперії як джерела 
для вивчення правового статусу іноземних купців України. Подано стислий огляд 
законодавчих актів Російської імперії. Надано визначення законодавчого акту та 
розкрито його характерні особливості. Виявлено особливості розвитку іноземної 
торгівлі на Україні; визначено хто з іноземців мав більший вплив на загально-
українську торгівлю; які пільги та привілеї мали іноземні купці; ставлення царського 
уряду до іноземної торгівлі. 

Ключові слова: законодавчі акти, іноземні купці, торгівля, греки, євреї, німці. 
 
Статья посвящена анализу законодательных актов Российской империи как 

источника для изучения правового статуса иностранных купцов Украины. Пред-
ставлен краткий обзор законодательных актов Российской империи. Дано опре-
деление законодательного акта и раскрыто его характерные особенности. Выявлено 
особенности развития иностранной торговли на Украине, проанализировано кто 
из иностранцев имел большее влияние на общеукраинскую торговлю; какие льготы 
и привилегии имели иностранные купцы; отношение царского правительства к 
иностранной торговле. 

Ключевые слова: законодательные акты, иностранные купцы, торговля, греки, 
евреи, немцы. 

 
Article is devoted the analysis of legislative acts of the Russian empire as source for 

studying of legal status of foreign merchants of Ukraine. The compressed review of 
legislative acts of the Russian empire is presented. Definition of the legislative act is 
made and opened its prominent features. It is revealed features of development of foreign 
trade on Ukraine; who from foreigners is established had a greater influence on 
commerce; what privileges and advantages foreign merchants had; the relation of the 
imperial government to foreign trade. 

Key words: legislative acts, foreign merchants, trade, Greeks, Jews, Germans. 
 
 
Досвід історії підприємницької діяльності свід-

чить, що існування іноземного компонента на 
певному етапі розвитку України мало суттєве зна-
чення для її економіки та справляло певний вплив 
на суспільні відносини. Упродовж XVII-XIX ст. євреї, 
греки та німці відігравали багатофункціональну 
роль у господарському житті України. Аналіз їх 
буття дозволяє зрозуміти роль торгівлі не тільки як 
інструмента реалізації певних економічних інтересів, 
але і як засобу етнічної самоорганізації, здійснення 
міжетнічного спілкування та адаптації колоністів у 
новому середовищі. 

В статті на основі джерелознавчого аналізу 
законодавчих актів Російської імперії робиться спроба 
простежити еволюцію політики російського уряду 
щодо іноземних купців України протягом XVIII-
ХІХ ст. 

Більша частина законодавчих актів міститься в 
«Повному зібранні законів Російської імперії», яке 

і сьогодні залишається найбільш повною публікацією. 
Серед них виділяються маніфести, статути, регла-
менти, жалувані грамоти, іменні імператорські 
накази Сенату, височайші повеління, височайше 
затверджене рішення Державної Ради, іменні імпе-
раторські укази представникам місцевої адміністрації. 
Всі законодавчі акти Російської імперії проходили 
чотири стадії прийняття: законодавчої ініціативи, 
розробки (складання та обговорення) законопроекту; 
затвердження чи санкції та обнародування. Кожний 
законодавчий акт має номер, дату, назву й заго-
ловок, який відображає суть документу. Складається 
з декількох частин: спершу зазначається вид 
документу (іменний, сенатський указ, височайша 
резолюція, маніфест та ін.), далі йде назва, в якій 
подається короткий зміст документа, потім так звана 
констатуюча частина, в якій пояснюються причини, 
обумовлюється необхідність його видання і, нарешті, 
частина, яка містить постанову. У констатуючій 
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частині іноді повністю наводиться прохання чи 
доповідь, що стала приводом до обговорення і 
видання даного законодавчого акту. 

«Повне зібрання законів Російської імперії» є 
універсальним джерелом, в якому найповніше 
представлено закони Російської держави у XVIII-
XIX ст. Цей цілісний, історично сформований 
комплекс джерел дозволяє осягнути основні аспекти 
урядової політики Росії щодо іноземних купців. 

Розглянути такий важливий показник, як націо-
нальний склад представників купецького стану в 
межах усіх 9-ти українських губерній (Волинська, 
Катеринославська, Київська, Подільська, Полтавська, 
Таврійська, Харківська, Херсонська, Чернігівська) 
дозволяють матеріали Перший перепису Російської 
імперії 1897 р. Зокрема, в Україні найбільше купців 
разом із членами родин належало до таких етносів: 
37 863 єврея, 19 626 росіян, 1971 німець, 424 грека, 
4 672 українця [1]. 

Як видно з наведених вище даних, за націо-
нальним складом купецтво України було досить 
неоднорідним. За чисельністю переважали представ-
ники єврейського етносу. Українці, задіяні переважно 
у сільському господарстві, мали набагато слабші 
позиції в торгово–промисловій сфері. 

Кількісне домінування єврейського купецтва було 
викликано їх правовим та історичним розвитком, 
насамперед існуванням «смуги осілості» євреїв на 
значній частині українських земель, запровадженої 
у 1791 р. імператрицею Катериною ІІ, та їх тра-
диційними формами господарської активності – 
торгівлею, орендою, відкупами, лихварством. Із 
моменту запровадження «смуги осілості» євреї 
зобов’язані були селитися і займатися торгівлею 
лише у визначених для цього регіонах і почали 
перебиратися насамперед до тих міст і містечок, де 
теплилось економічне життя. 

Височайше затвердженим положенням «Об 
устройстве евреев» від 9 грудня 1804 р. євреям 
дозволялась внутрішня торгівля в наступних губер-
ніях на території України: Київській, Волинській, 
Подільській, Катеринославській, Херсонській, Тав-
рійській [2]. 

13 квітня 1835 р. було видано «Высочайше 
утвержденное Положение о Евреях, распубликован-
ное 31 мая», в якому дозволялося вільно торгувати 
в «смузі осілості», приїжджати на ярмарки: «…Ни-
жегородскую, Ирбитскую, Коренную, Харьковскую 
и Сумскую, как для закупки произведений, так и 
для оптовой продажи». Термін їхнього перебування 
на ярмарках обмежувався часом самої ярмарки [3]. 

Розвиток сільського господарства і промисловості 
викликав пожвавлення торгівлі. Спочатку, у вільний 
від польових робіт час, колоністи займалися розвізно-
розносною торгівлею в найближчих містах і селах. 
Згідно із Положенням від 1844 р. [4] євреям 
дозволялося торгувати без свідоцтв на землях своєї 
колонії. Колоністи при своїх будинках зводили 
мануфактурні, бакалійні і галантерейні лавки. Деякі з 
них з часом переростали в магазини. Пізніше властями 
було дозволено влаштовувати в колоніях базари і 

ярмарки. Колоністам дозволялося також возити свої 
товари до повітових міст і на ярмарки в місцях, 
розташованих в 30 верстах від колонії. У 1861 р. 
спроможним колоністам було дозволено записуватися 
в купецькі гільдії і, сплачувати гільдійські повин-
ності, зберігаючи свій становий статус землероба. 
Євреї, котрі записалися в гільдії, користувалися 
різними привілеями і мали широкі права на заняття 
торгівлею і промислами. 

Євреї, починаючи від мандрівного торговця, 
що ходив від дверей до дверей і пропонував різні 
дрібниці з переносного лотка, і закінчуючи купцем, 
що перевозив товари з міста до міста на тисячі 
карбованців, були активні у всіх галузях торгівлі: 
роздрібній, гуртовій і посередницькій. 

Єврейська торгівля з більш-менш значним 
оборотом наприкінці ХІХ ст. проходила еволюцію: 
від сфери торгівлі речами до сфери посередництва. 
У цей час значно зросла кількість єврейських комі-
сійних контор, комівояжерів. Посередницька діяль-
ність спричинила дроблення прибутків, що призво-
дило часто до банкрутства. У Російській імперії лише 
10 % євреїв–торговців забезпечили собі стабільне 
існування, інші постійно переживали банкрутство. 
На нестабільність торгової діяльності впливав 
обмежувальний характер російського законодавства. 

У цій сфері вводилися такі обмеження. За 
Положенням 1865 року тільки євреям – купцям 
1-ї та 2-ї гільдій дозволялося тимчасово знаходитися 
поза «смугою осілості», але роздрібною торгівлею 
займатися їм заборонялося. «Євреї-купці 1-ї гільдії 
можуть також працювати в столицях і портах, 
через прикажчиків з християн або місцевих купців, 
і через посередництво купецьких контор або корес-
понденцію з фабрикантами, гуртовий продаж усіх 
товарів губерній, для осілості їх відкрито. Але 
особистий продаж товарів… забороняється» [5]. Ці 
заходи були спрямовані на розвиток російського 
купецтва. 

Єврейським підприємцям заборонялося вести 
свої конторські книги єврейською мовою, хоча за 
російськими законами кожен міг «вести книги 
тією мовою, якою йому заманеться». 

Серед грецьких купців чільне місце посідають 
ніжинські греки, адже ніжинська грецька громада 
була однією з найпотужніших купецьких громад 
України з кінця XVII ст. Це зумовило формування 
м. Ніжина як одного із центрів зовнішньої та внут-
рішньої торгівлі держави. Виникнення саме тут 
потужної грецької торговельної факторії в останній 
чверті XVII ст. відбулося не випадково. Успішність 
комерційної діяльності греків обумовлювалась 
існуванням торговельно–дипломатичних традицій, 
що формувалися протягом XVII ст. 

Першим законодавчим актом, яким грекам нада-
валися пільги, була жалувана грамота від 28 квітня 
1705 р. греку Параскеві Федорову «О свободном 
ему в России торговом на четыре тысячи рублей 
промысле, и о пребывании его в Нежине», в якій 
зазначалося: «…по сей Нашей Царского Величества 
грамоте, тот торговой промысел, в Наших Госу-
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дарствах иметь ему свободно, и токмо покупать 
указною статьею, на 4 тысячи рублей в год; и тот 
торговой промысел иметь ему с платежом достойные 
пошлины, по Нашему Царского Величества указу 
и по новому Торговому уставу, против иных под-
данных Наших Царского Величества торговых людей 
Греческой породы Нежинских и Московских жи-
телей, не чиня ему и прикащикам его в том торговом 
промысле и в пошлинах и проездах и в отпусках 
никакого излишняго напрасного озлобления и 
препятия и остановки» [6]. 

Наступна жалувана грамота знову ж була надана 
2 березня 1710 р. цій самій особі і мала назву: «О 
дозволении Параскеве Федорову жить в Нежине и 
торговать в Российском государстве на 4 000 рублей 
на год с платежом пошлин по Указу» [7]. В ній 
йшлося про надання пільг торговцям-грекам, які 
мешкали в Москві і Ніжині. Їм надавалося право 
«иметь везде свободной проезд безо всякого задер-
жания, и никто б им нигде в проезд, кроме взятия с 
товаров с пошлин, никакого утеснения, налог и 
обид и озлобления напрасно не чинил». 

В жалуваній грамоті від 11 березня 1710 р. греку 
Олександру Левандіану «О свободной в Российском 
Государстве торговле и нечинении ему и деяниям 
его в той торговле и в пошлинах никакого озлобления 
и остановки» йшла мова про затвердження привілеїв 
цілої громаді, причому вона складалася з двох 
елементів «женатых и неженатых в Нежине живущих 
греков» без зазначення їхніх занять та «приезжающих 
и отъезжающих для торговых промыслов» [8]. 

Активізації торговельної діяльності греків спри-
яла височайше затверджена доповідь Сенату від 
10 лютого 1775 р. «Про затвердження грамот, виданих 
грецькому ніжинському братству», де зазначалося, 
що греки мали право вільно займатися торговельною 
діяльністю в межах Російської імперії. У п’ятому 
пункті вказувалося: «Нежинскому магистрату под-
твердить, чтоб вольностей и прав, им пожалованных, 
не нарушал, и проезжей пошлины не требовал, и в 
даче паспортов остановки, так и других налогов, 
не чинил» [9]. У березні 1775 р. було видано «Указ 
Малоросійській колегії про підтвердження жалуваних 
грамот ніжинським грекам із доповненням про при-
вілеї із судочинства та майна». Саме тут надавалися 
роз’яснення імператорського указу, згідно з яким 
дозволено було торгувати в межах Російської імперії 
лише тим грекам, які перебували у «вічному 
російському підданстві». Купці за офіційним про-
ханням про вільну торгівлю отримували право 
користуватися всіма привілеями російського купецтва 
на підставі митних статутів та інших законодавчих 
актів [10]. 

Іменний указ від 1 вересня 1785 р. наданий 
ніжинським грекам Катериною ІІ, мав назву «Об 
оставлении греческого общества, поселившегося в 
городе Нежине, при всех выгодах и преимуществах, 
ему пожалованных» [11]. Поява цього документа 
була пов’язана із запровадженням Городового 
положення від 21 квітня 1785 р., згідно з яким 
купців поділено на гільдії. 

Із 1793 р. ніжинський грецький магістрат отримав 
право самостійно видавати паспорти. Це значно 
полегшило юридичне регулювання торговельної 
діяльності купців. Відтак багато греків подавали 
свої прохання на отримання паспортів на виїзд до 
різних російських міст та закордон [12]. 

3 серпня 1797 р. вийшов іменний указ Павла І 
Сенату, який підтверджував права та привілеї, надані 
в 1775 та 1785 рр. [13] Значно сприяло розвиткові 
торгівлі греків видання указу від 29 грудня 1801 р., 
згідно з яким грекам було дозволено торгувати, не 
записуючись до гільдій [14]. 

Ще одним місцем зосередження торгівлі було 
м. Одеса. У 1796 р. Одеський порт був відкритий для 
необмеженого вивозу пшениці. Водночас з відкрит-
тям Одеського порту швидко занепала торгівля в 
Миколаєві, Херсоні, Очакові, де раніше зосере-
джувався вивіз збіжжя на зовнішні ринки. Митні 
установи були ліквідовані, а центром зовнішньої 
торгівлі стає Одеса. Уряд покладав великі сподівання 
на Одеський порт. 6 серпня 1802 р. новий міністр 
комерції М. Румянцев вказував: «Зростаюча комерція 
на Чорному морі привертає увагу торговельного 
світу, і місто Одеса завдяки своєму розташуванню 
буде отвором, через який російські надлишки 
зможуть дістатися Південної Європи, а Одеса стане 
пунктом, де Схід з’єднається із Заходом» [15]. 

Із метою швидкого економічного освоєння та 
залюднення цього багатого краю царський уряд 
всіляко сприяв припливу сюди емігрантів, заохочуючи 
їх значними поступками (звільнення від сплати 
податків терміном на 10 років). Починаючи з 1791 р., 
до Одеси переселилося приблизно 100 грецьких 
родин. Царським указом від 1 січня 1807 р. іноземні 
купці після прибуття в Росію протягом шести місяців 
могли торгувати без сплати податків. Наступні 
півроку вони зобов’язані були сплачувати подать. 
Після закінчення пільгового терміну вони вступали у 
звання «іноземних гостей» та зобов’язані були 
сплачувати митні збори і відсотки зі своїх капіталів, 
або виїхати з Росії або залишитися в статусі іно-
земців які не торгують [16]. 

У 1808 році уряд пішов на поступки одеському 
купецтву, враховуючи ріст та значення цього торго-
вого міста в загальноросійській торгівлі, і постановою 
від 5 березня 1808 р. надав право купцям зберігати 
свої товари на складах протягом року без сплати 
митних зборів [17]. 

Іменний указ від 12 листопада 1809 р. «Отно-
сительно правил для выдачи патентов на поднятие 
российского флага поселившимся в Новороссийском 
крае иностранцам» [18] дозволяв грекам викорис-
товувати російський прапор лише при вступі до 1-ї 
гільдії. Обов’язковою умовою вступу до гільдій 
було прийняття російського підданства та зведення 
будинку. Із метою заохочення греків до закордонного 
судноплавства Височайше затвердженим положенням 
Комітету міністрів від 14 червня 1832 р. було 
дозволено здійснювати закордонну торгівлю на 
суднах, що належали грекам, які переселилися з 
Туреччини до Росії. Російським підданим грекам 
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дозволялося торгувати на власних суднах, які мали 
не менш 10 ластів, за наявності всіх необхідних 
корабельних документів [19]. 

Багато хто з греків вів роздрібну торгівлю. Уряд 
надавав їм суттєві пільги, які сприяли активізації 
комерційної діяльності та давали змогу накопичувати 
торговельний капітал. Так, 10 січня 1828 р. датується 
положення Комітету міністрів про дозвіл грекам 
Новоросійського краю та анатолійським вихідцям 
здійснювати торгівлю, не сплачуючи купецьких 
податей. Цією пільгою вони користувалися, як 
випливає з тексту закону, уже не один рік [20]. 

Закон від 17 січня 1850 р. [21] продовжив на 
5 років право іноземців, що мали в Одесі заклади з 
роздрібної торгівлі, записуватися в купецтво першої 
та третьої гільдій. 

Розвиток промисловості, зростання товарності 
сільського господарства сприяли розширенню внут-
рішнього ринку і в м. Маріуполі. У «Высочайшей 
грамоте об устройстве христиан, выведенных из 
Крыма», яку підписала Катерина ІІ 21 травня 1779 р. 
вказується, що «для купечества же, назначаем к 
обитанию их той губернии города… и Марианополь 
как выгоднейшей для торговли места». Греки були 
звільнені на 10 років від сплати податків, їм 
надавалося право за бажанням записуватися в один 
з існуючих станів [22]. 

У перші десятиліття по переселенню маріу-
польські купці – греки підтримували тісні торгові 
зв’язки з Кримом. В Євпаторію та Феодосію вони 
вивозили сиру шкіру, вироби маріупольських 
ремісників, особливо взуття, сідла, кінську збрую. 
Із Криму до Приазов’я постачали свіжі та сухі 
фрукти, вина різних сортів, і, особливо, сіль, яка у 
великих розмірах була необхідна для рибних заводів. 
У 1823 р. сума товарного обігу складала 800 000 руб. 

Внутрішня торгівля розвивалася в основному 
завдяки ярмаркам. Розвитку саме ярмаркової торгівлі 
в регіоні та губернії сприяли відсутність придатних 
шляхів для постачання товарів. Тогочасне бездо-
ріжжя та відсутність досконалих засобів сполучення 
ускладнювало закупівлю місцевими торговцями 
необхідних товарів у пунктах їх виробництва або в 
місцях їх накопичення. Ярмарки сприяли розвитку 
постійної торгівлі в місті. Ще з кінця XVIII ст. в 
м. Маріуполі щорічно проводилося 4 ярмарки: 
Євдокієвський, Троїцький, Успенський, Покровський. 
На них приїжджали з навколишніх міст купці, 
селяни і ремісники. Вони привозили для продажу 
худобу, вовну, промислові товари, сільськогоспо-
дарські продукти і будівельний ліс. Купці Маріуполя 
продавали в основному рибу і пшеницю. 

Упорядкуванню зовнішньоекономічних зв’язків 
сприяло створення у 1800 р. у м. Маріуполі митної 
застави, а в 1808 р. портового управління [23]. На 
початку 1840-х рр. з Маріупольського порту від-
правляли за кордон від 50 до 70 чвертей пшениці, 
а в 1843-1852 рр. він відпускав щорічно близько 
172 000 чвертей. З 1863 по 1875 рр. вивіз товарів з 
Маріупольського порту зріс майже в 4 рази. 

12 січня 1808 р. іменним оголошеним Сенату 
міністром комерції законом про прийняття прохань 
від іноземців, що бажають користуватися правами 
російського купецтва, іноземцям було дозволено 
вступати до гільдії за умови сплати належних від-
сотків з оголошеного капіталу на початку року [24]. 

Проте, вже в травні 1808 р. цей закон був уточ-
нений. Відповідно до 93 статті Міського положення 
[25] встановлені внески з капіталів вносилися в 
кінці року, у грудні. Від так купці, які їх сплатили 
та бажали прийняти присягу на підданство Росії, 
повинні були ще раз сплатити внески, але вже на 
початку року Міністр комерції врегулював проблему 
шляхом встановлення відповідних внесків лише 
враховуючи повні роки. 

Утім, січневе положення Комітету міністрів 
запровадило й певні обмеження – права та пільги 
греків діяли до 1 січня 1836 р., після цього терміну 
вони повинні були або вступити в підданство 
Росії, або набути нового статусу іноземців, і вже 
діяти за новими законами для іноземців [26]. 

Необхідність збуту продукції сільського госпо-
дарства і промислового виробництва активізували 
торгівлю в колоніях менонітів та німців. Катерина ІІ, 
запрошуючи менонітів на південь України, одним із 
завдань ставила започаткувати там торгівлю маслом 
і сиром. Дозвіл на торгівлю був конкретизований у 
«Височайшій грамоті Менонітам» 1800 р.: їм до-
зволялося торгувати, вступати в гільдії, продавати 
свої вироби на всій території імперії [27]. 

Торгівля на території менонітських колоній скла-
далася з торгівлі у стаціонарних торгових закладах 
і торгівлі виробників сільськогосподарської і про-
мислової продукції. Стаціонарна торгівля в колоніях 
була представлена лавками, крамницями, трактирами, 
шинками, питними домами і навіть ресторанами. 

Колоністам надавалось право вступати до гіль-
дійського купецтва. Вступ до купецтва мав чітку 
процедуру: колоніст отримував свідоцтво про звіль-
нення від громади, дозвіл від Контори новоросійських 
іноземних поселенців на торгівлю, який затверджу-
вався Опікунським Комітетом іноземних поселенців 
Південного краю Росії; вносив гільдійські і міські 
податки; звертався до міської ратуші з проханням 
про клопотання у губернську казенну палату зара-
хувати до купців. Вступ до купецтва відбувався 
без виключення з колоністського звання і меноніти 
несли всі повинності і податки в колонії, де зали-
шалися у ревізійних списках. 

Ярмаркова торгівля не була розвинена в менонітів. 
У них не було потреби у заснуванні ярмарків, 
близькість міських і сільських ринків забезпечувала 
збут виробленої продукції. Отже, населення колоній 
займалося головним чином тимчасовою торгівлею. 
Наприкінці XVIII – на початку XIX ст. меноніти 
продавали масло, сир, копчену баранину і яловичину. 

Німці жваво продавали виготовлений товар, 
переважно, пшеницю, завдяки чому у сприятливі 
роки товарообіг сягав понад 1 млн руб. [28]. Якщо 
перші десятиліття існування економіка німецьких 
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колоній була зорієнтована на забезпечення лише 
власних потреб, то з 30-х рр. ХІХ ст. їх госпо-
дарство стає все більше комерційним. Важливим 
фактором для розвитку орієнтованого на ринок 
господарства стало відкриття в 1830 р. Бердянського 
порту, через який зерно з німецьких колоній екс-
портувалося до Західної Європи. Також активне 
залізничне будівництво в регіоні з 70-х рр. ХІХ ст. 
активізувало торгівлю менонітських колоній півдня 
України. 

Отже, на підставі аналізу законодавчих актів 
Російської імперії можна простежити еволюцію 
законотворчої діяльності царського уряду щодо 
надання, закріплення прав та привілеїв іноземних 
купців, регламентації їх торговельно-комерційної 
діяльності. Законодавчі акти свідчать про широкий 
розмах на Україні іноземної торгівлі, а також про 
те, що царський уряд був зацікавлений у розвитку 
як внутрішньої, так і зовнішньої торгівлі, заохочував 

цю діяльність. Існує багато актів про дозвіл або 
заборону вивозити окремі види товарів. Частина 
наказів відображає митну політику уряду. 

За національним складом купецтво України було 
досить різноманітним. Історично склалося так, що 
серед його загалу за чисельністю переважали 
представники єврейського етносу, що було викликано 
насамперед їхніми традиційними формами госпо-
дарської діяльності. Поряд з євреями провідні позиції 
в України утримували грецькі купці. Існував незнач-
ний прошарок гільдійців і серед німецькомовного 
населення, проте вони значного впливу на загально-
українську торгівлю не мали. 

Динаміка зростання економічної активності іно-
земних колоній була обумовлена наданням привілеїв 
із боку російського уряду. Кожна національна мен-
шина зберігала традиційні особливості торговельної 
діяльності, що визначало її місце в економічному 
розвитку України. 
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ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПОЛЬСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ 
В УМОВАХ ВІДРОДЖЕНОЇ ДЕРЖАВНОСТІ 

(1918-1939) 
 
 

Розглянуто основні проблеми, що виникли в ході відбудови Другої Речу 
Посполитої після проголошення 11 листопада 1918 року незалежності. Автор 
прийшов до висновку, що відроджена держава потребувала нової парадигми при 
дослідження історичного минулого польського народу. 
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Ще під час Першої світової війни визначні 

представники польської історичної науки, закликали 
до фундаментальної переорієнтації польської істо-
ріографії з метою сформувати нові погляди на 
національну минувшину – здійснюючи пошук аде-
кватної відповідності потребам тогочасної дійсності, 
та відтворення історії Польщі. В 1916 році відповідно 
до загальної атмосфери, викликаної війною і ви-
звольними настроями, В. Конопчинський гостро 
критикував концепцію історичного минулого Польщі, 
сформульовану найбільш знаним представником 
краківської історичної школи М. Бобжинським. 
«Час великий на нову синтезу і на ґрунтовне опра-
цювання спадку минулих століть» – підсумовував 
він [1, c. 16]. Вже у 1917 році найгостріший діагноз 
існуючій польській історіографічній традиції дав 
публіцист Антоній Холонєвський у своєму творі 
«Duch dziejów Polski» («Дух історії Польщі») [2], – 
книжці, яка отримала широку популярність і була 
відразу перекладена на французьку, англійську, 
німецьку, болгарську й румунську мови. Жовтневий 
переворот у Росії, завершення першої світової 
війни, розвал імперій на теренах Європи, на думку 
багатьох дослідників обумовили переломне значення 
1917-1918 років у європейській історичній науці. 

На початку 1918 року не підлягало сумніву, що 
Перша світова війна закінчиться поразкою цент-
ральних держав, а одним з її наслідків стане відбудова 
незалежної польської держави. 8 січня 1918 року 
президент США Томас Вудро Вільсон виголосив 

програму повоєнного урегулювання де знайшлося 
місце і Польщі. 

Польща була єдиною з новонароджених після 
Першої світової війни європейських країн, яка мала 
об’єднати в своїх кордонах території, що понад сто 
років були відокремленими одна від одної та ще й 
у різних політичних, господарських, освітніх, кон-
фесійних і правових системах. Загальним настроєм 
значного числа поляків, який запанував після про-
голошення незалежності 11 листопада 1918 року, 
було радісне піднесення, почуття приходу «ери 
свободи» і здійснення мрій. Із перших днів неза-
лежності в публіцистиці та літературі взяли гору 
оптимістичні ідеалізовані візії як минулого, так і 
майбутнього [3, с. 497]. Були і більш зважені та 
розсудливі оцінки ситуації і завдань, що стояли 
перед відродженою державою. Так, на переконання 
М. Бобжинського особливу увагу необхідно було 
приділити елімінації відмінностей, що виникли у 
регіонах, які до того перебували під пануванням 
Пруссії, Росії та Австро-Угорщини. Ці, та інші думки, 
опираючись на історичний досвід, він виклав у 
своєму двотомному виданні «Wskreszenie Państwa 
Polskiego» («Відродження польської держави») [4; 5]. 
Дещо інші акценти бачилися у відродженій Польській 
державі Я. Данбровському [6] та О. Бальцеру [7; 8]. 
Суспільна свідомість формувалася під величезним 
впливом національної ідеології, біля новочасних 
поглядів якої стояли ендеки, а також впливали 
наслідки війни за кордони держави. «Глибоко 
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вкоріненим було переконання про справедливість 
польських кордонів на Сході. Про це писали й 
промовляли політики та публіцисти різних політичних 
орієнтацій. … Підставою такого уявлення було 
давнє переконання про те, що Польща є найбільш 
східною частиною західної (латинської) цивілізації 
(«пшедмуже Еуропи»), в той час як західний кордон 
є наслідком польсько-німецького компромісу і в 
майбутньому може бути переглянутий» [3, c. 494]. 
Ідеологічним обґрунтуванням цим поглядам стала 
концепція сформульована табором націонал-демо-
кратів (ендеків), лідером яких був Роман Дмовський. 
У своїх ключових працях «Думки сучасного поляка» 
(1903), «Німеччина, Росія і польська проблема» 
(1908) він обґрунтував ідею «інкорпорації», тобто 
входження східних теренів до польської держави. 
Набула поширення і «федералістська» програма 
Ю. Пілсудського. Її суть полягала в тому, що в 
результаті повалення царизму і розпаду Російської 
імперії має виникнути сильна і велика Польща на 
федеративних засадах. 

Впродовж 1918-1939 років по-різному складалася 
і доля консервативного табору польської суспільно-
політичної думки. Діяльність польських консерваторів 
у Другій Речі Посполитій можна чітко поділити на 
три окремі відтинки. Перший, то 1918-1926 роки, 
коли консервативні угрупування намагалися присто-
суватися до нової ситуації – без особливих успіхів. 
Новий шанс їм дав травневий заколот 1926 року, 
який вивів їх з політичного небуття і дав можливість 
впливати на політичну ситуацію в країні. Початок 
третього періоду, пов’язаний зі смертю Ю. Пілсуд-
ського в 1935 році. Це час маргіналізації і занепаду 
консервативного табору. 

Представники різних частин Польщі вважали, 
що завдяки саме їх зусиллям була відновлена країна, 
а тому вимагали, щоб їх репрезентанти відігравали 
провідну роль у державному управлінні. Наприклад, 
на територіях, що раніше належали Пруссії і Росії, 
місцеві поляки недоброзичливо сприймали галицьких 
службовців і вчителів, котрі туди приїздили і 
намагалися там працевлаштувалися, нагадуючи їм 
про їх лояльну позицію стосовно уряду австрійців 
у Галичині в попередній період. З іншого боку, в 
Галичині з підозрою ставилися до амбіцій «недо-
навчених пруссів» та з неприязню до «варшав’ян 
із домашньою освітою», котрі, незважаючи на від-
сутність відповідної кваліфікації, прагнули обійняти 
всі урядові посади й очолити найважливіші державні 
інституції [9, с. 217]. В цих умовах зазнали перемін і 
соціальні функції польської історичної науки. Якщо 
раніше її завданням було довести неминучість 
повернення народу незалежності, то за нових умов 
постала необхідність консолідації суспільства, дове-
дення логічності перебування у складі Польщі східних 
теренів Галичини [10, с. 72]. 

Нова ситуація сприяла тому, що в польській 
історіографії розгортався плюралізм думок. У ре-
гіональних наукових центрах у міжвоєнний період 
переважав неоромантичний підхід до трактування 
минулого, у якому романтичні традиції першої 

половини ХІХ століття перепліталися з підходами 
польських істориків-консерваторів другої половини 
ХІХ століття. Провідні ідеологи неоромантизму в 
цей період діяли у Львові та Варшаві, частково в 
Кракові. Відмічено міграцію вчених до нових чи 
відновлених наукових осередків. 

В умовах незалежної польської держави постали 
нові реалії політичного існування польського сус-
пільства, що потребували перегляду політичних та 
історіографічних концепцій. На зміну ідеям підне-
сення національної боротьби за незалежність постала 
необхідність переосмислення свого минулого задля 
прогнозування майбутнього. Особливо відчутною 
була необхідність відмови від ідеалізованих істо-
ричних образів, що протягом бездержавного періоду 
слугували вихованню патріотизму. Їх місце повинен 
був зайняти прагматичний образ минулого, що з 
усіма своїми перевагами та недоліками мав стати 
відправним пунктом для формування історичного 
світогляду майбутніх поколінь поляків. 

Значну роль у цьому контексті почали відігравати 
газети та журнали. Окрім «Myśli Mocarstwowej» 
почали виходити «Civitas Academica» в Кракові, 
«Wiadomości Akademickie» у Познані, a «Dzień Polski» 
видавав додаток «Kronika Akademicka». Поширилося 
переконання, що преса є незалежна від політичних 
платформ і течій. Разом із тим, «Czas» – найваж-
ливіше консервативне видання, крім нових віянь, 
переживав значні фінансові проблеми. Навіть «Dzień 
Polski» – офіційний орган об’єднаних навколо 
Ю. Пілсудського консерваторів мав фінансові труд-
нощі. В такій ситуації появилися проекти об’єднати 
дві редколегії. З цією метою з січня 1934 року «Czas» 
став варшавським виданням. Хороший фінансовий 
стан мали «Dziennik Poznański» та віленське «Słowo». 
«Czas» був найбільш критичним стосовно санації. 
«Dzień Polski», як офіційний орган був найбільш 
залежним від уряду, тому підтримував його діяль-
ність. Ці видання втратили своє політичне значення 
після 1935 року (крім «Słowа»). На шпальтах «Słowа» 
точилися дискусії стосовно суспільних змін, кон-
сервативної ідеології – тут найбільш активними 
були Я. Бобжинський i С. Естрейхер. Суттєву роль 
відігравав щомісячник «Nasza Przyszłość» Я. Бобжин-
ського, якому відводили роль теоретичної «кузні» 
польського консерватизму. Із неоконсервативних 
видань потрібно відмітити «Myśl Mocarstwowа» i 
«Bunt Młodych» (згодом «Politykа»). 

У цей час один із корифеїв варшавської істо-
ричної школи, який очолив університетську кафедру, 
В. Смоленський, стверджував, що умови незалежного 
життя нівелювали головний аргумент, за яким істо-
рична наука трактувалася як один з інструментів 
порятунку [11]. Занепад Речі Посполитої втратив 
ту актуальність, яку він посідав у історії для 
багатьох поколінь, гноблених неволею. У цьому 
контексті, дослідники польської минувшини були 
вільні від необхідності давати народові поради 
щодо збереження національної ідентичності, були 
позбавлені однієї з найскладніших проблем, яка 
затрудняла подальший пошук правди. Виходячи з 
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цього – мета історичної науки, так само як інших 
умінь, полягала в пошуку правди для самої правди, 
без погляду на її практичне значення в біжучій 
хвилі щодо минувшини. «Неоромантичні тенденції 
поступилися місцем утвердженню незаангажованого 
погляду на минуле. Частина істориків зосереджувала 
увагу на державно-правових інститутах та їх ролі у 
змінах устрою (О. Бальцер, М. Бобжинський, Б. Дем-
бінський, З. Войцєхівський). Інші дослідники заці-
кавились історією польської культури, трактували 
її з соціологічних позицій (С. Тарновський, Я. Птась-
нік)» [3, c. 500]. 

Дві найвагоміші проблеми з якими зіткнулися 
поляки у відродженій державі, це необхідність 
проведення аграрної реформи і прийняття конституції. 
В її підготовці взяли участь і консерватори. На 
чолі «Ankiety Konstytucyjnej Sejmu Ustawodawczego» 
(«Конституційна Анкета Законодавчого Сейму») став 
професор М. Бобжинський. Проект Анкети перед-
бачав двопалатний парламент з сенатом 3/4 якого 
обиралися би воєводськими сеймиками, a 1/4 сеймом, 
парламентарі до якого обиралися в одномандатних 
округах. Президента мали обирати загальним голо-
суванням і він наділявся значними повноваженнями. 
Проект передбачав суттєву розбудову територіального 
самоврядування. Але, він був направлений до кон-
ституційної комісії, де успішно про нього забули. 
Практично всі сфери суспільного життя вимагали 
реформування і законодавчого підкріплення. Перший 
етап відновлення країни завершився прийняттям у 
березні 1921 року Законодавчим сеймом Конституції. 

Черговий поштовх науковим дослідженням, в 
тому числі й у царині історичної науки, дали заходи з 
нагоди п’ятдесятирічного ювілею Академії знань. 
В урочистостях з нагоди цієї події взяв участь і 
виступив із промовою знаний консерватор та історик 
М. Бобжинський [12]. Особливу вагу мала проблема 
підготовки нових кадрів. Одним із серйозних 
досягнень Другої Речі Посполитої стала розбудова 
польської системи освіти. Велике значення для 
популяризації наукових досліджень і поширення 
культурних цінностей мало відкриття в 1928 році у 
Варшаві Національної бібліотеки, в фондах якої 
зберігалися визначні пам’ятки польської писемності. 
В багатьох містах працювали аналогічні заклади, 
наприклад «Оссолінеум» у Львові. Відбудова неза-
лежного народного життя змінила й підвалини 
організації історичної науки в Польщі. Середовище 
польських істориків чи не вперше відчуло опіку та 
сприяння влади. «Важко недооцінювати значення 
відродження незалежної польської держави для 
розвитку історіографії, важко відразу однак не 
розуміти, що не всі сподівання, які пов`язані з 
новими умовами, могли бути і стали здійсненими» 
[13, c. 1]. На переконання Є. Матерницького «неза-
лежницький» перелом (після 1918 р.) приніс відразу 
виразне погіршення матеріальних умов історіографії, 
що спричинило між іншим низку перешкод у функ-
ціонуванні «Історичного квартальника» й інших 
польських часописів і наукових інституцій [14, 

с. 26]. Разом із тим, нова політична і національна 
реальність незалежної Польщі сприяла зміні підходів 
до вивчення минувшини, а також поглиблювала роль 
історії в процесі національного виховання. Появля-
лися відозви і маніфести, індивідуальні та колективні, 
що визначали завдання історії [15, c. 156]. 

Визначальне значення для розвою польської 
історичної науки мало формування мережі вищих 
навчальних закладів. Поруч із діючими в Кракові та 
Львові, відновилися університети у Варшаві, Познані 
й постав Католицький університет у Любліні. Перше 
десятиріччя міжвоєнного періоду в Польщі вирізня-
лося великим зацікавленням історією інших народів, 
а особливо пов’язаними з нею методологічними 
проблемами. Надбанням міжвоєнного двадцятиріччя 
(1920-1930-ті рр.) був значний розвиток осередків 
історичних досліджень, перш за все науково-дос-
лідних і дидактичних, які досить рівномірно розміс-
тилися по всій державі. Спеціалізувалися вони часто 
у вузько окреслених напрямках пов`язаних із дослі-
дженням історії регіонів. До їх здобутків можемо 
віднести відновлення наукових бібліотек, архівів, 
музеїв, підготовку необхідних фахівців, залежно 
від здійснюваних дослідницьких задач. Пов`язано 
це було із загальним розвитком наукового історичного 
часописьменства [16, с. 96]. В польських умовах це 
явище було залежним у великій мірі від політичних 
змін. Саме в цих умовах успішно вдалося завершити 
організаційне об`єднання дослідників минувшини. 
На місці локальних організацій покликано до життя 
загальнодержавне Польське історичне товариство, 
яке з часом охопило своїми відділеннями всі регіони 
країни. Сталося це у 1925 році під час загального 
з`їзду польських істориків у Познані [17]. А, розквіт 
зацікавлення методологією в польській історіографії 
допровадив навіть до утворення на з’їзді спеціальної 
методологічної секції [18, c. 118]. 

Низка дослідників підкреслювала, що в нових 
умовах польська історіографія повинна керуватися 
дужче ніж коли-небудь раніше постулатами істо-
ричного об`єктивізму [19], однак не всі прагнули 
визначитися з формулюванням її науково-пізна-
вальних, чи суспільно-виховних завдань. Один із 
провідників польської історичної науки М. Бобжин-
ський здійснив вагомий внесок у розвиток істо-
ріографії 1920-х років публікацією першого (із 
передмовою С. Кутшеби) і другого (із передмовою 
С. Естрейхера) томів «Szkice i studja historyczne» 
(«Історичні нариси і дослідження») [20; 21]. У 
вступній статті цього видання під назвою «W imię 
prawdy dziejowej. Rzecz o zadaniu historii i jej 
dzisiejszym stanowisku» («В ім`я історичної правди. 
Розмова про завдання історії і її теперішнє стано-
вище») він вважав, що «відновлена Польська держава 
потребує так само історичної правди, як потребувало 
її покоління добиваючись для себе тієї державності», 
але одночасно доводив, що стосовно відродженої 
Польської держави визначальним є безсумнівна 
ревізія історичних поглядів, ширше дослідження 
джерел. Однак та ревізія повинна проходити в 
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сполученні непохитного духу вольності, а ще твердого 
духу праці, обов`язку і самопожертви. Нові польські 
історичні синтези, на його переконання, мали 
полягати в тому, «…що повертатися мусимо не 
навколо питання, як і для чого ми занепали, скоріше 
навколо питання, як це ми рухалися із занепаду і з 
яким засобом сил, моральних та фізичних, з якими 
установками і стосунками стали ми до будівництва 
державності» [21, с. 21, 23-24]. М. Бобжинський із 
перспективи правлячого табору нав’язував до тра-
дицій німецької історіографії, вказуючи, що визна-
чальним предметом історичної науки повинна бути 
«політична історія» [22]. 

Визначний представник середньої генерації того-
часних істориків Станіслав Закшевський (1873-1936) 
здійснив нищівну критику поглядів на минувшину 
та сьогодення в доробках О. Бальцера, С. Кутшеби, 
А. Холонєвського [23]. Він вважав, що по здобутті 
незалежності погляд історіографії на народне минуле 
«відчутно втратив політичне забарвлення» [24, 
c. 294]. Своє бачення задач історіографії стосовно 
відродженої Другої Речі Посполитої він заключив 
у наступному узагальненні – «осередком всіх зусиль 
мусить стати думка, що відродження державності 
спонукає загал обивателів старанно студіювати 
історико-політичні розвідки, в яких втілено жадання 
народу озброєного в потужну броню, яку становить 
держава. Польський народ був і буде народом 
державницьким, який творить особливий напрямок 
культури. У науковій праці та вихованні суспільства 
польська історіографія мусить зайняти в історії народу 
належне місце, співвідноситися з його реальними 
справами і турбуватися про його майбутнє» [25, 
c. 3]. 

В умовах відбудови державності загострилася 
боротьба між двома політичними угрупуваннями – 
ендеками і пілсудчиками, проявлялися певні роз-
біжності між регіонами, що входили раніше до 
складу Пруссії, Росії і Австро-Угорщини. «Прихиль-
никами і пропагандистами ідей «п’ястівської Польщі» 
з кордоном по Одрі і Нисі Лужицькій були ендеки, 
які з недовірою ставилися до «ягеллонської Польщі» 
з її поглядами, зверненими на Схід. … Натомість 
«федеративні» візії Ю. Пілсудського та пілсудчиків 
на Сході поділяла незначна частина польського 
суспільства, вважаючи їх нереальними (до прихиль-
ників ідеї належали частина соціалістів, людовців і 
консерваторів)» [3, с. 494]. Зрозуміло, що в такій 
ситуації інші підходи сповідували історики, які не 
симпатизували правлячому табору, залишалися щодо 
нього в опозиції народно-демократичним рухом. 
Чинили вони то в дуже різні способи. Так, В. Со-
бєський підкреслював (1923 р.), що «тепер на місце 
поколінь мучеників, приходить молоде покоління, 
рвучись до нової мети, до нових шляхів», і виражав 
погляд про необхідність визначення його «святинь» 
у давніх часах шляхетської Речі Посполитої. «Не 
стільки в казематах епохи по втраті незалежності – 
твердив він – скільки, скоріше серед буйного життя 

часів золотої вольності Речі Посполитої шукати 
нам пора пов`язання теперішності з майбутнім» 
[26, c. 7]. Тому не дивно, що упродовж всього 
міжвоєнного двадцятиліття в суспільній свідомості 
поляків залишилася роздвоєність між традицією 
великодержавності й «цивілізаційного покликання» 
Польщі та усвідомленням нових історичних реалій, 
які диктували мислення новими демократичними 
категоріями. Активно цю проблематику опрацьовував 
М. Гандельсман (1882-1945) [27; 28]. Його перу 
належить одна з перших спроб дослідити нові тен-
денції в польській історіографії в умовах відродженої 
державності [29]. 

«Нова ситуація все ж не залишила байдужими 
істориків та політиків стосовно основних положень 
представників краківської історичної школи. Саме 
тому можемо твердити, що у вивченні її спадщини 
в 1919-1939 рр. наступив черговий етап» [30, с. 128]. 
Професор польської історії Ягеллонського універ-
ситету В. Конопчинський із вишини кафедри, керів-
ництво якою обіймав по Ю. Шуйському і С. Смольці, 
в лекції, яка згодом була опублікована, в черговий 
раз піддав критиці краківську історичну школу. 
Погоджуючись із думкою, що «відродження дер-
жавності повинно відкоригувати бачення минулого», 
він виражав погляд, що «демократизація суспільства 
вказує вивчати тим пильніше минуле народних 
верств, а не тільки шляхти» [31]. Пройшовся безпо-
середньо і по головній праці М. Бобжинського 
«Dzieje Polski w zarysie»: «Нехай популярні книжки 
про «дух історії Польщі» розходяться в нових 
виданнях далеко… всюди, якщо коли-небудь при-
гнобленим польським душам буде загрожувати 
спокуса каяття. Але нехай наша інтелігенція … 
сміливо сягає безперечної правди» [32, c. 23]. По-
дібних роздумів було при достатньо. М. Бобжин-
ський був до глибини зачепленим. Як останній із 
діючих представників школи, над синтезами якої 
працював протягом сорока років, протидіяв реві-
зіонізмові В. Конопчинського. Аналізуючи причини 
нападок із боку свого опонента зазначив «…запро-
понував Конопчинський ні менше ні більше начерки 
польської історії під кутом зору народних демократів 
із метою підтримки політичної програми, яку Дмов-
ський … у 1908 р. накреслив» [33, c. 16]. 

У незалежній Польщі в незначній мірі сповнилося 
очікування стосовно переоцінки поглядів на історію 
Польщі. Історики проникали глибоко в оточуючу 
їх дійсність та намагаючись подолати вузькі рамена 
політичних таборів займали, однак, принципово різні 
позиції в дослідженні польської народної минув-
шини. Де пілсудчики тяжіли до повстанських 
традицій, народні демократи закликали до їх ревізії, 
хоч самі не нав`язували до традиції органічної 
праці й «реальної політики». Очевидно, глибоке 
політичне коріння диктувало відмінні стосунки до 
народної традиції, позначившись на тодішньому 
польському «історичному ревізіонізмі». 
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РОЗВИТОК КРАЄЗНАВСТВА МИКОЛАЇВЩИНИ У 
ДОВОЄННІ ТА ВОЄННІ РОКИ (1917-1945 рр.): 

ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ 
 
 

В статті подано характеристику й оцінку історіографії розвитку краєзнавства 
Миколаївщини у довоєнні та воєнні десятиліття (1917-1945 рр.), яка мала ідейно-
політичну та вульгарно-соціологічну спрямованість, була перетворена в ідеологічну 
служницю тоталітарного режиму. 

Ключові слова: краєзнавство Миколаївщини, історіографічний аспект, культ 
Й. В. Сталіна, тоталітарний режим, голодомор. 

 
В статье дана характеристика и оценка историографии развития краеведения 

Николаевщины в довоенные и военные десятилетия (1917-1945 гг.), которая имела 
идейно-политическую и вульгарно-социологическую направленность, была превра-
щена в идеологическую служанку тоталитарного режима. 

Ключевые слова: краеведение Николаевщины, историографический аспект, 
культ В. И. Сталина, тоталитарный режим, голодомор 

 
The article is the description and assessment of the historiography of Mykolayiv regional 

studies in pre-war and war decade (1917-1945), which was the ideological, political and 
vulgar-sociological orientation, was transformed into a maid ideological totalitarian regime. 
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Українська національна історіографія як історична 

наука в довоєнні та воєнні роки була позбавлена 
можливості вільного творчого розвитку, а разом з 
цим закінчилося й «золоте десятиліття» радянського 
краєзнавства. Тому історіографічний аспект цього 
періоду розвитку Миколаївського регіонального 
краєзнавства є актуальним та недостатньо дослі-
дженим. 

Метою статті є характеристика й оцінка істо-
ріографії розвитку краєзнавства, яка мала ідейно-
політичну та вульгарно-соціологічну спрямованість, 
була перетворена в ідеологічну служницю тоталі-
тарного режиму. 

Завдання статті полягає в тому, щоб простежити 
відображення історії розвитку краєзнавства Мико-
лаївщини в історіографії довоєнних та воєнних 
років, які й нині є особливо дискусійними, з’ясувати 
наукові думки дослідників та їх оцінки щодо 
фальсифікаторських домислів буржуазно-націона-
лістичних писак. 

Об’єктом дослідження є процес розвитку крає-
знавства Миколаївщини. 

Предметом даної статті став історіографічний 
та джерелознавчий огляд історії розвитку крає-
знавства Миколаївщини з 1917 по 1945 роки. 

Варто зазначити, що історична наука в умовах 
партійно-радянського режиму, зазнаючи постійних 
репресій, водночас і сама виконувала репресивні 
функції. З перших років радянської влади кожна 

праця істориків проходила відповідну цензуру на 
вірність принципам партійності, класовості та інтер-
націоналізму. 

Ступінь розробки зазначеної теми базується на 
дослідженні літератури довоєнного та воєнного 
часу, яку умовно можна згрупувати наступним 
чином: первинні історичні джерела, агітаційно-
пропагандистські публікації, хронологічно-історичні 
події розвитку краєзнавства та праці дослідницького 
характеру, які містили інформацію про розподіл 
ринку промислових товарів та продуктів сільського 
господарства між різними формами власності, а 
також наукові праці сучасних науковців і дослід-
ників [1], що підкреслювали суперечливість процесу 
становлення краєзнавства Миколаївщини, висували 
неоднозначні оцінки їх результатів, досить аргу-
ментовано розкривали трагічні сторінки розгрому 
краєзнавчого руху у 30-х роках ХХ ст. та причини 
замовчування проблеми голодомору й репресій. 

Краєзнавчі дослідження на Миколаївщині в 
радянські часи започатковані на початку 20-х рр. 
ХХ ст. відповідно декрету Раднаркому УСРР «Про 
передачу історичних пам’ятників і предметів мис-
тецтва до відання Наркомату освіти України» [2], 
який сприяв створенню комітетів охорони пам’яток 
мистецтва і старовини при губернських та повітових 
відділах освіти. 

20 квітня 1920 року Раднарком видав постанову 
«Про націоналізацію та централізацію архівної справи 
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в Україні» [3]. Друковані твори були оголошені 
народною власністю. Видано ряд наказів про реє-
страцію усіх існуючих колекцій архівів, старовинних 
речей, заборону їх продажу губвідділом наросвіти. 
Надсилалися інструкції про облік та охорону усіх 
пам’яток давнини та мистецтва, заборону проводити 
розкопки курганів та могильників. 

Влітку 1920 року в Миколаєві організоване 
губернське статистичне бюро при губвиконкомі, у 
зв’язку з чим увесь статистичний матеріал Херсон-
ської губернії повинен був зосередитись у Миколаєві. 
Головний напрямок їх роботи – всебічна підготовка 
до перепису 1920 року [4]. 

У той час політичні структури намагалися ввести 
в краєзнавчий рух такі форми організації, які відпо-
відали б їхній меті та завданням. Проте незабаром 
почалася справжня «розруха» – стали руйнувати 
пам’ятники, бо вони мовляв, не підходили під нові 
політичні мірки. Першим «ліг» Грейг. Миколаївський 
бульварно-сатиричний журнал «Бурав» у статті 
«Чорний адмірал» писав: «Коли нинішній Миколаїв 
був ще аракчеєвським поселенням, приїхав керувати 
ним представник старовинного шотландського роду 
адмірал Грейг. З бронзи був відлитий гігантський 
монумент, поставлений на гранітну скелю і оточений 
допотопними гарматами і якорями. Цьому, почор-
нілому від часу пам’ятнику, судилося дожити до 
Жовтневої революції, але проіснувати при ній не 
вдалося. У 1922 році робоча рука стерла з лиця 
землі цей привид феодальної епохи і «адмірал» 
знайшов собі спокій біля воріт археологічного 
музею, де і лежить лицем вниз» [5]. Проте журнал 
«Бурав» марно знущався над Грейгом, це йому не 
допомогло – вийшло всього 9 номерів, і його закрили 
ті ж більшовики, яким він улесливо підспівував. А 
пізніше, у 1922 р., зламали пам’ятник героям війни 
1812 р. Його узурпували під пам’ятник бійцям 
Сиваської дивізії, навіть не потрудившись хоча б 
відреставрувати обеліск після руйнування пам’ятника. 

З часом з’явилася і нова термінологія. У працях 
В. М. Качинського та А. І. Хрящевої знаходимо 
перший і єдиний на той час використаний термін 
«фермер» для пояснення фермерського типу ведення 
селянського господарства у 1920-х рр., як органі-
заційної форми «дрібнокапіталістичного земле-
робства», а також описані соціально-економічні 
характеристики цього нетрадиційного для україн-
ського села виду приватного аграрного підприєм-
ництва [6]. В рамках марксистських підходів у 
1920-ті рр. розпочалася розробка методології 
вивчення життєвого рівня робітників, для чого стали 
використовувати статистичні дані бюджетних індек-
сів. Найпоширенішим напрямком перших досліджень 
був аналіз бюджету робітничої сім’ї як складової 
матеріального добробуту, вивчення різних форм 
кооперування та розкриття його перспектив, проте всі 
вони лише доводили ефективність і перспективність 
некапіталістичних форм ведення господарства. 

Пізніше І. В. Гаврилова у статті «Освітяни і роз-
виток краєзнавства Миколаївщини у 1925-1931 ро-

ках» пояснювала, що в кінці 20-х років почалося 
зародження культу особи Сталіна, а разом з цим 
репресії та марксистський наступ на історичну науку. 
Ідеологічним цькуванням та репресіями небажаних 
економістів, примусовою комунікацією наукових 
інституцій були знищені наукові школи й напрями. 
Комуністична адміністрація уніфікувала історичну 
науку й обернула її на служницю офіційної політики. 
Радянські дослідники потрапили у жорсткі ідеологічні 
рамки й не могли об’єктивно вивчати події, котрі 
відбувалися у суспільстві. Завдання накреслювалися 
сталінським режимом. У розлогому краєзнавчому 
збірнику «Миколаївщина» (1926), який підготували 
викладачі Миколаївського інституту народної освіти 
В. Ф. Фідровський, Л. П. Гармашова, Ф. К. Гейст 
та парадно-ювілейному виданні «Десять лет борьбы 
и строительства на Николаевщине» (1927) вміщу-
валися дослідження проблем НЕПу [7]. 

В радянській історичній літературі запанували 
марксистські теоретичні спрощення, догми про 
соціальну справедливість, ефективність парткерів-
ництва плановим економічним розвитком, міцність 
державної власності та конкурентоздатність коопе-
рації. Загальновизнаним стало твердження, що 
економічний стан робітників і селян перебуває у 
тісній залежності від успіхів соціалістичного бу-
дівництва. 

Звернення до НЕПу відбувалося винятково з 
політичних мотивів, аби довести мудрість В. І. Леніна 
й Й. В. Сталіна, підтвердити вірність політики 
правлячої партії, яка завдяки «непівському маневру» 
забезпечила «перемогу соціалізму». Отож здобутки 
першого етапу історіографії НЕПу були втрачені. 
Увага дослідників концентрувалася тепер на тира-
жуванні її офіційних оцінок. Водночас майже не 
розкривався процес застосування її економічних 
важелів: торгівлі, податкової й цінової політики, 
кредиту тощо. 

На радянську історіографію визначальний вплив 
справив сталінський підручник «Історія ВКП(б): 
Короткий курс» (1938), який визнавав НЕП законо-
мірною політикою перехідного періоду від капіта-
лізму до соціалізму. Відтак підручники з історії та 
економіки лише ілюстрували офіційні настанови. 
Особливістю радянської історіографії НЕПу 1930-х – 
першої половини 1940-х рр. було те, що практично 
реалізовану сталінську версію нової економічної 
політики подавали як автентичну ленінську кон-
цепцію. 

В наступному в статті М. Ю. Ласинської «Істо-
рична творчість і наукова спадщина Миколаївських 
істориків – краєзнавців першої половини ХХ століття» 
розкрито не лише наукові дослідження і видання, 
але й репресивні тортури, трагічні долі миколаївських 
істориків-краєзнавців [8]. 

Варто зазначити, що вже з перших років ста-
новлення радянської влади на Миколаївщині державні 
й політичні структури проводили політику подвійних 
краєзнавчих стандартів. Державні структури, з 
одного боку, проголошували принцип рівноправності 
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в діяльності громадських організацій, з іншого – з 
особливою підозрою ставилися до краєзнавчих 
осередків, які виникли в дореволюційний час. 

Активізувалася робота наукових товариств, проте 
їх перереєстрація створювала вакуум, недовіру та 
підозри. Церковні історико-археологічні товариства 
закривалися. Професорські кадри, які створювали 
підвалини наукового краєзнавства в товариствах, 
піддавалися переслідуванням, політичним шельму-
ванням. Ідеологічного тиску зазнавали організації 
«Просвіти», які в період царських часів, в добу 
Української революції 1917-1921 рр. відіграли значну 
роль у дослідженні історії. 

6 квітня 1921 року було утворено Комісію з 
історії Жовтневої революції і комуністичної партії 
(істпарт) при губвиконкомі, яка активно почала діяти 
лише з серпня 1922 року з приходом В. М. Фідров-
ського, першого «червоного ректора» Миколаївського 
педінституту. Під його головуванням сформувалося 
губернське бюро істпарту, при якому організовані 
літературна, археологічна, музейно-виставкова ко-
місії та відкрито музей революції. На той час він 
очолював історію з вивчення революційних подій 
Миколаївського краю. До науково-дослідної роботи 
залучав молодих науковців, студентів. Створив і 
керував на громадських засадах музеєм революції, 
при якому відкрили бібліотеку-читальню. Незабаром 
вийшли з друку такі великі колективні розробки за 
редакції професора В. М. Фідровського, як «Сторінки 
боротьби», «1905 рік на Миколаївщині», «Жовтень 
на Миколаївщині», «Наваль у 1905 році», побачив 
світ путівник музею та ін. В умовах масових полі-
тичних репресій 3 липня 1937 року В. М. Фідров-
ського заарештували, а 17 вересня цього ж року 
розстріляли за міфічну належність до троцькістсько-
зінов’євської терористичної організації на Дніпро-
петровщині [9]. 

У наукових працях миколаївського професора 
В. П. Шкварця про відомих краєзнавців – мико-
лаївців минулого говорилося, що від репресій, крім 
В. М. Фідровського, постраждали й відомі мико-
лаївські краєзнавці Феодосій Камінський, Микола 
Лагута, Сергій Цвєтко, Олександр Яната [10]. 

У 1922 р. припинило існування Одеське това-
риство історії і старожитностей, що виникло ще в 
1839 році. Замість нього у 1923 році була створена 
Одеська комісія краєзнавства, яка об’єднувала 
дослідників Північного Причорномор`я. У березні 
то ж року виникло наукове товариство імені Миколи 
Аркаса при ВУАН. З цього часу миколаївець 
М. Лагута став його секретарем та проводив науково-
дослідницьку роботу з виявлення та фіксації тих 
пам’яток, що були пов’язані з подіями міста і краю. 
Збираючи археологічні знахідки, предмети старовини 
та експонати, він створив кабінет краєзнавства. 
Його діяльність спрямовувалася на забезпечення 
навчальних закладів літературою з історії рідного 
краю відповідно до програм з краєзнавства [11]. 

Микола Дмитрович Лагута продовжував публі-
кувати нариси про М. Аркаса, Р. Судковського. 
Багато цікавих повідомлень з історії Миколаєва 

міститься в працях М. Д. Лагути «Николаевщина. 
Краеведческий сборник» – (1926), «Хронология 
главнейших исторических событий города Нико-
лаева» (1927). У цих працях він найглибше розкрив 
історію рідного краю, намагаючись прослідкувати 
події в історії міста з 1774 до 1920 року. А у 1928 
році опублікував працю «Вся Миколаївщина» [12]. 
Проте активна діяльність М. Д. Лагути, його натх-
ненне заняття краєзнавством, входження до керів-
ництва «Просвіти», викладання українською мовою 
та вимоги щодо становлення української мови у 
всіх школах не могли лишитися непомітними для 
комуністичної машини терору. Тому проти нього 
була штучно сфабрикована справа, згідно якый 
М. Д. Лагуті інкримінували членство у «Спілці 
визволення України», а також зв’язки з польською 
розвідкою», – писала М. Ю. Ласинська. Після черго-
вого звільнення з під варти його втретє заарештували, 
і 15 листопада 1937 року винесений смертний вирок 
було виконано [13]. 

У 1924 році в Одесі було створено переїзний 
музей-фургон, який протягом трьох років подорожу-
вав селами Миколаївщини, Одещини, Херсонщини, 
розповсюджуючи знання з сільського господарства, 
світознавства, санітарної освіти. А. Миколюк у статті 
«Переїзний музей на селі» (1927 р.) повідомляв, 
що у Первомайському районі музей обслуговували 
місцеві агрономи та вчитель Мигіївського сільгосп-
технікуму. Музей-фургон з виставками супрово-
джували штатні працівники, залучаючи місцевих 
науковців. Він побував у 91 селі Півдня України. 
Учитель Семен Мирошниченко з села Ново-Павлівка 
Березнегуватського району писав: «…якби такі 
люди частіше відвідували селян, то вони б скоріше 
допомогли скасувати страшну темряву, що нависла 
над селом». 

У 1925 році на допомогу краєзнавцям вийшло з 
друку друге видання книги М. В. Муратова «Изучение 
местного края», доопрацьоване та перероблене. В 
журналі «Етнографічний вісник» 1925 року йшлося 
про конкретні рекомендації для вивчення історії 
сіл, які подавала книга Триліського О. «Сучасне 
село». В ній, для прикладу, розміщувалася схема 
монографічного вивчення Ново-Одеського району 
Миколаївської округи. На шпальтах цього часопису 
в 1927 році було надруковано докладний огляд 
літератури на тему «Школа та краєзнавство» за 
1925-1926 роки. У своїй праці О. Рубан «Етно-
графічна комісія Академії наук України. Народна 
творчість та етнографія» (1999) писав, що у Возне-
сенську на той час успішно працював шкільний 
краєзнавчий гурток, який налічував 71 школяра і 
брав участь у розробці однієї з комплексних тем. 
Була налагоджена кореспондентська мережа з 
периферією, визначені основні напрямки досліджень: 
фольклор виробничий, народний, родинний; народні 
пісні; календар: прислів’я, приказки, легенди, істо-
ричні перекази [14]. 

Проте жодних згадок про дослідження голодних 
1921-1923 років у дослідженнях 20-х рр. не було. 
Адже відомо, що цей голод не тільки не запере-
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чувався, але й офіційно визнавався радянською 
владою. Час від часу тривожні повідомлення про 
голод з’являлися у пресі. Так, у газеті «Більшовик» 
від 4 січня 1923 року повідомлялося, що північна 
частина Миколаївського повіту, що вважалася благо-
получною, поступово переходила на голодний 
пайок. Всі почали вживати сурогати. А з березня 
1923 року до Миколаївського виконкому знову 
почали надходити відомості про жахливі факти і 
картини голоду. 

Особливо цінну інформацію можна знайти в 
«Бюллетене Опродгуба Херсонской губернии» за 
1920-1921 рр. – друкованому органі Продовольчого 
комітету, котрий займався й продрозкладкою на 
Миколаївщині. Показові й цікаві статистичні мате-
ріали вміщувалися в щорічних виданнях 1920-1922 рр. 
під назвою «Отчет Николаевского губэкономсове-
щания Совета труда и обороны», де окремими 
розділами висвітлювалося питання: «Голод и борьба 
с ним». У них досить критично оцінювалася політика 
центру. Важливе значення має інформація звіту 
Миколаївського окружного виконавчого комітету 
за 1921-1923 рр. Проте в цілому важливі складові 
голоду (масштаби, обсяги, наслідки) здебільшого 
не порушувалися. 

У наступні десятиліття із зрозумілих ідео-
логічних причин ці питання ні на всеукраїнському, 
ні на регіональних рівнях не порушувалися як в 
наукових виданнях, так і взагалі у засобах масової 
інформації. 

У листопаді 1993 року була створена й нині 
активно діє Миколаївська асоціація дослідників 
голодоморів, яку очолює доктор історичних наук, 
професор М. М. Шитюк. У 1997 р. в Київському 
видавництві «Геліон» вийшла перша книга М. М. Ши-
тюка «Голодомори ХХ ст.» та низка інших праць, 
де на конкретному історичному матеріалі з раніше 
закритих фондів архівів розкриваються причини, 
жахи голодоморів, на території Миколаївщини в 
1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 рр. [15] Показано, 
що в результаті злочинної діяльності тогочасного 
режиму загинули сотні невинних жертв українського 
та інших народів, які проживали на території області. 

У минулому неодноразово робилася спроби 
активізувати краєзнавство. 31 січня 1926 року в 
Миколаєві була скликана міська краєзнавча конфе-
ренція, яка мала на меті наукове дослідження 
Миколаївського регіону. 

В бюлетені Миколаївської кругової інспектури 
народної освіти 1927-1928 навчального року, виданій 
в Миколаєві (1927 р.), розміщувалася начебто по-
казова стаття викладача історії профруху та дитячого 
руху ІНО Б. М. Шульмана під заголовком «Який 
характер повинно мати краєзнавство в школі». 
Зазначалося, що в старій дореволюційній школі 
теж було краєзнавство історично-археологічного та 
етнографічного напрямків. При цьому наголошував 
на тому, що на місцеве краєзнавство треба «…ди-
витися тепер не очима вченого з його прихильністю 
до аналізу, не очима археолога, а очима нової 
революційної людини…». 

У 1927 році в першому номері журналу «Крає-
знавство», вийшла стаття Ю. Зайцева «Краєзнавство 
і шкільні програми», в якій стверджувалося, що: 
«…учитель, як єдина культурна сила нашого села, 
вже усвідомив себе на цій роботі і зробився 
головним організатором і практичним робітником 
на полі нашого краєзнавства». 

Однак, як виявлялося, на той час справжнє істо-
ричне краєзнавство вже не вписувалося в тодішнє 
життя. В часопису «Краеведение» (1929) підкреслю-
валося, що «нужды сегодняшнего дня: экономика, 
здравоохранение интересуют в 6 раз больше, чем 
археология и история вместе взятые». 

На початку 30-х років краєзнавці Миколаївщини 
підготувати монографію з історії та природи краю 
за схемою, розробленою викладачем географії ІНО 
І. А. Корєнєвим, який 30 листопада 1930 року 
представив її на обговорення. Неоціненним істо-
ричним та етнографічним джерелом стали відомості 
стосовно назв одягу, їжі, хатніх предметів побуту, 
які високо оцінюються навіть тепер. У ці роки зі 
шпальт газет не зникав девіз «Кожен трудящий 
повинен бути краєзнавцем» [16]. 

Середина 30-х років ХХ ст.. була найбільш 
трагічною для краєзнавчого руху, саме тоді сотні і 
тисячі його організаторів у всіх регіонах України 
були піддані політичному тиску і репресовані. Так 
влада продемонструвала, що на цьому етапі їй не 
потрібні організації, в яких сповідується принцип 
демократизму, для яких пріоритетними були про-
блеми національно – культурного розвитку, вивчення 
проблем рідної мови, культури, збереження пам’яток 
історії. 

Молодий історик В. І. Стрельський у 1935 році 
був призначений старшим науковцем Миколаївського 
обласного державного архіву. Перші його праці 
присвячені історії міста і Миколаївщини в цілому, 
революційній боротьбі робітників кораблебудівного 
заводу імені А. Марті та діяльності Миколаївської 
ради робітничих депутатів у 1905 році. Він у 
1937 році, працюючи в Миколаївському педаго-
гічному інституті, написав чимало наукових статей з 
історії розвитку феодальних і капіталістичних від-
носин на Миколаївщині. Пізніше з’явилися його 
нариси про боротьбу трудящих Миколаєва з кайзе-
рівськими окупантами у 1918 році. Згодом розпочав 
археографічну роботу. А на основі архівних мате-
ріалів видав фундаментальний збірник документів 
«З історії міста корабелів». Підготовлений збірник 
не побачив світ у зв’язку з початком Великої Віт-
чизняної війни [17]. З кінця 1937 р. стала видаватися 
газета Миколаївського обкому партії «Більшовицький 
шлях», яка друкувала краєзнавчі нариси. 

У воєнні 1943-1944 рр. було прийнято кілька 
постанов про відродження краєзнавства: утворення 
нових музеїв різних профілів та видів, забезпечення 
різних промислів та ремесел. Раднарком України 
зобов’язав взяти під охорону всі військові кладовища, 
братські та окремі могили на яких потрібно було 
встановити пам’ятники та викарбувати прізвища і 
військові звання загиблих [18]. 
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Отже, державна політика щодо краєзнавчого 
руху в 1917-1945 рр. була неоднозначною. Для неї 
характерні подвійні стандарти: якщо на першому 
етапі влада ще толерантно ставилася до існування 
різноманітних товариств, мирилася з їх демокра-
тизмом, дослідженнями актуальних проблем регіонів, 
активною роботою зі збереження пам’яток культури 
і природи, то, починаючи з кінця 20-х років, рішуче 
змінює своє ставлення на негативне до краєзнавства. 
Особливо яскраво проявляється політичний тиск, 

все більше і більше застосовуються адміністративні 
важелі впливу на краєзнавців та установи організації. 
З особливою наполегливістю це провадилося на фоні 
сфабрикованого процесу СВУ та інших спецопе-
рацій НКВС. З середини 30-х рр. ХХ ст. цей тиск 
змінюється політичними переслідуваннями і репре-
сіями, термін «краєзнавство», «краєзнавчий рух», 
«краєзнавчі осередки» надовго зникають із вжитку 
як в засобах масової інформації, так і в наукових 
публікаціях. 
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ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ 

1927-1941 рр. У ВІТЧИЗНЯНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ 
 
 

Стаття присвячена проблемі наукового вивчення адміністративно-терито-
ріального устрою України у 1917-1941 року. На основі хронологічно-проблемного 
принципу автор виділяє радянський та сучасний український період історіографії 
проблеми. В межах кожного періоду проаналізовано основні публікації, визначено 
методологічні принципи та коло джерел, на яких базується дослідження. 

Ключові слова: Україна, адміністративно-територіальний поділ, історіографія, 
методологічні принципи, джерела. 

 
Статья посвящена проблеме научного изучения административно-террито-

риального устройства Украины в 1917-1941 гг. На основе хронологически-
проблемного принципа автор выделяет советский и современный украинский период 
историографии проблемы. В пределах каждого периода проанализированы основные 
публикации, определены методологические принципы и круг источников, на которых 
базируется исследование. 

Ключевые слова: Украина, административно-территориальное устройство, 
историография, методологические принципы, источники. 

 
The problem of scientific studying of administrative-territorial device of Ukraine in the 

period of 1917-1941 is highlighted in the article. On the basis of chronological and problematic 
principles the author allocates soviet and modern Ukrainian historiographical periods of 
the problem. The basic publications within each period are analyzed, methodological principles 
and a circle of sources on which the present research is based are defined. 

Key words: Ukraine, the administrative-territorial device, a historiography, methodological 
principles, sources. 

 
 
Питання змін в адміністративно-територіальному 

устрої України з 1917 по 1941 рік в історичній науці 
ґрунтовно і комплексно ще ніким не розглядалося. 
Воно не стало предметом спеціальних досліджень. 
Окремі відомості, що проливають світло на цю 
проблему можна знайти в працях, які торкаються 
АТП Росії та Півдня України. Однак вони далеко 
не повні і переважно стосуються окремих періодів. 
Такі життєво важливі для розвитку держави і сус-
пільства питання, як територіальний устрій, адміні-
стративне районування, утворення національних 
адміністративно-територіальних одиниць, організація 
місцевого самоврядування та багато інших вирі-
шувались на Україні протягом десятиріч переважно з 
суто суб’єктивістських позицій, під впливом цілого 
ряду політичних та ідеологічних факторів, які 
повністю виключали науковий, об’єктивний підхід. 
Тож тема потребує подальшого дослідження. 

Метою даної статті є визначення загальних рис 
та особливостей процесу наукового вивчення проблем 
адміністративно-територіального устрою України 
у 1917-1941 роках, виділення і характеристика 
окремих історіографічних періодів, аналіз основних 
наукових праць. 

Вітчизняну історіографію даної наукової проблеми 
хронологічно можна умовно поділити на етапи: 
перший – початок XX ст. – 1930-ті роки, коли 
з’явились перші публікації, а потім наукова розробка 
проблеми набула визначальний характер в форму-
ванні фундаментальних досліджень в історичній і 
географічній науці; другий – середина 1950-х – 
1980-ті роки, коли в умовах лібералізації всього 
суспільного життя зростає інтерес до історичної 
науки та ідей національного відродження; третій – 
1990-ті роки – початок XXI ст., коли Україна встала 
на шлях незалежності, що стало передумовою аде-
кватних зрушень, зокрема, в питаннях державного 
будівництва, перегляду, переосмислення та пере-
оцінки донедавна панівних поглядів на адміністра-
тивно-територіальний устрій та національні цінності. 

Кожен з цих періодів має свою специфіку щодо 
методологічних підходів, більшої або меншої уваги 
до певних аспектів історії АТУ, інтерпретації та 
оцінки наведених фактів. 

На першому етапі вітчизняна історична наука 
розвивалася в рамках схем ортодоксального марк-
сизму-ленінізму, за якими визнавалося, що АТУ 
обумовлений принципами партійної доцільності, 
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завданнями і функціями пролетарської держави. 
Тому висвітлення науковцями того часу адміністра-
тивно-територіальних змін і реформ залишається 
не лише недостатньо висвітленою, але й досить 
дискусійною. Зокрема, не дістало належного висвіт-
лення питання роботи з національними меншинами 
радянських і державних органів України у 1920-х – 
на початку 1930-х років. 

Зрозуміло, що спроби об’єктивного наукового 
вирішення вказаної проблематики не можуть обійтися 
без урахування доробку попередніх поколінь дослід-
ників. 

Ідеї створення ефективної моделі адміністративно-
територіального устрою, принципи організації місце-
вої влади України в умовах після революції 1917 року 
вперше були висунуті й конкретизовані в працях 
М. С. Грушевського: «Звідки пішло Українство і до 
чого воно йде», «Вільна Україна», «Хто такі українці 
і чого вони хочуть», «Якої ми хочемо автономії й 
федерації», «На порозі нової України. Гадки і 
мрії» [1]. Свій внесок у наукову розробку питань 
територіального устрою зробили відомі українські 
історики і географи С. Рудницький, Д. Багалій, 
С. Томашівський, А. Буценко, І. Муругов, В. Кубі-
йович, В. Липинський [2]. 

Вони заклали не тільки методологічні принципи 
даної проблеми, але й всебічно проаналізували 
питання розвитку адміністративної та етнічної те-
риторії, її внутрішнього поділу, руйнівні впливи 
політики сусідніх держав, керівництва СРСР і УСРР 
на формування АТУ і місцевого самоуправління в 
Україні в один із найскладніших періодів радянської 
історії, коли український народ опинився перед 
загрозою втрати національно-культурної самобут-
ності. 

Незважаючи на певний примітивізм і догма-
тичність підходів українських істориків доби 1920-
1930-х років, сильним моментом в їх працях був 
аналіз державотворчих процесів. Вони не могли 
бути цілковито успішними в цьому питанні через 
брак відповідних конкретних досліджень. Натомість 
вони окреслили загальні контури майбутньої істо-
ріографії в питаннях АТУ, яка так і не постала в 
радянські часи через те, що більшість істориків 
цього покоління стала жертвою масових репресій 
у 1930-х роках. 

Вагомий науковий доробок з питань АТУ мають 
праці радянських і вітчизняних вчених у 1950- 
1980-х роках. У літературі цього періоду зберігалися 
всі основні концептуальні положення попереднього 
історіографічного дослідження проблеми АТУ, хоча 
з’явились і деякі нові підходи і тлумачення в цьому 
питанні. 

Протягом цього періоду виходять друком пере-
важно узагальнюючі роботи з історії територіального 
поділу Союзу і України, довідкові, енциклопедичні 
видання, присвячені даному питанню. 

Проблемі зміцнення суверенітету УСРР, її ролі 
в організації СРСР, у внутрішньому територіальному 
устрою присвячена монографія В. М. Бабія «Укра-
їнська радянська держава в період відбудови народ-

ного господарства (1921-1925 pp.) [3]. Розглядаючи 
проблеми реформи АТУ УСРР у 1922-1925 роках, 
він вважає, що основні принципи і характер держав-
ного апарату і АТУ є однотипним, бо суть тієї чи 
іншої держави, її адміністративний поділ визнача-
ються тим, в руках якого класу знаходиться державна 
влада. Щоправда, автор розглядає цю проблему з 
мотивацією, заснованою на радянських ідеологічних 
штампах. Крім того, хронологічні рамки роботи, 
дуже вузькі і не дають можливості мати повне 
уявлення про те, як складалася й розвивалася 
система АТУ в умовах тоталітаризму. 

Політичні аспекти цієї проблеми відображені у 
фундаментальних дослідженнях з історії України і 
Комуністичної партії [4]. Разом з тим у цих виданнях 
чітко проступають суб’єктивні ідеологічні погляди 
їх авторів, які ніяк не хотіли визнавати за Україною 
право на самостійну організацію територіального 
устрою і управління. Тому не можна спиратися 
некритично на ці видання. Необхідно здійснювати 
порівняльний аналіз з різними джерелами інфор-
мації, щоб одержати об’єктивний результат. 

В зазначений період історіографічних досліджень 
з’явились праці правознавців з проблем АТУ України. 
Окремі з них – відповідно згруповані документальні 
матеріали, інші – містять аналітичні нариси і таблиці. 
У ряді досліджень автори акцентують увагу на 
окремих аспектах проблеми: правовому регулюванні 
в питаннях розширення прав республік в означеній 
сфері [5], теоретичних проблемах розвитку дер-
жавного права і АТУ [6], взаємозалежності АТУ і 
системи органів місцевої влади [7]. 

Однак, ця група публікацій дуже ідеологізована 
та суб’єктивна. Автори уникали гострих питань, хоча 
з’явилося багато публікацій, позначених упередженим 
осмисленням різних аспектів АТУ. І тому ця літе-
ратура вимагає уважного критичного ставлення. 

Отже, другий період радянської історіографії 
вирізняється наступними особливостями: початок 
наукового осмислення проблеми, переважно у формі 
узагальнюючих монографій і окремих статей, при-
свячених адміністративно-територіальним реформам 
і аналізу їх правової бази; розгляд проблеми в руслі 
концепції радянського державного будівництва; 
вузькість джерельної бази дослідження. 

На початку 1990-х років, коли ситуація в сус-
пільстві зазнала докорінних змін, розпочинається 
новий, третій, етап у вивченні адміністративно-
територіального устрою в Україні, відбувається 
своєрідне «відкриття» теми на принципах українізації 
і повернення до людини, правди історії. В основі 
історіографічного аналізу даного етапу лежить прин-
цип проблемності. 

Зважаючи на важливість та малодослідженість 
цієї проблеми, широкий загал науковців і практиків 
започаткували велику кількість статей, монографій, 
підручників. У сучасній українській історичній науці, 
економічній та соціальній географії проблематика 
АТУ займає належне місце. 

Серед перших спроб дослідити політику адміні-
стративно-територіальних перетворень в Україні 
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протягом 1917-1941-го років варто виокремити 
статтю науковців Інституту історії України П. Пан-
ченка і С. Падалки [8], які трактують адміністративно-
територіальні зміни, як систему політичних заходів з 
чітко окресленою метою, розглядають правову базу 
реформ. 

Розробка методологічних і методичних засад 
реформування АТУ знайшла відображення у праці 
В. Нудельмана [9], який дійшов висновку, що збе-
реження існуючого АТУ України не дає можливості 
проводити сучасну регіональну політику і розкритися 
потенціалу місцевого самоврядування. 

Рубіж XX і XXI ст. ознаменувався виділенням в 
окремий науковий напрям історичної регіоналістики, 
яка поступово займає належне місце. Вона займається 
ретроспективними дослідженнями процесів регіо-
налізації та регіонального розвитку у географічному, 
історичному, етно- й соціокультурному контекстах, 
чим створюється ґрунт не тільки для позитивного 
вирішення питань історії АТУ, але й для посилення 
впливу історичної науки на прийняття управлінських 
рішень. 

Вітчизняні вчені мають вагомий науковий доробок 
з питань регіоналістики. Це, насамперед, праці 
В. Симоненко, О. Стегнія, М. Чурилова, М. Пала-
марчука [10]. Найбільший інтерес представляють 
праці Я. Верменич [11]. На основі конкретних 
історичних фактів, сучасної методології дослідження 
територіальної організації України на різних етапах 
її розвитку, авторка розглядає теорію регіоналізму 
з позиції історії, географії, етнографії, філософії. 
Від розуміння регіоналізації як різновиду районування 
вона переходить до позначення цим поняттям 
процесів підвищення ролі регіонів у житті сус-
пільства. 

Я. Верменич прийшла до висновку, що надмірна 
подрібненість системи АТУ стає на заваді оптимізації 
регіональної політики і розкриття потенціалу 
місцевого самоврядування, а тому необхідні зміни 
існуючого АТП. Однак, в її роботах не ставилась 
мета дослідити процеси реформування системи АТУ. 
В них викладені концептуальні і методологічні 
проблеми регіоналістики, ролі регіону як адміні-
стративно-суспільного організму. 

Звертають на себе увагу вагомі наукові розробки 
вчених географів. Починаючи з 90-х років XX ст. 
з’явилось немало публікацій, в яких подаються 
відомості про адміністративно-територіальний устрій 
України, розглядаються наукові проекти його удоско-
налення, які у різний час були запропоновані 
видатними діячами та вченими. 

Серед спроб дослідити політику адміністративно-
територіальних перетворень в Україні протягом 
1917-1941 років варто виокремити роботи географів 
М. Дмитрієнко та О. Маркової [12]. 

На відміну від вчених радянських часів, які 
вважали, що основні принципи і характер державного 
апарату і АТУ є однотипними і визначаються тим, 
в руках якого класу знаходиться державна влада, 
М. Дмитрієнко та О. Маркова є прибічницями іншої 
точки зору. Вони наголошують на тому, що основу 

визначення поділу території держави повинен 
становити принцип доцільності перерозподілу на 
основі історико-географічних та економічних факто-
рів з обов’язковим врахуванням етнічного складу 
населення, а вже згідно з поділом території буду-
ється апарат управління і його система. 

При цьому адміністративно-територіальні одиниці 
розглядаються ними як об’єкти і суб’єкти управління. 
Аргументуючи свої проекти щодо удосконалення 
адміністративно-територіального поділу українських 
земель, автори виходили з того, що в їх основу 
повинен лягти принцип найбільш оптимального 
поєднання природничо-географічних умов та істо-
рично складеної системи АТП національної території. 
З поділом території вони ув’язують й територіальну 
організацію місцевого самоврядування. Автори зро-
били спробу дослідити саме в історико-картогра-
фічному аспекті основні зміни АТУ республіки 
для розробки оптимальних схем територіального 
районування відповідно до сучасних соціально-
економічних потреб районів. Однак в роботі домінує 
географічний аналіз, а самі зміни АТП подані 
фрагментарно і не дають повного і чіткого уявлення 
про історію змін в АТУ України в, досліджуваний 
нами період. 

За роки незалежності набули розвитку правові 
дослідження АТУ. Правове забезпечення процесу 
формування адміністративно-територіального устрою 
України знайшло детальне висвітлення в дисертації і 
наукових статтях правознавця І. Зайця [13]. В зга-
даних працях подано перелік нормативних актів, що 
стали юридичною основою становлення сучасного 
адміністративно-територіального поділу України, 
простежується механізм прийняття рішень по даному 
питанню. На відміну від деяких правознавців, які 
на перший план організації радянської системи АТУ 
висувають всесторонне врахування природно-істо-
ричного, економічного факторів, національний склад, 
наближення державного апарату до населення, 
І. Заяць на перше місце ставить виділення індустрі-
альних населених пунктів в якості адміністративних 
центрів з метою укріплення керівництва суспільством. 

Представляє інтерес вивчення досвіду роботи з 
національними меншинами, нагромаджений в різних 
регіонах республіки. Важливі кроки в цьому питанні 
були зроблені істориками Донбасу в дослідженні 
національних проблем регіону [14], виявленні особ-
ливостей етнічного складу населення і актуальних 
питань розвитку національних меншин [15], аналізі 
минулого і майбутнього етносів Донбасу [16]. 

На початку XXI століття поряд з навчальними 
посібниками, брошурами та невеликими статтями 
у періодиці, зокрема, у спеціалізованих виданнях 
«Український історичний журнал», «Місцеве само-
врядування», «Відродження», з’явились перші дисер-
таційні дослідження, присвячені окремим проблемам 
адміністративно-територіального устрою і націо-
нально-державного будівництва в Україні [17]. 
Найбільший інтерес представляє дисертація О. В. Ан-
дрощука «Адміністративно-територіальні зміни в 
УРСР: плани, втілення, наслідки (друга полов. 40-х – 
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60-ті роки XX ст.). Автор, на наш погляд, вдало 
розкрив процес завершення найважливіших реор-
ганізацій в системі адміністративно-територіального 
поділу, коли була сформована територіальна струк-
тура на наступні десятиліття. Проте, дослідження 
проводяться у відриві від структурних змін в АТУ 
України у 1920-193 0-х роках, коли були закладені 
його основи. 

На сьогодні немає монографій і дисертацій, які 
б збігалися з темою і хронологією нашого дослі-
дження. Зроблені лише спроби дослідити окремі 
питання АТУ та національної політики радянської 
влади на різних етапах історії України, але вони 
лише доповнюють деякі аспекти даного дослідження. 

Таким чином, стан сучасних досліджень АТУ 
засвідчує необхідність розв’язання таких завдань: 
1) вдосконалення понятійно-термінологічного апарату 
АТУ, його концептуальних, методологічних та 
методичних засад; розширення джерельної основи 
цього питання шляхом вдосконалення статистики 
територіальних та етнонаціональних змін, переви-
дання історичних, статистичних і літературно-
дослідних матеріалів; поглиблення та розширення 
досліджень АТУ на державному та внутрішньо-
регіональному рівнях, пізнання й обґрунтування 
закономірностей в цьому питанні, підготовка тема-
тичних історичних довідок. 
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ПЕРШІ УЯВЛЕННЯ З МЕТРОЛОГІЇ 
ТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ В ПРИЧОРНОМОР’Ї, 
ЗАРУБИНЕЦЬКІЙ ТА ЧЕРНЯХІВСЬКІЙ 

КУЛЬТУРАХ 
 
 

У статті розкриваються історичні аспекти розвитку уявлень зі стандартизації 
та метрології на території України. Використовуючи архівний матеріал, автор 
проводить історіографічний аналіз розвитку метрологічних уявлень в Причорномор’ї, 
зарубинецькій і черняхівській культурах. Основна увага в статті звернена на 
перспективу подальшого розвитку науки метрології у народів, що населяли тери-
торію України. Автор приходить до висновку, що науковий потенціал в метрології 
та стандартизації існував ще до нашої ери, і це дозволяє свідчити про потенціал 
технічної культури в Україні як раніше, так і тепер. 

Ключові слова: Україна, метрологія, стандартизація, Причорномор’я, заруби-
нецька культура, черняхівська культура. 

 
Вчтатье раскрываются исторические аспекты развития представлений о 

стандартизации и метрологии на территории Украины. Используя архивный 
материал, автор анализирует развитие метрологических представлений в При-
черноморье, зарубинецкой и черняховской культурах. Основное внимание в статье 
обращено на перспективу дальнейшего развития науки метрологи у народов, 
населявших территорию Украины. Автор приходит к выводу, что научный 
потенціал в метрологи и стандартизации существовал кщк до нашей эры, и это 
свидетельствует о потенциале технической культуры в Украине как раньше, 
так и тепери. 

Ключевые слова: Украина, метрология, стандартизация, Причерноморье, зару-
бинецкая культура, черняховская культура. 

 
This article the historical aspects of development of presentations open up from 

standardization and metrology on territory of Ukraine. Utillizing the archived material, an 
author conducts the historiography analysis of development of metrology presentations in 
culture. Basic attention in the article is an appeal on the prospect of subsequent development of 
science of metrology on the basis of development of cultures which inhabited territory of 
Ukraine. Analysing, an author comes to the conclusion, that scientific potential in metrology 
and standardization of to our era and it allows to testify to potential of industrial crop in 
Ukrainiyak before so in the future. 

Key words: Ukraine, metrology, standardization, Black Sea Coast, zarubinets’ culture, 
chernyahow’s culture. 

 
 
В статті, на основі аналізу документальних 

матеріалів та їх узагальнення, розглядаються уявлення 
з метрології та стандартизації в Причорномор’ї, 
зарубинецькій і черняхівській культурах, вказуються 
досягнення і перспективи. Актуальність теми полягає 
в тому, що метрологія і стандартизація є одним з 
фундаментів загального розвитку технічного життя 
країни, тому необхідно досліджувати історичний 
розвиток цієї галузі. 

У І тис. до н. е. в українському Причорномор’ї 
та в Криму з’явилися народи іраномовної групи, 
які не мали своєї писемності, але засобами образо-
творчого мистецтва здійснили відчутний вплив на 

подальший культурний розвиток українських земель 
і метрологічні уявлення. До таких народів належать 
кіммерійці, скіфи, сармати. Першим народом, ім’я 
якого зберегла історія на теренах України, були 
кіммерійці. Вони з’являються в українських степах 
у кінці бронзового віку (2800-1200 р. до н. е.). За 
кіммерійської доби в Україні у вжиток входить 
залізо, яке витісняє бронзу (залізний вік в Україні 
датується XII ст. до н. е.-IV ст.). Спостерігається 
подальше вдосконалення засобів виробництва, 
постають численні городища, окопані ровами й 
обнесені валами. Скіфська кераміка зроблена без 
допомоги гончарного круга, хоча у сусідніх з скіфами 
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грецьких колоніях гончарний круг широко засто-
совувався. Скіфський посуд – плоскодонний і 
різноманітний за формою, значного поширення 
набули скіфські бронзові казани висотою до метра, 
що мали довгу й тонку ніжку та дві вертикальні 
ручки. Скіфське мистецтво добре відоме завдяки 
предметам з поховань – скіфських курганів – 
культових пам’яток VII-III стст. до н. е. У південній 
Право- і Лівобережній Україні знайдено величезні 
кургани, де ховали скіфських царів. Це кургани 
Чортомлик, Куль-Оба, Товста Могила, Солоха, Гай-
манова Могила, могильники скіфів на Полтавщині, 
Київщині, Поділлі, Херсонщині, в районі Дніпро-
вських порогів та в інших місцях [1; 4-5]. 

У II ст. до н. е. скіфи були витіснені сарматами 
в Крим та на смугу західного узбережжя Північного 
Причорномор’я. Сарматська культура була подібна 
до скіфської, але так і не перевершила останню. 
Сармати, як і скіфи, в мистецтві дотримувалися 
«звіриного» стилю з властивими йому особливос-
тями. Сарматська кераміка зроблена без допомоги 
гончарного круга, існувало також ковальське, шкі-
ряне, деревообробне, бронзоливарне виробництва, 
але рівня ремесел вони ще не досягли, хоча мали 
метрологічні уявлення і примітивні вимірювальні 
пристрої. Культура сарматських племен, які мешкали 
в II ст. до н. е. – IV ст. н. е. на території сучасної 
України, – невід’ємна складова стародавньої культури 
нашої Батьківщини. Зброя сарматів відрізнялася від 
скіфської, їхні мечі були довгі, пристосовані для 
рубання з коня – сармати були переважно кінними 
воїнами. 

Кримська земля – суцільний культурний шар, 
наповнений як залишками архітектурних споруд, 
так і рештками давніх статуй, амфор, монет, черепиці, 
глиняного посуду тощо. Наприклад, керченське 
зібрання нараховує більше 2 тисяч одиниць і є одним 
з найбільш представницьких і відомих у світі. 
Надбанням античного будівництва стала розробка 
прямокутного планування міст. Житлові будинки 
об’єднувалися в квартали, вулиці перетинались під 
прямим кутом, дороги мостили дрібним каменем, а 
вздовж доріг прокладали водостоки. Однією з най-
важливіших особливостей містобудування була 
наявність великої кількості колонад різного при-
значення – стої, портики храмів. Створювали й 
декоративні прикраси суто функціональних споруд – 
міські брами, фонтани тощо. Міста оточували 
фортечними мурами та вежами. В них формували 
майдани чіткої квартальної структури, зводили 
споруди адміністративного та громадського призна-
чення – гімназії, театри, будинки різних магістратур 
тощо. В цілому, для великих міст була типовою 
тридільна топографічна схема розташування: верхнє 
місто, нижнє, біля гавані, та схили, що з’єднували 
їх. Але верхнє місто могло не мати акрополя, саме 
такими були Ольвія та Херсонес. На противагу їм 
у Пантикапеї були добре укріплені акрополі. 

Існували метрологічні інститути в Херсонесі, 
який був заснований наприкінці IV ст. до н. е. Це 
було самостійне місто–держава з демократичною 

формою правління. Народні збори, що складалися 
з вільних громадян, вирішували питання війни й 
миру й затверджували закони. Міська рада, яка 
щорічно обиралася, впроваджувала проекти законів і 
контролювала діяльність виконавчих органів влади. 
Наприклад, колегія стратегів відповідала за обороно-
здатність, номофілаки (варта закону) зберігали дер-
жавні документи й стежили за виконанням законів. 
Здійснення контролю над дією метрологічної системи 
з боку держави також неможливо було без спеці-
альних інститутів. У місті з другої половини IV ст. 
до н. е. існував інститут магістратів, що здійснювали 
контроль над дотриманням мір і їх регулюванням 
(метрології і стандартизації). Одним з найбільш 
ранніх був інститут монетних магістратів. З останньої 
чверті IV ст. до н. е. функціонував інститут астиномів, 
які таврували стандартну торгівельну тару, мірні 
посудини, черепицю й контрольні гирі. Написи на 
клеймах астиномів містили в собі саме слово 
«астином», ім’я, іноді по батькові й монограму. 
Штампи для таврування вирізалися з дерева. У 
фондах Херсонеського музею зберігається більше 
2-х тис. амфорних ручок з клеймами місцевих 
астиномів, але не знайдено жодного штампа. Це 
говорить про те, що вони виготовлялися з крихкого 
матеріалу. Астиноми запрошувалися в майстерні, 
де проводилася перевірка мірного посуду й черепиці 
на відповідність існуючим еталонам. На вироби 
ставилися клейма, а потім їх обпалювали. 

Існував також інститут агораномів – ринкових 
наглядачів, які повинні були стежити за правильним 
уживанням ринкових мір торговцями й покарання 
шахраїв. Для того, щоб контролювати правильність 
мір, необхідно було мати еталони, вони були в 
Древній Греції, а також у грецьких колоніях, наприк-
лад в Херсонесі. Еталони були для амфор, черепиці з 
мармуру і каменя. Гончарі знімали з них розміри для 
того, щоб відтворити їх у своїх виробах. Існували 
й зразкові гирі, серед них були кам’яні, залізні, 
свинцеві і бронзові. Різним було і їх призначення. 
Бронзові гирі виготовлені дуже акуратно, з рівною 
поверхнею, з нанесеним номіналом ваги. Археологи 
вважають, що це й були зразкові гирі, які ви-
користовували для перевірки. Бронзові, залізні й 
свинцеві гирі мали невелику вагу й застосовувалися 
в роздрібній торгівлі. Кам’яні гирі були набагато 
важчими, ними зважували товар при оптових угодах. 
На деяких металевих гирях були чіткі напівсферичні 
вдавлення, в такий спосіб проводилося таврування 
гир при перевірці їх ваги. 

Результатом діяльності інституту магістратів 
було використання на території Херсонеської держави 
єдиної монетно-вагової системи, широке викорис-
тання на внутрішньому й зовнішньому ринку кера-
мічної тари й черепиці, виготовлених за стандартними 
еталонами, оскільки Херсонес – одне з прадавніх 
міст, забудова якого велася планово із застосуванням 
стандартних мір довжини. 

Основний матеріал для реконструкції планування 
Херсонеса дають обмірювання кварталів у північному 
й північно-східному районах міста. Обмірювання 
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кварталів дали наступні результати: перший і третій 
квартали мали розміри: (52,5х52,5) м2, другий і 
четвертий – (52,5х26,5) м2. Ширина вулиць, що 
прилягають до кварталів: поздовжніх – 6 м, попе-
речних – 3 м. Проведені обмірювання дозволяють 
надати реконструкцію плана міста. Місто ділилося 
на квартали поздовжніми й поперечними магістра-
лями. У результаті утворювалася сітка квадратів, 
що чергуються, і прямокутників з розмірами 52,5 
на 26,5 метрів або 100 на 50 єгипетських ліктів. 

Філософ Вітрувій, вважав, що при спорудженні 
будинку архітектор повинен був більше уваги при-
діляти дотриманню пропорцій, і дійсно розміри 
споруд Херсонеса відповідають певним стандартам. 
Найбільша кількість будинків мали розміри по осях 
кладок: приблизно (12,4х2,4) м2. Розмежування 
землеробських ділянок відбувалося за тими ж стан-
дартами. Землемірами була розбита сітка квадратів 
на місцевості, довжина сторони квадрата становила 
всі ті ж 52,5 метра. При розкопках Херсонеса на 
деяких вулицях до стін будинків були прибудовані 
додаткові стіни, що зменшують ширину вулиць. 
Археологи довго думали про призначення цих 
стін, а зробивши виміри, дійшли висновку, що в 
римський період підганяли таким чином ширину 
вулиць під свої стандарти. 

У V-IV стст. до н. е. набуває поширення будів-
ництво культових споруд, зокрема храмів та вівтарів. 
В античних містах-державах та найбільш визначних 
святилищах цього регіону існувало не менше як 
півтора-два десятки храмів. Серед них слід назвати 
залишки двох з них – Аполлона Дельфінія в Ольвії 
(V ст. до н. е.) та храм у Пантікапеї (друга поло-
вина V-IV стст. до н. е.). Храм у Пантікапеї мав 
6 колон, довжина головного фасаду становила 20 м, 
площа – 800-1000 м2. Храм, з двоскатним дахом з 
черепиці, був збудований на пагорбі (тепер – гора 
Митридат) на багатоступеневому цоколі, таким чи-
ном, він панував над навколишньою місцевістю [6]. 

Найяскравіше творчий геній давніх слов’ян 
виявися в зарубинецькій (II ст. до н. е. – II ст. н. е.) 
та черняхівській (ІІ-V стст. н. е.) культурах (відкрив 
В. В. Хвойко в 1899-1901 рр. в могильниках біля с. 
Зарубинці і с. Черняхове на Київщині). Слов’яни 
традиційно розвивали землеробство – провідну 
галузь господарства протягом тривалого часу. Про-
грес у землеробстві супроводився вдосконаленням 
сільськогосподарських знарядь праці. В I ст. до н. е. – 
I ст. у зарубинецькій культурі використовували 
дерев’яне рало, а черняхівці – плужне рало з 

залізним наральником. У VIII-X стст. збільшуються 
розміри ділянок і вдосконалюється конструкція. 
Наприклад, збільшується глибина оранки до 10-15 см 
для перевертання підрізаного пласта. Врожаї збирали 
невеликими серпами, відомі й залізні коси. На 
VIII-X стст. припадає масове використання жорен, 
плуга з залізним ралом. 

Важливе місце у виробничій діяльності слов’ян 
займала деревообробна справа. Археологічні знахідки 
дають підставу вважати, що токарний верстат, з’явив-
шись у III-IV стст., вже не зникає з виробництва. 
Деревообробка досягла високого рівня спеціалізації в 
галузі будівельної та столярної справи. Більша 
частина спеціалістів, серед яких Ю. В. Кухаренко, 
Л. Д. Поболь та інші, з слов’янами пов’язують 
зарубинецьку культуру. Це найдавніша археологічна 
культура, слов’янство якої майже не викликає 
заперечень. Але у питанні про її походження нема 
серед науковців єдності. Одні вбачають її корені у 
скіфській культурі, інші вважають, що зарубинецька 
культура склалася на основі кількох культур [2-3]. 

Черняхівська культура була зумовлена історичною 
ситуацією у Східній Європі І-ІІ стст., що спричинила 
якісно новий етап культурно-етнічних процесів на 
території України – етнокультурну інтеграцію її 
населення. Черняхівська культура, одна з перших 
культурних спільностей II-IV стcт., що виникли на 
українському ґрунті, складалася з трьох основних 
локальних груп: Північно-Західне Причорномор’я, 
межиріччя Дністра і Дунаю та лісостепова зона 
України. Цілком обґрунтовано можна припустити, 
що потреба у вимірах виникла, коли у людини 
з’явилася необхідність визначити розміри ділянки, 
відстань до об’єкта, при будівлі житла, в торгівлі, 
астрономії тощо. В стародавні часи частини люд-
ського тіла використовувалися як міри довжини: 
ширина великого пальця – дюйм, довжина стопи – 
фут і т. д. [7, с. 6]. 

Нерідко цими еталонами служили господарсько-
побутові предмети (коса, весло, відро, бочка тощо). 
Подекуди існували досить оригінальні міри відстані: 
кидь (Харківщина), палку закинути (Полісся), до-
вержай (Закарпаття), що означали відстань, на яку 
можна кинути камінець чи палицю. На Полтавщині 
була відома одиниця – приг (приблизно дорівнювала 
сажені, див. табл. 1.), утворювався він при стрибанні 
за допомогою палиці. Розповсюдженою мірою була 
гона, як показано в таблиці. Для більш точного 
вимірювання землі до одиниць виміру додавали 
гаки [9]. 

 
Таблиця 1 

Види гон і їх величина [8, с. 37] 
Види гон Величина, м
Добра 120 саженей = 258,48
Середня 80 саженей = 172,32
Мала 60 саженей = 129,24

 
Отже, у статті розглянуто історіографію та ви-

значено періодизаційну систему розвитку вітчизняної 
метрології в світовому контексті та показано основні 
історичні моменти кожного періоду. Аналіз літера-
тури з історії метрології показує, що немає праць, 

які давали б повний аналіз стану в метрологічній 
галузі. Для визначення перспектив метрології в 
нашій державі необхідно знати загальний зміст 
розвитку цієї науки протягом століть. 
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ВНЕСОК ІСТОРИКІВ-МИКОЛАЇВЦІВ 
У РОЗВИТОК ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ НА 

МИКОЛАЇВЩИНІ У XIX-XX ст. 
 
 

В цій статті автор аналізує внесок найвідоміших істориків–миколаївців в 
розвиток історичної науки на Миколаївщині у XIX-XX ст. Мова йде про рід Аркасів 
та М. П. Манганарі, М. Є. Слабченка та багатьох інших. Ці історики були вихідцями з 
Миколаївщини або тривалий час працювали на території нашої області, залишивши 
помітний слід у розвитку історичної науки в краї. 

Ключові слова: історики–миколаївці, історична наука, вихідці, розвиток, область. 
 
В этой статье автор анализирует вклад известнейших историков-николаевцев 

в развитие исторической науки на Николаевщине в XIX-XX вв. Речь идет о роде 
Аркасов и М. П. Манганари, М. Е. Слабченко и многих других. Эти историки были 
выходцами из Николаева или длительное время работали на территории нашей 
области, оставив заметный след в развитии исторической науки в крае. 

Ключевые слова: историки-николаевцы, историческая наука, выходцы, развитие, 
область. 

 
In this article the author examines the contribution of the most famous historians – 

Nikolaevtsev development of historical science in the Mykolaiv region in XIX-XX centuries. It 
is about family and Arkas MP Manhanari, ME Slabchenko and many others. These historians 
came from Nikolayev and long time working in our area, leaving its mark on the historical 
development of science in the region. 
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З часу свого заснування (у 1789 р.) Миколаїв 

вважався закритим військовим містом. Це й не 
дивно, адже у Миколаєві знаходились основні судно-
будівні верфі Чорноморського флоту Російської 
імперії. Від цього й походить назва «місто корабелів». 
Миколаївщина завжди вважалась найближчим тилом 
Чорноморського флоту, тому її значення важко було 
переоцінити. В той же час Миколаїв був важливим 
осередком культури у Північному Причорномор’ї, 
дав світу відомих науковців. В даній статті піде 
мова про істориків дореволюційної та радянської 
доби, довгий час вони перебували в тіні, а дехто 
взагалі був забутий. Метою даної статті є схарак-
теризувати творчість миколаївських істориків, які 
присвятили свої праці актуальним темам історичної 
науки. Тривалий час їх наукові надбання не були 
предметом історіографічних досліджень, але в останні 
15-20 років історики звернулись до їх спадщини 
(Т. В. Березовська, В. П. Шкварець, Т. Ф. Григор’єва 
та ін.). 

Автор ставить своєю метою звернути увагу 
наукової громадськості на здобутки миколаївських 
істориків, показати їх внесок в розвиток історичної 
науки, а особливо краєзнавства. 

Корифеями історичної науки на Миколаївщині, 
з впевненістю, можна вважати істориків з роду 
Аркасів. Своєрідність Аркасів полягає у тому, що, 

переселившись з Греції на Південь України, вони 
оселились в Миколаєві. Одного з народжених в 
нашому місті хлопчиків назвали Миколою. Цікаво, 
що це ім’я передавалось у Аркасів із покоління в 
покоління. Ще однією родинною особливістю цього 
сімейства була любов до історії. 

Сімейне захоплення історією пов’язане, перш 
за все, з ім’ям Захарія Андрійовича Аркаса (1793-
1866) – генерал-лейтенанта, українського археолога, 
історика, першого історика Чорноморського флоту. 
Далі естафету перейняв його брат – Микола Андрі-
йович Аркас (1816-1881) – адмірал, генерал-ад’ютант, 
головний командир Чорноморського флоту і портів, 
військовий губернатор міста Миколаєва, перший 
історик Російського військово–морського флоту [1]. 

Родинні традиції продовжив син Миколи Андрі-
йовича – Микола Миколайович Аркас (1853-1909) – 
історик, композитор, засновник миколаївської «Про-
світи». Саме його перу належить загальновідома 
«Історія України-Русі». У нього був також рідний 
син – Микола Миколайович Аркас (1880-1938) – 
учасник визвольних змагань українського народу, 
полковник армії УНР, УГА, театральний діяч, ре-
жисер. З приходом радянської влади жив в еміграції. 
Наступним відомим представником цього славетного 
роду був усиновлений онук Миколи Миколайовича – 
також Микола Миколайович Аркас (1898-1983) – 
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історик, доктор філософії, учасник українського 
національного руху, в радянські часи проживав в 
еміграції. Він був автором виданої у 1969 році у 
Торонто книжки «Історія Північної Чорноморщини», 
в якій описує розвиток регіону півдня України від 
найдавніших часів [2]. Звичайно, цей історик в 
радянські часи не визнавався. 

Ми не помилились – саме усиновлений онук. У 
багатьох людей це може викликати подив або 
недовіру, але так склалися сімейні обставини. У 
зв’язку з великою кількістю у роду Аркасів чоловіків 
з ім’ям Микола часто виникала плутанина, тому 
ще за життя історика і композитора в побуті і 
документах, щоб легше було розрізняти Аркасів 
Миколу Миколайовича (1853-1909) стали називати 
Аркасом-першим, його сина – Миколу Миколайовича 
(1880-1938) – Аркасом-другим, а усиновленого 
онука – Миколу Миколайовича Аркаса (1898-1983) – 
Аркасом-третім, або Аркасом-молодшим. 

Поряд з Аркасами вагомий внесок у розвиток 
історичної освіти на Миколаївщині зробив ще 
один український грек – це Михайло Павлович 
Манганарі (1804-1887), уродженець міста Євпаторії, 
головний командир Чорноморського флоту, вій-
ськовий губернатор Миколаєва та Севастополя [3]. 
Ще будучи молодим мічманом, він уже проявляв 
інтерес до досліджень Чорного моря. У 1835 р. на 
основі складеної Манганарі карти Чорного і Азов-
ського морів були видані місцеві карти цих морів. 
З 1837 по 1843 рр. очолював вивчення берегів 
Чорного і Мармурового морів. У 1843-1849 рр. він 
склав цінні карти Мармурового моря. З 1849 по 
1853 рр. – у Петербурзі, де підготував і випустив 
перший атлас Чорного, Азовського та Мармурового 
морів. Повернувшись до Миколаєва, завідував 
гідрографічною службою, був членом Морської 
вченої ради і членом Одеського товариства історії 
та старожитностей. Атласом і лоцією Манганарі 
користувалися і через 100 років. Зусиллями Манганарі 
в Миколаєві було відкрито першу велику бібліотеку 
(нині – обласна бібліотека ім. О. Гмирьова) [4]. На 
сьогодні, нажаль, ім’я Манганарі фактично забуте 
не лише в Україні, а й на Миколаївщині. Лише 
поодинокі науковці докладають зусилля, аби спіль-
нота знала про цього заслуженого діяча науки та 
морської справи. 

З Миколаєвом пов’язане ім’я ще одного відомого 
історика – Григорія Миколайовича Ге (1830-1911), 
краєзнавця, письменника, публіциста і драматурга. 
З 1879 р. він жив і займався творчістю в Миколаєві 
[5]. В 1879 та 1884 роках Ге обирався гласним 
Миколаївської міської Думи. У 1889 році миколаївці 
обрали його секретарем міської Думи, після чого 
він остаточно повернувся до Миколаєва. У 1890 році 
видав свою найважливішу історичну працю «Істо-
ричний нарис столітнього існування міста Миколаєва 
при гирлі Інгулу» [6]. Це була взагалі перша в 
Російській імперії, на той час, спроба дослідити 
історію нашого міста. 

На Миколаївщині народився Михайло Михай-
лович Кир’яков (1810-1839). Цей український історик 

та агроном був вихідцем с. Ковалівка Миколаївської 
області. У 1826 р. в Москві він захистив дисертацію і 
отримав вчений ступінь кандидата морально-полі-
тичних наук. Згодом Кир’яков був обраний членом 
наукового Паризько-Азіатського товариства. В липні 
1830 р. – активний учасник повстання проти короля 
Карла X у Франції [7]. 

Займаючись історичними дослідженнями, Михай-
ло Михайлович створив велику наукову бібліотеку. 
Став ініціатором і одним з організаторів Одеського 
товариства любителів історії та старожитностей. 
Згодом підготував статистичний опис і історичний 
огляд Херсонської губернії (1839 р.). Був обраний 
членом різних наукових товариств та установ, 
тобто інтереси Кир’якова не вичерпувались лише 
історією. Раптова смерть перервала всі здобутки 
цієї незвичайно особи. Йому було лише 29 років і 
за цей короткий проміжок часу він встиг отримати 
визнання і пошану [8]. 

Василь Михайлович Фідровський (1882-1937) – 
ще один представник чудової плеяди істориків 
Миколаївщини. Хоч цей науковець і не виходець з 
Миколаївщини, але він тривалий час проживав у 
Миколаєві та залишив помітний слід в освітянському 
просторі міста. Професор Фідровський з 1921 по 
1929 роки був ректором Миколаївського учитель-
ського інституту народної освіти (нині – МНУ 
ім. В. О. Сухомлинського). Василь Михайлович 
активно вивчав історію Миколаївщини. У 1926 р. 
вийшов з друку краєзнавчий збірник «Миколаївщина» 
за його авторства [9]. За редакцією Фідровського 
вийшли з друку інші великі колективні роботи: 
«Сторінки боротьби», «1905 рік на Миколаївщині», 
«Жовтень на Миколаївщині» та ін. [10]. 

Біда сталінських репресій не оминула і професора 
Фідровського, тому його подальша доля склалася 
трагічно. У 1937 році Василя Михайловича заареш-
тували. Йому приписували приналежність до абсо-
лютно міфічної терористичної організації. У тому 
ж році Фідровського розстріляли. 

Напевне найбільш трагічною та несправедливою 
була доля Михайла Єлисейовича Слабченка (1832-
1952). Останні дванадцять років свого життя цей 
славетний історик проживав на Миколаївщині у 
м. Первомайську. Михайло Єлисейович закінчив 
Одеський (Новоросійський) університет. На його 
формування як фахівця вирішальний вплив спра-
вили М. Грушевський та В. Антонович. 

Перша світова війна перервала наукову діяльність 
Слабченка і до науки історик повернувся лише у 
1918 році. Прибувши до Одеси, Михайло Єлисейович 
створює в Одеському університеті власну історичну 
школу. Крім того, відбувається науковий злет 
історика: Слабченко захищає докторську дисертацію 
і його обирають дійсним членом Всеукраїнської 
Академії Наук [11]. 

Але недовго тривала слава академіка Слабченка – 
згодом його заарештовують. Проте перший арешт 
не був тривалим. На початку 30-х рр. академіка знову 
заарештовують. Після відбуття свого терміну Слаб-
ченко переселяється до Первомайська. Повернутися 
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до педагогічної роботи Михайло Єлисейович зміг 
лише у 1948 році. Він працював вчителем одразу в 
двох первомайських школах. Місцеве керівництво 
знову було чимось невдоволене і у 1949 році 
Слабченка звільнили з посади. Напевне, партійні 
лідери заздрили науковим здобуткам вченого, або 
ж хотіли вислужитись перед вищим керівництвом. 
Тепер це достеменно не відомо. Цим вчинком 
начальства Слабченко був остаточно, морально та 
фізично, зламаний. Такого приниження він пережити 
не міг. У 1952 р. стражденне життя Михайла 
Єлисейовича Слабченка скінчилось. Історик помер 
прямо на вулиці, так і не зрозумівши в чому ж 
його провина перед радянським керівництвом [12]. 

Ось такою трагічною була доля визначного 
українського історика. І хіба заслужив до себе 
стільки зневаги автор майже 200 наукових праць 
та 6 підручників?! Хіба таким повинно бути ставлення 
до науковця, який заснував одеський центр україно-
знавства, виховав нову генерацію істориків, створив 
власну історичну школу?! До свого останнього 
подиху Слабченко був відданий історичній науці, 
хоча і сильно натерпівся через це. Успішний історик, 
який дуже швидко досяг найвищих висот в науці, 
напевне, комусь дуже заважав в ті часи, а, як відомо, 
в народі кажуть – «заздрість – гірше злості». Ось 
так незаслужено тріумфатор історичної науки став 
жертвою політичних інтриг. 

У цю складну годину, коли масові сталінські 
репресії торкнулися багатьох краєзнавців, коли 
були ліквідовані краєзнавчі гуртки, товариства, 
об’єднання, а історичне краєзнавство взагалі було 
оголошено буржуазною, нікчемною наукою, молодий 
історик В. І. Стрельський (1910-1983) спробував 
відновити в Миколаєві історичне краєзнавство. 
Цей чудовий історик, краєзнавець та педагог був 
уродженцем м. Курська, але частина його біографії 
була тісно пов’язана з Миколаєвом. У 1935-1941 рр. 
він працював у Миколаєві. Спочатку був призначений 
старшим науковим співробітником Миколаївського 
обласного архіву, з часом В’ячеслав Ілліч став 
його директором, та одночасно головою обласного 
архівного відділу. У 1937-1941 рр. він поєднував 
роботу в архівних установах з викладацькою діяль-
ністю, працюючи завідуючим кафедрою історії 
СРСР і УРСР та заступником декана історичного 
факультету Миколаївського державного педагогіч-
ного інституту. Закінчивши Московський історико-
архівний інститут, Стрельський став одним із 
провідних фахівців у своїй галузі [13]. Перші дві 
його роботи були присвячені історії революційної 
боротьби робітників заводу ім. А. Марті та діяльності 
Миколаївської Ради робітничих депутатів у 1905 р. 
З’явилося чимало статей В. І. Стрельського з історії 
розвитку феодальних та капіталістичних відносин 
на Миколаївщині [14]. 

19 червня 1941 р. в газеті «Південна правда» 
вийшла його стаття «Город Николаев. (По истори-
ческим местам нашей области)». За неповних 6 років 
перебування вченого у Миколаєві було опубліковано 
ним 50 статей з історії Миколаєва та Миколаївщини. 

З початком війни В’ячеслав Ілліч, разом з архівом, 
був евакуйований до Омська. Зі звільненням України 
від фашистів історик повернувся. У 1945 р. він 
очолив Центральний державний архів УРСР і в тому 
ж році захистив кандидатську дисертацію на тему 
«Історія міста Миколаєва» [15]. Це була перша 
такого роду наукова робота з історії Миколаєва. У 
1964 р. Стрельський отримав вчений ступінь доктора 
історичних наук, а наступного року – звання профе-
сора. За життя Стрельський став автором 300 дру-
кованих праць з проблем історії України, СРСР, 
джерелознавства, історії СРСР, геральдики, хроно-
логії, архівознавства, краєзнавства. 

Світове ім’я здобув собі Ілля Львович Борщак 
(1892-1959), який народився у с. Нагартава (нині 
Березнегувате) Миколаївської області. Навчався 
майбутній історик у Петербурзькому, Київському 
та Одеському університетах. У 1914 р. побував у 
Західній Європі в науковому відрядженні. Повер-
нувшись додому, потрапив на фронт Першої світової 
війни. Після лютневої революції був членом вій-
ськової ради Румунського фронту, згодом приєднався 
до українських демократичних сил. З січня 1919 р. 
був у складі місії УНР в США. Потім перебував у 
Парижі вже як секретар української делегації на 
мирній конференції. Внаслідок встановлення на 
Україні радянської влади Борщак змушений був 
залишитись у Франції. Після поневірянь та злиднів 
майбутньому історику вдалося отримати роботу 
перекладача. Згодом він почав займатися науковими 
дослідженнями та публіцистикою. Маючи доступ 
до західних джерел та архівів, Ілля Львович зумів 
по-іншому поглянути на багато аспектів історії 
України. До кола його наукових інтересів входили 
проблеми козаччини XVII ст., І. Мазепа та його 
час, Франція епохи Наполеона Бонапарта, історія 
української дипломатії та ін. Причому всі свої праці 
Борщак розглядав у специфічному українсько-
французькому контексті. Для Франції це було нове, а 
для України – так взагалі нечувано. Саме цим 
можна пояснити таку велику популярність праць 
Борщака у Франції. Ілля Львович є автором таких 
відомих праць: «Іван Мазепа. Життя та пориви 
великого гетьмана», «Вольтер і Україна», «Північна 
війна і французька дипломатія», «Мазепа і тодішня 
французька преса», «Гетьман Орлик і Франція», 
«Дедукція прав України», «Пилип Орлик» [16]. 

Варто додати, що після Другої світової війни І. 
Борщак хотів повернутись на Україну і, навіть, 
прийняв радянське громадянство. Але дізнавшись 
про повернення на Україну Л. М. Кагановича, від-
новлення репресій та голод 1946-1947 рр. відмовився 
від своєї задумки та повернув паспорт до посольства. 

Таким чином, доктор історичних наук, професор 
Державної школи східних мов у Парижі, директор 
Архіву української еміграції у Франції, редактор 
наукового журналу «Україна», член НТШ у Львові 
Ілля Львович Борщак до останнього був відданий 
Україні. Він активно сприяв зацікавленості фран-
цузьких та інших європейських науковців до історії 
нашої держави та зробив ряд визначних відкриттів, 
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як от віднайшов перший текст Конституції Пилипа 
Орлика [17]. 

Визначною особистістю Миколаївщини є Шнеєр 
Самарович Людковський (1923-1987). Цей шанований 
науковець пройшов пекло Другої світової війни, а 
після її закінчення здобув фах історика в Київському 
державному університеті. Шнеєр Самарович хоч і 
не був вихідцем з Миколаївщини, але присвятив 
нашому краю половину свого життя. 

У 1952 р. Людковський став директором Дер-
жавного архіву Миколаївської області. На цій посаді 
він пробув 32 роки, а загалом присвятив архіву 
35 років свого життя. 

У 1958 р. з-під його пера вийшов «Короткий 
довідник про архівні фонди й науково-довідкову 
бібліотеку Державного архіву Миколаївської області», 
у 1966 р. – путівник «Миколаївський обласний 
державний архів». Шнеєр Самарович дуже активно 
публікувався в часописах «Український історичний 
журнал», «Архіви України», «Советские архивы», 
«Исторический архив», «Нева» та ін. Був секре-
тарем редакційної колегії газети «Південна правда», 
членом редколегії і авторського колективу фунда-
ментальної праці «Історія міст та сіл Української 
РСР. Миколаївська область» (1971, 1981). Всього 
Людковський мав до 100 наукових публікацій, 
багато з яких і дотепер не втратили своєї актуальності. 
Шнеєр Самарович є автором і двох великих книг: 
«Г. І. Петровський у Миколаєві» (1974) і «Николаев. 
Страницы революционной славы. Путеводитель» 
(1986) [18]. Варто зазначити, що з невідомих дотепер 
причин Шнеєр Самарович так і не зміг захистити 
кандидатської дисертації, хоча, як ніхто, заслуго-
вував на це. 

Наступним відомим миколаївцем з когорти 
наших славетних науковців–істориків слід назвати 
Бориса Миколайовича Мозолевського (1936-1993) – 
відомого історика-скіфолога, археолога, поета і 

письменника. Мозолевський народився в с. Мико-
лаївка Веселинівського району Миколаївської області. 
Це саме він здійснив епохальне відкриття: у 1971 році 
знайшов золоту Скіфську пектораль. Борис Микола-
йович Мозолевський був унікальною та всебічно 
обдарованою людиною свого часу, адже він досягав 
успіхів у всіх своїх починаннях [19]. 

Підсумком багаторічних наукових досліджень 
Бориса Мозолевського стала книга «Скіфський степ» 
(1983). В ній історик вдумливо, але в той же час 
легко для сприйняття розкриває загадки скіфів, 
пояснює особливості розвитку скіфського суспільства. 
На основі археологічних артефактів Мозолевський 
намагався відновити та показати читачу спосіб 
життя, вірування та звичаї скіфів. Це була перша і 
єдина на той час популярна книга про скіфів [20]. 

Незважаючи на всі свої здобутки, Мозолев-
ський так і не отримав належних йому пошани і 
визнання. З часом цей науковець взагалі канув у 
забуття. Про великого археолога і чудового поета 
просто забули. А хіба він це заслужив? Його відкриття 
має величезне значення для світової науки. 

Отже, Миколаївщина заслужено може вважатися 
одним із центрів розвитку історичної науки. З 
Миколаївщиною пов’язала себе ціла плеяда відомих 
істориків, які вийшли за регіональний рівень і 
здобули всеукраїнське визнання. Це рід Аркасів, 
І. Л. Борщак, Г. М. Ге, М. М. Кир’яков, Ш. С. Люд-
ковський, М. П. Манганарі, Б. М. Мозолевський, 
М. Є. Слабченко, В. І. Стрельський, В. М. Фідров-
ський та ін. Тривалий час окремі з них перебували 
в забутті, але тепер вони заслужено займають своє 
місце серед інших відомих діячів науки. Проте 
окремі наукові постаті до сьогодні залишаються 
забутими. Заради відновлення історичної справед-
ливості необхідно продовжувати всебічні дослідження 
з цієї проблематики. 
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УДК 908(477.73) «1861» 
Тригуб П. М. 

 
 

СЕЛЯНСЬКА РЕФОРМА 1861 р. 
НА МИКОЛАЇВЩИНІ: 

ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ 
 
 

У даній статті автор аналізує передумови, хід і наслідки селянської реформи 
1861 року на Півдні України, зокрема на території Миколаївської області. Зроблено 
висновок, що селянська реформа у південному регіоні мала й певні особливості: 
селянські наділи були порівняно вищий, ніж у центральних губерніях України і Росії; 
склалася потужна верства заможного селянства, яка використовувала найману 
працю; саме на Півдні України склався великий ринок найманої праці, який обслуговував 
великі поміщицькі латифундії. Водночас проникнення і поширення товарно-грошових 
відносин у південне село сприяло появі численних малих підприємств з переробки 
сільськогосподарської продукції, а також кустарних селянських промислів. 

Ключові слова: селянська реформа 1861 року, Південь України, селянські наділи, 
заможне селянство, поміщицькі латифундії, ринок найманої праці, товарно-грошові 
відносини. 

 
В данной статье автор анализирует предпосылки, ход и последствия крестьян-

ской реформы 1861 года на Юге Украины, в частности на территории Николаевской 
области. Сделан вывод, что крестьянская реформа в южном регионе имела и 
определенные особенности: крестьянские наделы были более высокими, чем в 
центральных губерниях Украины и России; возникла мощная прослойка зажиточного 
крестьянства, которая использовала наемный труд; именно на Юге Украины сфор-
мировался рынок наемного труда, обслуживающий крупные помещичьи латифундии. 
Одновременно проникновение и распространение товарно-денежных отношений 
в украинском селе способствовало появлению многочисленных малых предприятий 
по переработке сельскохозяйственной продукции, а также крестьянских кустарных 
промыслов. 

Ключевые слова: крестьянская реформа 1861 года, Юг Украины, крестьянские 
наделы, зажиточное крестьянство, помещичьи латифундии, рынок наемного труда, 
товарно-денежные отношения. 

 
In given article the author analyzes preconditions, a course and consequences of 

country reform of 1861 in the south of Ukraine, in particular in territory of the Nikolaev area. 
The conclusion is made, that country reform in southern region had and the certain 
features: country plots were higher, than in the central provinces of Ukraine and Russia; 
there was a powerful layer of prosperous peasantry which used wage labour; in the south 
of Ukraine the market of wage labour serving large landlord’s domains was generated. 
Simultaneously penetration and distribution of commodity-money relations into the 
Ukrainian village promoted occurrence of numerous small enterprises on processing 
agricultural production, and also country domestic industries. 

Key words: country reform of 1861, the South of Ukraine, country plots, prosperous 
peasantry, landlord’s domains, the market of wage labour, commodity-money relations. 

 
 
У 2011 р. минає 150 років від скасування крі-

посного права в Російській імперії. Саме 19 лютого 
(5 березня) 1861 р. було видано Олександром ІІ 
маніфест про звільнення поміщицьких селян від 
кріпосної залежності. Селянська реформа започат-
кувала низку інших реформ, які прискорили розвиток 
Росії по капіталістичному шляху. 

Зазначена подія викликала появу великої кількості 
наукових досліджень, які давно вже проаналізовані й 

оцінені історіографами. У зв’язку з цим перспек-
тивним уявляється регіональний аспект цієї проблеми 
в межах того чи іншого історичного регіону чи 
навіть окремої області. Що стосується Миколаївщини, 
то скасуванню кріпосного права на території області 
торкалися автори «Истории городов и сел. Украин-
ской ССР. Николаевская область» [1], навчального 
посібника з історії Миколаївської області для учнів 
7-11 класів [2], виступів на краєзнавчих науково-
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практичних конференціях. Автор цієї статті поставив 
своєю метою показати передумови, хід та наслідки 
селянської реформи на Миколаївщині. 

Насущна необхідність заселення і якомога швид-
кого освоєння Північного Причорномор’я визначила 
й аграрну політику російського царизму на півдні 
країни. Основні її напрями відобразив план про 
роздачу в Новоросійській губернії казенних земель 
до їх заселення від 22 березня 1764 року. Згідно 
плану «всякого звання люди» могли одержати в 
Новоросії землі при умові їх заселення за власний 
рахунок протягом трьох років. 

Встановлена гранична норма такого землевоз-
лодіння дорівнювала 1440 десятинам, а «всякого 
звання люди» одержували ділянки державних земель 
у розмірі 28-30 десятин при умові, якщо вони 
згодяться стати військовослужбовцями чи поселен-
цями. Цим правом широко скористались державні 
селяни. Пізніше розміри наділів, котрі їм роздавались, 
збільшились до 60 десятин. Крім одержання грошової 
позики, поселенці звільнялись від сплати податків 
терміном від 6 до 16 років, їм дозволялося вступати 
до купецького стану чи ремісничих цехів. Для помі-
щиків у 80-ті роки ХVІІІ ст. встановлювався новий 
розмір маєтків – від 1,5 тис. до 12 тис. десятин [3]. 

В результаті широкої роздачі земель з державного 
фонду у порівняно короткий термін в Новоросії 
виникло три типи господарств: поміщицьке, військо-
вих поселенців і державних селян. У своїх госпо-
дарствах поміщики використовували працю кріпаків, 
яких вони переселяли зі своїх маєтків в центральних 
губерніях Росії чи України. Вони залучали сюди 
також вільних селян, обіцяючи їм всілякі пільги. 
Так, до села Мостове (нині – Доманівського району 
Миколаївської області) уряд переселив кілька сімей 
казенних селян з Полтавської губернії. Наявність 
багатих чорноземних ґрунтів і пасовищ, звільнення 
на деякий час від податків і панщини сприяло 
тому, що тут селились і втікачі від поміщицького 
гноблення з інших районів України, поруч з ними – 
переселенці з Польщі. В селі вирощували пшеницю, 
ячмінь, просо, овес, городні й баштанні культури. 
З часом пільги, які надавались царським урядом 
переселенцям, для багатьох обернулись поміщи-
цькою неволею. Вже за результатами п’ятої ревізії 
(1794 року) в селі нараховувалося 65 дворів, за 
поміщиками були записані 178 чоловіків і 142 жінки, 
які мешкали тут. Поміщики Ерделі широко експлуа-
тували своїх кріпаків. Вони запровадили урочну 
систему і визначили кріпакам такі уроки, виконання 
яких вимагало 2-4 дні на тиждень [4]. 

У фондах Державного архіву Херсонської області 
знаходимо цікавий документ, який ілюструє роздачу 
південноукраїнських земель поміщикам: «Відомість 
розданих від колишніх генерал-губернатора, губер-
наторів і губернських канцелярій під поселення 
поміщикам Новоросійської губернії землях, виді-
ляючи на кожну чоловічу душу по 30 десятин, 
відповідно постанові про роздачу тих земель, щоб 
і поміщики могли мати у взятих ними дачах власне 
господарство, котрим землям минули відведені 

пільгові роки і сплачують поземельні гроші до 
скарбниці і на яких знаходяться села і в них за 
останньою 1795 року ревізією записані, а паче й 
понад неї приписані люди». Зокрема, з цього доку-
мента ми довідуємося про село Воєводське (нині – 
Арбузинського району Миколаївської області), яке 
було власністю надвірного радника Миколи Юрі-
йовича Сича. В ньому нараховувалося 69 мешканців 
чоловічої статі і 71 жіночої, які обробляли 6 000 де-
сятин землі [5]. 

Потім село перейшло до офіцера поселенського 
ескадрону Акацатова, мешканці його стали кріпаками, 
від прізвища цього власника пішла й інша назва 
села – Акацатове. У 1856 році Воєводське вже 
було власністю полковниці, баронеси Швахгейм, в 
ньому нараховувалося 50 дворів. Родина Швахгеймів 
мала близько 5 тис. десятин землі. Село одержало 
третю назву – Швахгеймове [6]. 

11 червня 1781 року поселення так званої «ран-
гової землі» з 77 душами кріпаків були пожалувані 
царицею Катериною ІІ прапорщику Івану Семенову, 
який командував прикордонним військовим загоном 
[7]. Вважається, що від прізвища царського прапор-
щика й походить назва села – Семенівка. Скорис-
тавшись царським указом від 12 грудня 1796 р., 
поміщик поступово закріпачив багатьох селян-
втікачів. Надалі найбільш родючі землі в Семенівці 
перейшли до поміщиків Скаржинського і Рустано-
вича. 

За заслуги у війні з Туреччиною 1787-1791 рр. 
суворовський офіцер Мариновський одержав землі 
біля річки Бакшала. Тут біля херсонського шляху з 
давніх-давен стояла невелика корчма, де збирались 
чумаки. Часто відвідувачі, потрапивши до пазурів 
хижого корчмаря, виходили з питного закладу з 
порожніми кишенями, гірко наспівуючи «пропив 
воли, пропив вози, пропив ярма ще й занози – все 
чумацькеє добро». 

На правому березі Бакшали поселились кріпаки 
Мариновського, а на лівому березі, де знаходились 
родючі ґрунти, були розташовані маєток поміщика 
та його володіння. З часом всі мешканці села 
переселились на лівий берег. Мариновський під-
тримав польське повстання 1830-1831 рр., у зв’язку з 
чим царський уряд відібрав у нього землю і передав 
іншим поміщикам, а Мариновський під кінець 
свого життя збіднів і був забутий представниками 
влади. Після цього село перейменовувалося на 
Іванівку, Лауданівку, але ці назви не прижились і 
село, як і раніше, називалось Маринівкою. Мешканці 
села залишались кріпаками і лише незначну частину 
їх складали державні селяни. Крім селян, в ньому 
жили й ремісники. До кінця 1804 р. на розданих між 
Південним Бугом і Дністром площею в 824 374 де-
сятини було поселено 6470 поміщицьких селян [8]. 

Велику групу сільського населення становили 
державні селяни. Під час їх поселення вони звіль-
нялися на два роки від податків і повинностей, 
одержували від казни лісоматеріали для будівництва. 
Фактично до державних селян можна віднести й 
іноземних колоністів. З кінця ХVІІІ ст. стали при-
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бувати переселенці з німецьких держав; вони на 
10 років звільнялися від всіх податків і повинностей, 
рекрутського набору, їм гарантувалася свобода 
віросповідання. Кожна родина німців-колоністів 
одержувало від держави по 60 десятин землі у вічне 
й потомственне володіння. У західній частині 
Миколаївської області з 1809 по 1833 рр. виникли 
німецькі поселення Раштадт, Рорбах, Катериненталь, 
Ландау, Ватерлоо, Шенфельд, Леленталь, Карлсруе 
та ін. У 1802 р. було засноване болгарське поселення 
Тернівка. 

Державні селяни становили понад 60 % селян 
Херсонської губернії, в той час як поміщицькі 
селяни становили 31 %. У порівнянні з селянами 
малоземельних губерній Росії та України державні 
селяни були краще забезпечені земельними наділами: 
у 1851 р середній душовий наділ державного селянина 
склав 8,3 десятини, в той час як у Харківській 
губернії – 2,6, Чернігівській – 2,3 десятини [9]. 

Третю групу селянських господарств, хоча й 
специфічну, становили військові поселенці. Їх 
виникнення та характер можна прослідкувати на 
прикладі селян Семенівки. З 1803 року північна 
частина села входила до складу Бузького козачого 
війська. Однак 16 квітня 1817 р. Олександр І видав 
указ «Про виключення всієї округи поселення 
Бузького війська з губернського і перетворення 
його у безпосереднє військове поселення» [10]. 

В грудні того ж року до розряду військових 
поселенців були переведені державні селяни Арбу-
зинки, Олександрівки, Благодатного, Семенівки, 
Костянтинівки, Синюхиного Броду, Лисої Гори. 
Подібні заходи здійснювалися стосовно інших насе-
лених пунктів. Бузьких козаків разом з державними 
селянами перетворили у військових поселенців 
Бузької уланської дивізії з центром у Вознесенську. 
Всі чотири полки дивізії розміщувалися у 29 селах 
на території сучасних Арбузинського, Вознесен-
ського, Новоодеського і Первомайського районів 
Миколаївської області, а також у межах нинішньої 
Кіровоградської області. Третій Бузький уланський 
полк, наприклад, включав у себе Олександрівку, 
Арбузинку, Благодатне, Костянтинівку і Семенівку. 
У цих поселеннях проживало 4 322 чоловіки і 
4 024 жінки, земельні угіддя складали 56 833 деся-
тини [11]. 

У 1827 р. Семенівка була названа фурштатською 
(обозною) ротою Третього полка. Тут проживали 
71 господар і 47 «підпомічників», які обробляли 
4 000 десятин землі [12]. Поряд з несенням військової 
служби вони займались сільським господарством. 
Поселенські війська формувалися з солдатів, які 
прослужили не менше шести років в армії, та з 
місцевих мешканців – чоловіків-селян у віці від 18 
до 45 років. Перші й другі йменувалися поселенцями-
господарями. Решта місцевих мешканців того ж 
віку, що не увійшли до складу війська, але придатні 
до служби, зараховувалися у помічники господарів 
і входили до резервних військових підрозділів. 
Діти військових поселенців з семирічного віку зара-
ховувалися у кантоністи, а з 18 років переводились 

у солдати. Життя у військових поселеннях суворо 
регламентувалося. 

Після ліквідації у 1857 р. в військових поселень 
колишніх поселенців Семенівки перевели на стано-
вище державних селян і наділили землею з розра-
хунку 5-8 десятин на ревізьку душу, за користування 
якою вони сплачували поземельний податок [13]. 

Нарешті, особливу групу сільського населення 
Миколаївщини у першій половині ХІХ ст. становили 
адміралтейські поселяни як окрема група державних 
селян, які поєднували роботу в сільському госпо-
дарстві з обслуговуванням підприємств морського 
відомства у Миколаєві. Ці селяни мешкали у 
Березнегуватому, Висунську, Воскресенську, Бого-
явленську і Калинівці. Чоловіча частина їх протягом 
чотирьох місяців працювала на верфях. Становище 
цих селян наближалося до становища військових 
поселенців. 

До середини 90-х рр. ХVІІІ ст. царський уряд 
не видавав жодних постанов, які б обмежували 
особисту свободу селян, які поселились на землях 
поміщиків. Це стосувалося в окремих випадків навіть 
селян-втікачів, бо держава потребувала робочих 
рук для заселення і освоєння широких до того ж 
безлюдних причорноморських степів. Тому лише в 
окремих випадках, за настійними домаганнями 
поміщиків, втікачів повертали їх власникам. Нерідко 
траплялось так, що цілі родини кріпосних селян 
переходили від своїх володарів до інших, або на 
хутори до колоністів і міщан, де переслідування з 
боку поліції практично виявлялись неможливими. 

Кріпосництво на Півдні України було запро-
ваджено указом Павла І 12 грудня 1796 р., який 
забороняв самовільні переходи поселян з місця на 
місце на Півдні України. Зберігши особисту свободу 
казенні селяни, колоністи, «піддані», які поселились 
на землях поміщиків, втратили право переходу на 
інші землі за власним бажанням, поміщики таким 
чином одержали можливість закріпостити частину 
раніше вільних селян. 

Кріпосницька система господарювання була 
нераціональною, вона гальмувала розвиток продук-
тивних сил країни, вступила в конфлікт з промис-
ловим переворотом, соціальними наслідками якого 
було формування робітничого класу і промислової 
буржуазії. Криза кріпосницької системи поглиб-
лювалась антипоміщицькими виступами селян, що 
сприяло назріванню революційної ситуації. На 
території Миколаївської області у 50-х рр. ХІХ ст. 
почастішали втечі поміщицьких селян з Анчекрака, 
Варварівки, Парутиного; широким антифеодальним 
рухом Миколаївщина була охоплена у 1856 р., 
коли серед селян розповсюдились чутки, що уряд 
нібито запрошує селян переселитися до Криму на 
казенні роботи, обіцяючи їм волю. 

Селянська реформа 1861 року принесла кріпосним 
селянам Миколаївщини особисту свободу, обмежене 
самоврядування, але вони були пограбовані помі-
щиками, які урізали селянські наділи, якими корис-
тувалися кріпаки до реформи, оскільки земля на 
Півдні України відзначалася високою родючістю і 
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при грамотному веденні господарства могла дати 
великі прибутки. Тому поміщики залишили собі 
кращі землі, віддавши селянам гірші. Відрізки від 
селянських наділів в цілому складали 25-34 %, а 
інколи й 50 % від усієї надільної землі. Місцеве 
«Положення про реформу» встановлювало у всій 
степовій смузі середній розмір наділу від 3-х до 
6,5 десятин на кожну ревізьку душу. В Ананіївському, 
Одеському і Херсонському повітах він дорівнював 
3-5 десятинам. Фактично на ревізьку душу в серед-
ньому припадало 3,5 десятини; 20,3 % ревізьких душ 
одержали половинні наділи, 5,6 % – до 1 десятини 
[14]. 

В тому, що реформа 1861 р. супроводжувалася 
грабунком селян, можна пересвідчитись на кон-
кретних прикладах. Так, великі земельні масиви у 
Мостовому і навколо нього належали поміщикам 
Ерделі, Еслінгеру, Шардту, ананіївським купцям 
Енгелям та ін. В цілому поміщики володіли 16 тис. 
десятин землі, 120 десятин належало церкві. Напе-
редодні реформи у маєтку Ерделі мешкало 67 душ 
селян чоловічої статі, які після реформи одержали 
половинний наділ – 167 десятин, тобто по 2,5 деся-
тини на ревізьку душу. Кращі землі залишились у 
поміщика. Крім того, у 1863 р. Ерделі відібрав у 
селян зручну землю, яка належала їм за уставною 
грамотою і виділив їм значно гірші наділи за 10 верст 
від села, а також не дозволив селянам користуватися 
вигоном для худоби і водопоєм, штрафував за те, 
що інколи селянська худоба заходила на поміщицьку 
землю [15]. 

У Семенівці після скасування кріпосного права 
поміщицькі селяни одержали в середньому по 5 де-
сятин. Частина землі, якою вони користувалися 
раніше (7882 десятини), була відрізана на користь 
поміщиків, селянам залишилось 5718 десятин [16]. 
Це означало, що кількість землі, якою користувались 
селяни, зменшилась на 30 %. 

Внаслідок реформи 1861 р. селяни Костянтинівки 
одержали по 3,5 дес. землі на ревізьку душу, у т. ч. 
2 дес. ріллі, 0,5 дес. сіножатей, 0,7 дес. пасовищ і 
0,3 дес. присадибної ділянки. До листопада 1861 р. 
мешканці села мали 7 642 дес. податкової землі – 
орної і сінокісної. 234 дес. складала громадська 
оранка. Із запасної землі 468 дес. було відведено 
до фонду відставних чинів, 936 дес. – на випадок 
збільшення населення. У наділ сільської громади 
надійшло 9 280 дес. землі. Оброчні землі складали 
3 540 дес. Під будівлями, городами і вигонами було 
зайнято 556 дес. 9 дес. склали церковні землі. Всього 
зручної землі було 13 475 дес., незручної – 1 375 дес. 
[17] 

Перевід військових поселенців Пересадівки у 
державні селяни супроводжувався зменшенням їх 
наділів. У результаті проведеного розмежування 
селяни Пересадівки одержали 5 984 десятини з 
12 025, решта землі відійшла до казни [18]. Після 
реформи 1861 р. мешканці села на одну ревізьку 
душу мали по 8,5 дес. землі, а за царським указом 
від 24 листопада 1866 р. мусили сплачувати за 
викуп своїх земель щорічно по 80 коп. за десятину 

[19]. Не всі селяни мали можливість це робити, то 
у великих боржників надалі землю відбирали до 
державного фонду. 

Військові поселенці Полтавки були переведені 
в розряд державних селян і після скасування крі-
посного права одержали в користування по 8 дес. 
землі на одну ревізьку душу. Ці наділи були за-
кріплені за 935 господарствами. Мешканці села 
сплачували за них державний оброчний податок, 
який був більшим, ніж попередні оброчні платежі. 
У 1886 р. державні селяни одержали право повної 
власності на землю з обов’язковим викупом 
земельних наділів [20]. 

У другій половині ХІХ ст. земельні наділи селян 
все більше зменшувались: у зв’язку з природним 
ростом населення вони дробились, зростала кількість 
малоземельних родин, що погіршувало становище 
незаможного селянства. 

За одержані ділянки землі селяни мали сплатити 
її власникам, причому 20 % викупної суми вносились 
ними одноразово поміщику, решту 80 % доплачувала 
державна скарбниця, а селяни мали протягом 49 років 
погашати свій борг разом з відсотками, внаслідок 
чого земля їм обійшлася у 2-3 рази дорожче від її 
ринкової вартості. Крім того, селяни ще тривалий 
час – від 2 до 9, а інколи й до 20 років – залишалися у 
тимчасовозобов’язаних відносинах з поміщиком і 
продовжували виконувати феодальні повинності. 
За кожний земельний наділ вони відробляли помі-
щику приблизно 40 чоловічих і 30 жіночих днів 
або сплачували 9 руб. оброку [8, 21]. Зокрема 
селяни Мостового, які залишалися тимчасово-
зобов’язаними, мали сплатити поміщику оброк у 
розмірі 5 руб. 87 коп. з душі за повний земельний 
наділ. Ті з них, котрі уклали викупну угоду з 
поміщиком, сплачували ще більше. Так, за даними 
1882 року на ревізьку душу припадало по 6 руб. 
платежів [21]. Понад 25 років селяни Мостового 
добивались зниження викупних платежів. Тільки у 
1889 році Херсонське губернське зібрання ухвалило 
знизити їх на 13,85 коп. з десятини [22]. Для селян 
Костянтинівки був встановлений такий розмір 
викупних платежів: на душу за викупним актом – 
7 руб. 20 коп., на наявну душу – 4 руб. 51 коп., на 
десятину наділу 65 коп., оброчний податок з однієї 
десятини – 60 коп. [23]. 

Такі платежі для багатьох селян були обтяж-
ливими, тому вони намагалися віддати свої землі в 
оренду. До того ж бідняки не мали свого тягла. У 
Костянтинівці у 60-ті роки ХІХ ст. на 365 дворів 
нараховувалося 112 коней, 146 голів великої рогатої 
худоби і 98 овець [24]. Інколи, переважно через 
посередників, селяни брали поміщицьку землю в 
оренду. Зокрема, за даними 1887 р. два торговці з 
Мостового, орендуючи землю у поміщика по 2,84 руб. 
за десятину, здавали її селянам, здираючи з них от 
5 до 8 руб. за десятину [25]. Природно, не було 
будь-якої техніки, лише заможні селяни мали залізні 
плуги і борони. Більшість господарств обробляли 
землю ручним способом. Не було зрошення, міне-
ральні добрива не вносились. 
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Основним заняттям мешканців сіл Миколаївщини 
було землеробство, почало розвиватися тваринництво, 
допоміжне значення мало рибальство. Вирощувались 
яра пшениця, жито, овес, городні культури. Врожаї 
були мізерні: 30-35 дес. з десятини, кожний господар 
намагався більше засіяти, мало турбуючись про 
догляд за посівами. В результаті у багатьох родинах 
після збору врожаю залишалося зерно тільки на 
харчі, насіння та солома. 

У 1885 р. Миколаївщина серйозно постраждала 
від недороду: великих збитків зазнали і заможні 
господарства, які скаржились: «Врожаєм задоволені 
дуже небагато робітників. Що стосується господарів, 
то майже всі вони говорять, що за теперішніх часів – 
добре жити тільки робітникам. З кожним роком 
доводиться жити все важче... Орендна плата зростає, 
плата робітників доходить до максимуму, а вартість 
продуктів виробництва падає до мінімуму при повній 
відсутності дешевих кредитів для селян» [26]. 

За збирання врожаю з однієї десятини жита або 
пшениці платили 10-12 руб., більшість селян мали 
потребу в кредитах двічі на рік – навесні і влітку. 
Кредитувалися вони у своїх же односельчан-селян 
або брали гроші з хлібних магазинів під майбутній 
врожай з розрахунку 15-20 % за сезон або 30-40 % 
за рік при обов’язковій умові продати свій хліб в 
цей же магазин. Кредит у своїх односельчан 
виявлявся набагато дорожчим: позичальник за 50-
60 руб., взятих навесні, мусив до Покрова в рахунок 
відсотків на своїй землі засіяти своїм насінням 
одну десятину пшениці, звезти урожай до двору 
свого кредитора. У такому разі відсоток доходив 
до 90 на рік [27]. 

У другій половині ХІХ ст. чітко визначилось 
соціальне розмежування у селі. Поруч з великими 
землеробами – поміщиками-колоністами, виникли 
господарства заможних селян («куркулів»), які у 
80-х рр. складали 7-8 відсотків населення і володіли 
70 відсотками всіх селянських земель. Середняків 
було 30 % від усього населення, їм належало менше 
20 % земельних угідь. Понад 40 % селян мали 1-
3 дес., а 20 % населення бідувало, зовсім не маючи 
землі [28]. 

Так, у Пересадівці в 1906 р. з 565 селянських 
господарств 27 були безземельними, 3 мали тільки 
по 2 десятини, 38 – по 2,5 дес., 265 – 5-10 дес., 217 – 
10-20 дес., 10 – по 20-30 дес., 5 – по 50 і більше 
десятин. Біднякам було нічим обробляти свої убогі 
наділи. 95 господарств не мали ніякої худоби, 36 – 
робочої худоби, у 9 господарствах було по одній 
голові робочої худоби, у 263-х – по дві, у 117 – по 
3-4 голови, в той же час 44 господарства мали по 
5-10 голів [29]. Багато селянських сімей через від-
сутність тягла й інвентарю обробляли лише частину 
наділів, а решту землі віддавали за мізерну плату в 
оренду заможним селянам, а самі йшли на заробітки 
до місцевих багачів або до міста. Багатьом зібраного 
хліба не вистачало до весни і їм доводилося 
звертатися за позиками до багачів. Вони позичали 
хліб за умови, що за кожний пуд взятого у борг 
хліба мусили повернути півтора пуди. 

У Мостовому з 35 родин колишніх поміщицьких 
селян 14 господарювали на наділах від 2-х до 
4-х десятин, 15 – на 4-6 дес., 6 – на 6-11 дес. [30]. З 
36 господарств 4 здавали свою землю в оренду, а 
решта обробляли її, причому 10 господарств при 
допомозі власної худоби, інші – у супрязі або 
найманою тягловою силою. На 62 двори припадало 
48 робочих коней, 38 корів, 42 свині, на кожні 3 гос-
подарства – по одному плугу и одній бороні [31]. 

У 1908 р. у Полтавці нараховувалось 1 198 гос-
подарств, 16 % з них були безземельними або 
малоземельними, 18 % мали по 3-7 дес., 6 % – по 
20-30 дес., у 25 господарств – по 40-50 дес. і більше. 
Тоді ж п’ята частина селянських господарств не 
мала будь-якої худоби, 40 % – плугів та іншого 
інвентарю. Жителі Полтавки мали відбувати до-
рожню, гужову, квартирну, арештантську та інші 
повинності; хто не міг їх відбувати, мали спла-
чувати додатково по 7 руб. 91 коп. з десятини [32]. 

Безземелля і злидні змушували бідноту шукати 
заробіток у маєтках поміщиків-латифундистів, сіль-
ських багачів, на підприємствах Одеси, Миколаєва, 
Вознесенська та інших міст. На Півдні Росії ство-
рювалися великі ринки робочої сили, один з яких 
розміщувався у Мостовому. Батрацький ринок у селі 
розміщувався біля високої кам’яної стіни маєтку 
поміщика Ерделі. Тут, в тіні дерев, починаючи з 
весни, щоденно, біля лавок і лотків, юрмились сотні, 
а у святкові дні тисячі виснажених, обірваних людей. 
Так, з 9 травня до 1 липня 1893 року у Мостовому 
зареєструвалося 5871 робітник [33]. 

Вони пропонували свої роботящі руки за шматок 
хліба або копійки. Тут можна було почути українську, 
білоруську чи російську мову, говірки Поділля, 
Київщини, Курщини. Місцеві бідняки також попов-
нювали батрацький ринок, вони йшли на поденщину 
і на строк у маєтки Ерделі, Шардта, Еслінгера, Енгеля 
та ін., зранку до вечора гнули спину на панській 
роботі. Робочий день тривав 16-18 годин. Людей 
годували пісною їжею, шматком невипеченого хліба, 
часто гнилою рибою або червивим м’ясом. Павло 
Іванович Ткаченко розповідає: «Працювали ми біля 
парової молотарки з ранку, на обід нам привезли 
бульйон з м’ясом, у якому було повно черв’яків. 
Ми відмовились його їсти, іншого нам нічого не 
дали. У цей момент під’їхав до молотарки стражник 
і я показав, чим нас годують. За це мене назвали 
бунтарем і зачинили у сараї. Потім били нагайкою, 
прив’язали до гарби і потягли кіньми по дорозі. Вночі 
ми, шість наймитів, втекли від пана, але незабаром 
нас догнали стражники і нагайками знову пригнали 
до економії Ерделі. Це було у 1913 році» [34]. 

Важка робота і погана їжа виснажували людей. 
Заслаблу людину били ще невиконану роботу, 
всіляко переслідували до тих пір, доки бідолаха, 
відмовившись від зароблених грошей, тікав світ за 
очі. Понад 15 мешканців, які піднімали голос протесту 
проти нестерпних умов життя і свавілля панів, 
опинились у царських в’язницях. 

Про життя заробітчан розповідав старожил Ро-
манівки (нині – Садового Арбузинського району) 
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Дмитро Тимофійович Шпилик: «Було це давно. Коли 
мені виповнилося сім років, мати знайшла сорочку 
і драні штани, батько – капелюха, якого носив 
старший брат. Оділи. Тоді батько повернув мене 
двічі навколо і сказав: «Чуєш, синку, прийшов і тобі 
час працювати». Потім надів шапку й драну свитину 
і ми вийшли з хати. Мати, плачучи, перехрестила 
мене і сказала: «Йди, синок». Я, нічого не розуміючи, 
втер носа рукавом і побіг за батьком. 

Була весна. Перед нами лежала довга дорога. Я 
не встигав за батьком, боліли ноги. Нарешті, ми 
опинились в економії Шубовича. Батько віддав мене 
підпаском. З цього й почалося моє нове тяжке 
життя» [35]. 

Процес розшарування охопив й інші категорії 
населення. Так, у Мостовому нараховувалися 204 сім’ї 
різних станів (десятинники, міщани, торговці, бідні 
дворяни, духовні особи та ін.). Багато з цих родин 
повністю або частково жили за рахунок неземле-
робських промислів і ремёсел. За даними 1886 року 
таких нараховувалось 63 особи з 60-ма господар-
ствами, серед них – 18 шевців, 8 теслярів, 4 ковалі, 
19 кравців, 3 мельника, 2 каменярів, 1 музикант, 
1 Колесник, 2 механіка, 2 скляра, 1 маляр, 1 мисли-
вець і 1 палітурник [36]. Деякі з них працювали на 
замовлення, інші – на ринок. Функціонували паровий 
млин, два вітряки. Все більше розвивалася торгівля. 
Діяло 2 трактири, 32 бакалійні магазини, 2 винні 
лавки, оптовий склад. Загальний товарообіг цих 
установ на початку ХХ ст. досягав 150 тис. руб. на 
рік. Ковальським ремеслом тоді займались 6 майстрів, 
швейним – 8, теслярським – 7 [12, с. 611]. Щотижня 
на центральній площі проходили базари, де мешканці 
Мостового і навколишніх сіл торгували переважно 
сільськогосподарською продукцією. 

Костянтинівка теж, за прикладом інших сіл 
регіону, включилась у товарно-грошові відносини, 
стала жвавим торгівельним пунктом. Поміщики, купці 
й заможні селяни відкрили тут 18 промислових і 
хлібних лавок, лісний склад, реконструйовано 8 мли-
нів. Кустарним способом проводилась розробка 
родовищ граніту для місцевих потреб, а потім і на 
ринок. У 1881 р. камінь добували 68 осіб [38]. 

Отже, селянська реформа 1861 року спричинила 
глибокі зміни у становищі селян Миколаївщини, 
ліквідувавши станові відмінності в їх середовищі. 
Офіційно вони стали відноситись до стану сільських 
обивателів. Селянські родини за викуп одержали 
земельні наділи, які були меншими за ті, якими 
вони користувалися до реформи, але перевищували 
середньодушові наділи по Україні. При грамотному 
веденні господарства, використанні тягла і техніки, 
мінеральних і органічних добрив, наявності штучного 
зрошення, вони могли б давати досить високі врожаї 
й забезпечити переважній частині селян заможне 
життя. Але в той час такої можливості в Російській 
імперії не могло бути. Рутинна техніка, старовинне 
трипілля (озимина – ярина – пар), несприятливі 
кліматичні умови, відсутність достатньої кількості 
тяглової сили були причиною низьких врожаїв. 

Типовим явищем тих часів було розшарування 
селянства, на Півдні відсоток заможних і серед-
няцьких господарств перевищував загальноукра-
їнський рівень. У регіоні великі поміщицькі лати-
фундії і заможні селянські господарства потребували 
значної кількості найманої робочої сили. Створені 
ринки робочої сили забезпечували ці господарства 
наймитами не тільки з інших регіонів України і 
Росії, а й з числа місцевої бідноти. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СПАДЩИНИ О. Д. БАГАЛІЙ 
Рецензія на працю Багалій О. Д. Історія військових поселень в 
Україні. Із неопублікованої спадщини / О. Д. Багалій; [упорядкув. 
В. Л. Маслійчук, Т. Г. Павлова ; вступ. ст., комент. Т. Г. Павлова]. – 

Х. : САГА, 2007. – 348 с. 
 
 

Під такою назвою вийшла в світ надзвичайно 
цікава і ґрунтовна праця доньки відомого українського 
історика, громадського діяча і академіка Дмитра 
Івановича Багалія – талановитого історика Ольги 
Дмитрівни Багалій (1889-1942). Робота О. Д. Багалій 
є результатом її багаторічних фундаментальних 
наукових досліджень з історії боротьби селянсько-
козацьких мас проти запровадження військових 
поселень кавалерії у першій половині ХІХ ст. 

Автор рецензованої праці вперше проаналізувала 
значний історичний фактаж, почерпнутий із різно-
манітних документальних та історіографічних мате-
ріалів, і подала його у систематизованому вигляді. 
Кропіткий збір матеріалу та його ретельний аналіз 
дозволили дослідниці детально розглянути процес 
боротьби селянсько-козацьких мас проти запро-
вадження системи військових поселень кавалерії 
в Україні з 1817 до 1829 р. Публікація роботи 
О. Д. Багалій здійснена за її рукописом (кандидат-
ською дисертацією), який зберігають її нащадки. 

Матеріали рецензованого наукового видання 
побудовані за проблемно-хронологічним принципом 
викладу матеріалу. Воно має чітку та логічну струк-
туру, складається із основних змістових 13 тез, 
вступу, 10 розділів, літератури і коментарів. 

За своїм змістом усі розділи взаємопов’язані, 
доповнюють один одного. У вступі автор формулює 
мету і завдання роботи, визначає стан наукової 
розробки проблеми. Автор поставила перед собою 
ціль: «висвітлити на базі архівних та друкованих 
матеріалів історію боротьби селянських і козацьких 
мас України під час переведення їх на положення 
військових поселян» (с. 43). Крім розробки фактичної 
історії рухів селянсько-козацьких мас в Україні у 
першій половині ХІХ ст., Ольга Багалій зробила 
спробу висвітлення таких моментів: 1) встановлення 
класової спрямованості заворушень, їхніх лозунгів 
і ідеології; 2) надання характеристики рушійних 
сил кожного з цих окремих виступів, оцінки ролі 
окремих груп та осіб; 3) встановлення причин 
поразки (с. 44). 

У розділі 1 під назвою «Огляд історичних джерел 
та літератури про військові поселення Росії» подано 
виважений аналіз джерельної бази дослідження та 
визначено стан наукової розробки теми. Під час 
опрацювання теми О. Д. Багалій виявила та про-
аналізувала значний масив архівних документів і 
матеріалів, які в широкий обіг здебільшого вводяться 

вперше. Нею використані фонди з Російського 
державного військово-історичного архіву (м. Москва), 
Центрального державного архіву (м. Санкт-Петер-
бург), Державного архіву Харківської області. Допов-
нила архівні матеріали характеристика опублікованих 
джерел. О. Д. Багалій проаналізувала стан вивчення 
теми попередниками, зокрема визначила до радян-
ський період вивчення історії військових поселень 
(с. 52). У цілому треба зазначити, що опрацьована 
література та використані джерела достатні для 
аргументації основних ідей та положень дослідження. 

У розділі 2, названому «Проект військових по-
селень Аракчеєва 1817 року як юридичне оформлення 
системи військових поселень», аналізується запро-
вадження системи військових поселень у законо-
давстві Олександра І 1817 р. Детально розглянуто 
обов’язки виховання та навчання дітей військових 
поселенців. О. Д. Багалій робить висновок про те, 
що інститут військових поселень за проектом генерала 
від артилерії графа О. А. Аракчеєва мав стати зраз-
ком системи військового кріпацтва для державних 
селян та козаків (с. 69). 

Наступний розділ «Ставлення до проекту вій-
ськових поселень представників уряду та військових 
спеціалістів» автор цілком присвятила аналізу 
«Проекту…» урядовими керівниками, зокрема, 
М. Б. Барклаєм-де-Толлі та І. І. Дібічем, які про-
тестували проти аракчеєвської системи поселень і 
рішуче заперечували можливість об’єднання вій-
ськової справи з господарством (с. 77). 

Розділ 4 – «Перші кроки організації поселень в 
Україні в 1-й чверті ХІХ ст.» – починається з харак-
теристики плану Олександра І та О. А. Аракчеєва 
поселити всі військові частини в імперії. О. Д. Багалій 
звертає увагу на те, що основна і головна база 
поселень була зосереджена в Україні. Поселення 
мали стати за опорну базу для процесу одержав-
лювання нової території та підступів до Чорного 
моря (с. 82). 

У розділі 5 – «Боротьба Бузького козацтва за 
збереження свого козацького устрою під час пере-
творення його на військове поселення в 1817 році» – 
подано особливості переходу бузького козацтва на 
положення військових поселенців. Спершу автор 
подала загальну характеристику Бузького козацького 
війська (1769-1817), стверджуючи, що в процесі 
свого існування воно стало певною господарчою 
одиницею з певними формами побуту (с. 90). У 
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дослідженні простежуються тривожні липневі та 
серпневі події 1817 р. на станицях Бузького війська. 
Багато місця у зв’язку з цим автор приділяє заува-
женням графа І. О. Вітта до російського уряду з 
приводу запровадження військових поселень на 
території Херсонської губернії, а також харак-
теристиці ініціаторів повстання П. Бабиченка і 
Г. Гетьманенка, які змогли буквально протягом 
кількох днів підняти всі бузькі станиці на боротьбу 
проти військових поселень, надати рухові активного 
характеру. О. Д. Багалій виділила низку пасивних і 
активних форм опору владі. Аналізу піддано такі 
форми боротьби козаків, як таємні зібрання, вивіз 
майна і побиття свого отамана. 

Великою цінністю роботи є наступний розділ 6 – 
«Рух казенних обивателів Зміївського та Вовчан-
ського повітів Слобідської України 1817-1818 року», 
який ґрунтується на документах військово-судових 
справ з додатками, знайдених у різних архівах, 
документах, яких довго не торкалися дослідники. 
Автор розглянула особливості організації військового 
поселення на території Слобідсько-Української 
губернії у 1817 р. Необхідно зазначити, що в цьому 
розділі дослідниця приділяє багато уваги скрутному 
становищу державних селян при переведенні на 
положення військових поселенців, відмічаючи поси-
лення їх невдоволення. Вони почали подавати скарги 
і надсилати з ними ходаків навіть до царя (с. 113). 
Але ті скарги хоч і доходили до імператора, але не 
мали належного реагування. Становище поселенців 
не поліпшувалося (с. 121). 

О. Д. Багалій відзначає, що типи протестів мали 
переважно індивідуальний характер, а не колектив-
ний (с. 124). 

Окрему увагу автор приділила приїзду О. А. Арак-
чеєва до Слобідсько-Української губернії та його 
особистій участі у справі поступки казенним селянам 
і перегляду постанови про військове поселення 
кавалерії. Розвиваючи версію про методи боротьби 
уряду із заколотниками, дослідниця робить висновок, 
що уряд в особі імператора і графа О. А. Аракчеєва 
попервах дотримувався системи так званих «ла-
гідних» заходів (с. 141). 

Значний інтерес викликає розділ 7 під назвою 
«Поширення руху державних селян Слобідсько-
Українського військового поселення на сусідні села 
Ізюмського повіту в березні 1818 року». У ньому 
з’ясовано факт заворушення селян, які сталися у 
поселеннях Савінка і Левківка Ізюмського повіту, де 
базувалися дійові ескадрони Серпухівського полку. 

Навівши конкретні деталі, імена учасників подій, 
автор аналізує у наступному 8 розділі «Повстання 
військових обивателів та відставних козаків 1819 р. 
в час організації Чугуївського військового поселення» 
перебіг тих подій. Посилаючись на документальні 
дані дослідниця стверджує, що до 1819 р. не було 
жодних організованих виступів чугуївців (с. 156), 
а також подає відомості про повстання у Чугу-
ївському та Таганрозькому округах військових 
поселень. Вона вважає, що козаки протестували не 
так проти тих небажаних умов, які приносило 

військове поселення, як проти радикальної зміни 
козацького устрою як громадської організації (с. 172). 
Розвиваючи версію про роль особистості в історії, 
О. Д. Багалій подає характеристики генерала від 
артилерії графа О. А. Аракчеєва, генерал-лейтенанта 
Г. І. Лісаневича, а також інших керівників, які 
взяли участь у придушенні повстання слобідсько-
українського селянства і козацтва. Зупиняючись на 
характеристиці О. А. Аракчеєва, автор акцентує 
увагу на таких його рисах, як хитрість, обережність, 
стратегічний розрахунок і жорстокість (с. 180). 

У розділі 9 – «Рух державних селян Зміївського 
та Ізюмського повітів 1829 р. під час проведення 
реформи поселень кінноти на Україні» – описується 
переведення військових поселень в Україні у 1827 р. 
на нове положення. Окремо автор зупиняється на 
повстанні військових поселенців у слободі Ще-
белинка, криваву розправу дійових ескадронів 
2-ї уланської дивізії над військовими поселенцями, 
наводить дані про кількість убитих і ранених (с. 196). 
Чимало місця приділено також заворушенням з 
приводу реорганізації системи військових поселень 
у 1829 р., зокрема в селах Лозовенька і Асієвка 
(с. 198), Протопопівка (с. 199), проаналізовано 
причини цих виступів. За висновком дослідниці, до 
заворушень у військових поселеннях на території 
Слобідсько-Української губернії призвели упущення 
з боку військового керівництва (с. 204). 

Сильною стороною праці О. Д. Багалій є її значне 
фактологічне насичення, що дало можливість автору 
глибоко розкрити тему і зробити виважені, пере-
конливі висновки. 

Завершує роботу розділ 10 – «Загальна харак-
теристика боротьби селянсько-козацьких мас в 
Україні під час запровадження системи військових 
поселень». Вивчаючи досліджувану проблему, автор 
приходить до висновку, що в цілому «рухи цієї 
доби не мали політичного керівництва і тому не 
могли мати успіху» (с. 207). 

Список використаних джерел і літератури у роботі 
є достатнім для повноцінного й необхідного розкриття 
поставлених завдань, досягнення основної мети. 

Особливу цінність рецензованої монографії пред-
ставляє публікація дібраних документальних мате-
ріалів під назвою «Матеріали до історії військових 
поселень на півдні України» (с. 226–302), до яких 
увійшло 22 документи. Їм передує археографічна 
передмова, написана В. Маслійчуком. Ці доку-
ментальні матеріали розміщено в хронологічному 
порядку, тож серед них трапляються і такі, що 
різняться за тематикою. Переважна більшість із них 
представлена групою документів з фонду Музею 
історії Харківського національного університету 
ім. Василя Каразіна, що були скопійовані з Росій-
ського державного військово-історичного архіву в 
Москві Ольгою Багалій. На особливу увагу заслу-
говують відомості про сербських гусарів (документи 
№ 3, № 13) і характеристика доктором Р. Ліалом 
військових поселень на півдні України у 1824 р. 
(документ № 22). 
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Слід також вказати на ще один важливий аспект, 
що посилює цінність рецензованої праці. Це наяв-
ність науково-довідкового матеріалу, який містить 
коментар, географічний та іменний покажчики. 

На завершення сказаного потрібно підкреслити, 
що книга широко ілюстрована, а основний текст її 
доповнено солідними документальними додатками, 
що містять, зокрема, малюнки про військове посе-
лення у Чугуєві, обмундирування військовослуж-
бовців уланських полків військових поселень кава-
лерії, фотоматеріали будинків військових поселенців, 
штабу військових поселень, торгових рядів у Чугуєві, 
чугуївських обивателів ринку, зображення керівників 
військових поселень: О. А. Аракчеєва, Г. І. Ліса-
невича, І. О. Вітта, Д. М. Юзефовича. Видання також 

містить рідкісні фото родини Багаліїв, зокрема, 
Ольги Багалій у різні періоди її життя. Все це 
допомагає глибше розкрити проблеми, порушені 
у дослідженні, ознайомитися з творчим шляхом 
дослідниці і показати її досягнення в дослідженні 
історії військових поселень кавалерії в Україні. 

Отже, книга є цінною не лише як наукове, але й 
як пізнавальне, узагальнююче і довідкове видання, 
гідне масового накладу і популяризації. Дотримання 
сучасних вимог публікації археографічних матеріалів, 
мова нарису, як і художнє оформлення, складають 
безперечну його цінність. Робота, написана О. Д. Ба-
галій, складає позитивне враження і стане у нагоді 
всім, хто цікавиться історією українського селянства 
і козацтва. 
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