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«РАДЯНСЬКИЙ ПАТРІОТИЗМ» - ПОЧУТТЯ ЧИ ІНСТРУМЕНТ? 
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роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. (на матеріалах України): 
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П.В.Добров, І.М.Грідіна 
 

На відміну від держав Західного світу, в яких з їх кількасотлітніми традиціями 
парламентаризму, президентства і політичної нації поняття «патріотизм» є переважно 
архаїзмом, наша держава поки що не може похвалитися монолітним громадянським 
політичним суспільством. Як відомо, найсильніша та найкраща школа патріотизму за 
останні сто років була в Радянському Союзі, Польщі та США. За роки своєї 
незалежності, як цілком справедливо наголошує журналістка О.Годованець, українці 
перейняли від американців жест – тримати руку на серці, коли звучить гімн держави. 
Від поляків – звернення священиків до громади стосовно суспільно-політичних питань 
наприкінці богослужінь, щоб на неї впливати ... Від Радянського Союзу держава 
Україна нічого не перейняла. Натомість зробила зі своїх громадян переважно нігілістів 
щодо поняття «патріот» і «патріотизм» (Годованець О. Патріотизм на виріст, або звідки 
починається Батьківщина для українських дітей? // Главред. – 2008. – 11 жовтня). Але, 
незважаючи на велике місце негативу в радянському минулому українського народу, 
геть відкидати його, не виносячи уроків, не можна. Велика Вітчизняна війна для усіх 
народів СРСР, у тому числі й для українського, була одним з найсуворіших 
випробувань. Суть цієї війни заключалася у захисті Батьківщини від іноземної навали, 
захисті її незалежності, права на самостійне існування і розвиток, у захисті власної 
культури, кращих історичних традицій. 

Сьогодні ми маємо в українській вітчизняній історіографії велику кількість не 
просто досліджень, а й різних концепцій стосовно самого поняття патріотизму, його 
носіїв, характеру боротьби українського народу під час Другої світової і Великої 
Вітчизняної війн тощо. Але часто-густо науковий дискурс настільки переплітається з 
політичною кон’юнктурою, що випинаючи одні факти, свідомо приховують інші, й 
навпаки.  В енциклопедії «Великая Отечественная война. 1941-1945» зазначається, що 
саме радянський патріотизм став одним з найважливіших джерел перемоги СРСР над 
фашизмом. Він визначався самовідданою любов’ю радянського народу до вітчизни, 
відданістю соціалістичному строю, комуністичній партії, дружбою народів СРСР. На 
доказ народної єдності і воєнного патріотизму наводилась статистика представництва 
різних національностей у складі корпуса Золотої Зірки: «Серед Героїв Радянського 
Союзу – представники більшості націй і народностей СРСР, в тому числі росіян – 8160 
осіб, українців 2069, білорусів – 309, татар 161...» (Великая Отечественная война. 1941-
1945. Энциклопедия. – М., 1985. – С. 550-551, 253) і т.ін. Така концепція (з певними 
поправками і корективами) й дотепер є провідною в більшості сучасних російських 
досліджень з історії Великої Вітчизняної війни. Але, маючи сьогодні нові знання про 
минуле і можливість неупереджено аналізувати дійсність без впливу ідеологічних догм, 
не можна цю формулу трактувати так спрощено й однозначно. Хоча б тому, що 
багатонаціональний радянський народ так і не перетворився на єдину спільноту, а 
поняття патріотизму в більшовицькій ідеології було замінено класовим 
інтернаціоналізмом і «реабілітовано» незадовго до початку Другої світової війни.  
Відомо що ще у 1927 р. «патріотизм» в СРСР вважався «найбільш реакційною 
ідеологією, яка покликана обгрунтовувати імперіалістичне загарбництво і заглушати 
класову свідомість пролетаріату» (Див: Бранденбергер Д. Национал-большевизм. 

© Добров П.В., Грідіна І.М., 2013 
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Сталинская массовая культура и формирование русского национального самосознания 
(1931-1956). СПб.: ДНК, 2009. – С.18). А вже декілька років потому загальне 
засудження патріотичних почуттів вже вважалось застарілим. Радянський патріотизм – 
«палке почуття безмежною любові, беззастережної відданості своїй Батьківщині, 
глибокій відповідальності за її долю та оборону» - був у 1935 р. представлений 
патріотизмом нового типу, який «б’є могутнім ключем з глибин нашого народу» 
(Советский патриотизм // Правда. – 1935. - 19 марта).   

Так, що ж представляв собою радянский патріотизм – природні почуття громадян 
першої радянської держави, щоденну практику радянської людини чи інструмент 
прагматичної радянської верхівки для мобілізації населення? Відповідь на це непросте 
не стільки з точки зору науковця, але людини, як зараз кажуть народженої в СРСР, 
військовослужбовця, який у свій час присягав на вірність цій державі, узявся дати 
своєю монографію Р.В.Гула. Дуже важка справа для історика - залишатись 
об’єктивним, перетворюючи свої власні переконання та позиції, обумовлені 
соціальними, культурними, біографічними чинниками, на наукове знання. Тим більш, 
що сьогодні історія і історична память про найбільш занчущі і трагічні події ХХ ст. – 
Другу світову і Велику Вітчизняну війни – стали одним з найсуперечливіших явищ в 
науці, моралі, суспільному життя. І це не дивно, адже з самого початку і до 
сьогодняшнього дня їх історія стала об’єктом фальсифікацій на користь тієї чи іншої 
політичної конюнкутри.  Занадта героїзація і глорифікація, монументалізація 
колективного подвигу радянського народу під час війни стали не надбанням історичної 
пам’яті, а навпаки початком забуття. Факт наукового і, відповідно, суспільного, 
осмислення, що не відбувся своєчасно, породив пам’ятник, а не пам’ять, а вона 
виявилась досить уразливою.  

Тому поява таких наукових досліджень, яке репрезентує Р.В.Гула, на нашу думку, 
є досить корисним як з точки зору прирощення наукових знань, так, і це навіть 
найважливіше, в плані з’ясування, як в сучасній вітчизняній істооріографії 
просуваються дискутивні проблеми. А це - зайве свідчення про перемогу в ній 
плюралізму та багатоманітності думок і концепцій.  

На нашу думку, головне, що відрізняє моногрфію В.Р.Гули – це те, що вона 
представляє собою не черговий наратив, перенасичиний фактами та прикладами, а 
роздуми науковця над таким складним та унікальним феноменом соціально-духовного і 
соціокультурного явища – як «радянський патріотизм», його витоки та роль у Великій 
Вітчизняній війні. Завдання ускладнюється тим, що автор досліджує його на матеріалах 
України, де наявність багатьох чинників впливу – трагічна історія колективізації та 
індустріалізації, нацистська окупація, потужний націоналістичний рух (до речі, з 
патріотизмом власного гатунку) – створила особливі умови для проявів радянського 
патріотизму.  

Власний кут зору на дослідження проблеми автор визначив, узявши за об’єкт 
вивчення радянський патріотизм, який розглядається, з одного боку як соціокультурний 
феномен, одна з домінантних соціально-психологічних характеристик людини як 
особистості, а з іншого – як суспільне-політичне явище, що розкривається через 
відповідну систему діалектичних протиріч, протилежностей та суперечностей. 
Предметом дослідження автор обрав форми і прояви радянського патріотизму в усіх 
сферах життя за умов Великої Вітчизняної війни, що і дає можливість автору з’ясувати 
його витоки та роль за конкретно-історичних умов. 

Подібна постановка проблеми вимагала від автора звернутися до методологічної 
бази політології, соціології, психоісторії, що далося взнаки у дослідженні 
філософських, соціокультурних та політологічних аспектів світоглядних засад 
радянського патріотизму (підрозділ 2.1.). 

 Цілком виправданим можна вважати ретроспективний аналіз особливостей 
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розвитку патріотичної ідеології в Російській імперії у порівнянні з генезою соціально-
політичної складової радянського партіотизму у 1917-1941 роки (підрозділи 2.2 і 2.3).  

Узагалі ж логічна структура монографії, побудована за проблемно-хронологічним 
принципом, дає можливість послідовно на багатому фактичному матеріалі розкрити 
особливості формування, розвитку, трансформації патріотичного виховання у лавах 
РСЧА та з сучасних позицій розглянути форми прояву патріотизму воїнів у бойових 
діях; визначити чинники, що вплинули на патріотичні дії робітників сфер народного 
господарства при організації та проведенні заходів евакуації, розгортання нової 
економічної бази на сході країни, оцінити внесок цивільного населення у відбудову 
економічної бази УРСР; висвітлити особливості формування патріотичної ідеології 
серед учасників партизанського комуністичного руху, підпільних організацій та форми 
її прояву у різні періоди функціонування антифашистського руху Опору; визначити 
основні напрямки та форми патріотичної діяльності партійно-державних органів щодо 
організації роботи державних інститутів і мобілізації радянського суспільства на 
боротьбу з загарбниками; дослідити трансформації радянської ідеології та пропаганди 
у різні періоди Великої Вітчизняної війні, розкрити роль і місце центральної і 
республіканської влади, партійно-радянської та культурної еліт України у творенні 
моделі українського радянського патріотизму; відтворити загальну картину державно-
правових відносин радянської держави та Руської Православної церкви та роль і місце 
духовно-релігійного фактору у патріотичній свідомості радянського народу у роки 
Великої Вітчизняної війни (розділи ІІІ-VІ). 

Автор монографії пропонує визначення поняття радянського патріотизму скрізь 
призму застосування системи діалектичних протиріч при нелінійному характері 
розвитку цього соціокультурного феномену. Для розкриття сутності радянського 
патріотизму запропонована самостійна класифікація типів радянського патріотизму в їх 
розвитку та трансформації, розглянуті особливості формування світоглядних констант 
радянського патріотизму в їх діалектичному зв’язку з розвитком суспільно-політичної 
думки попередніх століть крізь призму системи протиріч і протилежностей.  

Отже, в ході реалізації мети та завдань монографічного дослідження автором 
сформульовано низку теоретичних положень і висновків, які містять наукову новизну.  

Автором послідовно проводиться теза, яка набуває завершального оформлення у 
висновках, що радянський патріотизм часів Великої Вітчизняної війни є своєрідним 
складним і синтезованим феноменом, в якому були тісно переплетені відчуття та 
афекти, погляди та ідеї вірності ідеологічним постулатам соціалістичної держави та 
любові до рідного краю, розуміння історичної єдності народів СРСР і акцентуації 
ведучої ролі російського народу, віри в прогресивність суспільного ладу держави та 
категоричного неприйняття нелюдської соціальної моделі нацизму, чесноти бойового 
братства та ненависть до окупантів, патерналістського сприйняття особистості вождя та 
неупередженого аналізу сталінської моделі соціалізму (С.436).  

Висновки, яких доходить автор, не претендуючи на істіну в останній інстанції, 
логічно випливають з загальної схеми дослідженняя, вказують на значні перспективи у 
вирішенні теоретичних та прикладних проблем патріотизму на сучасному етапі.  

Зрозумліо, що будь-яке оригінальне авторське бачення предмету дослідження не 
може не викликати спори та дискусії. На нашу думку, така доля очікує й дослідження 
Р.В.Гули. Хотілось би висловити з цього приводу і свої думки.  Наголошуючи на 
складній та синтезованій природі радянського патріотизму, Р.В.Гула все ж таки не 
визначає чітко ті межі, де радянський патриотизм є дійсно щирим почуттям та 
щоденною практикою людини в екстремальних умовах війни, а де - виступає 
механізмом, інструментом маніпуляцій почуттями населення владою, неспроможною 
мобілізувати його на захист «завоювань соціалізму». І ще одне. Радянський патріотизм 
в Україні, як вже нами згадувалось вище, це – часто-густо «феномен феномену» і його 
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пояснення не забракувало б саме такому дослідженню. Але, це власна думка авторів 
рецензії, і вона жодним чином не може впливати на думку автора дослідження.  

Наостанок зазначимо, що монографія Р.В.Гули започаткувала нове наукове-
історичне освоєння добре та свідомо забутого – радянського патріотизму, впливи якого, 
як негативні, так і позитивні, можуть бути освоєні тільки на підгрунті наукового 
осмислення.   

 
Надійшла до редакції 10.03.2013 р. 

 
ТАРНАВСЬКИЙ І.С. «ПОЛІТИКА ТРЕТЬОГО РЕЙХУ ТА ЙОГО СОЮЗНИКІВ 
НА ОКУПОВАНИХ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ 

ВІЙНИ: МОНОГРАФІЯ» - ДОНЕЦЬК, 2013. Рецензія  
 
О.В. Стяжкіна, І.М.Грідіна 

 
Війна є «гарячою темою» для політичного життя пострадянського простору. 

Пам’ять про неї – це не тільки особисті переживання, це значною мірою державна 
справа.  

Метанаратив (гранднаратив) − це, за визначенням Жана Ліотара [1], певна 
тотальна, глобальна культурна схема, що впорядковує та пояснює знання, досвід, події, 
«малі історії», вміщуючи їх у велику «правильну» модель.  

Щодо Другої Світової війни, то метанаратив, яким вона розумілась, пояснювалась 
та описувалась, з’явився у радянській пропаганді, а разом з тим, і історіографії, відразу 
на початку подій і доповнювався та змінювався, вміщував важливі смисли, які 
цементували історію держави та партії [2] та набував ознак міфу чи, у термінах Ніни 
Тумаркін, «культу» [3]. В Україні він залишився однією з площин формування 
ідентичності і на початку ХХІ століття. Героїчний народ-переможець, власне сама 
Перемога, визвольна місія на теренах Європи – це події, які додають легітимності і 
авторитетності владі. Тривале формування міфу Великої Вітчизняної зробило пам’ять 
про неї майже сакральною. Сумніви в суцільній героїці дуже часто піддаються 
авторській самоцензурі. Якщо загиблі не можуть відповісти, то хіба не сором 
втручатися у болісний світ кривавої трагедії з «іншим поглядом»?  

Для України проблема історії війни посилюється наявністю «різних» героїв та 
різних векторів пам’яті. «Боротьба за політичне лідерство нерідко проявляється як 
суперництво різних версій історичної пам’яті (чи спротиву її офіційній версії) і різних 
символів її величі, як суперечка щодо того, якими епізодами історії нація має пишатися, 
а які краще забути»[4], – зауважила Лоріна Репіна. Для Східної і частково Центральної 
України дієвим є той гранднаратив, який на початку ХХІ століття продовжується в 
Парадах Перемоги і нових художніх та документальних стрічках про героїзм 
радянського народу. Для Західної України героями війни була не радянська армія-
переможниця, а ОУН-УПА, у завдання яких входило визволення України від усіх 
поневолювачів. 

Наявність «розколотої пам’яті», особливо за умов її використання у політичних 
цілях, не сприяє ані суспільному спокою, ані розвиткові історичної науки. Тут знову 
«включається» механізм самоцензури: якщо там, на Заході, всі були «як один за УПА», 
то хіба можна піддавати сумніву, що і тут, на Сході, всі були як один «за Родіну, за 
Сталіна»? 

Насправді, картина і на Заході, і на Сході була неоднозначною, а люди, як завжди 
– різними. Можна погодитись із Андрієм Портновим[5], який вважає, що різка 
дихотомія Схід-Захід щодо культурного ландшафту пам’яті є штучною і такою, що не 
описує всі тенденції формування образів минулого. Дослідник наголошує на певному 

© Стяжкіна О.В., Грідіна І.М., 2013 
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«ситуативному плюралізмі» і наявності декількох регіональних центрів з особистими 
образами минулого, у тому числі і образами війни. Однак дуже часто в цих образах є 
певні однакові прогалини.  

Монографія Ігоря Тарнавського «Політика Третього Рейху та його союзників на 
окупованих українських землях в роки Другої Світової війни» є і актуальною, і 
необхідною для розвитку української історичної науки, особливо в тій її частині, яка, 
зусиллями вчених, намагається стверджувати наукові, а не політичні принципи та 
підходи до пізнання світу.  

У фокусі уваги дослідника окупаційний режим та окупаційна політика, 
встановлені гітлерівською Німеччиною та її сателітами на захопленій території 
України. Автор структурує свій погляд на окупацію через призму механізмів її 
втілення, а тому розгортає масштабне аналітичне полотно, яке включає організаційні, 
адміністративно-господарчі, військово-поліцейські системи засобів здійснення 
окупації. Очевидною новизною у розгляді проблематики позначена методологія 
включення повсякденних практик як окупаційної влади, так і пересічних людей, що 
мали жити «за німців» («угорців», «румун»).  Це уможливило постановку нових питань 
стосовно джерел та різних способів їх прочитання. Автору на масштабному 
історичному матеріалі вдалося продемонструвати як зміщення дослідницького фокуса 
на повсякденність надає можливість переосмислити вже накопичені історичні знання, 
подивитися на соціальну, економічну і політичну історію окупації  крізь призму історії 
повсякденного рутинного існування людей.  

Заслуговує на схвалення той факт, що вперше в українській історіографії 
окупаційний режим розглядається комплексно і вміщує всі «варіанти» і «сценарії» 
окупації, включаючи не тільки традиційний розгляд однієї чи двох зон (зазвичай 
дистрикту «Галичина» та рейхскомісаріату «Україна»), а відтворюючи повноцінну 
масштабну і, головне, географічно та історично диференційовану картину життя на 
захоплених ворогом територіях. 

Монографія складається з п’яти розділів, кожен з яких послідовно та логічно 
відповідає на питання, сформульовані в якості дослідницьких завдань. У першому 
розділі кваліфіковано та цікаво розкриті «секрети» дослідницької кухні автора. І. 
Тарнавський фахово проаналізував роботи попередників, застосовуючи проблемно-
хронологічний принцип аналізу історичних робіт. Слід зазначити, що аналіз 
історіографії включає величезний доробок як радянських і вітчизняних вчених, так і 
зарубіжних авторів. Можна віддати належне авторській інтонації, завдяки якій 
відбувається справжнє сплетіння ідей істориків різних шкіл та пошук власних позицій, 
власного голосу щодо вивчення історії окупації України. «Власним голосом» відзначені 
термінологічні дискусії та формування авторської концепції щодо суперечливих понять 
«колаборація», «примусова праця», «зрадництво місцевого населення».  

Репрезентативною є джерельна база, основу якої створили як відомі так і нові, ті, 
що не були введені у науковий обіг, документи. Копітка робота не тільки в 
центральних, але й в обласних архівах, дозволила І. Тарнавському надати науковій 
спільноті низку матеріалів, які чи то були «засекреченими», а чи то такими, що 
вважалися «неважливими» и навіть «небезпечними», оскільки описували практики 
такого повсякдення, яке не вписувалось у метанаратив війни. Це, прикладом, 
стосується документів та матеріалів формування допоміжної поліції, діяльності 
громадських організацій часів окупації, реакції місцевого населення на радянську та 
окупаційну владу тощо. 

У другому розділі представлений ґрунтовний аналіз процесів та результатів 
створення органів окупаційної влади – від планів до їх втілення у життя. Найбільш 
цікавими є авторські роздуми щодо ролі пересічних громадян у формуванні органів 
місцевого самоврядування. Авторові вдалося запобігти категоричних оцінок, надати 
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об’єктивну картину окупаційних реалій та не виносити вирок «колаборантам», 
залишаючи читачеві можливість оцінювати ситуацію не з позицій сьогодення, а з 
позицій «актуального минулого». Певною новизною позначена і та частина, в якій 
розглядається діяльність силових структур та органів судочинства. Важливо, що 
вченому вдалося чітко та послідовно продемонструвати як різницю між нацистськими 
та угорськими і румунськими «форматами» окупації, так і визначити спільність, 
єдність, ідеологічну та прагматичну цілісність цих режимів. 

Центральний лейтмотив третього розділу – процес встановлення «нового 
порядку», його реалізація, ефективність, його провали та «обличчя», проаналізовані у 
людському вимірі. Привабливим в монографії є вдале поєднання бачення окупаційної 
політики як у вертикальному, так і у горизонтальному сенсі. У першому випадку, автор 
розглядає систему і механізми окупаційної політики від низового рівня до 
загальнорадянського з основним наголосом на республіканському вимірі подій. Таке 
бачення дозволило, з одного боку, показати діяльність  окупаційної влади  як складову 
частину нацистської політики загалом, а з іншого, зауважити місцеву специфіку, 
виявити межі різниці між нацистським, румунським та угорським керівництвом на 
окупованих територіях. У другому випадку, досліджуючи «нові порядки» на 
горизонтальному рівні, автор реконструює встановлений режим, який був орієнтований 
на гноблення та знищення не тільки непокірних, але й пересічних людей, що мимоволі 
стали «мешканцями території Третього Рейху».  

Економічній політиці гітлерівської Німеччини та її союзників присвячено 
четвертий розділ монографії. Слід зауважити, що сюжети, пов’язані із втіленням 
стратегії пограбування захоплених територій, були широко висвітлені та проаналізовані 
у радянській історіографії. Звідси очікувати революційної новизни від їх чергового 
викладення було б не варто, але авторові вдалося віднайти і зафіксувати площину, яка 
залишалася у певній історичній тіні. По-перше, це стосується заходів щодо реального 
відновлення господарчого комплексу, який було фактично знищено з відходом 
радянських військ. По-друге, новим у постановці питання та його вирішення є аналіз 
фінансової політики, впровадження «вільної торгівлі» та приватної ініціативи. Саме в 
цих сюжетах автор послідовно виводить на передній план людину, пересічного 
мешканця, який, щоб вижити та зберегтися, був змушений включатися у «забуті та 
заборонені» практики економічного співіснування з ворогом. Також в цій частині 
монографії комплексно проаналізована проблема вербування та депортації населення з 
усієї території України до Німеччини. Описано систему вербування і вивезення 
української цивільної робочої сили до ІІІ Рейху, виділено її складники та визначено 
результати її діяльності на окупованих українських територіях.  

Позначений новизною і п’ятий розділ монографії, який присвячено аналізу 
«нового порядку» у соціальній та культурній сферах. На сторінках розділу авторові 
прийшлося зіткнутися із вищеозначеною проблемою самоцензури, яка ускладнюється 
відсутністю усталеного концепту сприйняття та опису поведінки пересічних мешканців 
за часів окупації. Слід підкреслити, ані радянська система, ані українська історична 
наука остаточно так і не визначилась із тим, як правильно сприймати окупацію, а тому 
– залишились прогалини і в тому, як правильно було себе поводити під час окупації. 
Культурна пам'ять про окупацію містила доволі схематичний опис: «на наші території 
прийшли погані фашисти, які знущались над населенням, а населення організовувало 
опір». Канонічні постаті місцевого населення на окупованій території – це безмовні 
жертви, герої-партизани (підпільники) чи зрадники-колаборанти. «Навіть 
демократизація суспільного життя незалежної України, доступність для істориків 
архівних матеріалів, – зауважила Тетяна Пастушенко, – не зробили відчутних зрушень 
у висвітленні життя населення при німцях… Іноземні дослідники слушно відзначають, 
що «ми маємо історію німців у Радянському Союзі, але не історію Радянського Союзу в 
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період німецької окупації»[6]. Авторові вдалося частково подолати цю проблему, а з 
тим сформувати позицію, згідно якої життя пересічних людей тривало не тиждень, не 
місяць, а рік, два і навіть більше, ніж два, люди мусили їсти-пити, рятувати дітей, а 
тому їх життя на окупованих територіях було підпорядковано логіці вітальних завдань. 
Ця логіка змушувала людей працювати на «нову владу». І. Тарнавському вдалося 
проаналізувати мотиви різних соціальних прошарків населення, репрезентувати 
сценарії як власного вибору співпраці із ворогом, так і вимушеного обставинами 
примусу робити. Мотив різниці є провідним авторським мотивом при аналізі людської 
поведінки. І такий підхід можна вважати цінним та вірним для подальшого вивчення 
історії окупації. 

Серед недоліків роботи можна виділити відсутність автентичних німецьких, 
угорських, румунських документів, що зберігаються у зарубіжних архівах. Якості та 
дещо іншого звучання тексту могли б додати твори художньої культури – той масив 
текстів, що був написаний за часів радянської влади і сучасної України, і ті тексти, що 
їх авторами були видатні німецькі, румунські, угорські автори (Г. Бьоль, Е.М. Ремарк та 
ін.). Розширити межи людського виміру могли б і щоденники, усні інтерв’ю пересічних 
людей. Ця робота має неабиякий сенс, оскільки останні свідки окупації вже покидають 
цей світ, забираючи із собою свої спогади і пам'ять. 

Більшої  диференціації потребує поняття «населення України». Якщо соціальні 
верстви у тексті проявлені, то вікові відмінності, ґендерні особливості, часто і 
національні відмінності залишилася у «тіньовому», фактично присутньому, але не 
озвученому, не проаналізованому секторі книги.  

Незважаючи на вищевикладене, можна зазначити, що монографія І. Тарнавського 
є цікавою, інноваційною, чесною і ґрунтовною роботою, яка, з одного боку, провокує 
подальші роздуми стосовно теоретичних проблем із досліджень історії окупації 
України, і ширше – формування нової історичної традиції у вивченні цієї проблеми. З 
іншого боку, робота є неабияким внеском у прирощення сучасного історичного знання 
у концептуальному, фактологічному і історіографічному ракурсах. 

 
РЕЗЮМЕ 

В рецензии рассматриваются основные положения монографии Тарнавского И.С. 
«Политика Третьего Рейха и его союзников на оккупированных украинских землях в 
годы Второй мировой войны», дается оценка содержания изложенного фактического 
материала, отмечаются особенности данного издания, новизна, его достижения и 
приводятся определенные замечания. 

Ключевые слова: оккупация, оккупационная политика, историография, 
коллаборационизм, принудительный труд, экономическая эксплуатация, социальная и 
культурная сферы.  

 
SUMMARY 

In a review the substantive provisions of monograph of Tarnavskogo I.S. are examined 
«Policy of the Third Reich and his allies on the occupied Ukrainian earths in the years of 
Second world war», the estimation of maintenance of the expounded actual material is given, 
the features of this edition are marked, novelty, his achievements and certain remarks over are 
brought. 

Keywords: occupation, of occupation policy, historiography, collaborationism, forced 
labour, economic exploitation, social and cultural spheres.  

 
 
 
 



ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, № 1 (51), 2013 р. 

  14

ПОСИЛАННЯ ТА ПРИМІТКИ: 
 

1. Lyotard J-F. The Postmodern Condition. A Report on Knowledge/ Jean-François 
Lyotard/ – Les Éditions de Minuit, 1979. – Режим доступу до видання: 
http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/fr/lyotard.htm 

2. Weiner A. Making Sense of War. The Second World War and The Fate of the Bolshevik 
Revolution / A.Weiner. – Princeton. – 2001. – 416 p. 

3. Tumarkin N. The Living and The Dead: The Rise and Fall of the Cult of World War II 
in Russia / N.Tumarkin. – New York, 1994. – 242 p. 

4. Репина Л. П. Память и историописание / Л.П. Репина // История и память: 
историческая культура Европы до начала Нового времени / Под ред. Л. Репиной. – 
М.: Кругъ, 2006. – С.39. 

5. Портнов А. Родина-мать vs Степан Бандера /А. Портнов// Отечественные записки. 
– 2008. – № 5. – С. 33 – 44. 

6. Пастушенко Т. Будні нацистської окупації України у спогадах колишніх 
остарбайтерів /Пастушенко Т.// Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. статей 
/ НАН України. Ін-т історії України. – К., 2008. – Вип. 11. – С.166. 

 
Надійшла до редакції 20.03.2013 р. 

 
Історіографія, джерелознавство, археологія 

 
ББК Т3(4УКР55)51-2 
 
ІМПЕРСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРО ГОСПОДАРСЬКЕ ЖИТТЯ НІМЕЦЬКИХ І 

ГРЕЦЬКИХ КОЛОНІЙ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ УКРАЇНИ 
КІНЦЯ XVIII – ПОЧАТКУ XX СТ. 

 
В.А. Гріза 
 
АНОТАЦІЯ 

В статті розглянуто праці дослідників ХІХ- початку ХХ ст. щодо господарського 
освоєння Південно-Східної України німецькими та грецькими переселенцями. 
Схарактеризовані історіографічні оцінки внеску даних етнічних груп в економічний 
розвиток регіону. 

 Ключові слова: історіографія, колонізація, господарство, німці, менноніти, греки 
 
Господарська активність колоністських громад була суттєвим чинником 

економічної історії Південно-Східної України наприкінці XVIII – на початку XX ст., а 
відтак ставала одним з важливих питань тогочасної історіографії. Вивчаючи її можна не 
тільки побачити ступень уваги і зацікавленості дослідників у суспільно-економічному 
бутті етнічних груп, а й відстежити яскраві оціночні характеристики до яких вдавались 
автори праць на відповідну тематику. Це дуже важливо в контексті з’ясування етнічної 
і економічної специфіки регіону та його ролі в економічній історії України. Проблеми 
історіографії суспільного розвитку німців Півдня України розглядалися Н. Осташевою 
(Венгер)[ 1 ], С. Бобилєвою [ 2 ], М. Бєліковою [ 3], О. Замуройцевим [ 4 ], Е. 
Стьопченко  [5] тощо. Історіографію грецького чиннику господарського освоєння 
Приазов’я досліджували М. Араджіоні [ 6 ], А. Гедьо [ 7 ], М. Капінус [ 8 ] та ін. Метою 
даною статті є з’ясування характеру висвітлення та оцінок імперської історіографії 
щодо внеску німецьких і грецьких колоній у господарське освоєння Південно-Східної 
України. 

© Гріза В.А., 2012 
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Першим, хто спробував дослідити початкові етапи розвитку німецьких колоній в 
південному регіоні України був дійсний член Одеського товариства історії та 
старожитностей, редактор, а згодом і директор Головного статистичного комітету 
Новоросійського краю А. Скальковський. У дослідженні «Хронологічний опис історії 
Новоросійського краю. 1730-1823 рр.» він коротко викладає найважливіші факти, що 
відносяться до заселення і освоєння Новоросії і звертає увагу на розвиток нових 
галузей господарства в німецьких колоніях, а саме вівчарства, шовківництва, 
відзначаючи їх успішний поступ на новозаселених земля [9]. Прикметною 
характеристикою «німецьких» сюжетів А. Скальковського є яскраво компліментарна 
оцінка діяльності головного судді колоній С. Контеніуса, який «старався поширювати 
хліборобство в колоніях, поліпшувати  скотарство і вівчарство, розводити виноградні 
сади і всякі рослини, які тільки можуть бути вироблені в тамтешньому кліматі» [10]. 
Наявність штучного зрошення у менонітських колоніях, розміри якого А. 
Скальковський перебільшував, автор пояснював існуванням у них значних капіталів і 
великої кількості робочої сили. В цілому, А. Скальковський із захопленням  говорив 
про позитивний приклад менонітів для українців, ногайців, общин духоборів у першій 
половині ХІХ ст. Він перший звернув увагу на те, що з менонітами в 
південноукраїнський регіон прийшли худоба нової породи, удосконалені знаряддя і 
методи землеробства, практика розведення лісів і плантацій, але справедливо зазначав, 
що меноніти сторонилися чужих і через це їхній вплив на регіон був мізерний  [11]. 

 У контексті поєднання історичних і статистичних досліджень Новоросійської 
губернії варто відзначити праці Й. Корніса (1789-1848) – менонітського підприємця, 
адміністратора, суспільного діяча, визначного діяча менонітської общини колонії 
Молочна, одного з найбільших землевласників та підприємців Півдня України. Ним 
був створений нарис з історії та господарського побуту менонітських колоній 
Мелітопольського повіту, який носив форму економіко-статистичного огляду [12].  

Певне значення в руслі вивчення господарського життя  німців має публікація 
статті Ю. Вітте “О сельском хозяйстве в Херсонской, Таврической и 
Екатеринославской губерниях” [13]. В ній подаються відомості про устрій життя та 
впровадження прогресивних методів господарювання в німецьких (особливо 
менонітських) колоніях Південної України, з наведенням статистичних даних розвитку 
різних галузей їх господарства (скотарства, вівчарства, шовківництва, садівництва, 
лісорозведення). 

Морський офіцер і етнограф  А. Афанасьєв-Чужбінський, залишив свої 
спостереження у формі подорожніх записок після подорожі Південною Росією. Даючи 
характеристику побуту менонітської колонії А. Афанасьєв-Чужбінський вказує на 
особливості: устрою житла (чисті хатинки, майже всі побудовані за єдиним зразком, 
маючі відмінність лише у внутрішньому інтер’єрі); ведення господарства, особистих 
якостей менонітів (спокійні, чесні трударі, праця і навчання складають основу їх життя, 
а не розваги та веселощі [14]. Однак, автор зауважує, що людина іншої національності в 
менонітській колонії скоро відчує сум і бажання залишити її.  

У середині ХІХ ст. розпочалася робота зі складання “Матеріалів для географії та 
статистики Росії”, проведення якої доручили Генеральному штабу. У подорожніх 
записках військового чиновника, полковника цього штабу В. Павловича знайшли 
відображення різні аспекти господарської діяльності німецьких колоністів 
Катеринославської губернії (розвиток садівництва, лісогосподарства, ремесла), 
відзначаючи високу майстерність менонітів у організації та веденні свого господарства. 
На підтвердження такої позиції він вказує на значні врожаї останніх і відсутність 
голоду у колоніях навіть у посушливі роки порівняно з українським селянством. 
Дослідник звертає увагу на відсутність в колоніях фабричного виробництва, натомість 
зауважує про розповсюдженість ремісничих майстерень, пивоварень і винокурень [15]. 
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О. Клаус у роботі «Наші колонії» [16], досліджуючи господарське життя 
німецьких колоністів, підкреслював, що у них було дуже багато саме господарських 
привілеїв: «для поширення і поліпшення свого господарства, колоністам дозволялося 
купувати і взагалі придбати в повну власність приватні землі, причому вони 
користуються всіма правами, присвоєними іншим сільським обивателям у відношенні 
приватної їм власності». Та незважаючи однак на величезні вигоди, надані менонітам, 
незважаючи навіть на випробувану їх славу, як зразкових господарів, - розпочата ними 
колонізація йшла далеко не цілком задовільно. Дослідник вказує на різноманітні 
причини цього стану. Так за словами О. Клауса: «по сухості землі, по недоліку 
вологості і по безводдю –  трави тут вигорали, хліб ріс зле і часто орач обробляв і 
засівав поля марно, тільки рідкісний з поселян міг годував власним хлібом. Одне 
скотарство приносило деяку вигоду, а тому поселенці сію частиною сільського 
господарства дуже займалися. Вони привели з собою з-за кордону «достатнє число 
іноземної  породи» коней і худоби» [17]. О. Клаус відзначає, що такий стан речей був 
недовгим, власною працею менонітам вдалося покращити своє господарське життя. З 
деякими висновками О. Клауса важко погодитися, зокрема, про небачений добробут 
іноземних колоній в Росії ,а також про те, що  якби уряд не наддав німецьким 
колоністам привілеїв,  вони б все одно колоністи досягли б добробуту.  

Звертаючи увагу, що німецькі колонії належать до найбагатших та найкраще 
організованих поселень Росії”, О. Клаус зауважував, що потрібно більш глибоко 
аналізувати, на яких засадах побудована організація колоній. Виконуючи це завдання, 
йому вдалося узагальнити досвід колоністів протягом кількох десятиріч, рекомендуючи 
запроваджувати подвірно-общинний устрій земельних відносин, який утвердився в 
німецьких колоніях, по всій Росії. О. Клаус звертав увагу на систему організації 
сільськогосподарського процесу в менонітських поселеннях, вважаючи її найкращою і 
такою, що перевершує не тільки традиції ведення господарства місцевих жителів, а й 
навіть, общин лютеран і католиків. Дослідження доповнено численними таблицями, в 
яких подано статистичний матеріал про розміри земельних територій, їх градації, 
розміри посівів, розвиток вівчарства та  скотарства,  ремісничі заняття менонітів та 
асортимент їх виробів у 50-60-ті рр. ХІХ ст.  

У березні-листопаді 1843 р з метою ознайомлення з побутом і господарською 
культурою населення сусідніх із Прусією країн, здійснив мандрівку різними регіонами 
Російської імперії Август фон Гакстгаузен.  Характеризуючи землі півдня Росії, він 
згадує німецьких колоністів, захоплюючись їх вмінням господарювати на цих родючих, 
але своєрідних (буревії, засухи) степових землях. На думку А. Гакстгаузена, німецькі 
колоністи Новоросії перенесли сюди з Німеччини та зберегли в недоторканості увесь 
устрій свого життя та господарювання, на відміну від поволзьких німецьких колоністів, 
в яких німецького збереглося тільки мова та одяг, а все навкруги їх стало носити 
російський характер [18]. 

Земський статист В. Постніков у нарисі “Молочанські та Хортицькі німецькі 
колонії”, наводить статистичні дані з землеволодіння і землекористування колоністів 
визначаючи особливості звичаїв успадкування землі менонітів, що сприяє з одного 
боку збільшенню великих господарств в результаті неподільності наділів колоністів, а з 
іншого – зростанню категорії безземельного населення [19]. 

Російський націоналіст О. Веліцин [20; 21], праці якого не були позбавлені 
ідеолого-політичної заангажованості був один з небагатьох хто досить критично 
ставився до німецького господарства в регіоні. Аналізуючи заможність німецьких 
колоністів та порівнюючи стан німецьких колоній з українськими та російськими, О. 
Веліцин у притаманному йому антинімецькому дусі наполягав, що їх добробут є не 
результатом більшої наполегливості та працездатності, а наслідком тих спеціальних 
привілеїв, які німецькі колоністи отримали від держави. 
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Д. Багалій зазначав, що спочатку господарство менонітів знаходилося у важкому 
становищі. Але завдяки щедрим пільгам влади, колоністам вдалося покращити своє 
господарство. Саме переселення менонітів, на думку вченого,  було найбільш вдалим, а 
їх господарство він ставив на найвищу сходинку [22]. Дослідник пояснював це двома 
обставинами: по-перше, меноніти були зразковими господарями, а по-друге, 
переселились тільки заможні сімейні люди з майном і навіть скотом [23].  

Чимало відомостей з історії й устрою господарства менонітів та німецьких 
поселенців Катеринославщини залишив у своїх спогадах А. Фадєєв (1790-1867) – 
російський державний діяч, губернатор Саратовської губернії. У “Спогадах” А. Фадєєв 
надає високу оцінку діяльності С. Контеніуса, зазначаючи, що “головна його увага була 
зосереджена на заснуванні та розповсюдженні у німецьких колоніях іспанського 
(“шпанського”) вівчарства, шовківництва, садівництва, лісництва. Завдяки його 
терпінню та наполегливості вівчарство становить головне джерело добробуту 
німецьких колоністів у Катеринославській губернії та по всій степовій частині 
Таврійській…Дуже добре розвинулися всі ці галузі господарства, незважаючи на 
посухи та морози у регіоні…”[24]. 

Г.  Писаревський у другій частині книги «З історії іноземної колонізації в Росії у 
XVIII ст.» [25] зазначає певні риси подібності менонітських, лютеранських і 
католицьких колоній в організації побуту та господарства, все ж виділяючи менонітів, 
як найбільш успішних господарів, пояснюючи це релігійними канонами, що 
регулювали поведінку та спосіб життя останніх. Як і більшість його попередників автор  
підкреслює, що привести нові землі в порядок було нелегким завданням, але меноніти 
легко впоралися: «Меноніти особливо можуть хвалитися своїм господарським устроєм, 
вони завели у себе гарні фруктові, а деякі і виноградні  сади; займаються розведенням 
шовковичних дерев і навіть  виготовленням шовку; мають кращої породи коней і 
рогату худобу, який ще з собою привели і майже щодня знову виписують для 
розмноження; прийнялися притому і за вівчарство, до чого уряд надав їм нарочите 
посібник подарованих до 100 овець гіпшанської породи. Бджільництво становить також 
важливу статтю в сільському їх господарстві. Понад те вони влаштували суспільну 
винокурню, пивоварню і солодовню і завели водяні і вітряні млини. Продукти свої 
збувають вони в найближчих містах за досить вигідну для себе ціну. Промисловість же 
менонітів настільки далеко простирається, що вони будують вже суди і плавають на 
них до Одеси по Чорному морю зі своїми творами, які відвозять також і суходольно в 
портове місто Таганрог, за 500 верст від них віддалений» [26]. Це була одна з перших 
публікацій, безпосередньо присвячена життю менонітів, яка відрізнялася комплексним 
підходом до історії заселення приазовських територій. 

Під час Першої світової війни з’явилися дослідження Я.Штаха та С.Бондаря. У 
період загострення “німецького питання” вони виступили проти політики російського 
уряду щодо німців. Численні статистичні матеріали, таблиці, наведені в книзі Штаха 
[27], переконливо свідчать про велике значення німецьких колоній для розвитку 
сільськогосподарського виробництва на півдні України. 

У своїй роботі “Секта менонітів у Росії” С. Бондар досліджував процес 
обезземелювання в їхніх колоніях. Автор достовірно висвітлив заходи волосних 
правлінь для вирішення земельного питання: вигідно здаючи “незручну землю” 
поселень в оренду, общини на отриманий прибуток купляли ділянки для безземельних. 
Наведені у праці фактичні відомості про кількість землі, худоби, знарядь праці у 
волостях 1914 р. використовувалися дослідниками у 30-90-ті рр. ХХ ст. [28] 

Питання господарського життя греків Північного Приазов’я розкриті в імперській 
історіографії значно менше у порівнянні з господарською діяльністю німецьких 
колоністів. Це, напевне, зумовлене меншою чисельністю грецької спільноти, її 
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локалізацією на меншій території і відсутністю неабияких господарських досягнень, що 
мали привертати до себе прискіпливу увагу.  

А. Скальковський зазначав, що греки завели особливе сільське господарство, дуже 
близьке до бессарабського, або краще сказати, болгарського. Хліб вони молотять 
взагалі сирою, - кіньми на току, тобто на відкритих дворах гумна, які тут називаються 
«Гарманн» (з татарської - Арман; від того і молотьба називається «гарманованіем»). 
Татари і греки обмолочують таким чином весь свій хліб.  А. Скальковський підкреслює, 
що в загальному складі народонаселення, кожен житель може обробляти до двох 
десятин, а  насправді обробляє менше однієї. Греки, в околицях Таганрога, хоча й 
перенесли туди з Криму стародавнє своє мистецтво і полювання до садівництва і 
виноробства; але виноробство тут не може вважатися справжньою промисловістю: 
воно швидше належить до домашнього господарства цих прекрасних селищ. Зате грунт 
скрізь сприяє самому великому садівництву. По частині шовківництва надали значні 
успіхи в Маріуполі - поміщик Калері та інші, які виробляють до двох пудів шовку-
сирцю. Вчений у своїй праці описує рибальські заводи, які знаходяться на косах 
Зайцевої, Білосарайської, виноградної, Зеленій і Комишуватій, а також на гирлі річки 
Кальміусу або в Маріупольському окрузі градоначальства [29].  

А. Скальковський також наголошує, що стан  Маріуполя безперестанно 
поліпшується і це є вагомою заслугую греків. «В останні роки відпустка пшениці була 
значною, торгівля рибою та ікрою, з Донських та Чорноморських станиць, становить 
чималу галузь його промисловості» [30].  

Говорячи про господарське життя грецького населення, архієпископ Херсонський 
і Таврійський Гавриїл (В.Ф. Розанов) дає більш негативну характеристику: «успіхи 
греків у торгівлі малозначні. До хліборобства і скотарства вони також не вельми 
старанні. Значний простір полів і лугів залишається вільним». Дослідник підкреслив, 
що  між господарством греків і господарством німецьких колоністів, які живуть поруч 
відчувається різниця [31]. 

І. Олександрович описує побут, господарські навички греків, особливості їх 
національного характеру. Він визнає за ними неабиякий комерційний хист, хитрість, 
вказує на вищий ніж у інших національностей рівень заможності [32]. 

Стаття Г. Тимошевського відображає різні аспекти господарського управління в 
повіті. Г. Тимошевський наводить дані, що свідчать про досить заможний стан греків у 
ханстві й опосередковано можуть заперечувати хоча б тезу про їх соціально-економічне 
гноблення там. Адже при виході з Криму російський уряд викупив у греків врожай 
1778 р.: 50 чверток хліба; 18 тис. греків вивели з собою 100 тис. голів худоби. Самі 
вони в своїх проханнях вказували, що мали в Криму “дома, лавки, водяные мельницы, 
виноградные и фруктовые сады, пахотные и сенокосные поля,- очень знатных сумм 
состояния”[33]. 

Отже, імперська історіографія в контексті проблеми господарського освоєння 
Південно-Східної України вельми прагматично відгукувалася на окремі її сюжети, 
приділяючи особливу увагу тим з них, що були пов’язані із знаковими подіями і 
явищами економічної історії регіону. Одним з таких явищ була господарська активність 
німецьких колоністів, яка дістала, по-перше, вельми широкого висвітлення , а по-друге 
– переважно схвальної оцінки, навіть у таких запеклих супротивників німецького 
впливу як А.Веліцин. Натомість грецький внесок в господарський розвиток степових 
територій позитивно оцінювався хіба що  А. Скальковським, а  загалом не привертав  
занадто прискіпливої уваги дослідників регіону. 

 
РЕЗЮМЕ 

В статье рассмотрены работы исследователей XIX-начала ХХ в., изучавших по 
хозяйственное освоение Юго-Восточной Украины немецкими и греческими 
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переселенцами. Охарактеризованы историографические оценки вклада данных 
этнических групп в экономическое развитие региона. 

Ключевые слова: историография, колонизация, хозяйство, немцы, меннониты, 
греки. 
 
SUMMARY 

The article explores the works of the researchers of the nineteenth and early twentieth 
century concerning the economic development of South-Eastern Ukraine by the German and 
Greek migrants. Author examined historiographical estimates of the contribution of these 
ethnic groups in the economic development of the region.  

Keywords: historiography, colonization, economy, Germans, mennonìts, Greeks. 
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ФРАНЦУЗИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ  ЗА МЕМУАРАМИ Б.Є. ВАДОНА 

 
А.В. Гедьо, А.С. Кухлєв 

 
АНОТАЦІЯ 

У статті дається характеристика діяльності французьких переселенців на Півдні 
України наприкінці XVIII – на початку XX ст. На основі мемуарів Б.Є. Вадона, 
подаються відомості про найбільш відомих представників династії підприємців 
Вадонів, показано значний внесок французів в економічний розвиток Півдня України. 
Зазначено, що мемуари Б.Є. Вадона «Гибель французов в советской  России» 
дозволяють створити картину внутрішнього життя іноземців, реконструювати їхнє 
духовно-релігійне життя, менталітет тощо.  

Ключові слова: іноземці, Південна Україна, мемуари, спогади, французи, 
підприємці.  

 
Останнім часом все більшу увагу дослідників привертає історія окремих регіонів 

нашої держави, в тому числі Півдня України. Важливе місце в цьому процесі 
імперською владою відводилося колоністам, у тому числі французького походження.  

Переселенню французів на територію Південної України, їхній господарській 
діяльності приділяється все більша увага фахівців різного рівня. Так, досліднику Є. 
Сидоровичу належить детальний аналіз праць дореволюційних та радянських вчених, 
що торкалися проблеми присутності французьких переселенців на Півдні України 
наприкінці XVIII – першій половині XIX ст. [1; 2]. Дослідником також вивчалося 
питання перебування французів на території Новоросійського краю в першій чверті 
ХІХ ст. [3], розглядалася економічна діяльність французьких  переселенців у першій 
половині XIX ст. [4]. Розвиток промислової буржуазії Півдня України в другій 
половині ХІХ ст., в тому числі французьких підприємців, розглядалася Г. Вєтровою 
[5].  

Разом із тим слід відмітити, що поза увагою дослідників залишилися сторінки 
повсякденного та духовного життя французьких переселенців. Розкрити це питання 
допомагають матеріали особового походження, які представлені подорожніми 
записками, мемуарами, щоденниками та приватним листуванням. Найбільш цікавим, а 
подекуди й унікальним документом, яскравим свідченням про час і про людину в 
ньому є саме мемуари. Вони з особливою виразністю відтворюють живі картини і 
унікальні деталі різних подій. Мемуари допомагають кращим чином зрозуміти роль 
людського фактора в історії. Проблема їхнього вивчення та використання в історичній 
науці порушувалася в працях науковців А. Гедьо [6], О. Коляструк [7], С. Водотики 
[8]. Останній, до речі, згадує таке цінне та маловідоме джерело з історії французьких 
колоністів як записки Бориса (Моріса) Євгеновича Вадона, предки якого наприкінці 
XVIII ст. оселилися на Півдні  Україні.  

© Гедьо А.В., Кухлєв А.С., 2013 
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Виходячи з вищезазначеного, метою даної розвідки є відтворення життя  
французьких переселенців на Півдні України протягом XVIII – початку ХХ ст. за 
мемуарами Б. Вадона. 

Як вже зазначалося, на межі XVIII-ХІХ ст. починається етап інтенсивного 
господарського освоєння Півдня України, який потребував залучення іноземних 
переселенців. Поряд з греками, болгарами, німцями до Півдня України в цей час 
починають переселятися і французи. У 1790-х рр. на запрошення імператриці 
Катерини ІІ відгукнулися французькі родини, що потерпали від наслідків Французької 
революції і шукали порятунку на чужині, в тому числі й у Росії. Іноземцям у довічне 
користування була виділена значна кількість земельних наділів. Ще однією причиною 
переселення підданих Французької держави була комерційна привабливість регіону, 
можливість вільно займатися підприємницької діяльністю.Разом з тим переселення 
іноземців, у тому числі французів, на територію Російської імперії, уважно 
відстежувалося урядом. Усі іноземні піддані, які прибували із-за кордону, ретельно 
перевірялися.  

Так, з історією Новоросійського краю першої чверті ХІХ ст. неподільно пов’язане 
ім’я герцога Ришельє де Еммануїла Осиповича, який обіймав посади одеського 
градоначальника та Херсонського військового губернатора. Своєю діяльністю він 
сприяв заселенню Новоросії, заснуванню тут колоній іноземців, у тому числі й 
французів [9]. 

Після повернення у 1815 р. герцога де Ришельє на батьківщину, посаду 
Херсонського військового губернатора посів француз – граф Олександр Федорович 
Ланжерон. З травня 1822 р. граф Ланжерон був призначений Новоросійським генерал-
губернатором. У 1816-1821 рр. Херсонським губернатором був француз Карл 
Францевич Сент-Прі. З його перебуванням на Півдні України пов’язаний розвиток 
вівчарства на території Новоросії [10]. 

Необхідно віддати належне намаганням царського уряду створити сприятливі 
умови для економічної діяльності іноземців. У першій половині ХІХ ст. суттєвий 
внесок в освоєння та розвиток різних галузей господарства Півдня України зробили 
французькі переселенці В. Рув’є,  К.Ф. Сент-Прі, Р.О. Васал,  К.І. Пот’є та ін.  

Значний внесок в економічний розвиток південних губерній Російської  імперії 
зробила династія підприємців Вадонів, засновником якої став француз Жозеф Вадон – 
талановитий коваль-віртуоз, який оселився в Росії наприкінці XVIII ст. Його син Ежен 
Вадон розпочав власну справу в Херсоні, відкривши спочатку слюсарно-ковальську 
майстерню, а потім побудувавши крупний чавуноливарний завод. Реформи 60-70-х рр. 
ХІХ ст. сприяли швидкому розвитку підприємництва, розгортанню виробництва та 
зростанню промисловості. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Вадони вважалися 
одними з найбільш успішних та заможних підприємців Півдня Росії. Майже всі члени 
їхньої великої родини – близько 40 осіб – працювали на сімейному підприємстві.  

Про розмах справи Вадонів свідчить діяльність судноверфі, яку вони придбали в 
Херсоні в 1895 р.: тут було збудовано 36 приватних та казенних пароплавів. Також на 
корабельні будувалися парові катери для буксування барж. Вартість виготовленої 
продукції у 1895 р. склала 126 000 руб. [11]. 

Внаслідок жовтневих подій 1917 р. підприємства Вадонів були націоналізовані. 
Долі ж членів родини талановитих промисловців-підприємців склалися здебільшого 
трагічно: дехто з них мусив емігрувати на Захід, деякі були репресовані. Один із синів 
засновника заводу Євген (Ежен) Євгенович Вадон зумів проявити себе здібним 
організатором виробництва, талановитим інженером-винахідником навіть при 
радянській владі. Протягом 1920-30-х рр. він працював інженером на підприємствах 
Херсона. Утім у 1937 р. відповідні структури НКВС не обійшли своєю увагою родину 
Вадонів. Як наслідок – арешт та заслання Є.Є. Вадона до виправно-трудового табору, 
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де він невдовзі й помер. Такі ж випробування – арешт, відбування покарання в 
забайкальських таборах – чекала його сина Бориса, щоправда останній залишився в 
живих. 

Борис Євгенович Вадон вважається останнім прямим нащадком відомого 
французького роду Вадонів. Він народився у 1912 р., разом із батьками жив у Херсоні 
на вулиці Комсомольській. Доля виявилася до нього надзвичайно неласкавою. Як син 
«капіталіста», він не міг вступити до Херсонського музичного технікуму, тривалий час 
був безробітним. У 1937 р. був безпідставно заарештований за антирадянську агітацію 
та участь у контрреволюційному угрупованні. Вирок – вісім років виправно-трудових 
таборів. 

Через роки знущань та тяжких випробувань Б.Є. Вадон зміг повернутися до 
рідних місць. Жив він замкнуто, ні з ким не ділився своїми спогадами. З Херсона 
переїхав до Одеси. Там він навчав дітей музиці, близько тридцяти років працював в 
Одеському музично-драматичному театрі віолончелістом. У 1989 р. був 
реабілітований. Посмертно реабілітований і його батько [12].  

Б.Є. Вадон – автор цінних спогадів про свою сім’ю. Його праця починається з 
причин переїзду подружжя Вадонів із Франції до Росії. Тікаючи від революції, разом з 
Вадонами в 1793 р. емігрували родини Кулон, Вассал та ін. В дорозі Жозеф Вадон 
(прапрадід автора мемуарів) та його дружина померли від чуми, а їхнього 
десятирічного сина Жозефа (1783-1857 рр.) із нез’ясованих причин залишили в 
Константинополі. До речі, тут хлопчик оволодів слюсарним ремеслом. Основна маса ж 
емігрантів спочатку прибула до Умані. Через кілька років, у 1797 р., завдяки зусиллям 
родини Кулон, Жозеф також потрапив до Умані.  

Дізнавшись про трагічну долю хлопчика, йому почав покровительствувати 
місцевий магнат граф Потоцький, який проживав у своєму маєтку в Умані. Жозефа 
«обучали мастерству, начало которому было положено в Турции. Вскоре у него 
обнаружились способности изготовлять замки с «секретом», необходимые для имения 
графа. Он пользовался хорошей репутацией у соотечественников и служащих графа. 
Кроме слесарного дела познал еще кузнечное. Был мастер на все руки. За что ни 
брался, все отлично выполнял», – з гордістю пише Б. Вадон [13].  

З часом Жозеф одружився на знайомій з дитинства Софі Кулон (1790-1886 рр.). 
Вони мали чотирьох дітей – двох хлопчиків та двох дівчаток [14].  

Дід автора мемуарів – Ежен – народився у 1833 р. Він, як і свого часу його 
батько, також навчався слюсарству і мріяв працювати на великому промисловому 
підприємстві. Свою майстерність Ежен вдосконалював в Одесі, на заводі 
сільськогосподарських машин, що належав підприємцю Гену. Повернувшись до 
Умані, Ежен запропонував батькові та брату заснувати власну справу в Херсоні. На 
окраїні міста Вадони відкрили кузню, обладнану паровим двигуном. Як відмічає автор 
мемуарів, цей двигун, подарований Вадонам, до речі, їхнім же співвітчизником – 
хрещеним батьком Ежена, «сослужил началом их труда в Херсоне» [15].   

Родина користувалася повагою в місті. З часом вона переїхала на інший кінець 
Херсона – «Військовий форштадт», де було відкрито слюсарно-ковальську механічну 
майстерню [16].  

Б. Вадон детально зупиняється на розвитку справи своєї родини. Як видно з 
мемуарів, Вадони отримували багато замовлень від місцевого населення та мешканців 
навколишніх хуторів та сіл Херсонської губернії, що сприяло збагаченню родини 
Вадонів. Найбільші прибутки вона отримала в ході Кримської війни 1853-1856 рр., 
коли Вадони виконали термінове військове замовлення царського уряду на 
виготовлення лафетів для артилерії, отримавши з казни позику на будівництво 
додаткових цехів. За вагомі успіхи на виробництві брати Вадони «были награждены 
большой именной бронзовой медалью» [17].  
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У 1855 р. на місці майстерні був побудований чавуноливарний завод. Відтоді 
кількість крупних замовлень лише збільшується. Вадони постачали обладнання до 
міської водогінної контори, лісопильного та олійного заводів тощо. Примітно, що в 
Херсоні і сьогодні є Ливарна вулиця, нагадуючи про чавуноливарний завод Вадонів. 

Жозеф Вадон став купцем 1-ої гільдії. Після його смерті, його майно поділили 
між собою сини Олександр та Ежен (Євген) (1833-1914 рр.). Перший, отримавши 
половину від вартості заводу, у 1861 р. переїхав до Миколаєва працювати на 
судноремонтному заводі бельгійського товариства «Новаль». Так на Півдні України 
з’являються дві гілки родини Вадонів – миколаївська та херсонська. 

Через деякий час Е. Вадон одружився на Кароліні Наліс, яка мешкала в Одесі. 
Вони народили 16 дітей, з яких восьмеро померли від дифтерії.  

Іноземці приділяли значну увагу освіті своїх дітей. Доньки Ежена закінчили 
гімназію, навчалися в Херсонському музичному училищі по класу фортепіано. Сини ж 
закінчили політехнічний інститут у Ліоні: Е. Вадон прагнув мати власних інженерів на 
заводі [18].  

У 1895 р. Е. Вадон придбав на Карантинному острові в Херсоні суднобудівельну 
верф, зі стапелів якої сходили судна різного типу та класу: від річкових барж до 
міноносців. Завдяки високій якості робіт підприємець успішно конкурував з великими 
суднобудівними компаніями. Суднобудування принесло Вадонам багатство і славу. Е. 
Вадон відкрив власний рахунок у херсонському банку. Напередодні Першої світової 
війни на верфі розгорнулось велике виробництво, в тому числі есмінців «Счастливый», 
«Быстрый», «Пылкий» [19]. 

Про беззаперечний авторитет та заслуги Е. Вадона в місті свідчить той факт, що 
він отримав спадковий титул почесного громадянина Херсона. Підприємця було 
обрано гласним міської думи. Також його було увічнено першим французом-
промисловцем міста.  

Надзвичайно цікавими виявляються сімейні традиції французів, особливості 
соціально-побутового та культурного життя, що описуються в мемуарах Б. Вадона. 
Так, на початку ХХ ст. велика родина херсонських Вадонів нараховувала до 40 осіб. 
Переважна більшість з них, у тому числі зяті Вадона, працювали на заводі та верфі 
інженерами, техніками, механіками тощо. Коли доньки Вадона виходили заміж, за 
ними давалося пристойне придане – добротні будинки. Поруч із підприємством було 
споруджено невелику електростанцію, яка забезпечувала енергією завод та будинки 
французьких сімей. 

З мемуарів можна дізнатися, що найбільш шанованими святами для французів 
були 14 липня – День взяття Бастилії, що, як пише автор, святкувався в родині завжди, 
та 9 травня – день заснування чавуноливарного заводу Вадонів у Херсоні, святкування 
якого розпочалось з 1856 р., у першу річницю підприємства. Певний подив викликає 
перша дата: Вадони емігрували з Франції внаслідок революції, але широко відзначали 
її початок. В цей день над заводом та верф’ю вивішувалися прапори Французької 
республіки. «В двенадцать часов дня на заводском дворе накрывали праздничные 
столы. Дедушку Евгения Иосифовича Вадона поздравляли с исторической датой. Во 
второй половине дня рабочие и служащие не работали», – так описує святкування Б. 
Вадон. У день заснування заводу – 9 травня – на підприємстві та верфі взагалі 
оголошувався загальний вихідний. «Вся семья хорошо трудилась, хорошо отдыхала и 
веселилась, как это умеют французы», – підсумовує автор [20]. 

Вадони були римо-католиками і шанували католицькі релігійні свята. Але на 
догоду робітникам та службовцям усі православні релігійні свята також відмічалися і 
ці дні оголошувалися вихідними [21]. 
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Певним чином із родиною Вадонів був пов’язаний розвиток херсонського 
міського театру. За обладнання механізмів сцени, підйомників декорацій та лаштунків 
до його відкриття Е. Вадону було вручено абонемент у ложу бенуар.  

З гіркотою Б. Вадон описує сімейну драму, що мала місце в 1911 р.: між синами 
Вадона – Олександром та Еженом (Євгеном) молодшим (батьком автора) – стався 
розрив: вони не поділили спадщину, оскільки завод та верф мусили перейти у 
володіння Олександра. Чому було обділено Ежена, для автора мемуарів «осталось до 
настоящего времени семейной тайной» [22]. 

Крім херсонських Вадонів автор пригадує своїх рідних, що мешкали та 
працювали в інших містах Південної України. Так, наприкінці ХІХ ст. з Миколаєва до 
Одеси переїхав кузен його батька Олександр Вадон. Він був викладачем французької 
мови в Одеському комерційному училищі. Цікаво, що в цьому закладі навчався 
майбутній письменник Ісак Бабель, який з теплотою згадує цього викладача: «Школа 
эта незабываема для меня еще и потому, что учителем французского языка был там m-
r Вадон. Он…обладал литературным дарованием, как все французы. Он обучил меня 
своему языку, я затвердил с ним французских классиков, сошелся близко с 
французской колонией в Одессе и с пятнадцати лет начал писать рассказы на 
французском языке» [23].  

Найтрагічнішою подією в житті Вадонів став більшовицький переворот 1917 р., 
який «окончательно изменил судьбу семьи». Підприємства – завод та верф – були 
націоналізовані, все майно родини експропрійоване, а французькі родини, як з болем 
пише автор, виявилися «униженными, раздавленными, в конец уничтоженными». 
Євгена Вадона декілька разів заарештовували, але від розстрілу його рятувала та 
обставина, що не він, а Олександр був власником заводу. Останній же не зміг 
пережити втрати сімейного бізнесу і в 1919 р. помер від інфаркту [24]. 

Попри всі труднощі та перешкоди Є.Є. Вадон у роки НЕПу зумів організувати 
успішну промислово-кооперативну артіль «Металіст», яка випускала 
сільськогосподарські машини для зрошування полів. Разом з ним працювали колишні 
робітники чавуноливарного заводу, «высококвалифицированные мастера токарного, 
слесарного, литейного, модельного дела». На цьому підприємстві з новою силою 
розкрився неабиякий талант Євгена Вадона як підприємця, інженера, раціоналізатора. 
У 1936 р. його портрет висів на міській дошці пошани [25]. 

Втім навіть це не врятувало родину від загибелі: у 1937 р. Євгена та Бориса 
Вадонів заарештували за «популярними» в ті часи статтями 54-10, 54-11 [26]. Життя 
Є.Є. Вадона обірвалося в 1939 р. у виправно-трудовому таборі. Через жахи ГУЛАГу 
довелося пройти і його сину Борису. Навіть після повернення з ув’язнення він 
тривалий час не зміг пристосуватися до нормального життя, перебуваючи в 
постійному остраху за своє майбутнє.  

Наприкінці своїх мемуарів Б. Вадон розмірковує про долю французів у нових 
історичних умовах. На його переконання, якби ті, хто наважився емігрувати до Росії 
багато років назад, знав, якою трагедією обернеться життя їхніх нащадків, вони ніколи 
б сюди не приїхали. «Разве небезопасно было бы ... остаться во Франции? Правильно, 
там тоже кое-что случилось – революционные потрясения. Но разве можно сравнить 
все это с деятельностью нашего НКВД, судилищ в виде пресловутых «троек» с 
неповторимой системой Гулага. Французы, как и многие другие иностранцы исчезали, 
их уничтожали и стирали с лица земли» [27], – робить невтішний висновок Б. Вадон.  

Виходець з багатої родини, типовий представник буржуазії, жертва сталінських 
репресій, він різко критикує радянські часи, а усе дореволюційне ідеалізує. Попри це, в 
мемуарах яскраво відображена роль династії в житті краю. Можна погодитися зі 
словами автора: «Династия херсонских и николаевских Вадонов оставила хороший 
след в России» [28]. 
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Таким чином, мемуари Б. Вадона є насамперед цінним джерелом з історії 
французьких колоністів Півдня України ХІХ – першої третини ХХ ст. Вони 
дозволяють створити картину внутрішнього життя іноземців, реконструювати їхнє 
духовно-релігійне життя, менталітет тощо.  

 
РЕЗЮМЕ 

В статье дается характеристика деятельности французских переселенцев на Юге 
Украины в конце XVIII - начале XX в. На основе мемуаров Б.Е. Вадона, приводятся 
сведения о наиболее известных представителях династии предпринимателей Вадонов, 
показан значительный вклад французов в экономическое развитие Юга Украины на 
основе анализа мемуаров Б.Е. Вадона «Гибель французов в советской России».  

Ключевые слова: иностранцы, Южная Украина, мемуары, воспоминания, 
французы, предприниматели. 

 
SUMMARY 

The activity of French settlers in the Southern Ukraine in the late XVIII – early XX 
centuries has been characterized in the article. Based on the memoirs by B. Vadon, the 
information about the most famous dynasts of businessmen Vadon has been represented, a 
significant contribution to the economic development of Southern Ukraine has been 
illustrated. It is noted that Vadon’s memoirs “Death of the French in the Soviet Russia” make 
it possible to reconstruct the interior of foreigners, their spiritual and religious life, and 
character. 

Keywords: foreigners, the South of Ukraine, memoirs, autobiographical sketches, 
foreigners, entrepreneurs. 
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ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ 
РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ НІМЕЦЬКОМОВНОГО НАСЕЛЕННЯ ПІВДНЯ 

УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVIII – XІX СТ.) 
 
Ю.С. Негода 

 
АНОТАЦІЯ 

Стаття присвячена аналізу законодавчих актів Російської імперії як джерела для 
вивчення історії віросповідання німецькомовного населення Півдня України. Подано 
огляд законодавчих актів. Простежено особливості церковної організації та системи 
управління католицьких, менонітських та протестантських німецьких громад. Виявлено 
особливості віросповідання німців Півдня України. Визначено ставлення царського 
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уряду до релігійного життя німецькомовного населення Півдня України. 
Проаналізовано законодавчі акти, які відображали конфесійну політику Російської 
імперії  щодо неправославного населення України.  

Ключові слова: законодавчі акти, конфесійна політика, віросповідання, меноніти, 
протестанти, католики, лютерани. 

 
Релігія як соціокультурний феномен є важливим чинником, що позначає 

ідентичність сучасного українця, його ставлення до цілого ряду історичних, 
культурних, політичних явищ, а релігійна спадщина минулого ще й досі відчутно 
впливає на політичні та суспільні процеси, що відбуваються в Україні.  

Особливо виразно простежується зв’язок та переплетіння етнічної та релігійної 
ідентичності у національних меншин. Для відірваних від основного етнічного ядра 
спільнот церква завжди слугувала важливим чинником суспільної консолідації і 
збереження культурної самобутності, часто саме вона була наочним проявом 
етнокультурної відмінності. Це породжувало досить складну систему взаємовідносин у 
трикутнику «держава – етноконфесійна більшість – етноконфесійна меншість», 
особливо у регіонах з поліетнічним складом населення. У цьому зв’язку актуальним є 
вивчення історичного досвіду функціонування різних етноконфесійних структур на 
Півдні України у другій половині XVIII–XІX ст.  

На цих землях, поряд з православною конфесією, найвпливовішою складовою 
церковно-релігійного життя, стає становлення та розвиток римо-католицьких, 
протестантських, лютеранських, менонітських спільнот, поширення різних 
християнських течій. 

«Повне зібрання законів Рсійської імперії» є універсальним джерелом, в якому 
найповніше представлено закони Російської держави початку XVIII – початку XX ст. 
Воно включає в себе всі публікації узаконень, як офіційних, так і неофіційних видань, 
оскільки засновувався цей кодифікаційний корпус для контролю і збереження 
оригінальних текстів законодавчих документів. Цей цілісний, історично сформований 
комплекс джерел дозволяє осягнути основні аспекти урядової політики Росії щодо 
віросповідання іноземців. Значний хронологічний період документів видання дає 
можливість простежити еволюцію законотворчості, політичну спрямованість діяльності 
уряду і особливості регіональної політики. Цей вид джерел надзвичайно важливий, 
тому що визначає правову систему відносин державних структур з релігійними 
конфесіями всередині країни. 

Головні положення імперської політики щодо «інославних» віросповідань 
(зокрема лютеран) були викладені у 1767 р. – у наказі Катерини ІІ. Тут зазначалося: «В 
толь великом государстве, распространяющем свое влияние над толь многими разными 
народами, весьма бы вредной для спокойствия и безопасности своих сограждан был 
порок, запрещение или недозволение их различных вер»… «И нет подлинно иного 
средства, кроме разумного иных законов дозволения, православною нашей верою и 
политикою неотвергаемого, которым бы можно всех сих заблудших овец паки 
привести к истинному верных стаду» [1]. 

Головним органом церковного управління над інославними християнськими 
сповіданнями була Юстиц-колегія ліфляндських, естляндських та фінляндських справ, 
запроваджена 23 лютого 1734 р., якій було доручено верховне керівництво духовними 
справами протестантської та римо-католицької церков. До 1810 р. Юстиц-колегія була 
підпорядкована Сенату. Відповідно до указу від 25 липня 1810 р. [2] її функції 
перейшли до Головного управління духовних справ закордонних віросповідань, яке 24 
жовтня 1817 р. перейшло до щойно утвореного Міністерства духовних справ і народної 
освіти [3]. 
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У Маніфесті від 4 грудня 1762 р. оголошувалося, що Катерина II «иностранных 
разных наций, кроме жидов, с обыкновенною императорскою милостью на поселение в 
Россию приемлет» й усім їм «монаршая милость и благоволение оказано будет» [4]. 

9 червня 1763 р. Сенат видає указ, згідно з яким «призываются на поселение в 
Россию всех наций народы», яким дозволяється «по их законам церкви строить и 
содержать позволить в тех местах, где они селиться похотят» [5]. 

Через місяць (22 липня 1763 р.) наступним маніфестом основи політики 
Російської імперії щодо інославних віросповідань визначалися більш докладно. Усім 
прибулим в Російську імперію на поселення дозволялося «иметь свободное 
отправление веры по их уставам и обрядам беспрепятственно». Бажаючі оселитися 
особливими колоніями на порожніх землях також могли будувати церкви та дзвіниці, 
мати необхідну кількість священнослужителів. 

Обмеження для інославних християнських віросповідань були такі: заборонялося 
будівництво монастирів та навернення у свою віру підданих Російської імперії 
православного віросповідання. Зокрема, маніфест від 22 лютого 1735 р. зазначав: 
«…никто из духовных особ отнюдь не дерзали, каким бы образом и под каким 
претекстом то ни было, из наших подданных, какого бы народа и звания оные ни были, 
в свой закон превращать  под опасением, что в противном случае с ними поступлено 
будет по нашим государственным уставам и указам» [6]. 

За іменним наказом 20 липня 1819 р. у євангелицько-лютеранській церкві на 
території Російської імперії було впроваджено сан єпископа; йому мусили підкорятися 
усі протестантські громади та духовенство на території Росії. Єпископ призначався 
монархом. 28 грудня 1832 р. було прийнято закон про євангелицько-лютеранську 
церкву: впроваджено Генеральну консисторію; керівництво церковними справами 
перейшло з Міністерства народної освіти до Міністерства внутрішніх справ, в якому 
було засновано особливий Департамент духовних справ іноземних віросповідань [7]. 

Протестантські релігійні напрямки в Російській імперії належали до тих, що 
вільно сповідувалися. Протестантам, як і іншим «інославним» було заборонено 
навертати у свою віру православних; місіонерська діяльність була дозволена лише 
стосовно нехристиянських народів.  

Російські державні установи не втручались у догмати протестантських церков. 
Зокрема, указ Синоду від 17 червня 1773 р. визначав: «...отныне преосвященным 
архиереям в дела, касающиеся до всех иноверных исповеданий и до построения по их 
законам молитвенных домов, не вступать, а предоставлять оное все на рассмотрение 
светских команд...» [8]. 

Питання облаштування церков та поселян, стосунків з державними органами 
належали до компетенції Канцелярії піклування іноземних поселенців. Суперечки з 
церковно-економічних справ між пасторами, старшинами та вірними були справою 
Юстиц-колегії. 

Правове становище протестантських громад на початковому етапі їх існування 
визначалося індивідуально, із врахуванням особливостей та побажань. Зокрема, за доби 
Катерини ІІ (резолюція від 31 січня 1765 р.) було дозволено у кожній новій окрузі 
будувати одну церкву з усім необхідним; будинок для пастора державним коштом. 
Витрати мали бути сплачені по закінченні пільгових років мешканцями округи – з 
кожного подвір’я в однаковій частині.  

Протестантських патерів, як і католицьких пасторів призначала Канцелярія 
піклування іноземних, сплачуючи їм платню від казни [9]. 

Німцям формально гарантувалася свобода віросповідання. Проте ставлення уряду 
Російської імперії до німців-колоністів не було беззаперечним. Як свідчить 
«Высочайше утвержденный доклад Сената «О предполагаемых средствах к 
поправлению состояния Новороссийских иностранных поселенцев, и об учреждении 
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под ведомством Экспедиции Государственного хозяйства, конторы Опекунства 
Новороссийских поселенцев» від 6 квітня 1800 р., для Йозефстальської колонії було 
викликано з Голландії пастора Кірхмана. Відповідно до угоди з ним, він мусив 
отримати землю у довічне і спадкоємне володіння – 500 десятин; 2000 руб. без 
відсотків на 10 років та утримання 400 руб. на рік на перші 10 років; після того, як вони 
минуть, утримувати пастора мусили колоністи. Проте ані землі, ані грошей він не 
отримав [10].  

У вересні 1803 р. герцог А.Е. Де-Ришельє звернувся до Міністерства внутрішніх 
справ та Юстиц-колегії із клопотанням, в якому йшлося про необхідність присутності 
на півдні імперії лютеранського та католицького священиків. Внаслідок цього було 
видано імператорський указ про призначення для переселенців з Німеччини до Одеси 
лютеранського священика [11]. 

Правове становище лютеранського духовенства та німецьких колоністів-лютеран 
регламентувала «Инструкция для внутреннего распорядка и управления 
Новороссийских колоний» [12]. У першій статті «Про підпорядкування поселян церкві; 
про утримання пасторів та обов’язки останніх...» зазначалося: «Главнейшая должность 
всех поселян повиноваться закону своей церкви: для чего должно, чтобы каждый из 
них в воскресные и праздничные дни… приходил в храм.. молился, слушал слово 
Божие. Если же кто …по ленности…удаляться от того будет, то такового в первый и 
второй раз увещевать, потом брать пеню по 10 копеек…; употреблять на общественную 
работу...» [13]. 

Утримання пасторів лютеранського віросповідання, відповідно до «Інструкції», 
після перших десяти років стає обов’язком колоністів; останні повинні були обирати 
для цього церковних старост. Для тих колоністів, які відмовлялися платити гроші на 
користь церкви, передбачалася система покарань – грошові стягнення, громадські 
роботи. Поряд із цим в «Інструкції» зазначалося: «...пасторы колонистов... отправляют 
долг звания своего... по данным им от их Духовного Начальства наставлениям и 
предписаниям: в светские же и другие Священническому сану не приличные дела 
отнюдь не вмешиваются» [14].  

Крім вже згаданих обмежень для християнських неправославних церков на 
території Російської імперії, євангелицько-лютеранській церкві було заборонено 
хрестити підкинутих немовлят за канонами своєї віри, їх можна було хрестити лише за 
православним обрядом.  

Основними, законодавчо закріпленими, вимогами для духовних осіб іноземного 
походження всіх віросповідань були наявність підданства Російській імперії, 
повнолітній вік і богословська освіта. Причому кандидат у священики повинен був 
закінчити російський духовний заклад, скласти низку іспитів на богословському 
факультеті і у духовній консисторії [15]. На відміну від католицького патера, 
протестантський пастор лишався служити на парафії лише після узгодження з 
громадою: «Назначенный проповедник сначала две недели произносит проповеди в 
приходе и остается, если прихожане не возражают», – зазначено в статуті. Як 
католицьке, так і протестантське духовенство отримувало посадовий оклад: 600 руб. на 
рік платили пастору, 500 руб. – патеру [16]. Окрім 60–120 десятин землі, що виділялася 
парафіяльним священикам, вони отримували житловий будинок з опаленням, підводи 
для пересування парафією, а також пожертви від парафіян (хлібом, сіном, соломою, 
капустою) і плату за треби, що регулювалася контрактами. Утримання духовенства 
пенсійного віку відбувалося за рахунок третини доходів священиків – їх наступників. 
Але на практиці ці кошти виплачувалися парафією. 

Особливим релігійним, культурним і конфесійним феноменом в історії Півдня 
України були меноніти. Вчення менонітів є одним із напрямків протестантизму. 
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У 1789 р., згідно з наказом Катерини ІІ від 07 вересня 1787 р «Про привілеї та 
пільги менонітам», меноніти почали переселятися на територію Північного Приазов’я, 
перші поселення яких з’являються на острові Хортиця. У колонізації Новоросії 
вихідцями з німецьких земель можна виділити три етапи: 1) 1803-1806 рр. – засновані 
Гросслібентальская група колоній під Одесою, шведські колонії під Берислава 
(Херсонська область), перші колонії на Кримському півострові – Нойзацкая (під 
Сімферополем) і Цюріхтальская (під Феодосією) групи і Кроненталь; Молочанську 
колонії і колонії Глюкстальской групи, 2) 1808 -1811 рр. – засновані католицька 
Кучурганську і лютерансько-католицька Березанська група поселень; 3) 1814-1823 рр. – 
утворені 17 бессарабських та 17 маріупольських колоній [17]. 

Характерно, що в указі була тільки одна заборона – на ведення релігійної 
пропаганди серед осіб інших християнських віровизнань. 

Менонітство привертає увагу насамперед як етноконфесійна спільнота, адже 
релігія відіграє роль цементуючого фактору у збереженні їх життєвого устрою [18]. 
Меноніти не визнають ніякої церковної влади, окрім управління з боку ними ж обраних 
церковних (чи духовних) старійшин та їх помічників (проповідників та церковних 
учителів). 

У церковному відношенні громади менонітів управлялися старшинами 
(пресвітерами), які здійснювали таїнства та читали проповіді. Особливе місце належало 
диякону. Він завідував суспільною благодійністю, яка у менонітів була глибоко 
розвинута.  

Слід зауважити, що не всі меноніти були етнічними німцями: серед них 
зустрічалися фламандці, фризи тощо. 

Загалом релігійне життя менонітського населення у період, що досліджується, 
було досить бурхливим і насиченим внутрішніми протиріччями і конфліктами, на тлі 
яких розвивався релігійний рух, загальновідомий під назвою «євангельського». 

Католицька релігія відносилася в Росії до категорії вільно сповідуваних. Однак 
залучати до своєї віри християн інших сповідань католикам було заборонено. Усі 
суперечки між духовенством і парафіянами католицького віросповідання в церковних 
економічних справах підлягали вирішенню в Юстиц-колегії. Втручатися в догмати 
католицького віросповідання Юстиц-колегії було суворо заборонено. 

Стосунки уряду Російської імперії і католицької церкви було визначено 
«Регламентом, данным Санктпетербургской римско-католической церкви» від 12 
лютого 1769 р. [19]. Попереднього узгодження з папською курією, як це вимагалося за 
церковним правом, при цьому не відбулося. Відповідно до «Регламенту», католицька 
церква, як і православна, була підпорядкована державній юрисдикції Російської імперії, 
а не Папі, що докорінно заперечувало головним засадам католицизму.  

25 листопада 1801 р. департамент у справах католиків було перетворено на 
духовну колегію у справах римо-католицької церкви, в якій справи церковні та світські 
були розділені. Справи церковних громад знаходилися у компетенції церковної ради з 
духовних і світських осіб і підлягали цивільному законодавству. Справи духовні 
належали до єпархіальної консисторії, яку очолювала Колегія на чолі з митрополитом. 
Імператор затверджував двох помічників митрополита, обраних Колегією з духовних 
осіб. Інші шість членів Колегії обиралися на три роки і затверджувалися консисторіями 
єпархій. Новоутворена інституція носила світський характер і повинна була стати 
посередницькою ланкою між Апостольською столицею та її вірними в Росії. Нова 
форма управління, що робила неможливим втручання папського нунція, посла чи 
легата у внутрішні справи римо-католицької церкви, проіснувала до 1917 р. Булли, 
послання і настанови Папи Римського направлялися до вірних лише після погодження з 
російським імператором. Російська імперія, таким чином, намагалася залучити 
католицьку церкву до державного апарату.  
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Згідно із загальноімперським законодавством, римо-католицька церква належала 
до другої (після панівної – православної церкви) категорії релігійних громад, тобто до 
так званих терпимих конфесій. Терпимі релігії користувалися обмеженими 
віросповідними свободами. Так вони були позбавлені права «навертати у свою віру» 
православних, вступати з ними в усну чи друковану полеміку. Незважаючи на право 
публічного богослужіння, для них були введені обмежувальні норми стосовно процесій 
і хресних ходів. 

Російський уряд та Синод пильно стежили за тим, щоб католики не могли 
отримувати жодних вказівок з Риму. Так, в одному з указів, наданих Сенату, 
зазначалося: «Подтверждаем прежние указы наши о непринимании никаких булл 
папских,…повелевая отсылать оные в наш Сенат, который, рассмотря содержание их и 
особливо не находится ли в них чего-либо несходственного с гражданскими законами 
Всероссийской империи, с правами самодержавной власти, от Бога нам данной, обязан 
будет мнение свое нам представлять и ожидать позволения или запрещения нашего на 
обнародование подобных булл…» [20]. 

Релігійно-правові обмеження католиків та лютеран поширювалися й на сферу 
громадських відносин. Іновірці були позбавлені можливості обіймати посади в 
державному управлінському апараті, їх не допускали до світської навчально-виховної 
діяльності. 

Як вже зазначалося, характерною рисою імперської політики щодо всіх 
«інославних» конфесій була заборона навернення до своєї віри православних підданих 
Російської імперії. Це, звичайно, торкалося і католиків. В одному з іменних указів, 
наданих Сенату, зазначалося: «…дабы католицкие... епископы, канонники, приходские 
попы и всякого звания их духовные отнюдь не дерзали ни под каким видом, ни тайно, 
ни явно преклонять и обращать православных нашего Греческого исповедания в другой 
закон…» [21].  

Католицьких пасторів, так само, як і протестантських духовних осіб, визначала 
Канцелярія піклування іноземних поселенців, сплачуючи їм заробітну платню від 
державної казни [22]. 

У 1847 р. відповідно до угоди, укладеної в Римі, уповноваженими від російського 
двору та римського папи, була створена Херсонська єпархія; згодом її було переведено 
спочатку до Тирасполя, потім – до Саратова. 

Отже, формування громад німецькомовних колоністів було наслідком 
колонізаційної політики Російської імперії кінця XVIII – початку XIX ст., яка 
спрямовувалася на господарське засвоєння відповідної території і характеризувалася 
створенням для колоністів системи політико-правових і економічних пільг аж до 
адміністративно-територіальної автономії. Її невід’ємною частиною була церковно-
релігійна автономія, характер і масштаби якої визначалися особливостями 
віросповідання і конфесійного устрою поселенців. 

Переважна частина німецьких колоній з’явилися внаслідок т.зв. внутрішньої 
колонізації, коли від заснованих раніше «материнських колоній» виокремлюються нові 
поселення. Їхнє населення було поділене за конфесійною ознакою на протестантів, 
лютеран, менонітів та католиків.  

Протестантські парафії краю підпорядковувалися Санкт-Петербурзькій духовній 
консисторії. Очолювали громади церковні старости, які обиралися парафіянами на 
загальних зборах, а потім затверджувалися пасторами і церковним опікуванням. 
Церковне управління римо-католицькими громадами здійснювалося за традиційною 
ієрархічною схемою: духовна консисторія – деканати – парафії – громади. Органи 
управління католиків і лютеран знаходилися поза межами Катеринославської губернії, 
що гальмувало процес облаштування церковно-релігійного життя. Незважаючи на це, 
розвиток римо-католицьких та лютеранських громад відбувався шляхом кількісного 
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зростання з поступовим перенесенням уваги з організаційно-інституційних питань до 
пастирського служіння, тобто з поглибленням внутрішнього змісту їхньої діяльності. 
собливість становлення та розвитку менонітських громад визначалася незалежним 
існуванням кожної з них у церковній системі. Церковний устрій будувався на 
пресвітеріанських засадах: кожна церква-конгрегація об’єднувала декілька помісних 
громад, де економічні та соціальні відносини підпорядковувалися конфесійним. На 
відміну від католицької конфесії, адепти якої відступали від ортодоксії достатньо рідко, 
в середині ХIХ ст. у протестантському середовищі зароджуються релігійні бродіння, 
внаслідок яких розпочинається процес піднесення радикального протестантизму. 

 
РЕЗЮМЕ 

Статья посвящена анализу законодательных актов Российской империи как 
источника для изучения истории вероисповедания немецкоязычного населения Юга 
Украины. Представлен обзор законодательных актов. Прослежены особенности 
церковной организации и системы управления католических, менонитских и 
протестантских немецких общин. Выявлены особенности вероисповедания немцев Юга 
Украины. Проанализированы законодательные акты, которые отражали 
конфессиональную политику Российской империи по неправославного населения 
Украины. 

Ключевые слова: законодательные акты, конфессиональная политика, 
вероисповедания, меннониты, протестанты, католики, лютераны. 

 
SUMMARY 

Article is devoted to the analysis legislative acts of the Russian Empire as source for 
studying of history of religion of the German population of the South of Ukraine. The author 
presented survey of legislative acts. Features of religion of Germans were revealed. 
Legislative acts which reflected confessional policy of the Russian Empire to not to the 
orthodox population of Ukraine are analyzed. 

Key words: legislative acts, confessional policy, religion, Mennonite, Protestant, 
Catholics, Lutherans. 
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ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ МЕТРИЧНИХ КНИГ 
 
О.В. Кригіна 

 
АНОТАЦІЯ 

Стаття присвячена аналізу зведених відомостей – джерел, що містять інформацію 
метричних книг стосовно народжених, одружених та померлих за окремий період. 
Розглянуто декілька видів зведених статистичних таблиць створених за даними 
метричних книг. Охарактеризовано інформаційний потенціал зведених відомостей та 
виявлено значення цих джерел особливо для дослідників демографічних показників 
щодо населення окремого регіону чи періоду. Сьогодні інформація зведених 
відомостей стає в нагоді науковцям, які займаються питаннями демографії у розрізі 
регіональної історії. Звертається увага, що наявність у метричній книзі зведеної 
відомості, яку можна було б назвати своєрідним парафіяльним літописом, залежало від 
особистості священика.  

Ключові слова: метрична книга, зведена відомість, демографічні показники, 
інформаційний потенціал. 

 
Відтворення та вивчення історії окремих регіонів шляхом запровадження до 

наукового обігу нових документів і матеріалів, а також вивчення їх інформативного 
потенціалу залишається одним із перспективних напрямів розвитку вітчизняної 
історичної науки. Метричні книги – це публічні акти записів народження, шлюбів та 
смертей. Попри своє громадянсько-правове значення, вони були важливим 
статистичним матеріалом, первинним генеалогічним джерелом, найбільш достовірним 
із загальної маси родових матеріалів. Контроль за правильним та ретельним веденням 
метричних книг належав до головних завдань державної влади.  

Кількість населення постійно контролювали державні органи влади, адже від 
цього залежало оподаткування населення, виконання рекрутської повинності тощо. 
Саме з метою збору статистичних відомостей стосовно руху населення в Російській 
імперії на загальнодержавному рівні використовувалися дані метричних книг, а саме 
зведених відомостей. Зведені відомості – джерела, що містять зведену інформацію 
метричних книг щодо народжених, одружених та померлих за окремий період, рік. 
Зведені відомості містилися в кінці третьої частини метричної книги. 

© Кригіна О.В., 2013 
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Метричні книги (зведені відомості) слугували значним інформаційним джерелом 
в усі часи їх існування. На даних зведених відомостей та ревізій була заснована майже 
вся демографічна статистика Російської імперії. Першими дослідниками, які 
звернулися до даних зведених відомостей, були російські академіки К. Герман [1] та 
Л. Крафт [2]. Їх студії мали здебільшого статистико-демографічний характер. 
Залучивши зведені дані метричних книг православного населення, К. Герман вивчив 
динаміку народжуваності, шлюбності та смертності, щомісячний розподіл смертей та 
віковий склад померлих за окремими роками кінця XVIII ст., а також визначив загальну 
кількість населення.  

Дореволюційні дослідники, розробляючи питання демографічної статистики на 
основі даних церковного обліку, фактично не працювали з первинним матеріалом – 
метричними книгами, і тому всі праці того часу ґрунтуються на даних узагальнюючого 
характеру, витягнутих зі зведених документів.  

До проблем демографічних характеристик населення, з урахуванням показників 
метричних книг, найчастіше зверталися історики, лікарі, економісти-статистики, 
математики. Вивченню питань історико-демографічного характеру присвячені роботи 
К. А. Андрєєва [3]. Але, слід зазначити, що дослідник К. Андрєєв користувався даними 
звітів обер-прокурора Святішого Синоду щодо померлих за 1851–1860 рр., а не 
безпосередньо метричними книгами. Санітарний лікар Т. Маковецький у створеній ним 
таблиці смертності зазначав, що зведені відомості, які містять метричні книги, – це 
єдине джерело для вивчення статистики смертності міського населення [4].  

Дещо іншої думки дотримувався дослідник Д. Журавський. Науковець дійшов 
висновку, що відомості метричних книг не мають того ступеня достовірності, якого 
потребує статистика як наука. На думку дослідника, усі статистичні відомості, 
висновки щодо законів руху народонаселення, які базуються на даних цього джерела, 
очевидно, є сумнівними, що вже завважили ті, хто намагався складати за ними загальні 
табелі народонаселення в Росії [5, с. 144]. Також дали критичну оцінку метричним 
книгам та спробували проаналізувати ступінь їх неточності та неповноти демографи 
А. Бессер і К. Баллод. У своїй праці «Смертность, возрастной состав и долговечность 
православного народонаселения обоего пола в России за 1851–1890 годы» дослідники 
зробили спробу вирахувати ступінь похибки статистичної інформації [6, с. 26].  

Попри всі зауваження та недоліки, стосовно яких висловлювалися дослідники, 
зауважимо, що більшість авторів не користувалися безпосередньо самими метричними 
книгами. У всіх своїх розрахунках вони послуговувалися цифровим матеріалом звітів 
обер-прокурорів Святішого Синоду (які створювалися на основі інформації зведених 
відомостей), що охоплювали чималий період часу і містили, як на їх думку, надійні 
дані.  

Дослідження автора Б. Миронова цікаве тим, що науковець провів перевірку 
достовірності зведених метричних відомостей на основі зіставлення демографічних 
показників, які тісно пов’язані та залежать один від одного. Він зробив висновок, що 
зведені метричні відомості містять задовільні дані щодо шлюбів та природного руху 
населення, починаючи з 30-х рр. XVIII ст. [7, с. 41-47]. 

Початок ХХІ століття ознаменувався появою низки досліджень щодо матеріалів 
церковного обліку населення. Особливий інтерес становить спільна праця Д. Антонова 
та І. Антонової «Метрические книги России XVIII – начала XX вв.» [8]. Дослідження 
містить ретельний документознавчий аналіз православних метрик. Значна увага в 
роботі приділена проблемам збереженості джерел та інформаційним можливостям 
метричних книг. Також слід назвати роботи Н. Кабакової [9], М. Маркової [10], 
Д. Сарафанова [11]. Об’єднуючим фактором цих праць є дослідження демографічних 
процесів окремих територій шляхом залучення матеріалів державного, 
церковнопарафіяльного обліку. Дисертація С. Гузенкова присвячена вивченню 
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метричних книг як джерела з історичної демографії другої половини ХІХ – початку ХХ 
ст. Дослідник виявив колекції метричних книг, які зберігаються у державних архівах 
Запорізької, Херсонської та Дніпропетровської областей, а також Автономної 
Республіки Крим [12].  

Вищезгадані розвідки особливі тим, що вони створені на матеріалах метричних 
книг, а не на даних зведених відомостях. Отже, сьогодні наукове вивчення інформації 
метричних книг не припиняється, a, навпаки, розвивається за різними напрямками. До 
цього виду історичних джерел звертається дедалі більше дослідників. Слід зауважити, 
що серед них – не тільки історики. Так, демографи використовують відомості 
метричних книг для відтворення демографічної ситуації за окремими регіонами 
(підрахунок кількісного складу населення, вивчення історії сімей, народжуваності, 
смертності, міграційних процесів та ін.), a історики медицини аналізують смертність у 
минулі часи від різних хвороб. Натомість пересічні громадяни звертаються до метрик із 
метою пошуків свого коріння, для відтворення генеалогічного дерева тощо.  

Враховуючи достатньо великий масив робіт, які присвячені метричним книгам, 
вважаємо за необхідне дещо зупинитися на дослідженні саме зведених відомостей, які 
свого часу були єдиним джерелом відтворення статистичних відомостей щодо 
народонаселення Російської імперії.  

Як зауважують дослідники Д. Антонов та І. Антонова, метричні книги як джерело 
передбачають три самостійні розділи – номінативний, статистичний та розповідний 
(своєрідний «річний літопис парафії»). Номінативний розділ джерела містить систему 
персональних записів, розташованих у хронологічному порядку, він фіксує культову та 
демографічну подію. Метричні записи, як юридичний факт, безумовно мають правовий 
характер, що дає підстави розглядати цю частину як актову. Статистичний розділ 
метричних книг ґрунтувався на персональних записах, містив цифрові демографічні 
показники, які не мали правового значення. До розповідного розділу вносилися 
відомості про рідкісні та аномальні демографічні події – народження двійні, трійні, 
самогубство, смерть, яка наступила у віці понад 100 років, епідемію тощо [13, с. 27]. 
Таким чином, бачимо, що зведена відомість включала статистичний та розповідний 
розділи метричної книги.  

Першим світським узаконенням ведення метричних книг вважається указ Петра І 
від 14 квітня 1702 р. «О подаче в патриарший духовный приказ приходским 
священникам недельных ведомостей о родившихся и умерших», який засвідчував 
необхідність реєстрації народжень та смертей у Росії [14, с. 192]. Проте, період 
систематичного ведення метричних книг започаткували «Прибавления к Духовному 
регламенту», які з’явилися у травні 1722 р. [15, с. 707].  

Синодський указ від 20 лютого 1724 р. «О содержании священникам метрических 
книг для записи рождающихся, браком сочетавшихся и умирающих, и о присылке из 
оных ежегодно экстрактов к архиереям» прямо вказував на мету щодо ведення 
метричних книг – «ведать о количестве всего Российского государства людей 
рождающихся, и в брачное супружество совокупляющихся, и умирающих» [16, с. 267]. 

Із 60-х рр. XVIII ст. суттєво вдосконалюється використання статистичної 
інформації метричних книг, особливо у справі вивчення народонаселення. Суттєву роль 
тут відіграли численні укази Святішого Синоду, які вимагали дотримання правил 
ведення метричних книг. У 1763 р. радник академічної канцелярії І. Тауберт отримав 
від історика А. Шлецера деякі зауваження з приводу ведення метрик. Той зробив про це 
«формальное представление», і вже 11 лютого 1764 р. були височайше затверджені дві 
форми таблиць, спроектованих А. Шлецером, для внесення в них відповідних 
статистичних даних [17, с. 80]. 

29 лютого 1764 р. Правлячий Сенат видав указ «О требовании ведомостей из всех 
губерний о числе душ и помещиков; о составлении в Санкт-Петербурге при церквах 
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священникам ведомостей и генеральных табелей о родившихся, умерших и в брак 
вступивших и о подаче оных в Святейший Синод к обер-прокурорским делам». Цей акт 
чітко окреслив інформацію, яка повинна міститися в метриках про померлих: «Вести 
подробные табели о умерших в каждом месяце людях, кольких лет был, и от какой 
именно болезни умер». В указі наводилася форма, яку повинні були надсилати 
священики, із зазначенням кількості народжених (мертвонароджених, позашлюбних та 
підкидьків), померлих, одружених (неодружених із дівицями, удівців з дівицями, 
удівців зі вдовами). Форма щодо померлих містила віковий розподіл, об’єднаний у 5-
річні інтервали, із зазначенням кількості померлих від окремих хвороб [18].  

Систематичний збір і публікація даних щодо народжених, одружених та померлих 
у загальноросійському масштабі почалися на підставі указу Синоду від 29 березня 1794 
р. «О присылке метрических экстрактов в Синод из всех епархий о рождающихся, 
браком сочетающихся и умерших» [19, с. 504]. Ці відомості повинні були доставлятися 
до Синоду щорічно.  

У метричних книгах відповідно до поставленого державою завдання закладався 
механізм реалізації більш швидких статистичних підрахунків. Деяка необхідна 
інформація підсумовувати і реєструвалася парафіяльним священиком щомісяця. У кінці 
року він узагальнював отримані цифри у відомості про народжених, тих, хто уклав 
шлюб і померлих. Відомості про народжених наводилися загальною цифрою і 
роздільно за статтю; відомості про шлюби складалися з даних про кількість шлюбів і 
кількості тих, які уклали шлюб. Найбільш складно було прорахувати дані про 
померлих, оскільки, крім поділу за статтю, було потрібно групувати померлих за віком 
з розбивкою за п’ятиріччями.  

Дослідження метричних книг державних архівів Донецької та Луганської 
областей виявило: по-перше, зведені відомості наявні не у всіх метриках православного 
населення. Відсутність зведених відомостей можна пояснити тим, що метричні книги 
збереглися не в повному обсязі, деякі сторінки метрик втрачені або в незадовільному 
стані. Як показує аналіз значної кількості метричних книг, зведені відомості в них 
наявні, причому перевірка кількісних даних відомості та метричної книги підтвердила 
їх достовірність.  

По-друге, виявлено декілька форм зведених відомостей або «таблиць» (як вони 
зазначені в документах). Наприклад, нами знайдено зведені відомості 1838 та 1840 
років Георгіївської церкви с. Вергунки Слов’яносербського повіту, причому відмінні 
одна від одної та написані від руки священиком вказаної церкви. Відомості стосовно 
кількості народжених та одружених записані однаково: кількість народжених чоловічої 
статі, жіночої статі та загальна кількість народжених; щодо одружених зазначена 
кількість пар та кількість осіб. Дещо відмінним є подання інформації стосовно 
померлих. У зведеній відомості 1838 р. вказані роки та кількість померлих у 
зазначеному віці: 2 тижні – 1; 20 років – 1; 26 років – 2 і т.д. Але, вже зведена відомість 
1840 р. містить зазначення кількості померлих як за статтю, так і з розбивкою за 
п’ятиріччями: від народження до 5 років – чоловічої статі 37, жіночої – 32; від 75 до 80 
років – чоловічої статі 2, жіночої – 1 [20]. 

«Таблиці» щодо народжених, одружених та померлих за 1867 р., знайдено нами 
окремо від метричних книг, а саме, у документах стосовно відомостей щодо церков 
Бахмутського повіту. Зазначена інформація статистичного характеру міститься у трьох 
окремих таблицях, виконаних на друкованих бланках. «Таблиця» народжених має 
такий вигляд: назва приходу; далі зазначається інформація щодо закононароджених, 
незаконнонароджених із розподілом за статтю та окремо по кожному місяцю; далі 
загальна кількість народжених, але без мертвонароджених, а також із зазначенням 
подвійні, потрійні, четверні та підкидьків із розподілом за статтю; окрема колонка 
містить відомості щодо тих, які перейшли до православ’я. Під загальним підсумком 
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народжених містяться відомості щодо народжених немовлят у родинах представників 
різних станів із окремим зазначенням іноземців та з розподілом за статтю [21]. 

«Таблиця» шлюбів виглядає наступним чином. Розподіл одружених цього року 
осіб зазначався за місяцями. За кожним місяцем вказувалася інформація щодо загальної 
кількості шлюбів, із зазначенням: холостих з дівицями, неодружених зі вдовами, 
вдівців з дівицями та вдівців зі вдовами; далі вказувався розподіл шлюбів за віком 
наречених з розбивкою за п’ятиріччями, де окремо виділялися ті, які уклали шлюб у 
віці до 20 років та після 50 років. Після загального підсумку кількості одружених, 
вказувалася кількість шлюбів, де наречений був старшим за наречену, молодшим за 
наречену та однакових років з нареченою. Окремо виділялися дані щодо шлюбів серед 
представників різних станів та іноземців із розподілом за статтю. Дані «таблиці» 
померлих розподілялися за віком (до 1 міс., 1-2 роки, 2-3 роки, 3-4 роки і т.д. до 80-81 
рік) та за місяцями з розбивкою за статтю. Підсумок підводиться по кожній з категорії 
віку та окремо за статтю по кожному місяцю (наприклад, у липні: 13 чоловічої та 21 
жіночої статі осіб). Також зазначалися відомості щодо померлих серед представників 
різних станів та іноземців із розподілом за статтю. Всі «таблиці» підписані священиком 
приходу [22]. 

Зведені відомості кінця ХІХ ст., які знайдено нами у метричних книгах 
православних церков, є аналогічними з відомостями середини ХІХ ст. (1840 р.). Як 
приклад, наведемо зведену відомість Успенської церкви с. Старий Крим 
Маріупольського повіту, де міститься інформація про народжених, одружених та 
померлих за 1895 р. Як і в інших зведених відомостях, тут також міститься інформація 
розповідного характеру, де зазначалося: «Из поколенного числа умерших, значительно 
скончалось от болезней оспы младенчества, что поколенное число родившихся, браком 
сочетавшихся и умерших записаны справедливо, в чем подписываемся. Священник 
Андрей Чентуков» [23].  

Таким чином, розглянувши зведені відомості метричних книг православного 
населення, зазначимо, що наявність таких статистичних таблиць, зведених відомостей 
становить чималий інтерес, особливо для дослідників демографічних показників щодо 
населення окремого регіону чи періоду. У зведеній відомості зазначалося, скільки 
людей народилося, уклало шлюб, померло, у якому віці та від якої хвороби. Факт 
народження дитини поза шлюбом або незаконно також відображався у відомості. У 
зведеній відомості дуже чітко простежується смертність серед малюків, дітей у віці до 
одного року. Зведена відомість містила примітки, де зазначалися хвороби, від яких 
найбільше померло людей за рік. Позначалися дані щодо людей, які померли 
неприродною смертю. У текстовій пояснювальній записці до статистичної відомості 
священики додатково повідомляли про народження двійнят, трійнят і виродків, 
незвичайних причини смерті (епідемія, самогубство, вбивство, нещасний випадок і т.п. 
із зазначенням номера запису).  

Статистична частина підписувалася всім причтом (священиком, дияконами, та 
ін.). Складання таких табелів починалося в приході, потім дані зводилися на 
повітовому і губернському рівнях у духовних правліннях і консисторіях,  а потім 
надсилалися обер-прокурору Святішого Синоду й до Академії наук, де зводили дані по 
всій імперії і проводився аналіз народонаселення. Таким чином, будь-яке використання 
інформації, що міститься в метричних книгах, у державних або наукових цілях 
починається зі статистичної частини. 

Велике значення цих відомостей у тому, що зникає потреба гортати сторінки 
метричної книги в пошуках кількості народжених, тих, які укладають шлюб, померлих, 
адже кількісні дані містить зведена відомість. Сьогодні інформація зведених 
відомостей стає в нагоді науковцям, які займаються питаннями демографії у розрізі 
регіональної історії. При цьому не можна не погодитися з думкою дослідників 
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Д. Антонова та І. Антонової, що наявність у метричній книзі такої частини, яку можна 
було б назвати своєрідним парафіяльним літописом, залежало від особистості 
священика.  

 
РЕЗЮМЕ 

Статья посвящена анализу сводных ведомостей – источников, которые содержат 
информацию метрических книг о родившихся, вступивших в брак и умерших за 
определенный период. Рассмотрено несколько видов сводных статистических таблиц 
созданных по данным метрических книг. Охарактеризован информационный потенциал 
сводных ведомостей и выявлено значение этих источников особенно для 
исследователей демографических показателей относительно населения отдельного 
региона или периода. 

Ключевые слова: метрическая книга, сводная ведомость, демографические 
показатели, информационный потенциал. 

 
SUMMARY 

This article analyzes the consolidated statements - sources that contain information 
about the registers of births, marriages and deaths over the certain period. Several types of 
summary statistical tables created according to the registers were reviewed. Information 
potential of consolidated statements was characterized and the importance of these sources 
was detected, especially for researchers of demographics regarding population of particular 
region or period. 

Keywords: register, consolidated statement, demographics, information potential. 
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СПЕЦИФІКА АНАЛІЗУ ТЕЛЕДОКУМЕНТАЛІСТИКИ ЯК ДЖЕРЕЛА З 
ІСТОРІЇ РУХУ ОПОРУ В РОКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 

 
Л.А. Ковальська 
 
АНОТАЦІЯ 

Наведені основні прийоми аналізу теледокументалістики як історичного джерела. 
Представлена низка теледокументальних фільмів та телепередач з історії діяльності 
радянського Руху Опору в роки Великої Вітчизняної війни на території України. 
Розглянуто інформативність теледокументалістики як історичного джерела, головних 
персонажів сюжетів, творчу роботу режисерів й операторів. 

Ключові слова: історичне джерело, джерельний масив, документалістика як 
джерело, Велика Вітчизняна війна, партизансько-підпільний рух, аналіз джерела. 

 
Інформативно насиченим та історично достовірним з історії діяльності 

радянського Руху Опору в роки Великої Вітчизняної війни є жанр 
теледокументалістики. Документальна публіцистика надає історику-джерелознавцю 
інформацію політичного, економічного та культурного характеру у вигляді динамічних 
зорових образів. Завдяки швидкому розвитку технічних засобів створення та 
збереження візуального динамічного зображення набувають важливості нові види 
фіксації й зберігання візуальної інформації – кіно та відео, а нині в цифровому вигляді. 

© Ковальська Л.А., 2013 
 



ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, № 1 (51), 2013 р. 

  41

Науково-джерелознавчий аналіз візуально-динамічного типу історичного джерела 
ставав предметом дослідження джерелознавців І. Данилевського, В. Кабанова, 
О. Медушевської, М. Румянцева, В. Довгопола, М. Литвиненка, Р. Ляха та інших [1-7]. 
Проте, спеціальному джерелознавчому аналізу такого типу історичного джерела як 
теледокументальних фільмів та телепередач з історії діяльності радянського Руху 
Опору в роки Великої Вітчизняної війни на території України уваги приділено не було. 
Мета статті полягає у виробленні методики аналізу й систематизації документальних 
фільмів та телепередач як особливого типу історичного джерела і висвітленні його 
інформативності. 

Суперечливі події діяльності воєнних підпільно-партизанських рухів та їх деякі 
особливості висвітлює теледокументалістика. Цей тип історичного джерела можна 
умовно поділити за хронологічним принципом: створені у радянські та сучасні роки на 
студіях колишніх республік СРСР і зарубіжні фільми. Історичні джерела 
теледокументалістики, як і інші зображувальні динамічні джерела, систематизуються за 
наступними критеріями: за носієм інформації (кінострічка, відеоплівка, цифрові носії); 
за походженням - країна виробник та студія, що виготовила фільм; за часом 
виготовлення (рік або історична епоха); авторський колектив, акторський склад 
історичних реконструкцій та інші. 

Даний тип історичного джерела за своєю специфікою потребує особливих 
методологічних підходів історичної критики та всебічного аналізу його 
інформативності. Науково-джерелознавчий аналіз містить наступні кроки: дослідження 
хронологічних особливостей виготовлення фільму, особливо це характерно для 
документальних досліджень радянської доби; розгляд змістовного навантаження 
стрічки на предмет агітаційно-пропагандистських штампів і кліше; вивчення місця 
проведення історичної реконструкції для запобігання підміни історичних фактів 
інтер’єрів та архітектурних форм; детальне ознайомлення зі складом авторського 
колективу, оскільки у дослідженнях подібного типу проявляється суб’єктивна точка 
зору режисера, диктора, актора та інших учасників знімального процесу; крім того, 
кожний окремий фільм як історичне джерело може вимагати специфічних форм 
критичного аналізу (якість зображення, достовірність аудіодоріжки, маніпуляція у 
процесі монтажу сюжетів та інше). 

Яскравим творчим продуктом, який отримав визнання глядачів в Україні та за її 
межами став фільм В. Артеменка «Солдатські вдови» [8]. Сюжет стрічки розповідає, як 
з мальовничого села Мельники, що на Черкащині, на фронт пішли сотні чоловіків, а 
повернулися одиниці. Загинули й музиканти духового оркестру, їх чекали і вдови, і 
музичні інструменти. З першого повоєнного випуску школи цього села вийшли відомі 
митці: письменник і режисер В. Ілляшенко, режисери кіно Ю. Тупицький і 
В. Артеменко, пізніше - театральний режисер М. Ілляшенко. Документальний фільм 
В. Артеменка «Солдатські вдови» отримав визнання і два головні призи на 
Міжнародному кінофестивалі «Молодість-83» і на XVII Всесоюзному кінофестивалі в 
1984 р. Кінокартини «Солдатські вдови» й «Мене вбито в Сталінграді» [9] були 
показані на XXXVIII i XXXIX сесіях Генеральної Асамблеї ООН як найкращі фільми, 
що відображають трагедію людей в роки війни. У Національному музеї історії Великої 
Вітчизняної війни в Києві народний художник України А. Гайдамака створив окремий 
зал присвячений вдовам України, побудований на основі фільму «Солдатські вдови». 

У другій половині ХХ ст. з’являється новий вид документалістики – телепередачі. 
Телебачення стало одним із видів мистецтва оперативного реагування на актуальні 
події. Телепередача стає складною композицією єдності зображення, слова і музики, це 
творче «відкриття» художньо-образної концепції. Телевізійна функція реалізується у 
формі мовлення, шляхом побудови програми передач, тобто синхронний процес 
звернення до широкої аудиторії за принципом співбесіди. Звернення до глядача з 
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телеекрану завжди несе діалогічні засади, хоча говорить тільки один бік, а другий лише 
сприймає. У структурі передачі відбір конкретних ситуацій – це осмислення. Людина 
на екрані, її емоційний стан, її ставлення до того, що відбувається, – теж осмислення. 
Телеекран надав свободу вибору, де спрацьовує авторська позиція – все, що відібране у 
житті, передається на екрані, і глядач може спостерігати творчість у її відкритій, 
процесуальній формі [3]. 

Феномен телевізійного сприйняття історичної інформації полягає в наступному: 
побачити та зрозуміти через характер представлення фільму окрему людину, відчути 
проблеми, що її хвилюють, і такі посилання на емоцію рухають сюжет передачі та 
спрацьовують на виявлення характеру героя. Неодмінна властивість малого екрана – 
реальний інтерес до життя, до індивідуальності. Розкриття особистості завжди 
потребує особливої журналістської майстерності, і сучасна тележурналістика значно 
розширила межі й можливості у цьому напрямку. 

Злиття візуального стану людини та промовленого нею слова створює не просто 
зовнішню динаміку, а дійсну виразність на екрані. Якщо тема не поглиблена і на екрані 
немає цікавої людини, програма не викличе глядацької співучасті і буде важко 
розраховувати на її творчу самобутність. Найкращий варіант – висвітлення актуальних 
проблем, широта теми може бути різною, але глибина інтересу до людини 
максимальною [4, C. 31]. 

Радянській документалістиці характерні звернення до найбільш ходових 
прийомів, штампів, ідеологічних кліше, в яких не відчувається повне розкриття 
особистості, а залишається цілісний сюжет. Іноді характер передачі здатний створити 
дискомфорт конкретних й гострих ситуацій: нівелювання протиріч, надуманість 
зображених обставин, невиправдана стилізація під «життя як воно є», викликають 
проблему до питання про ступінь достовірності. Адже головним має бути взаємна 
довіра ведучого, інформація яку він несе, героя та глядача. 

Автор передачі має поєднувати драматургічні важелі телевізійного дійства, що 
важливо для кожної передачі [4, C. 36]. Він – своєрідний посередник між героєм і 
глядачем, який забезпечує живий контакт між ними. Сповідь, подана з телеекрану, 
надає можливість збільшити широту сприйняття почуття й переживання особистості, 
розкрити її характер, душевний стан, емоцію. Допитливо-спостережлива камера дарує 
глядачеві узагальнені образи реальних людей, неоднозначні й цікаві, створюючи тло 
для роздумів. Телеаудиторія бачить людину в складній ситуації і по-різному до неї 
ставиться, сприймає її в кадрі як носія тієї чи іншої інформації, функції. Автори 
розраховують на те, що кожен глядач візьме від передачі стільки, скільки дозволить 
йому його життєвий досвід, власні погляди та культура. 

Телебачення як система подачі інформації заснована на синтезі раціонально-
зрозумілого й емоційно-образного, охоплює множину жанрів та їх перехідних форм, які 
тяжіють, з одного боку, до документальних прийомів, з іншого, – до ігрових, 
об’єднаних загальним творчим принципом. Головне – залучити глядача до осмислення 
подій, що відбуваються, розгортаються на екрані в реальному часі. 

Новітні цифрові технології помітно вплинули на творчі можливості. Завдяки 
сучасній техніці значно підвищився рівень і якість передач. Багатство виражальних 
засобів дає широкий вибір для інновацій створення нових напрямів, видів, жанрів у 
творчій телевізійній діяльності, що впливає на формування історичних передач. 
Зближення й взаємопроникнення художнього і документального, експерименти та 
пошуки складних у драматургічному плані форм набули широкої глядацької 
популярності у документальних серіалах, ток-шоу, реаліті-шоу, «інтелектуальних» 
іграх, інформаційно-розважальних програмах, журналістських розслідуваннях тощо. 

Широта жанрового й тематичного діапазону перетворює передачі у засіб 
установлення різних видів інформаційно обумовлених контактів аудиторії із зовнішнім 
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світом. На думку І. Лукшина, саме ця універсальність телебачення допомагає людям 
упевнено орієнтуватися у життєвих умовах, притягувати до екрану й утримувати у полі 
його тяжіння масового глядача [5]. 

Нові документальні телевізійні жанри, які з’являються на екрані, головним 
об’єктом в кадрі розглядають людину, її роль в історичному процесі. Документальне 
кіно створює виразні образи, розробляє гострі конфлікти, висвітлює соціальні 
проблеми, рідко прибігає до вигадки чи фантазії, у більшості випадків – звертається до 
подій і людської долі. Фільми цього жанру, якщо вони не репортажні, частіше за все 
реставрують факт або розповідають про минулі часи. У документальну площину 
непомітно вкраплюються ігрові сюжети. Включення суто ігрових та художніх 
елементів – це передусім засіб підсилити документ, який емоційніше впливає на сюжет 
та створює реальний образ. 

Взаємодія ігрового й документального в телетворчості – це «суміжні сфери» на 
стиках факту, документа й художньої образності. Авторам такої телепродукції не треба 
забувати, що вони мають справу з конкретною особистістю, і те, що говорить чи робить 
герой на екрані – конкретна діяльність. Кожна людина має «грати» тільки саму себе і не 
треба робити з героя «актора», якого хотів би бачити режисер. Чим непомітніше буде 
«я» автора картини, тим яскравіше вийде «я» героя. С. Мединський говорив, що 
«документальні фільми час перетворює у хроніку, а вона повинна бути без фальші, як 
документ» [6]. 

Прикладом намагання знайти істину в історії суперечливих подій підпільного 
руху в Донбасі стала телепередача «Искатели. Молодая гвардия. По следу предателя» 
[10]. Це журналістське розслідування російських публіцистів О. Данилевського і 
О. Шипуліна за режисерства І. Акопяна виготовленого у 2008 р. наповнене багатим 
фактичним матеріалом, ігровими реконструкціями та аналізом фактажу. Цей 
пригодницький цикл історичних сюжетів відзначається великою кількістю домислів та 
суб’єктивного аналізу фактів. Документальна стрічка розповідає про події січня 1943 р. 
в окупованому німцями містечку Краснодоні. Зокрема про арешт і страту учасників 
підпільної організації «Молода гвардія». Після звільнення Краснодона Червоною 
Армією за фактом розгрому молодіжного підпілля було проведено розслідування. 
Слідство встановило, що причиною провалу організації стала зрада одного з її членів. У 
знаменитому романі О. Фадєєва «Молода гвардія» герої представлені під своїми 
справжніми іменами, а зрадник під іменем Є. Стаховича. Але як вважали очевидці тих 
подій, прототипом цієї людини став їх товариш В. Третьякевич. У цій стрічці 
«Искатели» доводять, що В. Третьякевич не був зрадником, а провал організації 
відбувся через те, що молодість молодогвардійців не давала можливості зрозуміли, що 
вони «грають зі смертю». 

За роки свого розвитку, телебачення створило притаманні своїй камерній природі 
жанри історичного психологічного фільму-портрету: портрет-драма, портрет-доля, 
фільм-дискусія, фільм-роздум, фільм-інтерв’ю, фільм-діалог, які набули широкої 
популярності на телеекрані і завжди привертали й привертають увагу глядача. Від того, 
наскільки цікавий співрозмовник, наскільки він може заволодіти увагою телеаудиторії, 
багато в чому залежить передача в цілому. Правильно знайдена ведучим тональність 
розмови більше запам’ятовується та викликає емоційний відгук у глядача. Пошук 
нестандартних образних рішень, звернення до ліричних та поетичних жанрів 
документалістики суттєво збагачує теми, дає змогу більш яскравіше представити 
історичний процес або окрему проблему. 

Портретний показ можливий у передачах різного жанру і різної тематики. Фільм-
портрет – це ланцюг монологів, що потребують природності, простоти, невимушеності. 
У таких високо емоційних жанрових формах як документальна драма, документальна 
поема, драма характерів, драма-ідея, драма-сповідь, біографічна хроніка, поетична 
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біографія камера завжди зосереджена на крупному плані героя, на його промові. 
Телевізійний образ – це людина, і коли вона висвітлена неповторним авторським 
поглядом, то набуває особливої значущості в кадрі [4, C. 35]. 

Документальність кадру телефільму виражена насамперед у крупних планах та 
панорамах. Закадровий авторський текст, шумове озвучення, фонова музика, пісня 
несуть смислове й емоційне навантаження. Різноманітний за будовою відеоряд: 
чергування кольорового з чорно-білим зображенням, урізка ігрових документальних 
фрагментів, хроніки, фотографій, документів, символічних елементів, інтерв’ю героя 
створює ефект присутності й достовірності. Перенесення стереотипів сприйняття, 
вироблених прямою трансляцією, «живим» видовищем, сприяло появі різноманітних 
мішаних, гібридних жанрів, які уподібнюються до лекції-концерту, гри-уроку та інших 
форм живого телебачення [7]. 

Відтворення гармонії документального фільму з різних фактурних прошарків і 
виражальних засобів (монтаж, звук, слово, зображення, антураж, символ, деталь) 
працює на досягнення лише одного ефекту – створення рельєфного образу людини та 
народження нових образів реальної сучасності. На телепрограму, насичену 
драматургічними колізіями, глядач звертає особливу увагу. Його цікавить, у першу 
чергу, питання достовірності історичного факту, представлення різних поглядів на 
проблему із залученням різнопланових документів та історичних джерел. 

Прийом зйомки «документальний детектив» застосовує силует, розпливчастий 
фон для підсилення загадковості запропонованого історичного сюжету. На історичному 
матеріалі з’являються нові сюжети, а звідси потяг до багатосерійності. Зйомки 
проводяться на натурі, в різноманітних інтер’єрах, застосовані елементи хроніки 
документальних кадрів, надаються фотографії, рідкісні архівні «цілком таємні» 
документи. Автор програми використовує можливості прямого контакту з героєм, 
прагне побачити його у дзеркалі чужих поглядів. Цей композиційний прийом 
допомагає надати телевізійному образу багатовимірності й багатозначності. Логіка 
побудови телетвору диктує стратегію зйомки і відповідну монтажну концепцію. Але не 
завжди подібна «широта охоплення» теми допомагає дійти якісного результату її 
опанування, тут насамперед потрібні глибина й аналітичність проблеми. 

Таким чином, ефективність зорової, звукової, текстової історичної інформації як 
особливого типу джерела полягає у наявності різних, відмінних поглядів з проблеми 
дослідження. Один і той самий історичний процес або явище може бути джерелом 
діаметрально протилежних оцінок, поглядів очевидців, учасників, експертів та 
викликати різні реакції й емоції глядача на запропоновану тему. Переконливий й 
конкретний, підкріплений різноманітними історичними документами, показ 
інформаційних передач є інтерактивним джерелом, яке ґрунтовно аналізує проблеми, 
що постійно актуалізує життя. Свіжість думки й вагомість слова автора, завжди мають 
бути правдивими, чесними й реалістичними, цікавими і дохідливими, дієвими та 
впливовими, що забезпечить використання даного виду джерел в історичному 
дослідженні. 
 
РЕЗЮМЕ 

Представлены основные приёмы анализа теледокументалистики как 
исторического источника. Освещены советские документальные фильмы по истории 
советского Движения Сопротивления в годы Великой Отечественной войны. 
Рассмотрены информативность и главные персонажи сюжетов, работа режиссеров и 
операторов.  

Ключевые слова: исторический источник, документалитстика как источник, 
Великая Отечественная война, партизанское и подпольное движение. 
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SUMMARY 
Highlight the Soviet documentaries on the history of the Soviet Resistance Movement in 

the years of the Great Patriotic war. Considered the information content and the main 
characters of the stories, the work of the Directors and operators. A procedure is proposed for 
analysis of a documentary. 

Key words: historical source, documentary as a source, of the Great Patriotic war, the 
partisan and underground movement. 
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ДОКУМЕНТИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ УПРАВИ ПРО ІСТОРІЮ СТВОРЕННЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ КНИЖКОВОЇ ПАЛАТИ У 1941 р. (ЗА ЧАСІВ НАЦИСТСЬКОЇ 

ОКУПАЦІЇ) 
 

І.С. Тарнавський 
 
АНОТАЦІЯ 

У статті на основі архівних матеріалів розглядається процес створення міською 
управою Києва Української Книжкової Палати. Визначені завдання, які покладалися на 
цю інституцію та зазначені її основні функції. Показані органи керівництва та 
структура Книжкової Палати, роль Ради УКП, її склад та завдання. Подається 
детальних аналіз основних документів, які регламентували роботу Книжкової Палати, а 
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саме: «Тимчасового положення про Українську Книжкову Палату» та «Постанова про 
обов’язковий примірник друку». 

Ключові слова: Українська Книжкова Палата, бібліотека, архів, обов’язковий 
примірник, друковане слово, видання, бібліографія, книга, журнал, газета, міська 
управа, бургомістр, культура, освіта.   

 
Друга світова війна ще й досі приховує свої таємниці. Особливо багато невідомого 

утримує в собі період нацистської окупації. Майже незнайомим для широкого загалу 
залишається повсякденне життя наших співвітчизників у важкі часи ворожого 
загарбання. Кинуті напризволяще люди просто намагалися вижити в тих складних 
умовах долаючи голод, холод, знущання та постійно перебуваючи під загрозою 
знищення. З різних причин громадяни йшли на співпрацю з представниками «нового 
порядку». Працювали на підприємстві, відбудовували міста і дороги, викладали у школі 
та лікували у шпиталях, служили в поліції та в інших допоміжних підрозділах та 
організаціях. Знаходилися і такі, хто перебуваючи на службі в органах місцевого 
самоврядування робив спробу зберегти українські культурні надбання та українське 
друковане слово.   

Саме про це розповідають документи Київської міської управи, що зберігаються в 
Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України у фонді 
Ф. 3847 –  «Головний історичний архів ім. Антоновича в м. Києві (період німецько-
фашистської окупації)». Ці матеріали, зокрема, відтворюють процес створення у Києві 
Української Книжкової Палати (УКП), демонструють, які  завдання стояли перед цією 
установою та, які функції вона виконувала. Тут же зберігаються документи, що їх 
використовували у своїй роботі працівники Палати. 

Нажаль процес створення у Києві Книжкової Палати та її діяльність у роки 
окупації залишається малодослідженими. Про історію УКП та її діяльність, як правило, 
розповідають публікації її нинішнього директора М.I. Сенченко [1]. Втім, і вони не 
висвітлюють її історію періоду війни. Не містить подібної інформації і офіційний сайт 
Книжкової палати України [2]. 

У зв’язку з цим автор даної статті поставив собі за мету на підставі архівних 
матеріалів реконструювати процес створення УКП, визначити її головні завдання, 
функції, структуру та склад. Показати, як робилися перші спроби налагодити роботу 
цієї інституції та познайомити зі змістом головних документів, які регламентували 
роботу Книжкової Палати. 

Спочатку трохи історії. За часів Директорії 24 січня 1919 р. було оголошено про 
утворення Головної Книжної Палати в м. Києві «...для регістрації всієї друкарської 
продукції на Україні, наукового її систематизування та для обміну книжками з иншими 
книжними інституціями...» [3]. Проте, зміни урядів та громадянська війна в Україні 
дуже перешкоджали виконанню основних функцій Головної Книжної Палати, яка 
зазнавала різних організаційних експериментів. З остаточним встановленням 
Радянської влади в республіці робота даної установи була поновлена. 

 З 1920 р. державний центр України переміщується у м. Харків, й там Колегія 
Наркомосу затвердила «Положення про Центральний Бібліографічний Відділ 
Всеукраїнського Державного Видавництва». У 1921 р. в новій столиці було оголошено 
постанову «Про обов’язкову реєстрацію та збереження зразків творів друку». У 1922 р. 
виходить постанова Ради Народних Комісарів «Про організацію Української 
Книжкової Палати і про забезпечення головних книгосхованок всіма виданнями 
республіки». За цією постановою з 27 червня 1922 р. Центральний бібліографічний 
відділ у Харкові перетворено в Українську книжкову палату при Державному 
видавництві УСРР. В той же час Головна Книжна Палата у Києві була реорганізована в 
Український науковий інститут книгознавства. 
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Такий стан речей тривав до початку радянсько-німецької війни і захоплення 
вермахтом Києва у вересні 1941 р. В окупованому місті у жовтні 1941 р. була створена 
Київська міська управа. Першим міським головою (бургомістром) був призначений 
професор А.П. Оглоблін (вересень-жовтень 1941 р.). Потім на цій посаді його змінив 
вчитель середньої школи № 19 В.П. Багазій.  

Вже на самому початку окупації перед місцевою владою постало питання про 
зберігання українського культурного надбання та українського друкованого слова. У 
зв’язку з цим 7 листопада 1941 р. у Відділі Культури та Освіти міської управи з 
ініціативи його завідувача – проф. Штепи відбулося засідання з питання організації у 
місті Києві Української Книжкової Палати [4]. Відповідно протоколу № 1 на засідання 
були присутні: Дубина – завідувач секцією культури, Шпилевич – інспектор Книжкової 
Палати, Міяковський – директор Головного Архіву, Яновський – старший науковець 
Головного Архіву, Тарнавський – інспектор бібліотек, Максименко – представник 
бібліотеки Київського університету, Волобуєва – представник бібліотеки Академії наук 
[5]. Головував на засіданні Дубина, а за секретаря був Шпилевич. 

Присутні прослухали вступну інформацію Дубини про організацію Книжкової 
Палати в м. Києві. Вони також познайомились з низкою підготовлених проектів 
документів, як-то: Тимчасовим Положенням про УКП; положенням про обов’язковий 
примірник всіх витворів друку на Україні; Відношення до голів обласних Управлінь та 
завідувачів відділами культури й освіти; Відношення до голів повітових та районних 
управ про виділення уповноважених; Інструкцію роботи обласних та крайових 
інспекторів; Інструкцію роботи міських, повітових та районних уповноважених. Після 
спільного обговорення питань поставлених на засіданні було ухвалено прийняти 
вищезазначені проекти документів за основу. 

Після закінчення засідання завідувач відділу культури та освіти проф. Штепа та 
завідувач секції культури Дубина звернулися до голови міської управи м. Києва 
В.П. Багазія зі службовою запискою в якій говорилося: «Відділ Культури та Освіти 
Київської міської управи просить Вас затвердити Постанову про організацію Управи 
Української Книжкової палати в м. Києві» [6]. У записці також зазначалося, що УКП 
має велике значення для збереження друкованого слова для історії України і світової 
історії, що висвітлює визвольну боротьбу українського народу за свою державність. 

У відповідь на цей документ через короткий час вийшла постанова бургомістра 
В.П. Багазія «Про організацію Управи Української Книжкової палати в м. Києві». В 
ухвалі зазначалося: «Для організації обліку й збору друкованої продукції в м. Києві і 
інших містах України, що в наші часи висвітлює визвольну боротьбу українського 
народу за свою державність, та має велике значення для історії України і світової історії 
ухвалюю: 

1. Утворити Управу Української Книжкової палати при Відділі Культури і Освіти 
міської управи м. Києва» [7]. 

Цією постановою була затверджена Наукова Рада УКП у наступному складі: 
1) Шпилевич В.В. – відповідальний інспектор Книжкової Палати; 
2) Максименко П.Ф. – представник університету; 
3) Волобуєва Т.Г. – бібліотека Академії наук; 
4) Яновський М.Р. – старший науковець історичного архіву; 
5) Тарнавський В.П. – інспектор бібліотек м. Києва. 
 У короткий термін Управа УКП повинна була виробити остаточні варіанти 

наступних документи: 
«а) положення про Українську Книжкову Палату; 
б) положення про обов’язковий примірник друку; 
в) інструкції про роботу на місцях інспекторів і уповноважених Управи 

Української Книжкової Палати» [8]. 
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Постановою Багазія передбачалося: а) концентрувати продукцію обов’язкових 
примірників друку при Національній бібліотеці Української Академії Наук; б) для 
постійної роботи Управи УКП при Національній бібліотеці виділити одну кімнату. 

Діяльність Книжкової палати регламентувалася, невдовзі прийнятим, 
«Тимчасовим положенням про Українську Книжкову Палату» [9]. В ньому зазначалося, 
що УКП є науково-бібліографічною установою й центром реєстраційної бібліографії в 
Україні. 

Тимчасове положення визначало наступні завдання УКП: 
«а) бібліографічний облік і обробку всієї друкованої продукції (незалежно від 

мови й змісту), яка виходить на території України; 
б) бібліографічний облік і реєстрацію тих видань, що виходять поза межами 

України, які: 
І) своїм змістом стосуються території України, або українського народу; 
ІІ) виходять українською мовою; 
ІІІ) є перекладами з української мови. 
в) обслуговування відповідними бібліографічними довідками урядових органів і 

громадських організацій України; 
г) організацію широкої бібліографічної інформації населення України й закордону 

про видавниче життя України, як складову частину цілого її національно-культурного 
життя; 

д) розробку питань методології й методики бібліографічної роботи; 
е) координацію бібліографічної роботи установ, організацій і окремих бібліографів 

на Україні; 
к) популяризацію бібліографічних та книгознавчих знань серед широких кіл 

українського суспільства» [10]. 
У положенні також зазначалося, що УКП існує при Національній бібліотеці УАН. 

При цьому підкреслювалося, що тимчасово, до розгортання діяльності УАН на 
території цілої України, Книжкова Палата існує при Відділі Освіти Київської міської 
управи. 

Далі підкреслювалося, що в своїй роботі УКП діє в тісному контакті й при 
найближчій допомозі з боку органів догляду за друком, органів освіти й пропаганди 
обласних, міських і районних управ, Української Академії Наук й Національної 
бібліотеки України та головою Українського Архіву. 

Відповідно до зазначених у положенні завдань УКП виконувала такі функції: 
«…5. В галузі науково-бібліографічній: 
а) державне бібліографування творів друку, які виходять на території України всіх 

ґатунків (книг, журналів, газет, аркушівок, мап, планів, музичних нот, творів 
образотворчого мистецтва і т. інше), а також бібліографування видань всіх ґатунків. Що 
виходять поза межами України, але 

І. змістом стосуються території України, або українського народу; 
ІІ. або виходять українською мовою; 
ІІІ. або є перекладами з української мови. 
б) видання спеціальних органів цього бібліографування («Літопису українського 

друку», картотек, бібліографічних щорічників), а також бібліографічних журналів, 
тематичних довідників, теоретичних досліджень, посібників і підручників; 

в) ведення в погодженні з органами статистики України, статистики українського 
друку й публікування монографічних досліджень й щорічників щодо цього предмету; 

г) організацію бібліографічної інформації й довідки; 
д) складання зведеного каталогу творів українського друку, що позначено в § 5а; 
е) скликання, з додержанням встановленого законом порядком, бібліографічних 

з’їздів, конференцій і нарад, організацію науково-дослідних комісій з питань 
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бібліографії й книгознавства; 
ж) підготовку й перепідготовку кадрів працівників середньої й вищої кваліфікації 

в галузі бібліографії й книгознавства шляхом курсів, семінарів тощо; 
з) пропаганду книгознавчих і бібліографічних знань серед широких кіл 

українського суспільства, організацію виставок і лекцій. 
 6. В галузі адміністративно-організаційній: 
а) одержує в порядку й кількості, що встановлено законом, обов’язкові примірники 

друкованих видань, що виходять на території України, й розподіляє їх між державними 
книгосховищами. 

б) переводить контроль за додержанням поліграфічними підприємствами, 
видавництвами, установами правил надсилки обов’язкових примірників і притягнення 
порушників цих правил до встановленої законом відповідальності. 

в) проводити зносини з закордонними науково-бібліотечними і іншими науковими 
організаціями й закладами для встановлення з ними бібліографічного зв’язку й 
одержання бібліографічних і українознавчих матеріалів, позначених в § 2б шляхом 
обліку видань. 

г) організовує переховування в архіві українського друку по одному зразку 
витворів…, та поповнення цього архіву матеріалами за минулі роки» [11]. 

Втім тимчасове положення зазначало, що на той час функції Книжкової Палати 
були дуже обмежені, робота мусила проводитись головним чином в галузі 
адміністративно-організаційній і в міру можливості – науково-бібліографічній. 

У тимчасовому положенні про Українську Книжкову Палату були визначені 
органи керівництва і структура Палати. Зокрема було зазначено, що на чолі УКП є 
відповідальний інспектор, який керує всією діяльністю Палати, є її представником у 
зносинах з усіма установами і організаціями. Він укладає угоди, потрібні для 
здійснення Палатою її завдань [12]. Далі зазначалося, що при відповідальному 
інспекторові УКП, як дорадчий орган, діє Рада Палати, яка складається з представника 
Академії наук, університету, архівної Управи та ін. 

На Раду УКП покладалися наступні завдання: 
«а) попередній розгляд плану робіт Палати і звіт про її діяльність; 
б) розгляд питань, поставлених на обговорення Ради відповідним інспектором 

Палати, а також питань, висуваних членами Ради» [13]. 
При цьому постанови Ради УКП набували чинності після їх затвердження 

відповідним референтом Української Національної Ради. 
В тимчасовому положенні зазначалося, що свою роботу на українських землях 

УКП здійснює через обласних і крайових інспекторів та повітових і районних 
уповноважених, що працюють при місцевих відділах Культури і Освіти. 

Що стосується структури УКП, то було зазначено, що Палата поділяється на 
секції: 

 «а) сектор комплектування обов’язкового примірника українського друку 
(контроль одержання, розподіл між книгосховищами). 

б) сектор обробки бібліотечних матеріалів (систематизація, алфавітний каталог, 
архів українського друку, статистика друку). 

в) сектор бібліотечно-інформаційний (збирання матеріалів про українознавчу 
літературу, довідково-інформаційна робота). 

г) сектор редакційно-видавничий (редакція «Літопису українського друку» та 
інших видань Палати). 

д) сектор адміністративно-господарчий (бухгалтерія, господарча частина, 
видавництво)» [14]. 

Втім, не відразу запрацювали усі сектори Книжкової Палати. Їх робота 
розгорталася в міру можливості. 
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Що стосується фінансування УКП, то відповідно до тимчасового положення вона 
перебувала на державному бюджеті. Крім сум, які асигнувалися за державним 
бюджетом, Палата мала спеціальні кошти, які одержувала від реалізації власних видань, 
за виконання епізодичних бібліографічних робіт, експлуатації своїх допоміжних 
підприємств тощо. 

На останок у тимчасовому положенні зазначалося, що УКП подає щороку звіт про 
свою діяльність до Української Академії Наук та до Відділу Культури та Освіти 
Київської міської управи. 

Отже, за Положенням про УКП її завдання, як наукової установи, були досить 
широкі, але, зважаючи на воєнний час, виникли певні труднощі зі створенням Управи 
Книжкової Палати. Всю можливу роботу по збиранню та реєстрації друкованих 
матеріалів спочатку проводив відповідальний інспектор Книжкової Палати. 

За документами київської міської управи починаючи з 1 листопада 1941 р. було 
виконано наступну роботу: 

1. Взято на облік та встановлено зв'язок з друкарнями м. Києва, через які 
одержували всі витвори друку. 

2. В міру можливості встановлювався зв'язок із відділами освіти обласних та 
районних центрів для налагодження справи збору друкованої продукції. 

3. Одержаний матеріал систематизувався та реєструвався. 
4. Був встановлений обмін матеріалами з Головним Архівом та бібліотекою 

Академії Наук. 
5. Було складено наступні документи: Тимчасове Положення про УКП; Постанову 

про обов’язків примірник друку; Відношення до голів обласних відділів освіти в справі 
збирання друкованого слова; Відношення до голів повітових відділів освіти в справі 
збирання друкованого слова; Інструкція обласним інспекторам про роботу на місцях по 
збору обов’язкового примірника друку; Інструкція районним уповноваженим про 
роботу на місцях по збору обов’язкового примірника друку. 

6. В міру можливості встановлено зв'язок з кількома областями та районами для 
збору друкованої продукції [15]. 

Іншим важливим документом в діяльності УКП була «Постанова про обов’язковий 
примірник друку», який забезпечував бібліографічну реєстрацію й статистичний облік 
витворів українського друку [16]. 

Відповідно цього документу всі поліграфічні підприємства на території 
українських земель (друкарні, літографії тощо), а також всі установи, що мали  
розмножувальні апарати (склографи, ротатори, гектографи тощо) повинні були 
безплатно доставляти для УКП всі витвори свого друку незалежно від мови. Управа 
Книжкової Палати зазначила кількість примірників, що їх необхідно було надавати: 

«а) книги, брошури, журнали, газети, витвори образотворчого мистецтва, мапи, 
плакати, музичні ноти – 25 примірників, якщо тираж друків перевищує 300 
примірників. 

б) ті ж самі витвори друку, але якщо їхній тираж дорівнює 300 примірників й 
менше – 15 примірників. 

в) дрібні друки – накази, об’яви, афіші, програми концертів, театрів, кіно, радіо 
мовлень, обіжники, статути, звіти, розклади руху потягів, пароплавів тощо – 10 
примірників. 

Для забезпечення краєзнавчої бібліографії й бібліотек всіма витворами друку, що 
видано на території області та району, зобов’язати всі поліграфічні підприємства 
доставляти, крім кількості, що належить доставляти до УКП, по 1 обов’язковому 
примірнику до відповідної обласної чи районної бібліотеки (за вказівками місцевих 
відділів освіти)» [17]. 

Постанова також зазначала, що позначені обов’язкові примірники друку повинні 



ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, № 1 (51), 2013 р. 

  51

доставлятися засобами поліграфічних підприємств та установ до інспектора УКП (Київ, 
бул. Шевченка № 18) негайно, в усякому разі не пізніше 3 діб із дня закінчення 1-го 
примірника видання. Разом із виданням поліграфічні підприємства й установи повинні 
подавати відомості про прізвище видавця кожного видання та його тираж. 

Задля контролю за виконанням цієї постанови поліграфічні підприємства та 
власники розмножувальних апаратів повинні були мати спеціальну шнурову книгу, в 
якій реєструвалися всі виконані ними витвори друку. 

Контроль за виконанням зазначеної постанови покладався на відповідного 
інспектора та повітових і районних уповноважених. Невиконання постанови каралося 
за законом.  

Книжкова Палата намагалася встановити тісні стосунки з головами обласних 
управлінь та завідувачами місцевих відділів культури та освіти. Останні отримували 
спеціальні інструкції від 1 листопада 1941 р. в яких зазначалося, що збір, концентрація 
друкованої продукції терену українських земель є святим обов’язком. В настанові, що 
надсилалася вказувалося, що організацією, яка керує цією ділянкою роботи, є Управа 
УКП, що міститься в м. Києві, при міській управі. 

Далі вказувалося: «Для керування обліком і збором друкованої продукції по вашій 
області пропонуємо при обласному Відділі Культури і Освіти виділити одного 
співробітника – інспектора Управи Української Книжкової Палати» [18]. 

При цьому Управа УКП скаржилася на відсутність власного бюджету і 
пропонувала утримання інспектора взяти на свій бюджет, або цю роботу доручити 
одному з власних співробітників, як почесний громадський обов’язок за керівництвом 
та відповідальністю Обласного відділу Культури і Освіти. 

Інструкція адресована головам обласних управлінь та завідувачам відділами 
культури та освіти пропонувала їм «по всіх адміністративно підлеглих …містах, повітах 
і районах, де працюють поліграфічні підприємства, виділити уповноважених Управи 
Української Книжкової Палати, яким і доручити роботу збору обов’язкових примірників 
друку та облік друкованої продукції на місцях» [19]. 

Для правильної організації роботи на обласному рівні по обліку й збору 
обов’язкових примірників друку висилалися підготовлені УКП положення, інструкції, 
відношення. 

Від обласних керівників Управа УКП вимагала «про вжиті заходи по організації 
обліку і збору обов’язкових примірників друку повідомляти Управу», зазначивши при 
цьому виділених осіб та їхні прізвища.         

Звичайно, що повноцінна діяльність Книжкової Палати була неможливою без 
підтримки на місцях. Цю важливу ділянку роботи виконували міські, повітові та 
районні уповноважені Управи УКП з якими Книжкова Палата мала постійний зв’язок. 
Місцеві уповноважені діяли відповідно затвердженої інструкції від 1 листопаду 1941 р. 
про роботу на місцях, в якій зазначалося, що на повітових та районних уповноважених 
Управи УКП покладаються наступні обов’язки: 

1.Вести облік всієї друкарської та поліграфічної продукції на терені діяльності 
уповноважених. 

2.Одержувати з друкарень і надсилати через обласного інспектора до Управи УКП 
обов’язкові примірники друку. 

3.Збирати друкарську і поліграфічну продукцію всіх витворів за минулі часи, 
починаючи з 22 червня 1941 р., незалежно від її змісту і також через обласного 
інспектора надсилати до Управи УКП. 

4.Мати постійний догляд за поліграфічними підприємствами, аби вони виконували 
постанову про обов’язків примірник друку і в разі порушення цієї постанови притягати 
винних до відповідальності. 
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5.Щомісячно через обласних інспекторів надсилати до Управи УКП всю кількість 
місячної продукції обов’язкових примірників друку [20]. 

Інструкція також вимагала одночасно з цим надсилати і облікову відомість 
місячної продукції друку. Облікова відомість надсилалася в 2-х примірниках, один для 
обласного інспектора, а другий до Управи УКП.  Обов’язкові примірники друку та 
облікові відомості треба було надсилати в перших числах наступного місяця. 

Такими малювалися у 1941 р. перспективи подальшої праці Української 
Книжкової Палати. Втім реалії воєнного часі внесли свої корективи. Працівникам і 
активістам так і не вдалося у повній мірі налагодити роботу Книжкової Палати у Києві. 
Про її подальшу долю документи, які зберігаються у фонді Ф. 3847 –  «Головний 
історичний архів ім. Антоновича в м. Києві (період німецько-фашистської окупації)» не 
розповідають. Пошук нових документів і свідчень про діяльність УКП часів окупації 
завдання на майбутнє. Мета подальших розвідок висвітлення діяльності Книжкової 
Палати в Києві у 1942 – 1943 рр. З’ясування головних особливостей її функціонування 
у даний період. Виявлення впливу на її роботу німецької цивільної адміністрації, 
місцевого самоуправління та подій на фронті. 
 
РЕЗЮМЕ 

В статье на основе архивных материалов был рассмотрен процесс создания в 1941 
г. городской управой Киева Украинской Книжной Палаты. Определены задания, 
которые возлагались на эту институцию и отмечены ее основные функции. Показаны 
органы управления и структура Книжной Палаты, роль Совета УКП, его состав и 
задание. Предоставлен детальных анализ основных документов, которые 
регламентировали работу Книжной Палаты, а именно: «Временного положения об 
Украинской Книжной Палате» и «Постановление об обязательном экземпляре печати».  

Ключевые слова: Украинская Книжная Палата, библиотека, архив, обязательный 
экземпляр, печатное слово, издание, библиография, книга, журнал, газета, городская 
управа, бургомистр, культура, образование.  

 
SUMMARY 

In the article on the basis of the archived materials the process of creation was 
considered in 1941 by city justice of Kiev of Ukrainian Book Chamber. Tasks which was laid 
on this organization and its basic functions are marked are certain. Management organs and 
structure of Book Chamber, role of Advice UBC, his composition and task. Given detailed 
analysis of basic documents which regulated work of Book Chamber, namely: «Temporal 
position about Ukrainian Book Chamber» and «Decision about the obligatory copy of seal». 

Keywords: Ukrainian Book Chamber, library, archive, obligatory copy, printing word, 
edition, bibliography, book, magazine, newspaper, city justice, burgomaster, culture, 
education. 
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«ПРЕВЕНТИВНА ОБОРОНА: НОВА СТРАТЕГІЯ БЕЗПЕКИ США» Е.КАРТЕРА 
ТА У.ПЕРРІ ЯК ДЖЕРЕЛО З ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ АМЕРИКАНО-

РОСІЙСЬКИХ ВІДНОСИН У 1990-Х РР. 
 

І.С. Желєзняк  
 
АНОТАЦІЯ 

Стаття присвячена джерелознавчому аналізу та вивчення значущості для 
історичної науки праці колишнього міністра оборони США У.Перрі та його заступника 
Е.Картера. Головними питаннями є позиція авторів щодо дієздатності нової стратегії 
національної безпеки США – превентивної оборони, американо-російських відносин, 
проблеми партнерства РФ-НАТО та місця Москви в інтеграційних проектах 
Вашингтону й Організації Північноатлантичного договору. 

Ключові слова: Картер Е., Перрі У., НАТО, США, РФ, Боснія, міжнародна 
безпека, превентивна оборона, двосторонні відносини, постбіполярний світ. 
 

Протягом «холодної війни» Радянський Союз і Сполучені Штати представляли 
загрозу для існування один одного. Біполярна система зазнала краху, і виникла 
необхідність ретельного перегляду основ безпеки США. Тому, можливість і 
необхідність координації зусиль Вашингтону та Москви, а також усієї міжнародної 
спільноти з попередження виникнення гострих кризових ситуацій, займала одне з 
найпріоритетніших місць у виробленні зовнішньої політики Сполучених Штатів. 

Вивчення даної тематики неможливе без опрацювання робіт американських 
високопосадовців, які у 1990-х рр. працювали над виробленням зовнішньополітичного 
курсу США. Тому аналіз роботи колишнього міністра оборони Сполучених Штатів 
Уільяма Перрі та його заступника Ештона Картера, які працювали в Адміністрації 
Президента Б.Клінтона під час його першої каденції (займали посаду у період з лютого 
1994 по січень 1997 рр.), є необхідним під час дослідження вищезгаданої 

© Желєзняк І.С., 2013 
 



ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, № 1 (51), 2013 р. 

  54

проблематики. Джерельна база роботи включає в себе власне працю, яку написали 
У.Перрі та Е.Картер, вже будучи у відставці [1]. Вартим уваги є той факт, що хоча 
автори представляють американську точку зору, вони багато уваги приділяють позиції 
російських високопосадовців. Крім того, при детальному аналізі поставленої 
проблематики задля більш об’єктивних оцінок позиції згаданих авторів, ми не могли не 
використати працю Зб. Бжезинського [2], спеціалістів в області вивчення політики 
Китаю [3] та Росії [4], а також Стратегію національної безпеки США від 1995 р. [5]. 

Метою статті є джерелознавчий аналіз праці Е. Картера та У.Перрі на предмет 
висвітлення в ній проблематики американо-російських відносин після закінчення 
«холодної війни». Структура роботи побудована таким чином, що кожен з шести 
розділів присвячений окремій, об’єднаній ключовою ідеєю, групі викликів, які, на 
думку авторів, були найбільш небезпечними на час написання дослідження.  У зв’язку з 
поставленою метою та завданнями нами було більш детально розглянуто лише перший 
розділ зазначеної книги, який окреслює бачення тодішніх міністра оборони США та 
його заступника з суперечливих питань американо-російського співробітництва. Проте, 
задля ширшого розуміння проблеми, було оброблено й інші частини книги, що надало 
змогу більш глибоко зрозуміти докорінні трансформації у двосторонніх відносинах 
початку 1990-х рр. 

Оскільки стратегія, створена стосовно цілей і завдань періоду «холодної війни», 
непридатна для забезпечення американської безпеки в нових умовах світового устрою, 
У.Перрі і Е.Картер представляють професійний погляд на якісно нові постулати у 
безпековій політиці. Так, вони пропонують дещо оригінальний для того часу підхід у 
визначенні характеру стратегії національної безпеки США. Дослідники вважають, що 
саме превентивна оборона – це «оборонна стратегія Сполучених Штатів у ХХІ ст., 
орієнтована на виклики, при нехтуванні якими може виникнути серйозне питання 
виживання США» [1, c.29]. Автори стверджують, що, приділяючи увагу превентивній 
обороні, одночасно необхідно попереджувати потенційні загрози і здійснювати 
миротворчі й гуманітарні місії у регіонах, де конфлікти загрожують довгостроковим 
інтересам США [1, c.29].  

Якщо проаналізувати стратегію національної безпеки США за 1995 р., то 
видається можливим підтвердити сказане вищезгаданими службовцями Пентагону. 
Справа в тому, що у вказаному документі досить часто ті чи інші положення 
викладаються з огляду на принцип превентивності. Наприклад, у параграфі «Операції з 
підтримки миру» зазначається, що «…Нам потрібно підготувати свої збройні сили для 
здійснення миротворчих операцій… США разом з іншими акторами виявлятимуть і 
стримуватимуть розгортання конфліктів, щоб не допустити їх ескалації. … Відходячи 
від традиційного розуміння миротворчості на користь політики примусу до миру, 
багатосторонні операції з підтримки миру більш дієві у попередженні, локалізації та 
врегулюванні конфліктів…» [5, p.16].  

Е. Картер та У. Перрі неодноразово наголошують, що з розпадом Радянського 
Союзу зникла серйозна військова загроза категорії «А» і, внаслідок цього, 
переорієнтація американської військової стратегії на фактори категорій «Б» і «В» після 
закінчення «холодної війни» мала б позитивні наслідки для США. До того ж, 
дослідники активно обстоюють твердження, що в таких умовах для Сполучених Штатів 
ані Росія, ані Китай не представляють загрозу. [1, с. 28]. Проте, відомий американський 
спеціаліст з військових питань стосовно Китаю Р.Манро доводить, що окремі статті 
військового бюджету Пекіну за обсягом аж ніяк не поступаються американським. Так, 
наприклад, у середині 1990-х рр. обсяг військового бюджету Китаю складав близько 90 
млрд. дол., що дорівнювало третині американського, і перевищувало японський на 75% 
[3, p.25]. Не зовсім однозначні оцінки й стосовно Росії. Відомий американський 
політолог Зб.Бжезинський розглядає деякі можливі варіанти стосовно розвитку РФ у 
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якості протицентру Сполученим Штатам і вказує, що «вкрай необхідно, підтримуючи 
демократичні перетворення в Росії і її економічне відновлення, ні в якому разі не 
допустити відродження євразійської імперії, яка завадила б здійсненню американських 
геостратегічних цілей» [2, с.108]. 

Автори книги намагаються докладно висвітлити процеси постбіполярного 
співробітництва між Вашингтоном та Москвою, аргументуючи свої твердження 
численними прикладами. Вони неодноразово підкреслюють, що внесок США до 
процесу еволюції РФ головним чином зосереджувався на сфері безпеки. Ключовими 
були відносини між міністрами оборони та їх міністерствами. До того ж, вказується, що 
дружні контакти П.Грачова та У.Перрі були найкращим початком налагодження 
серйозної взаємодії між двома державами [1, С.40-41]. 

Проте, вже у 1995 р. відбулося значне похолодання в двосторонніх відносинах. 
Предметом суперечок стали питання, пов’язані з розширенням НАТО. За словами 
П.Грачова, Північноатлантичний альянс – породження «холодної війни», ознака того, 
що Європа ніколи не сприйматиме Росію як партнера з питань гарантування безпеки. 
Він звинувачував США у використанні НАТО для підтвердження своєї переваги як 
єдиної існуючої наддержави [4, c.77]. У свою чергу, У.Перрі, як високопосадовець, 
зазначав, що «… подальше існування НАТО не викликає жодних сумнівів, бо 
організація виконуватиме зовсім нові функції. … Після падіння Берлінського муру 
держави, які звільнилися від Варшавського Договору, прагнули потрапити до 
західноєвропейських організацій» [1, c.43]. 

Тим паче, за словами колишнього міністра оборони США, «… НАТО не лише 
розширювалася. Все більш стрімко зростала її роль в Боснії. Наприкінці літа 1995 року 
НАТО почала проводити повітряні операції в Боснії, незважаючи на заперечення Росії. 
… Ми не вважаємо за доцільне ставити до відома російську сторону заздалегідь, так як 
це могло спричинити витік інформації і поставити під загрозу безпеку пілотів НАТО» 
[1, c.46]. 

Вартим уваги є той факт, що Е. Картер намагається дати неупереджену оцінку 
необхідності залучення РФ до Боснійського конфлікту. Він стверджує, що причини 
залучення Росії до миротворчих сил у Боснії були більш істотними, аніж просто участь 
у військовій операції. Виключення Москви з процесів мирного врегулювання 
примусило б її вважати, що запропоноване Вашингтоном партнерство було оманливим 
кроком, і що співробітництво між двома арміями було б лише показовим, а не 
реальним. Проте, разом з цим, колишній заступник міністра оборони США проводить 
паралелі між ігноруванням міжнародною спільнотою процесів і їх жахливих наслідків у 
Веймарській Республіці та кризою демократії в Російській Федерації [1, c.47]. До того 
ж, в дослідженні наводиться реальна позиція Вашингтону з вказаної проблематики: «… 
в американському уряді мало в кого було достатньо терпіння для пошуку достойного 
місця Росії. Для більшості офіційних осіб в США і НАТО, залучених до боснійської 
драми, Росія буде лише непотрібним ускладненням… Росія й досі не усвідомила, що 
вона є невід’ємною складовою системи європейської безпеки більш високого порядку, 
в котрому Боснія є лише однією зі складових» [1, c.50]. 

Все ж, Росія увійшла до Боснії пліч-о-пліч з американськими й іншими військами 
країн НАТО. В іншому випадку, якби не було розірвано замкнуте коло, РФ була б 
виключена з стратегічно важливої миротворчої акції останнього десятиріччя у Європі 
на протязі останнього часу [1, c.58]. 

На сторінках мемуарів автори констатують, що обсяги американського 
оборонного бюджету знизились на 40% у порівнянні з піком «холодної війни». Проте, 
як вони стверджують, це ніщо у порівнянні з «вільним падінням» російського, не 
беручи до уваги повний вивід військ зі Східної Європи, а також втрату військових сил 
та об’єктів, які знаходилися на територіях колишніх братніх республік. Втрата 
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Москвою військової могутності супроводжувалася безперечним падінням її впливу на 
міжнародній арені. Автори пропонують власне бачення періодизації відносин США та 
РФ. Перший етап вони характеризують закріпленням підсумків закінчення біполярної 
конфронтації і ліквідацією її найбільш небезпечних наслідків. Другий – так звана 
«асиметрія» ситуацій всередині двох держав: проблеми, котрі неможливо вирішити і 
можливості, які не можна використати виключно силами цих двох країн, як це було за 
часів «холодної війни» [1, c.63]. 

Істотним внеском Е.Картера та У.Перрі до вивчення поставленої проблематики є 
те, що вони, проводячи паралелі між етапами двосторонніх відносин, зробили важливе 
узагальнення: політика превентивної оборони США ставить перед собою ціллю 
партнерство з Росією у сфері безпеки. Але було необхідним розробити новий комплекс 
заходів і політичних кроків, які б відповідали поточним проблемам і можливостям. У 
зв’язку з цим основні зусилля превентивної оборони були спрямовані на те, щоб 
допомогти російським політикам усвідомити концепцію пострадянської безпеки, котра 
відповідала б і національним інтересам Москви, й інтересам міжнародної стабільності. 
Роблячи узагальнення вищесказаного, колишній міністр оборони США стверджує, що 
превентивна оборона сфокусована на вирішальних факторах російської концепції 
національної безпеки. Ними є: внутрішня реформа інститутів безпеки, яка є ключовою 
у визначенні образу та ролі Росії в міжнародних відносинах; зовнішні зв’язки, особливо 
двосторонні, з інститутами безпеки США та країн-членів НАТО [1, c.64]. 

Так, в книзі без зайвої оригінальності окреслено уявлення американського 
керівництва стосовно місця РФ у процесах трансформації НАТО. Зазначається, що 
розширення Альянсу спровокувало кризу російської ідентичності у сфері безпеки, і 
Москва натякала на безглуздість його подальшого існування, так як основне завдання 
НАТО – протистояння організації Варшавського Договору – виконане. Проте, позиція, 
яку обстоюють Є.Картер та У.Перрі, досить передбачувана й логічна: НАТО має 
пристосувати свою військову стратегію відповідно до актуальних викликів у 
міжнародних відносинах, якими є загрози колективним інтересам, навіть якщо вони 
географічно не знаходяться у кордонах країн-членів. До того ж, «… головне стратегічне 
і військове завдання НАТО після закінчення «холодної війни» полягає у забезпеченні 
механізму швидкого формування готової до військових дій коаліції, здатної 
забезпечити передислокацію сил за межі територій держав Альянсу» [1, C.67-69]. 

Задля досягнення продуктивних взаємовигідних відносин між РФ і НАТО 
створювалися спеціальні програми, такі як Партнерство заради миру та прийняття 
«Основоположного акту Росія-НАТО про взаємні відносини, співробітництво та 
безпеку». Метою реалізації останнього мало бути встановлення відносин між 
військовими на основі моделей співробітництва, які складалися між РФ й Альянсом в 
Боснії [1, C.71-72]. Вартою уваги залишається невелика ремарка колишніх 
американських високопосадовців стосовно України. Вказано, що ядерне роззброєння 
України було завершене значною мірою завдяки тому, що США своєю активною 
програмою співробітництва та допомогою у сфері оборони продемонстрували, що 
власне майбутнє України буде більш безпечним завдяки «тісній дружбі, а не ядерній 
зброї» [1, c.73]. 

Отже, зробивши детальний аналіз праці Е. Картера та У. Перрі, ми дійшли 
наступних висновків. По-перше, автори дають неупереджену оцінку міжнародним 
реаліям початку 1990-х рр., що підтверджується хоча б тим, що їх власні позиції мають 
документальне підтвердження. По-друге, було доведено, що превентивна оборона – це 
якісно нова стратегія Вашингтону для постбіполярного світу. По-третє, не залишилося 
поза увагою авторів проблемне питання участі Росії в миротворчих проектах США і 
НАТО в цілому. По-четверте, колишні міністр оборони зі своїм заступником 
запропонували оригінальну періодизацію двосторонніх відносин Сполучених Штатів та 
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Російської Федерації. По-п’яте, автори книги, хоча і без зайвої оригінальності, 
обґрунтували місце РФ у процесах трансформації та розширення НАТО. 

 
РЕЗЮМЕ  

В исследовании дается развернутый анализ книги Э.Картера и У.Перри 
«Превентивная оборона: новая стратегия безопасности США». Автор статьи дает 
беспристрастную оценку взглядам американских чиновников по актуальным вопросам 
отношений между США, РФ и НАТО в 90-е годы ХХ ст. 

Ключевые слова: Картер Э., Перри У., НАТО, США, РФ, Босния, международная 
безопасность, превентивная оборона, двусторонние отношения, постбиполярной мир. 
 
SUMMARY 

The given study deals with detailed analysis of A.Carter’s and W.Perry’s ‘Preventive 
Defence: A New Security Strategy for America’. The author of the present paper gives the 
objective assessment of two American policy-makers’ opinions towards topical issues in the 
relations between the USA, Russian Federation and NATO. 

Key words: A.Carter, W.Perry, NATO, the USA, Russian Federation, Bosnia, 
international security, preventive defense, bilateral relations, post bipolar world. 
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СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ВЗГЛЯДОВ НА МОРФОГЕНЕЗ КАМЕННЫХ 

ОРУДИЙ СРЕДНЕГО ПАЛЕОЛИТА 
 

А.В. Колесник 
 

АННОТАЦИЯ 
Как известно, основным археологическим источником для изучения 

древнейшего прошлого человечества являются каменные изделия. В эту категорию 
входят разнообразные остатки, накапливающиеся в культурных слоях древних 
поселений при производстве, использовании и модификации каменных орудий 
труда. Суммарно они называются каменной индустрией. Понимание механизма 
формообразования каменных орудий в каменном веке вообще и в среднем 
палеолите, в частности, чрезвычайно важно для реконструкции норм поведения 
древних людей. В настоящей статье анализируется сложившаяся практика анализа 
морфогенеза каменных орудий и индустриальной вариабельности, и предлагается 
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более строгая процедура этого анализа, исходя из апробированных терминов и 
понятий.  

Ключевые слова: каменные орудия, средний палеолит, сырьевая стратегия, 
стратегия редукции нуклеусов, стратегия редукции орудий, индустриальная 
вариабельность. 

 
Современная проблематика палеолита начала зарождаться в 80-90-е гг. 

прошлого века и сменила прежние парадигмы, основанные преимущественно на 
типологии каменных орудий и выделении локальных вариантов (культур, путей 
развития и пр.), при неизменном внимании к проблемам хронологии и 
палеоэкологии. Прочно утвердилось деление палеолита на ранний, средний и 
поздний. Под средним палеолитом принято понимать эпоху расцвета отщеповых 
индустрий в хронологическом диапазоне приблизительно от 200-150 до 35-30 тыс. 
лет назад [1]. Средний палеолит достоверно фиксируется в Европе, на Ближнем 
Востоке и в Средней Азии, в Северной Африке и в Сибири до Алтая, и не известен в 
Африке южнее Сахары, на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. В Донбассе 
начало среднего палеолита маркируется единичными находками ручных рубил [2]. 
Более ранние, чем средний палеолит, каменные орудия происходят из соседнего 
Северо-Восточного Приазовья России [3]. Декларируются также находки очень 
большой древности (возрастом около 1.4 – 1.6 млн. лет назад) на южном берегу 
Азовского моря, на Тамани [4]. 

В настоящее время, помимо прочих, активно обсуждается проблема перехода 
от раннего палеолита к среднему (the Lower-Middle Paleolithic Transition) и от 
среднего палеолита к позднему (the Middle-Upper Paleolithic Transition) [5], 
функциональная типология памятников, а также индустриальная вариабельность и 
морфогенез каменных орудий среднего палеолита. 

Общую последовательность расщепления камня вслед за французскими 
специалистами принято описывать в рамках концепции chaine opératoire. Идеология 
этой концепции выработана в трудах Анри Леруа-Гурана [6] и адаптирована к 
каменным изделиям в основном Жаном-Мишелем Женестом [7] и Эриком Бойдой 
[8]. Согласно этим взглядам, имеет место последовательное изменение стратегии 
выбора каменного сырья, стратегий расщепления нуклеусов и производства 
каменных орудий вплоть до их выброса. Концепция подчеркивает целостность 
процесса изменения формы каменных изделий от первых пробных сколов до 
последних эпизодов подправки. Частью chaine opératoire является schema opératoire 
– блок процедур, связанный только с нуклеусным расщеплением [9]. В 
англоязычной литературе непрерывность морфогенеза каменных изделий 
описывается в рамках близкой по сути теории редукционных стратегий. 
Выделяются две основные стратегии - Cores Reduction Strategy (расщепление 
нуклеусов) и Tools Reduction Strategy (изготовление орудий). Краеугольным камнем 
этой концепции является теория интенсивности заселения (Intensity of Оccupation), 
которая отражает зависимость типологического облика индустрий от степени 
трансформации основных категорий каменных изделий [10]. По моему мнению, 
степень редукции нуклеусов и орудий напрямую связана с модусом сырьевой 
стратегии [11]. Сама концепция сырьевой стратегии (Row Material Strategy) 
является логическим продолжением теории интенсивности заселения, и широко 
распространилась в исследованиях по палеолиту Европы в 80 – 90-е гг. ХХ в. [12]. В 
зависимости от дефицита или доступности необходимого для выделки орудий 
каменного сырья в древности выработались два основных полярных модуса 
сырьевой стратегии – интенсивный и экстенсивный. Граница между этими 
вариантами сырьевой стратегии условна, но в рафинированном виде модусы четко 
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различимы друг от друга. Необходимо сделать оговорку, что модусы сырьевых 
стратегий описывают состояния, возникающие при использовании сырья и не 
касаются его добычи. Резкая интенсификация труда на этапе добычи сырья в рамках 
мастерских не оказывает существенного влияния на экстенсивный характер 
использования сырья за счет предоставления большой массы первичного материала. 
И мастерские среднего палеолита, связанные с добычей камня, и неолитические 
мастерские на месте естественного обнажения сырья развиваются в рамках 
принципиально сходного модуса сырьевой стратегии. Экстенсивный модус 
сырьевой стратегии развивается в условиях избытка (естественного или 
искусственного) сырьевой массы. Существующие в рамках такого модуса сырьевой 
стратегии комплексы расположены либо на выходе каменного сырья, либо в 
непосредственной близости от них. Избыток поделочного камня провоцировал 
неэкономное расходование сырья, поэтому структура комплекса неизбежно 
отягощена большим количеством продуктов первичной кремнеобработки. Глубина 
переработки кремня незначительна. Начальный цикл расщепления доминирует над 
остальными циклами, а в случае с мастерскими по первичному расщеплению 
абсолютно преобладает. Расточительное использование камня характерно не только 
для мастерских, но и для стоянок, расположенных в кремненосных районах. При 
глобальном или ситуационном (условия снежной зимы и т.д.) дефиците каменного 
сырья, как правило, развивается интенсивный модус сырьевой стратегии. Глубина 
переработки сырья значительная, почти все нуклеусы расщепляются до предела, а 
все более или менее крупные сколы моделировались в орудия. В структуре 
комплексов доминирует цикл вторичной обработки; среди отходов преобладают 
мелкие вторичные сколы. Хорошо прослеживаются следы изготовления и 
переоформления орудий. Интенсивный модус сырьевой стратегии характерен для 
стоянок и охотничьих лагерей разного типа, удаленных от источников каменного 
сырья на значительное расстояние. Однако связь между дефицитом сырья и 
значительной глубиной его переработки не всегда является жесткой. В некоторых 
случаях отмечается тщательное использование кремня даже при наличии 
относительно неплохих местных запасов. Например, полностью перерабатывался 
кремень в мустьерской индустрии Баракаевской пещеры [13], на Сталинградской 
стоянке [14], на стоянке у хут. Рожок [15] и в некоторых других местах. Вблизи этих 
местонахождений располагаются вполне обильные источники кремня, которые, 
возможно, полностью еще не обнажились в древности. 

Особое формообразующее значение при интенсивном модусе сырьевой 
стратегии имеет глубина переработки сырья [16]. Если понятие модусов отражает 
полярные состояния сырьевой стратегии, то понятие глубины переработки сырья 
показывает перманентную изменчивость стратегии в зависимости от степени 
дефицита сырья. При дефиците каменного материала нуклеусы и орудия 
использовались до предела, орудия неоднократно подживлялись и 
переоформлялись. Это приводило к длинным редукционным последовательностям, 
в рамках которых вероятно существенное изменение морфологии орудий. Вероятно 
также возрастание доли орудий на мелких сколах, то есть формирование 
специфических типологических ансамблей. Классические примеры мы находим в 
т.н. микроиндустриях среднего палеолита Европы –  в комплексе из пещеры 
Бокштайн в Германии [17], в крымских индустриях типа Киик-Коба, верхний слой 
[18], и в других коллекциях. 

Процесс изменения формы каменных изделий в ходе последовательного 
расщепления имеет не только временную, но и пространственную протяженность. 
Продукты различных этапов последовательности расщепления, как правило, 
рассредоточиваются на различных участках местности и редко бывают 
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комплектными. Существенное влияние на полноту ансамбля каменных изделий и на 
степень их редукции оказывает принадлежность памятника к определенному 
функциональному типу. Проблема функциональной типологии памятников среднего 
палеолита достаточно давно и активно дискутируется в научной литературе [19]. 
Материальные остатки эпохи палеолита – результат опредмечивания разнородной 
по своему характеру деятельности древних людей, которая определялась состоянием 
ресурсной базы используемой территории. Все используемое первобытным 
коллективом охотников-собирателей за хозяйственный цикл пространство 
фактически представляет из себя единый поселенческий комплекс, в рамках 
которого выделяется каркас из памятников со специализированными 
материальными остатками. Материальные следы деятельности накапливались 
преимущественно на тех участках пространства, которые оказывались ключевыми в 
процессе переработки ресурсов. Очевидно, что каркас оставленных одним 
коллективом археологических памятников в целом отражает характер 
распределения в пространстве основных ресурсных ценностей, необходимых 
человеческим коллективам того времени для нормального функционирования и 
развития. На локальных участках с повышенным ресурсным потенциалом 
смешанного типа могут накапливаться комплексные археологические остатки, 
которые воспринимаются нами как “базовые стоянки” охотников-собирателей. На 
практике эта картина выглядит несколько по иному. Пространственный каркас 
основных ресурсных ценностей образует причудливые и неповторимые сочетания, в 
основном за счет изменчивости параметров (мобильность и сезонность) 
динамичных ресурсов (крупная и средняя фауна). Приспосабливаясь к ним с учетом 
своих потребностей и уровня развития, конкретные коллективы охотников-
собирателей рассеивали следы своей жизнедеятельности в таких же причудливых 
пространственных и технологических комбинациях. Реально наблюдаемый 
археологами эффект в виде палеолитических “мастерских”, “мест забоя и разделки 
животных” и некоторых других специализированных функциональных типов 
памятников возникает в том случае, когда имеет место пространственно 
обособленная концентрация однородных ресурсов. Так возникают специфические 
археологические памятники с непропорциональной или частичной структурой 
кремневого комплекса, специфические в видовом и скелетном составе 
фаунистические комплексы. В данном смысле функциональная дифференциация 
памятников среднего палеолита определялась не столько специфическим видом 
деятельности, сколько специфическим сочетанием основных ресурсных ценностей 
на отдельных участках местности. Функционально-специфичные типы памятников 
всего лишь отражают неравномерность и некомплектность распределения основных 
ресурсов, а также традиционные способы их использования. В среднем палеолите 
«тяжелые» стационарные ресурсы в виде доступных источников каменного сырья 
играли ключевую роль при выборе сырьевых стратегий и стратегий обработки 
камня [20]. В Восточной Европе наиболее убедительные образцы функциональной 
типологии памятников дает средний палеолит Крыма. Уникальные условия 
седиментации рыхлых известняков Второй гряды Крымских гор обеспечили 
надежную консервацию древних культурных слоев с каменными и 
фаунистическими остатками. Многолетние исследования первоклассных 
охотничьих лагерей крымских неандертальцев дают основания для 
дифференцированной функциональной типологии памятников. Характер 
фаунистических остатков (следы забоя, первичной и вторичной разделки, добычи 
костного мозга, потребления), полнота и структура кремневого комплекса, степень 
редукции орудий позволяют диагностировать стоянки и лагеря нескольких типов. 
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Выделяются стоянки по первичной разделке животных, типы А и В; стоянки по 
сбору падали; кратковременные лагеря типы А, В, С и D [21]. 

Структура каменного комплекса или общая последовательность расщепления 
может быть описана как совокупность взаимосвязанных «длинных» и «коротких» 
технологий раскалывания камня [22]. В строгом смысле слова, в среднем палеолите 
можно выделить четыре основные варианта технологического строения, в 
зависимости от характера используемого каменного сырья и функционального типа 
памятника: вариант А – классические длинные линейные технологии, связанные с 
производством односторонних орудий; вариант В – короткие линейные технологии 
производства бифасов из плиток и орудий из сколов-триммингов; вариант С – 
длинные усложненные (нелинейные) технологии получения односторонних орудий 
и бифасов из сколов; вариант D – сочетание усложненных длинных технологий с 
короткими линейными технологиями. Следует сказать, что особое развитие 
короткие линейные технологии получили в тех индустриях, которые были основаны 
на эксплуатации кремневых плиток и плоских конкреций. В наиболее крайних 
случаях технологического строения варианта В интенсивная подправка бифасов 
провоцировала количественный рост орудий на сколах-триммингах, т. е. 
значительно влияла на общую структуру орудийного ансамбля. Разумеется, эти 
варианты технологического габитуса носят надкультурный характер и отражают 
различные технологические состояния двусторонних индустрий, вызванные 
адаптацией к сырьевому и функциональному факторам. В наиболее 
сложноорганизованных технологических структурах (вариант D), в зависимости от 
функционального типа поселения и модуса сырьевой стратегии, более 
развернутыми могут оказаться либо короткие технологии, либо длинные. В рамках 
этих технологических структур независимость коротких технологий от длинных 
имела относительное значение, так как методы вторичной обработки, 
определяющие типологические особенности ансамбля каменных орудий, зависели 
не столько от вида сырья, сколько от стилистики обработки. Для Донбасса 
характерны технологические структуры среднего палеолита, основанные на 
эксплуатации объемных кремневых конкреций (варианты А и С). 

При технологической доминанте описания процесса первичного расщепления 
камня существенной оказывается не столько типологическая характеристика 
нуклеусов и продуктов их утилизации, сколько анализ методов расщепления. Во 
многих исследованиях общепринятым стало употребление схемы рекуррентных 
методов, согласно концепции Эрика Бойды [23]. Достаточно подробная 
систематизация и номенклатура методов нуклеусного расщепления древнего, 
нижнего и среднего палеолита изложена в статье Виктора Чабая и Валерия 
Ситливого [24]. Каждый метод нуклеусного расщепления определяется 
специфическим набором приемов, при помощи которых происходило управление 
скалыванием. Основными из них, видимо, следует считать приемы создания зоны 
расщепления и приемы подъема (или уплощения) выпуклости рабочего фронта [25]. 

При изготовлении и неоднократной подправке каменных орудий решались 
несколько иные задачи. Любое каменное орудие состоит из двух конструктивных 
элементов – функционального участка (лезвийная кромка, острие и т.д.) и 
аккомодационного участка (место крепления в древко, рукоять, участок зажима 
пальцами и т.д.). При обработке орудий формующие сколы нуждались в отбивных 
площадках, как и в ходе получения целевых сколов с нуклеусов. Однако похожими 
технологическими приемами осуществлялись различные цели: в первом случае – 
формирование заостренного функционального участка и устранение нежелательной 
массивности орудия, во втором случае – поддержание оптимальной выпуклости и 
формы рабочего фронта нуклеуса.  
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Исследователи неоднократно отмечали эффект трансформации нуклеусов и 
орудий при их «глубокой» переработке. В ряде случаев морфологические 
характеристики каменных изделий кардинально менялись, и они переходили из 
одной типологической категории в другую. Марк Бомлер на примере кремневой 
индустрии в пещере Зобишта (Хорватия) проследил последовательное изменение 
плоских полюсных нуклеусов в кубовидные остаточные ядрища [26]. По Эрику 
Бойде, леваллуазские черепаховидные нуклеусы стоянки Биаш (Франция) 
последовательно переходят в радиальные формы [27]. Редукционный переход от 
полярных плоских двуплощадочных нуклеусов к плоским многоплощадочным был 
отмечен автором и Доротеей Цвейбель на материалах стоянки Белокузьминовка в 
Донбассе [28]. В этом же комплексе наблюдается системное изменение некоторых 
типов орудий (от truncated-faceted к скреблам костенковского типа) [28]. Гарольд 
Диббл посвятил целую серию работ проблеме редукции скребел в среднем 
палеолите Центральной Европы [30]. Согласно его взглядам, в ходе частой 
подправки лезвий обычные продольные скребла уменьшаются в размерах, и 
превращается в орудия конвергентных форм (угловые и конвергентные скребла, 
остроконечники). В целом, эффект редукции каменных орудий сам по себе 
достаточно хорошо известен и получил название “эффекта Фризона”; Джордж 
Фризон проследил его на примере неоднократной переделки палеоиндейских 
наконечников типа Кловис. Николас Ролланд считает боле корректным термин 
“эффект Коммона” [31], поскольку впервые обратил на это внимание французский 
исследователь Виктор Коммон еще в начале XX в. [32 – cit: 31]. 

Этот беглый обзор показывает, что во многих случаях имел место устойчивый 
тренд изменения формы каменных изделий среднего палеолита. Те же процессы 
наблюдаются и в материалах позднего палеолита. Они выражаются в системном 
смещении торцового рабочего фронта пластинчатых нуклеусов на боковую 
уплощенную сторону и, соответственно, изменению типовой артибуции нуклеусов 
[33], в появлении т.н. комбинированных орудий, двойных скребков, сложных резцов, 
и т.д. Очевидно, что существует несколько типов редукции нуклеусов и орудий. Под 
типом редукции следует понимать устойчивый вектор изменения формы каменных 
изделий от одного типа к другому при последовательном расщеплении или 
цикличном возобновлении рабочих свойств. Тип редукции – это своеобразный 
линидж от типа-«донора» к последующему типу в рамках одного археологического 
комплекса (коллекции). Для среднего палеолита, как минимум, актуальны такие 
тренды (типы) редукции, как: 
- редукция нуклеусов типа Зобишта (от плоских полюсных нуклеусов к 

кубовидным); 
- редукция нуклеусов типа Биаш (от черепаховидных нуклеусов к дисковидным); 
- редукция нуклеусов типа Белокузьминовка (от двуплощадочных нуклеусов к 

многоплощадочным); 
 - редукция орудий типа Комб-Греналь (от простых скребел к конвергентным 

формам); 
- редукция орудий типа Белокузьминовка (от truncated-faceted к скреблам 

костенковского типа). 
Но самой распространенной, видимо, была редукция константного типа, при 

которой формальная типовая принадлежность каменного изделия оставалась 
постоянной на всех этапах обработки. В рамках такого типа редукции каждый цикл 
последующей обработки велся по одной и той же схеме и не приводил к 
кардинальному изменению конструкции каменного изделия и его общей 
морфологии. Мало меняли свою форму дисковидные нуклеусы, остроконечники, 
лимасы и другие изделия. Понятие тренд редукции является логическим 
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продолжением теории интенсивности заселения и хорошо объясняет конечную 
морфологическую вариантность каменных индустрий среднего палеолита. 

Последовательное применение принципа редукции каменных изделий 
позволяет устанавливать динамику трансформации не только отдельных типов 
нуклеусов и орудий, но и сопряженных групп типов. Фактически это второй, более 
сложный уровень редукционного анализа. Сопоставление групп типов кремневых 
орудий в индустриях «крымского микока» позволило Юрию Демиденко 
реконструировать последовательность их вторичной отделки: 
«продольные/поперечные – полутрапециевидные и подтрапециевидные – 
трапециевидные – листовидные/треугольные/сегментовидные/клювовидные» [34]. 
На самом высоком, третьем, уровне редукционного анализа объектом обобщения 
становятся не отдельные типы и их группы, а группы индустрий (или 
индустриальные фации). Виктор Чабай: «Типологическая сущность 
последовательной трансформации кремневых комплексов. – аккайские – 
старосельские – кииккобинские, - состоит в направленном уменьшении количества 
двусторонних и простых орудий, сопровождающемся увеличением односторонних 
конвергентных орудий при значительном уменьшении размеров как двусторонних, 
так и односторонних орудий» [35].  

В ряде своих работ Вера Клец сформулировала интересную концепцию 
самоорганизации каменных индустрий и морфологии каменных изделий среднего 
палеолита Западной и Центральной Европы [36]. К сожалению, эти оригинальные 
идеи еще не получили должного развития. 

Таким образом, в настоящее время при описании вариабельности индустрий и 
морфогенеза орудий среднего палеолита наиболее разработанной в понятийно-
терминологическом плане выглядит теория интенсивности заселения со всеми ее 
составными элементами. Во многих аспектах этой теории противостоит 
палеоэтнологическая объяснительная модель [см.: 37] и, отчасти, технологическая 
теория. Спор о причинах вариантности индустрий среднего палеолита и каменного 
инвентаря фактически восходит к известной дискуссии 60-х гг. ХХ в. между 
Франсуа Бордом и Льюисом Бинфордом [38]. В рамках технологической теории 
базовым понятием является не «редукция изделий», а «технологическая 
необходимость» [39], которая также приводит к морфодинамике типов каменных 
изделий и их групп. Палеоэтнологическая теория предполагает, что выбор 
технологии расщепления камня имеет не адаптивный, а вариантный, 
стилистический характер, т.е. отражает культурную норму поведения древних 
людей. Две последние теории, как и теория интенсивности заселения, имеют 
развитую понятийно-терминологическую базу и веский аппарат доказательств. В 
одной из последних работ Вадим Степанчук выделил четыре объяснительные 
«…модели: 1. «палеоэтнологическая», 2. «хронологическая», 3. «разницы 
деятельности», 4. «интенсивности обитания»», не отдавая предпочтение ни одной из 
них [40]. Налицо проблемная ситуация, решение которой, возможно, приведет к 
появлению новых объяснительных моделей морфогенеза каменных орудий 
среднего палеолита. Мне кажется, в ближайшей перспективе возможна 
синтетическая объяснительная модель, которая учтет культурную (стилистическую, 
традиционную и т.д.) норму выбора каменной индустрии вместе с технологической 
оснасткой (1), технологические закономерности расщепления отдельных пород 
камня (2), а также закономерности редукции изделий в рамках выбранной 
технологии, возникающие при интенсивном заселении и использовании сырья (3). 
Последний блок факторов определяет конечную морфологию изделий, поэтому 
наиболее заметен. Фактически речь идет об уже известной концепции chaine 
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opératoire, но только с детальным теоретическим обоснованием указанной 
последовательности. 

 
РЕЗЮМЕ 

Стаття присвячена аналізу сучасних поглядів на морфогенез кам’яних знарядь 
середнього палеоліту. Дискутуються основні концепції щодо формоутворення 
нуклеусів та знарядь, проблема індустріальній варіабельністі середнього палеоліту. 
Більшість термінів редукційного аналізу базується на теорії інтенсивності 
заселення. 

Ключові слова: кам’яні знаряддя, середній палеоліт, сировинна стратегія, 
стратегія редукції нуклеусів, стратегія редукції знарядь, індустрійна варіабельність. 
 
SUMMARY 

The article is devoted to analysis of the Middle Paleolithic Stone Tolls 
Morphogenesis according to modern conception. The principal conceptions of Core-Tools 
production and transformation, Middle Paleolithic Industries Variability are under 
discussion. Majority of Reduction Strategy Analysis terms are starting after the Intensity 
of Occupation Theory. 

Keywords: Stone Tools, Middle Paleolithic, Row Material Strategy, Cores 
Reduction Strategy, Tools Reduction Strategy, Industries Variability. 
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К ВОПРОСУ О КУЛЬТУРНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ОДНОСОСТАВНЫХ УДИЛ 

В КОЧЕВНИЧЕСКИХ ПОГРЕБЕНИЯХ X-XI ВВ.  
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОЙ СТЕПИ 

 
О.В. Дубинец  

 
АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена культурной интерпретации средневековых кочевнических 
кольчатых односоставных удил, которые могут рассматриваться не столько как 
индикатор печенежской культуры, сколько как показатель печенего-огузских контактов 
в X-XI вв. 

Ключевые слова: средневековье, кочевники, печенеги, огузы, конское 
снаряжение, удила. 
 

Односоставные удила с маленькими кольцами достаточно часто встречаются в 
инвентаре восточноевропейских кочевнических погребений X-XI вв. Сечение и 
толщина грызла у данных удил различны. Встречаются  удила  с  квадратным, 
округлым и уплощенным сечением грызла. То же можно сказать и об изгибе прута — 
от нулевого до сильно изогнутого. Толщину грызла, к сожалению часто, определить  
достаточно сложно, но есть основания говорить и об очень тонких грызлах, и довольно 
толстых. Кольца округлые в сечении, размер колец 3 — 4.5 см. 

Как элемент погребального инвентаря эта разновидность удил традиционно 
считается важнейшим маркером культурной атрибуции степных подкурганных 
захоронений. В 1958 г. С.А.Плетнева изложила тезис о безусловной связи «удил без 
перегиба» исключительно с печенежскими памятниками [1]. До настоящего времени 
эта гипотеза не оспаривалась и была повторно озвучена Н.Г.Гарустовичем  и 
В.А.Ивановым в концептуальной монографии по огузо-печенежской проблематике [2]. 
Однако  работы А.Г.Атавина [3], Е.В.Круглова [4; 5] показали, что многие 
кочевнические погребения X-XI вв. в том числе и с односоставными удилами в 
инвентаре, атрибутированные ранее как печенежские, являются огузскими, что ставит 
под сомнение однозначную прнадлежность удил без перегиба печенежской культуре и 
дает возможность пересмотреть их культурную интерпретацию. 

Источниковую базу нашего исследования составляют 79 подкурганных 
захоронений с односоставными удилами на территории Восточноевропейской степи и 
предстепья от районов Поволжья-Приуралья до Северо-Западного Причерноморья, что 
составляет приблизительно 1/5 часть от всех огузо-печенежских захоронений 
Восточной Европы. Известно также более десятка случайных находок удил, и сильно 
разрушенных  комплексов, которые не дают достаточной информации, и в следствии 
этого рассматриваться в данной работе не будут. 

Территориально памятники распределяются неравномерно — большая часть 
находится в  Северном Причерноморье и Среднем Поднепровье. 

Рассматриваемые комплексы — одиночные впускные, реже основные 
захоронения, в небольших узких ямах, как правило, костяк вытянут на спине, головой 
на запад с незначительными меридиональными отклонениями. Часто рядом или над 

© Дубинец О.В., 2013 
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погребенным находятся кости коня (череп, части ног). Сравнительный анализ 
погребальной обрядности исследуемых комплексов показал, что многие элементы, 
обычно определяемые исследователями как существенные: характер погребения 
(основное/впускное), его конструктивные особенности, форма и глубина ямы и т. п. [6; 
7], сильно варьируют и не являются, в данном случае, типообразующими. Однако одна 
группа  элементов обрядности, по нашим представлениям, и здесь мы солидарны с 
мнением других исследователей, является определяющей при культурно-
хронологической атрибуции кочевнических погребений IX-XI вв.  — это такие 
признаки, как наличие-отсутствие частей коня и их расположение в могильной яме. [8; 
9; 10]. Поэтому  анализ обрядности производился, исходя именно из них, что позволило 
выделить несколько обрядовых групп погребений: 

Обрядовая группа 1. Конь находится на одном уровне с человеком. 
Обрядовая группа 2. Конь над человеком. 
Обрядовая группа 3. Конь отсутствует. 
Обрядовая группа 4. Конь без человека. 
Нами также учтено 8 частично разрушенных погребений (табл.1), 

представляющих тем не менее интерес, благодаря сохранившемуся инвентарю. Из них 
можно выделить погребение 5 к.5 у с.Балки (гр. Рясные Могилы). В насыпи кургана 
был обнаружен череп молодого коня мордой на СЗ, к ЮВ от черепа находились 
суставные кости ног коня и фаланга пальца ребенка. Удила, находившиеся в пасти 
коня, достаточно массивны с подквадратным в сечении грызлом толщиной 1см, длина 
грызла — 14 см, диаметр колец 4 см. (Отрощенко В.В., и др., 1977, с.38-40, рис.17, 1, 2; 
23 3, 7). Толщина грызла и его сечение в сочетании с возрастом коня говорят о 
возможном их применении для выездки. Кроме того в погребении была обнаружена 
пара детских стремян с ушком на пластине, а также плохо сохранившиеся железные 
оковки со следами дерева.   

Обрядовая группа 1. Составляет 47 погребений (табл.1; рис.3, 1-3, 5, 12). В 
большинстве случаев это  впускные неглубокие захоронения — 85,1%. Основными 
являются только поросские комплексы и погребения из Саркельского могильника. Яма, 
как правило, подпрямоугольная, реже овальная. Длина ямы в среднем —1,8-2,3 м, 
ширина — 0,65-0,85 м, редко 1-1,2 м. Примерно в половине случаев могильная яма не 
прослеживается.   Остатки гробовищ зафиксированы в 10 погребениях. Из них 4 
определяются как гроб-колода, 2 — как дощатое  гробовище, в остальных комплексах 
тип гробовища не устанавливается. 5 могил были перекрыты деревянными плашками. 
Также в нескольких погребениях зафиксированы следы камыша. 

Погребенные вытянуты на спине, ориентированы головой на запад (40,4%) и 
северо-запад (29,8%), реже встречается юго-западная ориентировка (25,5%). Руки 
вытянуты вдоль туловища (38,3%), либо одна рука вытянута вдоль туловища, кисть 
второй расположена в районе таза (27,7%), реже обе руки сложены на тазе (17%).  

Кости коня располагаются слева от погребенного (только в 4 погребениях справа), 
череп рядом с черепом человека. В комплексе пос. Максима Горького к.1 п.8 
обнаружено 2 конских черепа, один был частью чучела, о чем говорит наличие костей 
конских конечностей в могиле, другой уложен на первый. 

Кости ног лошади обрублены по бабки (23,4%) — первый тип погребений, по 
А.Г.Атавину. Либо по пястный (плюсневой) сустав (40,4%) — второй тип по 
А.Г.Атавину [11]. К сожалению, в 17 случаях тип определить невозможно, иногда в 
могилу укладывался только череп коня. Однако далеко не всегда можно выяснить, 
является ли  это элементом обряда или результатом плохой сохранности комплекса. В 
подавляющем большинстве случаев кости ног коня уложены попарно параллельно 
скелету погребенного. В нескольких погребениях они уложены в ногах человека, в двух 
—  сложены в виде колодца. 
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С.А.Плетнева в работе 1958 г. выделила аналогичные погребения в первую 
обрядовую группу [12]. Поросские комплексы она отнесла ко второй группе  [13]. В 
типологии погребений Саркела, комплексы к.53, к.56 включены ею в пятый тип [14]. 
Однако, основой выделения таксонов у С.А.Плетневой стали совершенно разные 
принципы, поэтому корреляция ее групп с нашими проблематична. Г.А.Федоров-
Давыдов отнес данный вид  обряда к типу Б-II [15]. 

В обрядовую группу 2 включено 15 погребений (табл.1; рис.3, 6-10; 5, 1). 
Основные захоронения в основном обнаружены в Саркеле. Погребенные 
ориентированы на запад, юго-запад, в одном случае зафиксирована северо-западная 
ориентировка. Колоды обнаружены только в трех погребениях. В 8 погребениях руки 
умерших вытянуты вдоль туловища, в пяти  — одна рука вытянута вдоль туловища, а 
кисть второй расположена в районе таза. Только у двух погребенных  обе руки 
сложены на тазе. Кости коня находятся как над самим скелетом (череп лошади над 
грудью, тазом, над плечом), так и параллельно ему, но выше по уровню. Чуть более чем 
в половине погребений ноги коня отсечены по пясть.  

По С.А.Плетневой, подобные комплексы входят в выделенную ею вторую 
обрядовую группу [16], по Г.А.Федорову-Давыдову это захоронения  типа Б-I, Б-IV 
[17]. 

Обряд группы 3 (5 погребений) (табл.1; рис.3, 11; 5, 19),  отличается от обряда  
групп 1 и 2 отсутствием костей коня. В комплексах Богуслава к.16 п.1 и Мрясимовских 
курганах к.10 п.4 удила были положены на тело умершего. В Астахово-IV к.16 п.2 и 
Буденновском к.8 п.8  они находились рядом со скелетом. Поскольку, удила в данном 
случае являлись символом коня, можно предположить, что их расположение 
показывает принципиальное место размещения отсутствующего коня.  

Погребения обрядовой группы 4 (4 погребения) (табл.1; рис.3, 4) — 
характеризуются отсутствием останков человека. Останки коня расположены в 
неглубоких ямах, череп ориентирован мордой на запад — юго-запад. Ноги отчленены 
по пястный сустав. Есть некоторые различия в расположении инвентаря: в комплексе 
Большемихайловка-II к.2 п.3 он находился между конечностями коня, по-видимому, 
под разложенной шкурой [18]. В кургане 45 Саркела, по описанию  С.А.Плетневой, 
инвентарь располагался справа от костей коня [19]. 

Погребальный обряд  комплексов группы 1  исследователи единогласно 
характеризуют как печенежский, отмечая в качестве основных признаков простые 
неглубокие ямы, позу умершего — вытянут на спине, головой на запад (западный 
сектор), расположение шкуры коня в основном слева от человека [20; 21; 22]. 

Комплексы обрядовой группы 2 отличает расположение костей коня над 
погребенным, что является главным признаком выделения огузских погребений [23; 24; 
25]. Н.Г.Гарустович  и В.А.Иванов в своей монографии дают еще несколько «четких» 
признаков огузской обрядности: наличие исключительно впускных могил, перекрытие 
части могильных ям деревом в отличие от печенежских погребений, не имевших 
подобной конструктивной особенности [26]. Мы считаем, что такая категоричность 
связана с формированием «типологической матрицы» обрядовых признаков на 
локальной территориально-хронологической основе поволжских и прикаспийских 
памятников. Наши наблюдения показывают наличие основных и впускных 
захоронений, деревянных перекрытий и дощатых гробовищ в обеих обрядовых 
группах, что, скорей всего, говорит о некой динамике развития печенежской и огузской 
культур. 

Более сложной представляется культурная атрибуция погребений обрядовой 
группы 3,  характеризующейся отсутствием костей коня. Комплекс к.10 п.4 
Мрясимовских курганов, вероятно, можно интерпретировать по элементам инвентаря: 
литая, орнаментированная подвеска/пуговица-бубенчик более характерна для огузов, 
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аналогии браслету также находятся в огузских комплексах, в частности, в Успенке [27; 
28]. Погребение 8 к.8 Буденовского авторы раскопок относят к печенежским 
древностям, отмечая наличие в инвентаре лепного керамического сосуда, а также 
костей барана [29]. Комплексы Белолесье к.9 п.1, Богуслав к.1 п.10, Бурты к.337 п.1, 
Астахово IV к.16 п.2, из-за отсутствия характерных черт в обряде и инвентаре трудно 
отнести к конкретному культурному кругу памятников. Однако расположение удил и 
стремени в астаховском погребении — на одной оси, на уровне костяка (удила — 
справа от черепа, стремя — в ногах), а также наличие справа от костяка достаточного 
места в яме говорит о возможном символе чучела коня, «расположенного» рядом с 
погребенным. Эти соображения дают возможность условно привязать данный 
комплекс к печенежскому кругу памятников. 

Следует также отметить и несколько разрушенных погребений. В комплексе 
Ефремовки к.7 п.1 костяк частично разрушен ямой триангуляционного знака, однако 
сохранившаяся часть дает возможность причислить погребение к обрядовой группе 1.  
В разрушенном погребении у с.Зеленое к.1 п.1  были зафиксированы кости кисти 
человека южнее конских останков [30], что также позволяет условно интерпретировать 
его как печенежское. Комплекс Колпаковка-XXVI к.3 п.3 был разрушен таким же 
образом, как и ефремовский. Однако авторы подчеркивают разноуровневое положение 
костей коня и человека [31], что позволяет предположить расположение коня над 
погребенным. Косвенным доказательством может служить и набор бляшек-нашивок на 
обувь, имеющий аналогии в  таких огузских памятниках как, например, Успенка, Увак 
к.10 п.2. 

Таким образом, обряд 52 комплексов с «односоставными удилами» можно 
охарактеризовать как печенежский, 17 комплексов — как огузский. 6 огузских 
погребений сконцентрированы в саркельском могильнике, остальные разбросаны по 
всей территории Восточноевропейской степи, как правило, в окружении печенежских 
захоронений. Два погребения с различной обрядностью расположены на территории 
одного могильника: Колпаковка XXVI — к.1 п.1 и к.3 п.3. Подобная ситуация  
наблюдается  в  Саркельском кочевническом могильнике, где погребения в к.53 и к.56 
можно интерпретировать как совершенные по печенежскому обряду, остальные 
исследуемые комплексы (кроме кенотафа в кургане 45, интерпретация которого 
затруднительна)  — по огузскому. Сравнительно недалеко друг от друга находятся 
комплексы Малосоленое к.17 п.8, Таборовка к.1 п.3 (огузский обряд) и Актово к.7 п.10, 
Еланец к.1 п.9 (печенежский обряд).  

В сер. IX — кон. IX в. печенеги массово переселяются в районы Подонья,  
Причерноморья и Поднепровья и к X в. представляют здесь уже мощную военно-
политическую силу [32; 33]. Именно на этой территории обнаружен значительный 
массив погребений с односоставными удилами и печенежской обрядностью. 

Однако уже во 2-й пол. X в. в Подонье (Саркел), по мнению исследователей, 
присутствуют также и огузы. С.А.Плетнева говорит о факте мирного слияния огузов с 
печенегами в Белой Веже  при явном преобладании первых [34]. Е.В.Круглов, впрочем, 
отрицает присутствие в Белой Веже чисто печенежских погребений  [35]. Несмотря на 
это, по нашему мнению, наличие в инвентаре погребений односоставных удил, как и 
расположение коня в к.53, к.56 могут свидетельствовать о  культурной интеграции, в 
которой участвовали представители обеих этнических групп. 

Массовое переселение огузов на Запад, в Причерноморье, исследователи (на 
основании свидетельства русских летописей) обычно связывают с сер. XI в. [36]. На 
археологическом материале мы можем говорить о наличии погребений с огузской 
обрядностью и односоставными удилами на территории Приазовья, Поднепровья, 
Северного Причерноморья в X-XI вв. Присутствие этих комплексов в «печенежском 
окружении» показывает степень интеграции между двумя народами, вынужденными 
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сосуществовать в XI в. на одних территориях. Односоставные удила были не 
единственным показателем печенего-огузского  взаимовлияния. Следует отметить и так 
называемые свинцовые ворворки или «грузики-пломбы», охарактеризованные  
Е.В.Кругловым как специфический огузский элемент инвентаря в погребениях 
Прикаспия. Здесь же подобные предметы найдены в комплексах с печенежской 
обрядностью: Пелехивщина к.1 п.2 [37], Сурово к.1 п.4 [38]. 

Возможно, небольшие группы огузов проникали в Причерноморье и ранее 
середины XI в.,  попадая, соответственно в сферу печенежского культурного влияния. 
На это указывает датировка нескольких погребений. Погребения Белый к.2 п.1 в 
Подонье и Колпаковка XXVI к.3 п.3 в бассейне Орели и Самары  относятся к Х — 1 
пол. XI в., исходя из присутствия в инвентаре железной петли-скобы с двумя 
заклепками, стремян типа 1а (Белый) и набора бляшек-нашивок на обувь (Колпаковка). 

Таким образом, в X-XI вв. односоставные удила начинают  перениматься  
огузами. Это, с одной стороны, выводит их из ряда четких индикаторов культурной 
атрибуции погребений X-XI вв., с другой — дает новую информацию о печенего-
огузских контактах.  
 
РЕЗЮМЕ 

Стаття присвячена питанням культурної атрибуції односкладних вудил в 
похованнях кочовиків Східноєвропейського степу в Х-ХІ ст. 

Традиційно ці вудила розглядуються вченими як суто печенезькі. В статті 
проаналізовано 78 кочівницьких поховань Х-ХІ ст. в інвентарі яких є односкладні 
вудила, та виявлено, що частину з них можна інтерпретувати як огузьки. Це виводить 
односкладні вудила з ряду печензькіх культурних індикаторів, однак дає нову 
інформацію про   печеніго-огузькі контакти. 

Ключові слова: середньовічча, кочовики, печеніги, огузи, кінське спорядження, 
вудила. 
 
SUMMARY 

The article concerns the problems of cultural attribution of the snuffle-bits with single 
mouth pieces in the nomadic burials of the East European Steppe in the 10th-11th centuries. 

Traditionally, this type of bits has been regarded by the scientists as Pechenegian by the 
origin. 78 nomadic burials of the 10th – 11th centuries, containing the snuffle-bits with single 
mouth pieces have been analyzed in the article. It has been concluded that a part of them can 
be interpreted as belonging to the Oghuzes. This fact eliminates the snuffle-bits with single 
mouth pieces from the rank of Pechenegian cultural indicators, but at the same time, it 
provides the information on the Pechenegs’ and Oghuzes’ contacts. 

Key words: Middle Ages, nomads, Pechenegi, Oghuzes, horse dressage, horse bits. 
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Історія України 
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УЧАСТЬ ВЕЛИКИХ ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ  

У ДОБРОЧИННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗЕМСТВ 
М.В.Зіміна  
 
АНОТАЦІЯ 

Проаналізовано доброчинну діяльність земств Південної України та участь у ній 
великих землевласників. Досліджено законодавче забезпечення доброчинної діяльності 
місцевих органів влади. Визначено напрямки благодійності земського самоврядування 
та великих землевласників – земських діячів. Зроблено висновок, що приватні 
благодійники відігравали значну роль у соціальній діяльності місцевих органів влади. 
Стверджується, що найбільш помітною була приватна ініціатива благодійників у сфері 
освіти та піклування сиріт.  

Ключові слова: великі землевласники, благодійність, земства, громадське 
піклування.  

 
Реформи 60-70-х рр. ХІХ ст. у Російській імперії викликали кардинальні зміни в 

економічному, соціальному та культурному обліку держави взагалі та 
південноукраїнських губерній, зокрема. По-перше, вони призвели до суттєвих 
економічних зрушень у розвитку країни, що, у свою чергу, позначилося на соціальній 
поляризації суспільства, соціальний та майновий відрив багатих та бідних у цей час 
став більш помітним. По-друге, запровадження земств і реформування системи 
місцевого самоврядування в Росії в другій половині XIX ст. супроводжувалося 
нормативним оформленням ідеї залучення громадської ініціативи і громадянських 
зусиль у справу організації допомоги нужденним, розвиток народної освіти та охорони 
народного здоров’я. Держава через органи місцевого самоврядування намагалася 
вирішити проблему соціального захисту знедолених шарів населення та на належному 
рівні організувати діяльність в освітянській та медичній сферах. У цьому аспекті 
привертає до себе увагу благодійна діяльність великих землевласників – земських 
діячів. Займаючи домінуючі позиції в земствах, вони мали можливість вирішувати 
соціальні завдання через місцеві органи влади, ініціювати земські проекти. Крім того, 
поміщики-земці бачили недосконалість та незавершеність новоствореної системи 
органів місцевого самоврядування та  за допомогою приватної ініціативи намагалися 
вирішити нагальні суспільні проблеми. Сьогоденні проблеми становлення системи 
соціального захисту населення в Україні зумовлюють доцільність вивчення досвіду 
формування системи допомоги соціально-вразливим верствам населення та 
доброчинної діяльності великих землевласників в межах цієї системи. 

Дослідженням спектру проблем благодійної діяльності великих землевласників 
України у пореформений період займалися Н.Р.Темірова, Ю.О.Бойко, О.М.Донік, 
В.В.Ковалинський, Т.М. Курінна [1]. Чимало дослідників сучасності досліджують 
різноманітні аспекти доброчинної та меценатської діяльності окремих осіб, родин, 
верств населення в медичній, освітянській та інших галузях  [2]. Втім, проблема участі 
великих землевласників Південної України у соціальних програмах земств залишається 
поза увагою дослідників.  

Метою даної розвідки є визначення ролі приватної ініціативи великих 
землевласників Південної України у благодійній діяльності земств в другій половині 
ХІХ – на початку ХХ ст. Слід зауважити, що об’єктами дослідження стали 
безпосередньо поміщики – члени місцевих органів влади. 

© Зіміна М.В., 2013 
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Доброчинна діяльність земств Російської імперії у пореформений період, 
складовою частиною яких були й південноукраїнські землі, безпосередньо пов’язана із 
таким поняттям, як громадське піклування (російською – “Общественное призрение). 
Згідно зі словником Брокгауза і Єфрона, громадське піклування можна визначити як 
організацію культурної форми доброчинності, розумне забезпечення нужденних та 
запобігання бідності. На початку XX ст. громадське піклування означало організовану 
систему допомоги з боку держави або суспільства населенню, яке потребувало цієї 
допомоги. Але, слід зауважити на необхідності розрізняти громадське піклування як 
систему організації допомоги бідним та піклування як форму приватної доброчинності. 
Під громадським піклуванням розумілася сукупність доброчинних установ та заходів, 
мета яких полягала в наданні допомоги особам, які через хворобу, старість чи з інших 
причин були позбавлені можливості утримувати себе власною працею. Громадське 
піклування – це вимушена  допомога, яка встановлювалася законом і належала до 
обов’язкової турботи держави про благоденство своїх громадян. Джерелом 
фінансування служили в основному податки, тому в справі допомоги обмежувалися 
тільки необхідним [3]. 

1 cічня 1864 р. Указом Олександра ІІ було затверджено «Положення про 
губернські та повітові земські заклади» [4]. У південних українських губерніях земські 
установи були створені впродовж 1865-1870 рр. Після офіційного скасування 
кріпацтва, зі звільненням селян і запровадженням земських і міських громадських 
установ, піклування про бідних і допомога нужденним стали обов’язком у сільській 
місцевості, по відношенню до селян, – сільських і волосних громад, в містах, по 
відношенню до всіх жителів, – міських управлінь, а в 34 земських губерніях, по 
відношенню до осіб усіх станів, – земських установ [5]. У містах піклування 
покладалося на міські думи. Згідно із «Міським положенням», яке було видано 16 
червня 1870 р., до компетенції міських дум – виборних органів міського 
самоврядування, входило впорядкування міст, піклування про міську охорону здоров’я 
та народну освіту [6]. 

Згідно з розділом III (п. 75) «Правил для земських установ у справах про земські 
повинності, народне продовольство і громадське піклування (1864 р.)» обов’язки і 
управління у справах громадського піклування, яким займалися Прикази громадського 
піклування і лікарняні ради, покладалися на губернські земські установи і повіти [7]. 
Отже, «Правила визначали обов’язки, ступінь влади та способи дії земських установ у 
справах громадського піклування». У містах піклування покладалося на міські думи. 
Згідно із «Міським положенням», яке було видано 16 червня 1870 р., до компетенції 
міських дум – виборних органів міського самоврядування, входило впорядкування міст, 
піклування про міську охорону здоров’я та народну освіту [8]. 

Доброчинна діяльність в межах земського самоврядування стала можливою 
завдяки активній громадянській позиції гласних і була пов’язана безпосередньо з їх 
ініціативністю. З цієї позиції доброчинну роботу земств можна розглядати в декількох 
аспектах: як “вимушену”, визначену законом, “посередницьку” та особисту діяльність 
гласних [9]. 

Аналіз джерел дозволяє виділити такі напрямки благодійної діяльності земств: 1) 
громадське піклування; 2) доброчинна діяльність в освітній галузі; 3) благодійність у 
медичній сфері.  

Приватна ініціатива у сфері доброчинності набуває найбільшого розмаху у другій 
половині ХІХ – на початку ХХ ст., що було викликано реформуванням усіх сфер 
суспільного життя Російської імперії. У пореформені роки благодійність, що була 
поставлена під державний контроль, набуває рис організованої суспільної філантропії, 
створюється розгалужена мережа доброчинних товариств та організацій, які 
здійснювали координацію громадської та приватної ініціативи щодо матеріальної 
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підтримки нужденних, включення їх до повноцінного громадського життя, розвитку 
освіти та  медичної галузі.  

До приватної доброчинності дослідники відносять особову адресну допомогу 
окремим нужденним (бідним, інвалідам, хворим, дітям-сиротам), різноманітним 
громадським установам (освітнім закладам, богадільням, притулкам, робітним домам 
тощо), участь у важливій громадській справі (заснування добродійних товариств та 
організацій тощо). Великі землевласники – члени місцевих органів влади –  брали 
суттєву участь у соціальній діяльності земств. 

Найбільш помітною була благодійність великих землевласників – земських діячів 
на освітянській ниві (загальна початкова освіта та професійне навчання). Приватна 
ініціатива проявлялася, насамперед, у фінансових пожертвуваннях на заснування 
стипендій у навчальних закладах, додаткову платню вчителям, на придбання або 
будівництво освітніх закладів, крім того, жертводавці досить часто відписували на 
користь навчальних закладів своє нерухоме майно (або ще за життя, або вже після 
смерті за заповітом).  

Одним з найвідоміших прогресивних земських діячів, який бачив недостатність 
державного фінансування та розумів необхідність приватних пожертвувань в освітній 
сфері, був барон Микола Олександрович Корф – земський діяч Катеринославської 
губернії у 1866-1872 рр. Із запровадженням земського самоврядування, відкриттям 
земських зборів Олександрівського повіту Катеринославської губернії М. Корф обіймав 
декілька посад. У 1866 р. його було обрано повітовим гласним Олександрівського 
повітового земства (6 років поспіль М. Корф виконував це доручення) та губернським 
гласним від Катеринославського губернського земства. М. Корф був також членом 
ревізійної комісії (протягом 3 років), членом Училищної ради (протягом 5 років), 
секретарем земських зборів на шести сесіях. Слід зазначити, що обов’язки на кожній із 
посад барон Корф виконував не тільки безкоштовно, але й пожертвував за цей період 
на користь каси шкіл Олександрівського повіту більше 5 тис. руб. сріблом. [10]. 

Найголовнішим із завдань  земств він вважав розвиток народної освіти в краї, про 
що свідчить одна з брошур М. Корфа, яка вийшла у Санкт-Петербурзі і називалась 
“Земське питання (про народну освіту)” [11]. В ній він писав, що у квітні 1866 р. 
запропонував Олександрівському земству на базі школи лісників відкрити школу, в 
якій би готували народних вчителів для сільських шкіл [12]. Це, на думку М.О.Корфа, 
дало б земству змогу вже на початку його роботи реально підтримати народну освіту в 
повіті. Через те, що земство не мало вільних коштів для відкриття нових шкіл воно 
повинно було хоча б підтримувати їх та забезпечувати народними вчителями, гадав 
М.О.Корф. Він був ініціатором відкриття в повіті школи для підготовки народних 
вчителів для сільських шкіл, запровадження стипендії для них. М. Корф був 
ініціатором створення та активним членом повітової училищної ради (1867-1872 рр.), в 
складі якої зробив все для того, щоб створити належні умови для ефективного 
існування народної школи. На початковому етапі училищна рада існувала винятково 
завдяки фінансовій підтримці приватних осіб. К. Буницький та М. Корф внесли по 70 
крб. для організації шкільного фонду. Передали вони на користь шкіл також виторг від 
продажу своїх книг – “Руководства к древоразведению” (К. Буницький) та 
“Руководства к обучению грамоте по звуковому способу” (М. Корф). Ця сума склала на 
вересень 1869 року 1113 крб. 38 коп., згодом до 2000 крб. (за іншими даними 4000 крб.) 
Перше асигнування Олександрівського повітового земства на справу народної освіти 
склало лише 800 крб. Та й ця сума була виділена лише завдяки наполегливості М. 
Корфа. У 1867-1868 рр. земство асигнувало в розпорядження училищної ради 1200 
крб., а попечителі – 2000 крб. У 1868-1869 рр. земські збори збільшили асигнування, 
додавши ще 2500 крб. Ця сума разом із виторгом від продажу “Руководства...” та 
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“Звітів...” (пожертвувані М. Корфом на користь народних шкіл Олександрівського 
повіту), дали можливість активізувати діяльність ради [13]. 

Вже в 1872 р. в Олександрівському повіті функціонувало 55 початкових шкіл (це 
при тому, що до 1866 р. їх було всього чотири). Звітуючи перед училищною радою, М. 
Корф не став зупинятися на здобутках, яких досягло земство за п’ять років, а говорив 
про нагальні проблеми, які потребували свого вирішення [14].  

На повну силу М. Корф зміг проявити себе в якості земського гласного в складі 
Олександрівського повітового земського зібрання. Більшість починань цього земства в 
перші роки діяльності були ініційовані саме М. Корфом.  На першій сесії повітового 
земства він запропонував виділити з земського бюджету гроші для виплати добових і 
прогонних тим гласним (переважно селянам), які не в змозі були самі оплатити свій 
приїзд на сесію. Турбота М. Корфа про простих землеробів проявилась на п’ятій сесії 
повітового земства під час обговорення питання щодо утворення ощадно-позичкових 
товариств. Метою товариств, що створювались за участю земської управи, було 
створення умов для накопичення невеликих капіталів жителями повіту. Це, в свою 
чергу, відбилося б на покращенні добробуту землеробського класу [15].  

На шостій сесії Корф наполіг на тому, щоб для небагатих жителів повіту була 
скасована плата за лікування в земських лікарнях [16]. Питання розвитку медичної 
справи в повіті теж турбували М.О.Корфа. Ще на першій сесії він разом з головою 
Олександрівського земського зібрання графом В.Є.Канкріним запропонував 
впровадити стаціонарну систему надання медичної допомоги населенню [17]. Б. 
Веселовський, знавець історії земств, вважав, що “завдяки М. Корфу, Д. Гнедіну, К. 
Буницькому Олександрівське земство зайняло перше місце в губернії, та й взагалі 
належало до передових земств” [18]. 

Протягом останньої третини XIX ст. питання про незадовільний стан професійної 
освіти постійно дискутувалося на сторінках періодичної преси, неодноразово 
порушувалося на багатьох з'їздах гірничопромисловців Півдня Росії, на засіданнях 
губернських земських зібрань і міських дум, купецьких зібрань та біржових комітетів. 
Дворяни, окрім володіння великими маєтками, були, у переважній більшості, 
власниками великих підприємств. Постійно відчуваючи брак досвідчених кадрів, їхній 
підприємницький прагматизм підказував, що кваліфікована праця робітників та 
службовців є продуктивнішою. Усе це спонукало їх організовувати професійне 
навчання як для своїх працівників, так і для суспільного загалу в цілому. Так, гласний 
Катеринославського губернського зібрання, ініціатор розробки криворізької руди О.М. 
Поль на одному із засідань наголосив: «Я повністю співчуваю думці влаштування 
ремісничих шкіл і ратую за їх заснування. Я не розумію народної освіти інакше, як у 
вигляді освіти реальної. Одна грамотність без цих умов не може розглядатися як мета 
освіти народу» [19].   

Олександр Миколайович Поль – поміщик Верхньодніпровського повіту 
Катеринославської губернії, у 1866-1883 рр. обирався гласним губернського земства від 
Верхньодніпровського повіту. За весь час перебування на посаді повітового гласного 
О.М.Поль висунув багато пропозицій. Деякі з них були підтримані земством, 
наприклад, про влаштування товариства взаємного кредиту, розвиток нових форм 
сільського господарства, побудову залізниці тощо. О.М.Поль користувався високим 
авторитетом серед земців. Тричі (у 1866, 1869 і 1872 рр.) його обирали членом 
повітової земської управи, причому, він завжди відмовлявся від будь-якої грошової 
винагороди за участь в роботі управи. Двічі його обирали секретарем зібрання – на 
першій і другій сесії земства, які відбулись у 1866 р. Як одного з найбільш корисних і 
активних діячів Верхньодніпровське земське зібрання постійно обирало О.М.Поля до 
складу губернських гласних від повіту. Такою ж корисною була його робота у 
губернському земстві. Неодноразово О.М.Поля обирали секретарем чергових та 
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надзвичайних сесій губернського земства, що свідчило про довіру до нього земських 
гласних. Тричі земське зібрання висувало його на головування у губернській земській 
управі (1866, 1867 і 1878 рр.), але він відмовлявся і від цієї пропозиції. З 1871 р. 
О.М.Поль був членом попечительської ради Катеринославської жіночої дворянської 
Маріїнської гімназії. Він зробив багато корисного для вихованок цього закладу, часто 
жертвуючи чималі суми на розвиток гімназії та переймаючись моральним вихованням 
учениць.  О.М.Поля двічі обирали попечителем 1-го реального училища (4 грудня 1882 
р. і 6 грудня 1885 р.). З 25 жовтня 1877 р. О.М.Поль виконував функції попечителя 
богоугодного закладу в Катеринославі, а від 14 грудня 1887 р. – губернської земської 
лікарні [35]. Ці факти свідчать про те, що на користь цих закладів землевласник зробив 
чималі пожертвування, оскільки згідно із «Статутом» «право бути почесним 
попечителем надавалося тим благодійникам, які зробили… значні пожертвування» [20].  

Представники відомого дворянського роду Міклашевських були великими 
землевласниками у південноукраїнських землях, неодноразово обиралися гласними 
Катеринославського губернського земства. Павло Михайлович Міклашевський у 1866 р. 
був обраний головою повітової земської управи, обирався гласним (до 1887 р.) від 
сільських товариств. Він був ініціатором низки земських проектів: про страхування 
домашніх тварин, про ферми, про земельний банк, про засоби боротьби з жебрацтвом, 
про обрання поліцейських чинів земством тощо. П.М. Міклашевський на власні кошти 
закупив ліки для протидії епідемії холери і став особисто розвозити їх по селах. І цей 
приклад  був не одноразовим проявом альтруїзму, це була життєва позиція небайдужої 
людини [37]. Предводитель дворянства Катеринославського повіту М.І.Міклашевський 
пожертвував ділянку землі для будівництва Катеринославської казенної сільської 
ремісничої навчальної майстерні [21]. 

Переймалися великі землевласники і проблемами сирітства у 
південноукраїнських землях. У цьому аспекті слід відзначити опікунську діяльність  
графа Івана Вікторовича Канкріна, катеринославського землевласника. У 1884 р. граф 
Канкрін був обраний гласним Олександрівського повітового та Катеринославського 
губернського земств. І.В. Канкрін був одним із засновників та попечителем 
Олександрівського механіко-технічного училища, а з 1901 р. обіймав посаду голови 
піклувальної ради училища. Граф був довічним почесним членом Олександрівського 
повітового попечительства дитячих притулків [22]. У 1897 р. у м. Олександрівську на 
кошти графа І.В.Канкріна та графині В.П. Канкріної було відкрито дитячий притулок. 
Графиня Канкріна стала попечителькою цього закладу [23].  

Великі землевласники та підприємці, власники двох заводів вогнетривкої цегли 
Плещеєви приділяли значну увагу громадському піклуванню, займаючи посади гласних 
у Бахмутському повітовому та Катеринославському губернському земствах. Брати 
Федір та Олексій Плещеєви у 1866 – 1869 рр. були гласними від Олександро-
Шультінскої волості у Бахмутському земстві. У 1866-1876 рр. О.І.Плещеєв був 
делегований гласним від повітового земства до Катеринославського губернського 
земства, в Бахмутському земстві його місце займає син В.О.Плещеєв. Як член Управи, 
у 1882 – 1883 рр. О.І.Плещеєв завідував Бахмутською повітовою земською лікарнею, 
заміщав голову Управи [24]. У Бахмуті поміщики Плещеєви заснували сирітський 
притулок для хлопчиків, в якому перебувало 72 особи. На користь притулку було 
передано 900 га землі, у ньому діяли також столярна й ковальська майстерні [25].   

Отже, наведені приклади доброчинності великих землевласників дозволяють 
стверджувати, що така діяльність була не винятком, а, швидше, правилом життя  цієї 
верстви. Поміщики – земські діячі брали участь у всіх соціальних програмах органів 
місцевого самоврядування.  

Отже, громадське піклування зокрема та благодійність взагалі згідно з 
«Положення про губернські та повітові земські заклади» від 1 січня 1864 р. входили до 
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місцевих господарчих питань, які вирішували земства. Громадське піклування на 
відміну від медицини й освіти входили до переліку «обов'язкових повинностей» земств. 
Для її здійснення  земства отримали у «спадок» від державного господарства інститут 
громадського піклування. Водночас діяльність земств по громадському піклуванню 
була тісно пов'язана з іншими земськими  повинностями, які були необов'язковими 
(освіта, медицина), але багато в чому визначали соціальну спрямованість діяльності 
земств.  

Активна діяльність земських установ у благодійній царині призвела до створення 
у 1917 р. окремого Міністерства державного піклування при Тимчасовому уряді. Але, 
слід зауважити, що активність земців у доброчинній справі багато в чому гальмувалась 
через недостатнє фінансування державою потреб громадського піклування, хоча в 
пореформений період державні видатки на ці статті набували систематичного та 
регулярного характеру.  

У такій ситуації помітну роль відігравали приватні благодійники – зокрема, 
земські діячі, які на власні очі бачили існуючі соціальні проблеми та намагалися їх 
вирішити на державному рівні або шляхом надання приватної допомоги. Серед таких 
осіб у південноукраїнських губерніях було чимало великих землевласників. Варто 
зазначити, що рамки статті не дають змоги висвітлити благодійну діяльність численних 
дворянських родин та окремих особистостей Південної України. Варто назвати 
найбільш відомі прізвища великих землевласників – земських діячів. Зокрема, це барон 
М.О.Корф, поміщик Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії 
О.М.Поль, граф В.І.Канкрін, родини поміщиків Міклашевських, Плещеєвих. Найбільш 
помітною була приватна ініціатива благодійників у сфері освіти та піклування сиріт. 
Доброчинці робили чималі пожертвування на заснування навчальних закладів, 
стипендій, дарували нерухоме майно на користь навчальних закладів та сирітських 
притулків. Їхня діяльність регламентувалася «Статутом про громадське піклування»   

У перспективі опрацьований матеріал допоможе відтворити цілісну картину 
історії розвитку доброчинно-меценатської діяльності в Південній Україні в другій 
половині ХІХ – на початку ХХ ст. та дослідити маловідомі сюжети проблеми. Доцільно 
проаналізувати доброчинну діяльність конкретних землевласників по відношенню до 
різних категорій населення, визначити форми та напрямки такої діяльності, дослідити 
їхню доброчинність в освітянській та медичній сферах. 
 
РЕЗЮМЕ 

Проанализирована благотворительная деятельность земств Южной Украины и 
участие в ней крупних землевладельцев. Определены направления 
благотворительности земского самоуправления и крупних землевладельцев – земских 
деятелей. Сделан вывод, что частные благотворители играли значительную роль в 
социальной деятельности местных органов власти. Утверждается, что наиболее 
заметной была частная инициатива благотворителей в сфере образования и опеки 
сирот.  

Ключевые слова: крупные землевладельцы, благотворительность, земства, 
общественное призрение.  

 
SUMMARY 

The charity activity of the Southern Ukraine zemstv was analyzed and participation of 
big landowners in this process. The author determined the directions of the charity activity of 
the zemstvo self-government and big landowners that is zemstvo figures. The conclusion was 
made concerning the fact that private charity figures played a great role in the social activity 
of the local authorities. Besides, it is emphasized that the biggest charity initiative was 
conducted in the sphere of education and caring about orphans.   
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ДІЯЛЬНІСТЬ БЛАГОДІЙНИХ ТОВАРИСТВ ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ 

В БОРОТЬБІ З ДИТЯЧОЮ БЕЗПРИТУЛЬНІСТЮ ТА БЕЗДОГЛЯДНІСТЮ 
(ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) 

 
А.В. Гедьо, Ю.Р. Остроушко 

 
АНОТАЦІЯ 

В статті розглянута діяльність благодійних товариств Херсонської губернії щодо 
ліквідації дитячої безпритульності та бездоглядності. Висвітлено діяльність в цьому 
напрямку загальних, національних та релігійних благодійних установ регіону. 
Зазначено, що прагнучи вирішити нагальні соціальні питання, благодійні товариства 
створили в Херсонській губернії мережу різних за профілем дитячих притулків. На 
межі ХІХ - початку ХХ ст. фундатори та піклувальники цих благодійних закладів 
почали приділяти більше уваги професійній підготовці вихованців, щоб у майбутньому 
гідно їх працевлаштувати.  

Ключові слова: благодійність, дитячі притулки, Херсонська губернія. 
 
Розбудова соціальної сфери сучасного українського суспільства вимагає 

залучення дієвих методів у боротьбі з розповсюдженим явищем дитячої 
безпритульності та бездоглядності. Історія ХІХ - початку ХХ ст. демонструє 
насиченість подіями, які призводи до значних людських втрат, масових захворювань, 
спустошень, економічних лихоліть, матеріальних втрат.  Особливої гостроти як у 
Російській імперії в цілому, так і в Херсонській губернії зокрема, набули проблеми, 
пов’язані з опікою неповнолітніх. Через завдані Кримською війною руйнування та 
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соціально-економічні реформи Олександра ІІ в регіоні підвищився рівень дитячої 
безпритульності, підліткового жебрацтва та злочинності, безграмотності, збільшилася 
кількість підкидьків, спостерігався високий рівень дитячої смертності. Розв’язати ці 
складні суспільні питання вдалося лише після утворення мережі благодійних закладів, 
у яких знедолені діти отримували необхідний захист, освіту, кваліфіковану медичну 
допомогу та психологічну підтримку з боку дорослих.  

Історіографія питання представлена дослідженнями діяльності окремих 
опікунських закладів і товариств. У роботах О. Стога, Я. Ханікова, Г. Фролова, В. Гер'є, 
Є.Максимова наявні тенденції до з’ясування історичних реалій громадської 
благодійності в регіональному аспекті [1]. Окремо розглянуто благодійну діяльність 
Російської імперії  І.С. Гребцовою та С.А. Накаєвою [2], висвітлено роль жінки у 
становленні державного піклування і громадської благодійності на європейському 
півдні Російської імперії у першій половині ХІХ ст. Відзначимо й спільну монографію 
«Становление государственного попечительства и общественной благотворительности 
в Одессе в конце ХVIII – 60-е гг. ХІХ ст.» І.С. Гребцової та В.В. Гребцова [3]. Певні 
аспекти проблеми діяльності єврейських дитячих закладів Одеси висвітлені в 
кандидатській дисертації Ю.І. Гузенка та статті Т. Моісеєвої [4]. 

Метою даної розвідки є висвітлення діяльності загальних, національних та 
релігійних благодійних товариств Херсонської губернії щодо ліквідації дитячої 
безпритульності та бездоглядності протягом ХІХ - початку ХХ ст.  

Найбільш розгалуженою мережа дитячих притулків була в Одесі. У 1829 р. в місті 
було створене Новоросійське жіноче благодійне товариство, що свідчило про залучення 
заможних представниць суспільства до благодійної діяльності. У 1836 р. товариство 
було перейменоване на Одеське жіноче благодійне товариство. Очолила його дружина 
тамтешнього генерал-губернатора Єлизавета Ксавер´ївна Воронцова. Товариство, що 
постало в період голодних років, першочерговою метою ставило надання допомоги 
знедоленим і сиротам. Кошти для цього збирали за рахунок пожертв небайдужих 
одеситів, театральних вистав, які влаштовувало саме товариство та ін. На певний 
проміжок часу Одеське жіноче благодійне товариство стало головним елементом у 
системі внутрішнього соціального піклування. В результаті об’єднання зусиль пожертв 
одеських жителів, Новоросійське жіноче товариство на 1834 р. у своїй скарбниці 
нараховувало суму в 107 000 руб., з яких 62 000 руб. становили пожертви, а 26 000 руб. 
надійшли від проведення лотерей, концертів, вистав, організованих керівниками 
товариства [5].  

До середини ХІХ ст. одним з основних напрямків діяльності товариства 
залишалися  утримання дитячого притулку та надання освіти дітям-сиротам. У 1834 р. 
членами товариства було вирішено заснувати в орендованій будівлі дитячий притулок 
для 50 дітей-сиріт. Через рік притулок нараховував 85 вихованців: 40 хлопчиків і 45 
дівчат [6]. 

Сирітський будинок або, як він став офіційно іменуватися з 1836 р. - Будинок 
піклування про сиріт Одеського жіночого благодійного товариства був побудований у 
віддаленому від центру міста дачному районі. Безперечною перевагою його 
розташування було наявність там колодязів з прісною водою, що була дефіцитом для 
Одеси. На досить великій ділянці вихованці та співробітники даного закладу розбили 
сад, що складався з багатьох тисяч «лісових, фруктових і шовковичних дерев», а також 
кущів винограду [7]. Наявність плодового саду забезпечувала дітей власними 
фруктами, дозволяючи підтримувати імунну систему вихованців на належному рівні,  
враховуючи поширення в ті часи  такої хвороби, як сухоти (туберкульоз).  

У 1841 р. на території, що належала сирітському будинку, була зведена церква 
Благовіщення Пресвятої Богородиці. Витрати на її будівництво і оздоблення 
перевищили 4 250 руб., що повністю покрито добровільними внесками «благодійників 
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всіх станів» [8]. Церква, розташована на віддалі від інших храмів і не мала тому 
«конкуренції» в окрузі, користувалася достатньою увагою місцевих парафіян, щоб не 
тільки повністю покривати витрати, пов'язані з її діяльністю, а й приносити певний 
прибуток. За інформацією одеської преси того часу, Будинок піклування сиріт та 
прилегла до нього територія утримувалися у зразковому порядку [9]. 

В сиротинці налічувалося 60 штатних працівників. Програма навчання відповідала 
церковно-приходському училищу: вивчення закону Божого, читання, письмо 
російською мовою, чотири правила арифметики. Хлопців навчали церковним співам, 
залучали до сільськогосподарських робіт. Дівчата опановували ведення домашнього 
господарства, рукоділля. Діти, які досягали найвищих успіхів у навчанні, мали 
можливість продовжити навчання в інших навчальних закладах за кошт жіночого 
товариства. 

Вік дітей сягав від 4 до 11 років. Однак тривалість перебування у притулку була 
різною, сягаючи в деяких випадках 17 років [10].  

Характерно, що протягом 30-40-х рр. ХІХ ст. майже кожна п’ята випускниця 
дитячого будинку долучалася до виховання менших дітей. До того ж, вихованці 
сиротинця долучалися до роботи в інших містах. Про це свідчить, наприклад,  
відправка 4-х дівчат «наглядачками» в інституті Св. Ніни в Тифлісі  [11]. Виховання 
хлопців мало свої особливості. Термін їх перебування у притулку складав 7-11 років. 
Потім їх переводили до міського сирітського будинку Одеського приказу, або їх 
навчання продовжувалося в ремісничих майстернях. Зокрема, дехто з дітей повертався 
на виховання до родичів. Виховання хлопців поза межами дитячого будинку 
зумовлювало кращу підготовку до дорослого життя. В цілому з 1834 до 1859 р. Одеське 
жіноче благодійне товариство взяло під свою опіку 446 сиріт [12].  

У 1836 р. було затверджено перше положення про сирітський притулок. Згідно з 
ним,  встановлювався вік прийняття дітей на виховання, умови утримання дітей, а 
також можливість перебування «по 3 ребенка из каждой губернии Новороссийского 
края и по 2 – от Таганрогского и Керчь-Еникольского градоначальства» [13].   

До 1849 р. будинок очолювала дружина Одеського військового губернатора 
П.П. Ахлестишева, а після її від’їзду – дружина Одеського міського голови В.Д. 
Казначєєва. 

Пелагеї Ахлестишевій вдалося переконати уряд про доцільність відкриття власної 
лікарні для Будинку піклування про сиріт, що утримувалася на кошти товариства.  

Почесним попечителем закладу у 1845 р. був обраний А.С. Стурдза, який 
підготував незабаром проект нового статуту Одеського жіночого благодійного 
товариства та Правила піклування про сиріт. Проект статуту 27 листопада 1845 р. був 
затверджений імператором. Зміни в статуті були пов’язані з введенням гнучкої системи 
членських внесків - від 8 до 15 руб. щорічно [14]. Варвара Казначеєва також активно 
долучилася до зміцнення фінансового становища притулку, надавши йому більшої 
самостійності. 

Період Кримської війни вніс свої корективи у діяльність Одеського жіночого 
благодійного товариства. Через збільшення кількості безпритульних, перед 
товариством постало питання розширення приміщень для безпритульних, що невдовзі 
було виконаним. Було відкрито відділення для сиріт віком до 3 років [15]. 

У  1859 р. за активної участі Є.К. Воронової в Одесі з’являється будинок для 
сиріт-хлопчиків, названий на честь її чоловіка – Михайло-Семенівським сирітським 
будинком. На кошти засновниці до дитячого будинку було прийнято 30 вихованців, 
пізніше – ще 50 дітей, утримання яких здійснювалося за рахунок коштів товариства 
[16]. 

В Херсонській губернії отримало широкого загалу “Одеське товариство для 
догляду немовлят і породіль”, засноване у серпні 1864 р. 3 липня 1864 р. Одеський 
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градоначальник барон Веліо затвердив поданий засновниками Проект тимчасових 
правил Одеського товариства для піклування про немовлят і породіль. Через місяць,  у 
день річниці заснування м. Одеси, притулок та пологове відділення розпочали свою 
діяльність.  

Головним завданням закладу був контроль над родинами, які брали на 
вигодовування дітей із дитячого притулку. Дітей віддавали лише тим, хто був здатний 
годувати груддю і мешкав у приміській зоні. Для кращого контролю за подальшою 
долею дітей комітет залучив місцеве духовенство, народних учителів та сільську владу. 
З 22 серпня 1864 р. до 1 серпня 1878 р., тобто протягом 14 років, до товариства було 
прийнято 910 немовлят [17]. 

Надаючи допомогу різним категоріям нужденних єврейського населення, члени 
єврейської громади м. Одеси з особливою увагою опікувалися сиротами. Досить велика 
кількість сирітських будинків наприкінці ХІХ ст. характеризувалася доброю 
організацією та легалізованістю.  

Показовою, в плані соціального захисту дітей, є історія Одеського єврейського 
сирітського будинку, який бере свій початок в 1868 р. як відділення для хлопчиків при 
Одеській Талмуд-Торі.  

20 листопада 1868 р. єврейська громада отримала дозвіл Новоросійського генерал-
губернатора П. Коцебу на відкриття сирітського будинку, який зазначав, що вважає 
можливим «дозволить открытие просимой богадельни, относя содержание оной на сет 
могучих быть пожертвуваний» [18]. Відділення було відкрито 9 травня 1868 р. в 
пожертвуваному А. Бродським будинку і поступило до відомства комітету Талмуд-
Тори під опікою Є. Соловейчика і Ю. Гессена [19]. Статут сирітського відділення був 
затверджений Міністерством внутрішніх справ 31 грудня 1879 р. [20]. 

23 березня 1880 р. на першому засіданні Опікунської ради було вирішено 
прийняти в відання ради сирітське відділення при Талмуд-Торі з 45 вихованцями, 
недоторканим капіталом на суму 51 000 руб. відсотковими паперами, будинком на 
Олександрівському проспекті та 50 000 руб., що були пожертвувані А. Бродським на 
спорудження самостійного сирітського притулку, придбати місце на вул. Базарній і 
розпочати будівництво сирітського закладу[21]. Надалі капітал сиротинця збільшувався 
як за рахунок пожертв, так і за рахунок відрахувань із міського бюджету.  

Фінансова підтримка з боку населення та влади давала можливість Опікунській 
раді збільшувати кількість опікуваних дітей та покращувати якість їх життя. Так, на 
березень 1880 р. кількість сиріт у відділенні становила 45 хлопчиків; на грудень 1881 р. 
– 60 хлопчиків і 30 дівчаток; на січень 1891 р. – 162 вихованця (110 хлопчиків і 52 
дівчинки); на 1 січня 1900 р. – 235 сиріт (183 хлопця і 52 дівчинки) [22].  

На початковому етапі діяльності єврейського сирітського будинку, коли існувало 
лише відділення для хлопчиків при Талмуд-Торі, вихованці навчалися в класах Талмуд-
Тори і готувалися до комерційної діяльності. У 1872 р. Талмуд-Тора, а разом з нею і 
сирітське відділення, були об’єднані з ремісничим училищем товариства “Праця” з тим, 
щоб випускники Талмуд-Тори могли навчатися ремеслам. У 1881 р., з перетворенням 
сирітського відділення в самостійний сирітський будинок, при ньому було відкрито 
однокласне з підготовчим класом училище по типу початкових казенних єврейських 
училищ, яке складалося з п’яти послідовних відділень з п’ятирічним курсом навчання 
спільно хлопчиків та дівчаток [23].У 1900 р. було відкрито два класи для дівчаток [24]. 

По закінченні училища і досягненні 12-13-річного віку вихованці переводилися в 
майстерні або на землеробську ферму, де в вечірні години під керівництвом викладача 
займалися повторенням пройденого в училищі матеріалу, отримували знання, необхідні 
реміснику та землеробу [25]. 

На початку 90-х рр. ХІХ ст. Опікунська рада домоглася надання у постійне 
користування сирітському будинку земельної ділянки у розмірі 40 дес. під влаштування 
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землеробської ферми  для поглибленого вивчення основ господарчої справи. Одразу ж 
на ферму для ведення робіт переведено 12 хлопчиків і 3 дівчат  [26]. Відтепер 
діяльність вихованців набувала характеру навчально-господарського, розширюючи 
спектр занять дітей до сільськогосподарського спрямування, роботи в майстернях, 
власне класних занять. 

Історія Одеського єврейського сирітського будинку являє собою взірець 
традиційної дитячої установи для дітей-сиріт, в основу якого покладено активне 
залучення дитини до господарської діяльності, надання можливості отримати робочу 
професію. 

Опіка сиротами була одним з напрямків діяльності Товариства допомоги бідним 
євреям м. Миколаєва [27]. За рахунок коштів товариства був створений тимчасовий 
притулок бездомних дівчаток-сиріт, в якому на повному утриманні перебували 36 
безпритульних дівчаток-сиріт. На потреби закладу був створений спеціальний фонд.  

Товариство піклування про бідних і безпритульних єврейських дітей міста Одеси, 
яке виникло у 1899 p., утримувало дитячу безплатну їдальню, денний притулок, 
інтернат та майстерню рукоділля для матерів [28]. Товариство здійснювало допомогу не 
лише безпосередньо дітям-сиротам, а й батькам - у вигляді надання роботи, позик. 
Найбідніші родини отримували вугілля, мацу. У їдальні годували від 130 до 280 дітей 
[29]. 

Однією з перших форм доброчинної діяльності німецьких громад Півдня України 
стали „сирітські каси”, покликані займатися соціальним захистом дітей-сиріт: вони 
оплачували навчання й виховання таких дітей, опікувались станом їхнього майна та ін. 
Кошти таких кас формувалися за рахунок членських внесків німецької громади кожної 
колонії, а також за рахунок певних доброчинних акцій та добровільних пожертв членів 
громади [30].  

Польським благодійним товариством м. Одеси 1 серпня 1888 р. було відкрито 
ремісниче училище для дітей-сиріт та дітей з багатодітних родин. 15 листопада 1892 р., 
була відкрита дитяча їдальня піклувальницею якої стала Марія-Карла Држевецька 
(їдальня була розташована на Молдаванці, існувала також її філія в центрі міста). У 
1897 р. товариство отримало дозвіл на будівництво інтернату для дівчат на 40 осіб по 
Банківській вулиці.  

Благодійні об’єднання Херсонської губернії конфесійного спрямування теж 
створювали притулки для сиріт, допомагали їм здобути освіту. Так, після кончини 
купця першої гільдії Е. Має, за його заповітом, 15000 руб. з його капіталу були 
перераховані для завершення будівництва та утримання сирітського притулку при 
лютеранській кірсі. 

У 1892 р. був заснований сирітський будинок в католицькій колонії Карлсрує 
Одеського повіту Херсонської губернії. Він призначався для виховання та освіти дітей 
до 14 років. У 1909 р. був заснований сирітський притулок в католицькій колонії Зельц 
Одеського повіту Херсонської губернії, колишній Кучурганський колоністських округ 
[31].  

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. суспільство прийшло до усвідомлення 
необхідності значного розширення мережі навчальних закладів для глухих, сліпих та 
дітей з іншими вадами здоров’я. Благодійні товариства й приватні доброчинці прагнули 
відкрити більше безкоштовних шкіл для хворих дітей, де вони змогли б здобути 
початкову освіту та навчитися ремеслам. 

Товариство допомоги бідним євреям м. Одеси 1 березня 1905 р. прийняло у своє 
відання від учителя Когона (він став завідувачем закладу) спеціальний притулок для 
глухонімих єврейських дітей. Це була перша і єдина на той час у Росії школа для 
глухонімих єврейських дітей. Тут навчали усній мові, грамоті, молитвам 
давньоєврейською мовою, ремеслам. Викладання проводилося за програмою урядових 
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шкіл для глухонімих [32]. У притулку навчалося 23 дитини у віці від 9 до 13 років. 
Утримувався заклад за рахунок коштів від кружечного збору (500 руб.), єврейського 
поховального братства (240 руб.), разових пожертв, постійних членських внесків та 
прибутків від вистав (4,5 тис. руб.) [33]. 

Таким чином, на 1 січня 1887 р. акумулювалася сума понад 67 тис. руб. [34]. 11 
квітня 1887 р. у залі міської думи зібралися 17 членів-засновників Одеського відділення 
Маріїнського опікунства допомоги сліпим дітям, які обрали членів правління: Н.М. 
Зелену – дружину градоначальника контр-адмірала П.О. Зеленого, міського голову 
Г.Г. Маразлі, губернського предводителя дворянства І.І. Куріса та ін. [35]. На першому 
ж засіданні було прийняте рішення про відкриття школи для 10 сліпих хлопчиків. Із 
цією метою один з місцевих мешканців – дворянин М.Ф. Мавроґордато – надав 1 тис. 
руб. для винаймання приміщення та початкове облаштування. Школа почала 
функціонувати з 1 грудня 1887 р. [36]. 

У 1880 р. у с. Ґрослібенталь Херсонської губернії на приватні пожертвування К. 
Фріша було засновано притулок для фізично неповноцінних дітей і для сиріт. У селищі 
Вормсі (Одеський повіт Херсонської губернії) була відкрита школа-інтернат для 
глухонімих [37]. 

Таким чином, одним з основних завдань всіх доброчинних товариств Херсонської 
губернії протягом ХІХ - початку ХХ ст. була боротьба з дитячою безпритульністю та 
бездоглядністю. Появу сирітських будинків обумовив комплекс соціально-економічних 
факторів: наслідки Кримської війни, урбанізаційні процесі останньої третини ХІХ ст. 
Прагнучи вирішити нагальні соціальні питання, благодійні товариства створили в 
Херсонській губернії мережу різних за профілем дитячих притулків. На межі ХІХ - 
початку ХХ ст. фундатори та піклувальники цих благодійних закладів почали 
приділяти більше уваги професійній підготовці вихованців, щоб у майбутньому гідно їх 
працевлаштувати. Сиротинці захищали неповнолітніх від шкідливого впливу вулиці, 
підвищуючи рівень освіченості серед сиріт, знижували рівень дитячої смертності. 

 
РЕЗЮМЕ 

В статье рассмотрена деятельность благотворительных обществ Херсонской 
губернии по ликвидации детской беспризорности. Отражена деятельность в этом 
направлении общих, национальных и религиозных благотворительных учреждений 
региона. Указано, что стремясь решить неотложные социальные вопросы, 
благотворительные общества создали в Херсонской губернии сеть различных по 
профилю детских приютов. 

Ключевые слова: благотворительность, детские приюты, Херсонская губерния. 
  

SUMMARY 
The present article deals with the efforts of charities of Kherson Province to extirpate 

child homelessness. The activity of general, national, and religious charities towards aforesaid 
problem has been highlighted. It is pointed out, that in the processes of solving the core social 
problems charities created a network of different kinds of orphanages in Kherson province. 

Key words: charity, orphanages, Kherson province. 
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СТВОРЕННЯ ПЕРШИХ ТРАКТОРІВ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОРІЧЧЯ ЯК 
ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ГАЛУЗІ ТРАКТОРОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 
О.Г.Кривоконь  

 
АНОТАЦІЯ 

Стаття присвячена аналізу періоду створення перших тракторів на теренах 
України на початку ХХ сторіччя. Розкриваються передумови розробки 
сільськогосподарських машин та особливості технічних характеристик перших 
тракторів, описано етапи зародження галузі тракторобудування в Україні. 

Ключові слова: трактор, тяговий автомобіль, тракторобудування, гусеничний 
трактор, індустріалізація. 

 
Постановка проблеми. Розвиток ведення світового сільського господарства та 

актуалізація військових тягачів створювали необхідність на початку ХХ сторіччя 
створення нових машин та обладнання, котрі би змогли виконувати функції коней. 
Такою машиною стали трактори – спочатку парові, а потім гусеничні та колісні на 
дизельних двигунах. 

Аналіз актуальних досліджень. Дослідженням першого етапу зародження 
тракторобудування, тобто створення перших тракторів займалися ряд відомих 
дослідників минулого століття і сучасності. Серед них можна виділити наступних: 
Васильєв В.Т., Будько В.В., Гуськов В.В., Бєлов С.М., Погорілий Л.В., Александров 
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Є.Є.. Дана стаття також базується на першоджерелах, таких як роботи Трайваса А, 
Вольпера Е., Мальєва В.М., Леніна В.І. та архівних матеріалах. 

Метою публікації є окреслення історичного шляху створення перших тракторів на 
початку ХХ сторіччя. 

Загальновизнано, що перші колісні трактори з паровою силовою установкою 
з'явилися в Англії й Франції в 30-х роках ХІХ століття [1-4]. Спочатку вони 
застосовувалися на транспорті й в армії. Тільки з 50-х років ХІХ століття їх почали 
використати для оранки , а потім - для інших сільськогосподарських робіт [2]. 

Перші трактори були технічно недосконалі, мали велику вагу й високу вартість 
виготовлення. Проте на оранці вони споконвічно почали конкурувати з живою 
тягловою силою. У Царській Росії парові трактори налічувалися одиницями у великих 
поміщицьких господарствах. Як правило, перші парові парові трактори випускалися 
обмеженим числом фірм: Victoria («Вікторія», Великобританія), Renault («Рено», 
Франція), і Lanz («Ланц», Німеччина) [3]. 

Теперішня механізація сільського господарства почалася наприкінці ХІХ століття, 
через 50 років після створення перших зразків тракторів. Конструкторам вдалося до 
цього часу спроектувати й побудувати більш досконалі й відносно менш металоємні 
парові машини потужністю 15-20 к.с. [3-4]. 

Локомобілі 1830-х років тільки умовно можна називати тракторами, скоріше це 
були паровози, які пересувалися не по рейковій колії, а по відносно рівних і доглянутих 
полях. Традиційно локомобілі мали сталеві колеса з маточиною, спицями й ободом, 
причому задні були більшого діаметра (приблизно в 1.5-1.7 рази більше, ніж передні). 
Оскільки задні колеса були ведучими, то на обіді встановлювали грунтозачіпи різних 
конструкцій, як правило, знімні , а передня, виконуюча роль напрямних , мала кільцеві 
реборди , від однієї центральної до декількох, симетрично розташованих щодо 
середньої площини колеса. Балка передніх коліс несла центральний вертикальний 
шарнір і могла повертатися з робочого місця механіка локомобіля за допомогою 
ланцюгів, протягнених під горизонтально розташованим казаном [3]. 

До 90-м років ХІХ століття в ряді індустріальних країн почали випускати «тягові 
локомобілі», які в Німеччині одержали спеціальну назву «Zuglokomobile». На цих 
машинах були застосовані багато вузлів, розроблені для перших автомобілів, у тому 
числі черв'ячний привод у системі рульового керування, що усунуло за рахунок 
внутрішнього тертя зворотні удари при наїзді напрямних коліс на перешкоди. На 
окремих машинах були встановлені коробки швидкостей з шестернями, що 
переставляються, і зубчастими колесами, перші конусні фрикційні муфти зчеплення 
[3]. 

Практично всі «тягові локомобілі» були колісними, хоча перший у світі 
гусеничний трактор із двома однаковими паровими машинами був побудований і 
випробуваний ще в 1888 р. російським винахідником Ф.А.Бліновим, що одержав патент 
на гусеничний хід в 1879 р. [5-9]. 

У Царській Росії, де доріг було мало, творча думка багатьох винахідників була 
спрямована на створення альтернативного колісному двигуна, що був би більш 
пристосований до умов бездоріжжя, ніж колісний. Ще в 1837 р. Дмитро Андрійович 
Загряжський створив прообраз гусеничного рушія [1;6;9], а в березні 1839 р.- Василь 
Тернер. В 1876 р. Департамент торгівлі й мануфактур Росії видав патент штаб - 
капітанові артилерії Стефану Маєвському на запропонований ним спосіб пересування 
поїздів і візків за допомогою локомотива по звичайних дорогах [6]. 

20 вересня 1879 р. Федору Абрамовичу Блінову був виданий патент «на 
особливого пристрою вагон з нескінченними рейками для перевезень вантажів по 
шосейним і проселочним дорогах», тобто на віз на гусеничному ходу. 
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За кордоном перший патент на паровий гусеничний трактор був виданий у США в 
1888р. Беттеру [6]. 

В 1888 р. А.П. Костіков-Алмаров винайшов і показував на багатьох виставках у 
Царській Росії й за кордоном пластинчасті втулочно-роликові гусеничні ланцюги. 

Перші напівгусеничні трактори із двигунами внутрішнього згоряння з'явилися в 
1906-1907 р. [6]. У Великобританії в 1907 р. був побудований гусеничний трактор з 
АВС системи Горнсбі [4;6]. З 1912 р. виробництво напівгусеничних тракторів з 
переднім центральним кермовим колесом почала фірма Holt («Холт») у США [3;6]. 

Перший випуск парових колісних тракторів у заводських умовах зафіксований у 
Царській Росії в 1876-1877 році на Брянскому механічному заводі, що випустив два 
перших трактори [6]. В 1903 р. до будування колісних парових тракторів приступив 
Коломенський завод Московської області для виконання дорожніх робіт на будівництві 
Амурської залізниці [6]. 

Перші колісні трактори з АВС у заводських умовах малими партіями початку 
випускати з 1901 р. у США фірма Hart-Parr (“Харт-парр”) [1; 3; 6]. 

У Німеччині слідом за США в 1912 р. розпочате виробництво тракторів на 
гусеничному ходу фірмою Wanderer-Dorner (“Вандерер-Дорнер”) [1]. Є відомості про 
випуск малими партіями гусеничних тракторів  й в інших розвинених країнах [1;3;6]. 

Виникнення тракторобудування як галузі зв'язують із серійним виробництвом 
колісних тракторів фірмою Ford («Форд») в США й датують 1917 роком [1-3]. 

У царській Росії учень Ф.А. Блінова Я.В. Мамін завершив в 1911 р. будування 
колісного трактора «Російський трактор-2» з оригінальними чотиритактними 
безкомпресорними дизелями власної конструкції потужністю 25 к.с. [2;8]. Йому ж 
належить надзвичайно важливий задум випускати трактори різної потужності, щоб 
вони найбільше відповідали конкретним умовам роботи. 

Після всебічних випробувань  свого першого трактора й внесення в його 
конструкцію різних удосконалень в 1911-1913 р. Я.В. Мамін розробив перші в історії 
тракторобудування сімейство так званих російських тракторів [8]. 

У нього ввійшли три трактори : «Універсал», «Посередник» й «Прогрес». Всі 
трактори були оснащені двигунами внутрішнього згоряння власної конструкції, що 
працювали на найдешевшому в той історичний момент паливі- бакинській нафті.  

Трактори були максимально спрощені й найбільш пристосовані до місцевих умов 
експлуатації, що робило їх потенційно конкурентноздатними в зіставленні із 
завезеними колісними тракторами іноземних фірм, в основні-американськими.  

На інтуїтивному рівні Я.В. Мамін створив перший у Росії типаж тракторів, 
вибравши як базовий показник потужність встановленого на тракторі двигуна. 
Найменший трактор «Універсал» за задумом розроблювача призначався для дрібних 
господарств із земельними наділами обмеженого розміру. При потужності двигуна в 20 
к.с. його продуктивність на оранці складає 4.0-4.5 вершків (16-18 см) із трьохлемешним  
плугом становить до 3 десятин (близько 3.3 га) у день. Для порівняння один 
землепашець, маючи гарного коня , міг протягом дня на легкому ґрунті зорати біля 
третини десятини, тобто в 9-10 разів менше [3]. 

Якщо зіставити продуктивність тракторів «Універсал» і такою відомої в ті роки 
моделі, як колісний трактор Case (“Кейз”) 18-32 із двигуном 32 к.с., то на легких 
ґрунтах останній, будучи в 1.6 рази потужніше зорював біля чотирьох десятин (в 1.33 
рази більше), тобто був менш економічним. 

По трактору «Кейз» було підраховано, що він з відповідними 
сільськогосподарськими  машинами може замінити працю десяти селянських родин по 
п'ять працівників у кожній, що мають десять коней [3]. «Універсал» міг не тільки 
орати, але й працювати в агрегаті із двома снопов’язалками , а також під час 
перевезення різних вантажів по рівній ґрунтовій дорозі тягти до 200 пудів (3200 кг). 



ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, № 1 (51), 2013 р. 

  90

«Посередник», що мав потужність в 30 к.с. , володів на оранці тією же продуктивністю, 
що й «Кейз». При транспортних роботах міг перевозити до 500 пудів (близько 8000 кг). 
Він призначався для середніх господарств. Найпотужніший трактор «Прогрес» із 
двигуном в 60 к.с. призначався для великих господарств. З восьми лемішним плугом 
він міг за день зорювати близько 9 гектарів. При жнивах міг тягти відразу 5-6 
снопов’язалок , а по ґрунтових укочених дорогах перевозити до 1000 пудів (16000 кг) 
[2;8;9]. По різних джерелах Я.В. Мамін на Балаковському заводі Саратовської губернії 
до 1914 року випустив до 100 тракторів своєї конструкції [9]. 

У роки, що передують Першій Світовій війні, як у технічних виданнях Росії, так й 
у технічній літературі за кордоном широко обговорювалися питання про вибір типу, 
конструкції й потужності тракторів, а також модних у ті роки автоплугів [10-16]. 

Переважна більшість фахівців сходилася в думці, що основним типом трактора 
для механізму сільськогосподарських робіт є чотирьохколесний трактор невеликої (до 
35-40 к.с.) потужності, що знаходило висвітлення у виробничих програмах основних 
тракторних фірм світу. 

У ті роки випуск різноманітних моделей тракторів і будування потужних зразків 
могли собі дозволити тільки окремі фірми США, Німеччини й ,частково, Франції [4]. 
До 1907 року було закуплено за кордоном і завезене в Росію близько 1500 тракторів 
[3;8-9]. В 1913 році в Царській Росії було всього 165  тракторів [3;9]. Спроби 
організувати виробництво тракторів носили стихійний характер і не були 
взаємозалежними між собою. 

Крім Балаковського заводу Я.В. Маміна окремі зразки тракторів випускались на 
заводі «Аксай» у м. Ростові, південних заводах товариства А.Я. Коппа в м. Кичкасі (або 
Кичкассі в інших джерелах), заводі Угнера, на заводі товариства Классен, Фрезі й Дік 
станції Барвенково південних залізниць, на заводі Гельферин-Саде в Харкові , на 
Коломенському машинобудівному заводі Струве , а також у на Брянському заводі, що 
працював у тісній кооперації з Коломенським заводом [8-9]. У роки Першої Світової 
війни на всіх цих заводах виробництво тракторів було припинено, а самі заводи були 
переведені на випуск військової продукції. 

Таким чином, дорогоцінний вітчизняний досвід створення й виробництва 
тракторів був в основному втрачений. Ідею механічної обробки землі за допомогою 
устроїв-самоходів, які повинні були замінити коней або іншу тягову силу, незалежно 
один від одного в різний час висловлювали вчені й філософи. У Росії таким провидцем 
- мрійником варто вважати вченого-агронома Івана Івановича Комова [2;17]. У своїх 
працях «Про земледельні знаряддя» (1785р.) і «Про землеробство» (1788р.) він висунув 
ідею створення «швидкорухомої машини для полегшення праці селян і заміни коней». 

В 1836 р. інший росіянин учений Василь Петрович Гур'єв опублікував працю, у 
якій особливе значення надавав «сухопутним пароплавам», тобто паровим тягачам , 
здатним возити причепи. 

Природним для багатьох прогресивно мислячих учених став підхід до 
використання парових машин для установки на колісні шасі, здатні пересуватися по 
природним, а не спеціальним рейковим коліям. Питання механізації сільського 
господарства до кінця ХІХ століття було не тільки чисто технічним , але й політичним. 

У відомій роботі «Розвиток капіталізму в Росії» (1899 р.) В.І. Ленін писав: 
«Машини у величезному ступені підвищують продуктивність праці в землеробстві....» 
[19]. У цей час на рубежі зміни сторіч у величезній, переважно аграрній, Росії почало 
розвиватися сільськогосподарське машинобудування. По випуску 
сільськогосподарських машин Росія посідала шосте місце у світі й третє у Європі [18]. 

Оскільки країна мала значну частину сільського населення, а праця селян був 
низько оплачуваною , то поміщики й інші «міцні» хазяїни були мало зацікавлені в 
механізації їхньої праці зі значними капіталовкладеннями. Тому випускалися 
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переважно примітивні сільськогосподарські знаряддя, у найкращому випадку 
розраховані на роботу з живою тягловою силою. 

По переписі 1910 р. у селянських господарствах налічувалися 8 млн. сох, косуль і 
собанів; 7 млн. кінних плугів; 752 тис. кінних жниварок й 449 тисяч молотарок [18]. 

У сільському господарстві механічні двигуни, включаючи трактори й локомобілі, 
складали перед Першою Світовою війною близько 0.8% по всьому тяглу [8], та й то 
були зосереджені в декількох особливо великих господарствах, переважно на півдні 
України. 

Після приходу більшовиків до влади земля була націоналізована й 
демонстративно передана селянам, однак обробляти її було вкрай складно: не 
вистачало масово коней, биків; багато селян-солдатів або загинули, або стали 
непрацездатними інвалідами, або не повернулися в село. 

Більшовицька партія перехопила в наймасовішої партії - есерів - гасло: - «Земля- 
селянам!». Це дозволило в найкритичніший момент боротьби за владу в країні зробити 
селян, як мінімум, нейтральними. Але лідери більшовиків на чолі з В.І. Леніним чудово 
розуміли, що в історичній перспективі утримати на своїй стороні селян, багато хто з 
яких повернулися із фронтів зі зброєю, можна тільки реальними діями в 
сільськогосподарському виробництві. В.І. Ленін з перших днів державотворення 
неодноразово роз'ясняв значення техніки для розвитку сільськогосподарського 
виробництва. 

Уже 24 квітня 1918 р. В.І. Ленін підписав декрет, що покладає на народний 
комісаріат землеробства й промисловості «розробку типів сільськогосподарських 
машин і знарядь, випробування й усіляке дослідження з погляду застосування в різних 
ґрунтових і кліматичних умовах» й «постачання сільського господарства машинами». 

Були розпочаті окремі практичні кроки по забезпеченню сільського господарства 
тракторами. Петроградський Обухівський завод, що потім буде перейменований у 
завод «Більшовик», ще в 1918 р. одержав від наркомату продовольства замовлення на 
виготовлення двох тисяч колісно-гусеничних тракторів по типу американського 
напівгусеничного трактора Holt («Холт») з переднім центральним поворотним 
кермовим колесом і потужністю двигуна внутрішнього згоряння 75 к.с. (при роботі на 
бензині). По деяким неофіційним даним навіть були виготовлені три таких трактори, 
але у зв'язку з початком громадянської війни трактори були реквізовані в Червону 
Армію. Їхні сліди загубилися. Тільки в 1921 р. обуховці випустили перші три нові 
трактори , а в 1922 р. - ще п'ять, які використовувалися в молодій Червоній Армії як 
тягачі механічної тяги легкої артилерії [20]. Щорічно проводжувані в Червоній Армії 
випробування тракторів на транспорті в 1922-1924 р. показали, що гусеничні трактори 
виробництва колишнього Обухівського заводу (так названі п'ятитонні гусеничні 
трактори типу «Холт» із двома гусеницями, без переднього кермового колеса) 
потужністю 40.8 к.с. (при роботі на бензині) можуть успішно здійснювати механічну 
тягу для обмеженої частини артилерійських систем. Однак залишалося відкритим 
питання про транспортування так називаної АОП-артиллерии (особливого 
призначення), до якої в ті роки належали 11-дюймові гаубиці «Шнейдера», 8-дюймові 
гаубиці «Шидваля» , 60-дюймові пушки «Шнейдера» зразка 1914р., 155-міліметрові 
французькі пушки зразка 1877р. й 6-дюймові «Віккерса» [21]. 

Саме тому в листі від 19.01.24 №67166 головного начальника постачання РСЧА на 
адресу військового бюро Держплана [20] була підтримана ініціатива представника 
зазначеного бюро товариша Чебишева про доцільність установлення державним 
Харківським Паровозобудівним заводом на гусеничний трактор типу ВД «Ганомаг» 
двигуна потужністю 50 к.с. (на гасі). 
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Порівнюючи показники майбутнього трактора «Комунар» із уже виробленим 
заводом «Більшовик» гусеничним трактором типу «Холт», військові фахівці 
відзначали: 

1. Потужність мотора трактора ВД фактично мало відрізняється від такої ж у 
п'ятитонного гусеничного трактора «Холт», тягового ж зусилля на всіх ґрунтах у 
трактора ВД в 1.5 рази більше. Підстава: досвід осіннього пробігу 1923 р., 
організованого й проведеного фахівцями союзного інституту НАМІ (м. Москва). 

2. У тих випадках , коли трактор типу «Холт» по сипучому піску не міг везти 
вантаж в 4700 кілограм, трактор типу ВД вільно й надійно справлявся з таким 
завданням /акт від 23.08.23 Комісії  із застосування механічної тяги в артилерії/. 

3. Трактор ВД може використовувати як паливо гас і бензин, а «Холт» - тільки 
бензин. 

4. Трактор ВД за витратою палива економніше «Холта», причому на першому 
перегоні в згаданому осінньому випробуванні економічність його виявилася вище всіх 
інших випробовуваних тракторів. 

5. Трактор ВД має захищені від попадання бруду й снігу гусениці, чого немає в 
«Холта». 

6. Трактор ВД має більш раціонально влаштоване змащення гусеничного ходу, 
ніж у трактора «Холт». 

На підставі зазначених доводів у листі був зроблений наступний висновок : «ХПЗ 
припускає підвищити потужність мотора й у такому вигляді, приймаючи (до відома - 
додано) значна вага трактора, він буде у випадку потреби придатний для тяги важкої 
артилерії, для чого трактор «Холт» не застосуємо». 

У листі було відзначено, що трактор «Холт» виробництва Обухівського заводу, 
незважаючи на недоліки, властиві йому через деяку застарілість конструкції, проте на 
підставі дворічного досвіду його служби в стройовій частині задовольняє потребам 
легкої артилерії. З перших обмежених бюджетів РРФСР, а потім, з 22.12.22- СРСР, 
окремим рядком виділялися засоби для закупівлі різних тракторів за кордоном [22]. У 
першу чергу, зазначені трактори надходили на різні випробування, переважно в РСЧА. 

Наприклад, пізньою осінню 1924р. на спеціальних випробуваннях пробігом (з 
пушками й іншими військовими вантажами) у Підмосков'ї брали участь гусеничні 
трактори «Комунар» 50 к.с., «Холт» 75 к.с. Обухівського заводу й «Рустон» 100 к.с. 
(іноземного виробництва). Коли ці трактори застрягли в річці, скованій льодом, їх 
витягав іноземний гусеничний трактор «Ломбар» [23]. 

Рівень фінансування закупівлі тракторів за кордоном у різних джерелах вар’юєтся 
по 1924 р. від 500000 до 800000 тис. карбованців золотом. На підставі листа інженера 
Мар’їна К.І. з Москви про результати засідання Металевої секції Держплана СРСР (що 
входить від 14.01.24 №315 ГХПЗ, м. Харків) відомо, що учасники засідання ухвалили 
«...клопотатися перед вищими органами про те, щоб 800000 золотих карбованців, 
виділені для покупки закордонних тракторів, були також ужиті на потреби 
тракторобудування» [22]. 

У наступні роки аж до 1932 р. у бюджеті країни увесь час збільшувалося 
фінансування закупівлі сільськогосподарських тракторів, переважно «Фордзон» 
(США). Тільки з 1932 р. по деяким даним масові закупівлі тракторів були припинені, 
тому що до цього часу був налагоджений випуск тракторів на побудованих 
спеціалізованих тракторних заводах СТЗ і ХТЗ. Придбання окремих зразків іноземної 
тракторної техніки тривало, що, безумовно, було розумно й виправдане [1]. 

У книзі Курганова А.І. на стор.15 поміщений мал.4 «Ріст тракторного парку в 
сільському господарстві СРСР.» Наведені конкретні значення величини тракторного 
парку за 1928р.(26.7 тисяч) і 1932р.(148.5т.), а дані за 1929-1931 р. не зазначені , але їх 
можна оцінити перерахуванням (1929 ~43 тисячі, 1930р.~64 тисячі й 1931р.~80 тисяч 
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тракторів) [8]. Ясно, що тракторний парк складався як із власного виробництва 
(незначного в 20-х роках), так і за рахунок імпорту (в основному). 

Для партії більшовиків й її лідера В.І. Леніна проблема тракторобудування й 
механізації сільського господарства Росії на базі тракторів із самого початку була 
першочерговою, тому що вона одночасно обіцяла вирішити питання індустріалізації 
країни й створення високопродуктивного сільського господарства, здатного не тільки 
нагодувати населення, але й експортувати зернові культури в більших обсягах за 
кордон, щоб дістати кошти для прискорення розвитку народного господарства СРСР. 

У грудні 1918 р., у період громадянської війни, у період розрухи й голоду, 
виступаючи на І Всеросійському з’їзді земельних відділів, В. І. Ленін говорив 
:«…чудеса техніки повинні піти в першу голову на перетворення самого 
загальнонародного, що займає найбільше людей, найбільш відсталого виробництва - 
землеробського». Він відзначав, що обов'язком і обов'язком кожного є «перетворити 
землеробство із промислу, що ведеться несвідомо, у промисел, що заснований на науці 
й завоюваннях техніки» [24]. 

В 1919 р. на VІІІ з'їзді РКП(б) В.І. Ленін у доповіді «Про роботу в селі» високо 
оцінив значення трактора в соціалістичному перетворенні сільського господарства. 
Загальновідомі й часто цитуються його слова : «Якби ми могли дати завтра 100 тисяч 
першокласних тракторів, забезпечити їх бензином, забезпечити їх машиністами (ви 
чудово знаєте, що яка це фантазія), то середній селянин сказав би: «Я за комунію» 
(тобто за комунізм). Але для того, щоб це зробити, треба спочатку перемогти 
міжнародну буржуазію, треба змусити її дати нам ці трактори, або ж треба підняти 
нашу продуктивність настільки, щоб ми самі могли їх доставити» [25]. 

В.І. Ленін встиг під час свого останнього приїзду з Горок у Москву побувати на 
Першій Всесоюзній сільськогосподарській виставці й побачити близько 80 різних 
тракторів виробництва заводів молодої радянської республіки [26;27]. 

Художник К.І. Фіногенов на підставі документальних свідчень, що дійшли до нас, 
написав картину «В.І. Ленін на дослідному полі Бутирського хутора 22 жовтня 1921 р. 
при випробуванні електроплуга» [18]. Хоча електроплуги й навіть автоплуги виявилися 
тупіковим напрямком розвитку мобільної сільськогосподарської техніки, але це був 
показовий інтерес керівника молодої держави до будь-яких спроб механізувати 
сільське господарство. 

Відомо, що в 1920 р. В.І. Ленін у Кремлі зустрівся з відомим англійським 
письменником-фантастом Гербертом Уельсом і мав з ним тривалу бесіду по 
перспективах виживання молодої радянської республіки. У тому же 1920 р., по гарячих 
слідах Герберт Уельс написав і видав англійською мовою книгу «Росія в імлі». У цій 
книзі письменник назвав Леніна «Кремлівським мрійником», у тому числі й за його 
мрії про виробництво тракторів для села. 

Другого листопада 1920 р. у Кремлі В.І. Ленін підписав Декрет Ради Народних 
Комісарів «Про єдине тракторне Господарство». Зазначеним декретом Народним 
Комісаріатом землеробства (далі - НКЗ, або Наркомзем) було отримано розпорядження: 

1. Поставити на облік всі трактори з усіма запасними частинами, землеробськими 
знаряддями й візками. 

2. Розподіляти трактори відповідно до загального Виробничого плану країни ( 
крім тракторів у РСЧА). 

3. Паливо й мастильні матеріали для тракторних робіт видавати тільки по нарядах 
НКЗему спеціального паливного фонду, що відпускає Главтопом. 

4. Визначення систем, потужностей і кількості замовлюваних усередині країни й 
закордоном тракторів, тракторних гарнітурів і запасних частин до них, виробляти НКЗ 
за згодою із ВРНГ. 
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5. НКЗ організувати ремонт тракторів і тракторних гарнітурів і створити систему 
складів запасних частин для цього. 

6. НКЗ створити тракторні бази й іспитові станції, організувати курси підготовки 
інструкторів, майстрів і трактористів. 

7. Надати право НКЗ підготовлювати й видавати відповідні інструкції. 
8. Зобов'язати НКЗ раз на місяць подавати в РНК у короткій письмовій формі 

відомості: 
- про кількість придатних тракторів; 
- про кількість негідних тракторів, що допускають ремонт; 
- про кількість відремонтованих тракторів; 
- про обсяги замовлення й ввозу тракторів по імпорту; 
- про тракторних механіків, які навчаються на курсах. 
Першого квітня 1921р. вийшов знаменитий Декрет «Про сільськогосподарське 

машинобудування». Можна вважати, що саме з його й почався плановий розвиток 
потужної індустрії для виробництва тракторів, комбайнів, сільськогосподарських 
машин і знарядь. 

У Декреті втримується ключова фраза: «Визнати сільськогосподарське 
машинобудування справою надзвичайної державної важливості». Один з пунктів 
зазначеного Декрету звучав так: «Доручити народному Комісаріату землеробства в 
місячний строк визначити типи сільськогосподарських машин, що підлягають 
виготовленню, а також розробити й представити ВРНГ зведення потреби в 
сільськогосподарських машинах і знаряддях, у якому була б детально зазначена 
кількість інвентарю, що вимагається, по кожному типі окремо й район їхнього 
споживання». 

Рада Народних Комісарів (РНК) доручила Всесоюзній (раніше- Всеросійській) 
Раді Народного Господарства (ВРНГ) розробити план організації 
сільськогосподарського машинобудування за принципом масового виробництва й 
спеціалізації, а все керівництво виробництвом сільськогосподарських машин і знарядь, 
в тому числі тракторів й іншого сільськогосподарського інвентарю, зосередити в 
Головному управлінні по сільськогосподарському машинобудуванню [18]. Там же РНК 
запропонував у семиденний строк постанову «Про мобілізацію кваліфікованих 
робітників, техніків, креслярів й інженерів, що працювали за останні десять років по 
виробництву сільськогосподарських машин і знарядь, для використання їх за фахом, а 
також разом з Реввоенрадою (РВР) Республіки розробити в той же строк постанову про 
відрядження з армії й військових установ вищевказаних фахівців». Передбачалося, що 
Народний Комісаріат продовольства організує забезпечення робітників 
сільськогосподарського машинобудування необхідною кількістю продовольства [18]. 

Радянський уряд чітко розумів, що при існуючому рівні продуктивності робіт у 
сільському господарстві країні неможливо прокормити своє населення. За 
статистичним даними тих років для того, щоб зорати й проборонувати один гектар 
землі, засіяти й зібрати з нього врожай у бідняцькому господарстві було потрібно 
близько 20 чол./днів а в середняцькому господарстві, що застосовувало кінні й ручні 
машини, - приблизно 13 чол./днів [18]. 

При існуючому в ті роки рівні врожайності при таких трудовитратах було 
неможливо прокормити навіть своє населення країни. Саме тому було необхідно на 
порядок знизити трудовитраты в середняцькому господарстві, що було неможливо 
забезпечити без тракторизації. 

Перші товариства по спільній обробці землі (Този), сільгоспартілі як прообрази 
майбутніх колгоспів і сільськогосподарських комун з'явилися в РРФСР в 1919 - 1920 р. 
минулого сторіччя. Саме в них держава передавала(або продавало за пільговими 
цінами) перші трактори, широко використовуючи кредити. Стратегічна лінія 
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механізації сільського господарства в СРСР визначалися Тракторною(або 
Міжтракторною) комісією при Держплані СРСР, а в таких союзних республіках, як 
УРСР- Тракторним Комітетом Укргосплана [28;29]. 

У квітні 1923 р. Тракторна Комісія при Держплані відзначила головні переваги 
гусеничних тракторів перед колісними, особливо важливі для молодої країни: 
можливість працювати на полі в погану погоду, майже в 1,5 рази більший коефіцієнт 
використання потужності двигуна для створення тяги, а отже, менша витрата палива на 
одиницю тягової потужності. Потужність, затрачувана на рух у гусеничного трактора 
майже не залежить від стану шляху, що особливо важливо для бездоріжжя в країні. 
Відомо, що на гарній ґрунтовій дорозі опір руху в гусеничного трактора менше, ніж у 
колісного трактора з металевими колесами. Якщо дорога погана, то переваги 
гусеничного трактора зростають. 

Виходячи із цих переваг гусеничних тракторів, а також знаючи, що вони не 
пресують землю на полях, у первісних позначках Держплана СРСР було намічено 
випускати переважно гусеничні трактори, хоча вони були в зіставленні з колісними 
більш складним, металоємними й дорогими [29]. 

Такий «радянський» підхід принципово відрізнявся від засад в області 
тракторобудування в розвинених капіталістичних країнах, де гусеничні  трактори 
вироблялися в невеликих обсягах і використовувалися не в сільському господарстві, а 
на дорожніх і будівельних роботах, а також при роботі на лісозаготівлях для вивозу 
спиляних дерев до місця складування, переробки або відвантаження. 

Центрами випуску гусеничних тракторів в 20-х роках ХІХ століття стали 
Ленінград у РРФСР (завод «Більшовик») та Харків (Державний харківський 
паровозобудівний завод) [2;7;8;9]. Колісні трактори випускалися на Балаковському 
заводі Я.В. Маміна, заводі «Відродження» у Марксштаджі, заводі «Червоний 
путиловець» у Ленінграді, Коломенському й пізніше Брянському механічному заводах, 
у Кичкасі, а потім й у Великому Токмані на заводі «Червоний Прогрес» [2;7;8;9;17]. 

Всі перераховані заводи не були спеціальними тракторними, тому при виборі типу 
й конструкції передбачуваного до будування трактора доводилося враховувати багато 
факторів. 

1. Конструкція трактора повинна була бути максимально спрощеною, найбільш 
зручної для виробництва, не потребуючою значної частки робітників високої 
кваліфікації. 

Складні трактори в рядової експлуатації не могли працювати надійно, тому що в 
сільському господарстві відчувалася гостра недостача досвідчених трактористів й 
інших фахівців з експлуатації. 

2. Ремонтні роботи повинні бути передбачені такими, щоб можна було, по 
можливості, проводити їх у слабко оснащених майстернях, навіть без придбання 
запасних частин. Трактор повинен був легко розбиратися й збиратися за допомогою 
універсального інструмента без застосування спеціальних знімачів, демонтажних 
пристроїв, підйомників, стендів. Ремонтні операції у свою чергу повинні були бути 
доступні слюсарям або трактористам середньої й навіть низької кваліфікації. 

3. На заводах загального машинобудування тракторні деталі повинні були 
виготовлятися на універсальному обладнанні, бажано без застосування спеціального 
інструмента. 

Видатна роль в освоєнні виробництва тракторів належала конструкторам 
тракторів, особливо в тих випадках, коли конструкція машин була оригінальної, а не 
повторювала іноземні зразки. Я.В. Мамін розробив і поставив на виробництво на 
Балаковському заводі «Відродження» триколісні трактори «Гном» й «Карлик». Е.Д. 
Львов розробив для Коломенського й Брянського заводів «Коломенець-1», класичний 
чотирьохколісний трактор. А.А. Унгер створив оригінальний триколісний трактор 
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«Запорожець» з одним широким заднім колесом, що дозволило обійтися без 
диференціала. 

На інших заводах були поставлені на виробництво радянські версії іноземних 
конструкцій, як правило, своєрідні піратські копії, без придбання ліцензій, патентів, 
технологій, на підставі креслень, знятих із закуплених моделей. 

У ході освоєння вносилися неминучі зміни конструкцій, пов'язані з недостачею 
обладнання, відсутністю тих або інших матеріалів і комплектуючих й, навіть, 
необхідністю перекладу розмірів з дюймової системи на метричну (при копіюванні 
американських тракторів «Фордзон» на «Червоному Путиловці» й «Холта» на 
«Більшовик» у Ленінграді). 

При прив'язці конструкції німецького трактора WD-50 фірми Hаnоmаg на 
державному Харківському паровозобудівному заводі в 1923 р. були споконвічно 
внесені істотні зміни при збереженні загальної компоновочної схеми й принципового 
виконання основних агрегатів  і систем. 

У листі від 04.01.24 без номера [30] завод у відповідь на запит від 31.12.23 
№154/15199 повідомив Міжсекторній тракторній комісії Держплана СРСР основні 
зміни при будуванні гусеничного трактора в порівнянні з німецьким зразком: 

1. Розміри циліндрів двигуна збільшені, щоб працював на гасі, гарантовано мав 50 
к.с. на валу двигуна. Німецький зразок пристосований для роботи на бензині, а на гасі 
розвиває 35-39 к.с., що недостатньо для виконання основного виду робіт: 
транспортування важких обозів (механічної тяги для артилерійських систем особливого 
призначення). 

Система циліндрів змінена з біблочної у систему розташованих у ряд чотирьох 
одиночних циліндрів. 

2. Системи радіатора, карбюратора й вентилятора залишилися принципово тими 
ж, але їхні основні розміри збільшені пропорційно збільшенню потужності двигуна. 

3. Радіатор удосконалений так, що можна легко очищати його трубки від накипу. 
4. Вентилятор не усмоктувального типу, а виштовхуючого, що проганяє повітря 

назовні через радіатор. 
5. Змінено конструкцію коробки швидкостей. Прямою швидкістю є не третя, а 

друга. Перша й третя швидкості дорівнюють 2 й 6 км/год. 
6. Збільшено ширину зубів шестірень коробки швидкостей для забезпечення 

передачі більшого обертального моменту з обліком прочністних характеристик 
вітчизняних хромонікелевих сталей. 

7. Зі збільшенням довжини двигуна, коробки швидкостей і механізму заднього 
моста довелося збільшити довжину рами трактора, у зв'язку із чим кількість 
підтримувальних роликів гусениць збільшене з 6 до 7. 

8. Кількість пружин ресор змінилося з 8 до 12, тому що замість 4 роликових візків 
довелося поставити 6. 

Лист закінчується фразою: «У всьому іншому трактор залишився без зміни», хоча 
насправді в конструкцію по тим або інших причинах були внесені численні більш 
дрібні зміни, наприклад, по заміні тумблерів електросистеми , карбюратора системи 
«Бош» на «Зеніт» і т.д. 

Видно, що конструкція трактора піддавалася глибокій й істотній модернізації, що 
була потім продовжена в процесі виробництва, наприклад, зміна конструкції клепаної 
рами для забезпечення можливості зняття нижнього картера двигуна без розбирання 
трактора, заміна литої важкої чавунної нижньої кришки картера двигуна на алюмінієву; 
зміна конструкції заводної ручки, що забезпечує безпечний запуск (для рук). 

Переведення сільського господарства країни на колективні форми праці в 20-30-х 
роках ХІХ вимагало масового виробництва тракторів. У сільському господарстві до 
1930 р. склалася нова кадрова обстановка: молодь потягнулася працювати на 



ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, № 1 (51), 2013 р. 

  97

автомобілях і тракторах. Конструкція тракторів, що випускалися, застаріла й більше не 
відповідала новим вимогам сільськогосподарського виробництва. З'явилася 
необхідність розробити науково-обдуманий типаж тракторів і забезпечити їхнє масове 
виробництво. 

У червні 1930 р. вступив у лад первісток масового тракторобудування 
Сталінградський тракторний завод імені Ф.Е. Дзержинського, з 1931 р. пліч-о-пліч став 
Харківський тракторний завод, кожен з яких був розрахований на випуск 50 тисяч 
тракторів у рік. Ці заводи випускали однакові колісні трактори схеми 4*2 потужністю 
30-32 к.с. 

В 1933 р. з введенням Челябінського тракторного заводу ім. Сталіна випуск на 
перших двох тракторних заводах колісних тракторів був поповнений виробництвом 
потужного  сільськогосподарського трактора С-60, а з 1937р. - С-65. 

На заводі «Червоний Путиловець» замість застарілого «Фордзона-Путиловця» 
початий випуск просапних тракторів «Універсал-1» й «Універсал-2» [9]. У такий спосіб 
був, в основному, реалізований перший типаж тракторів, остаточно завершений в 1946 
р. [18]. 

Висновки. Вибір типу й потужності трактора в будь-якій країні в кожний період 
залежав і нині залежить від багатьох факторів і не є випадковим. У Царській Росії не 
було власного тракторобудування, хоча було чимало творчих особистостей, що 
проектували трактори й двигуни до них на світовому рівні. З виникненням молодої 
радянської Держави створення власного тракторобудування стало не тільки технічним, 
але й політичним завданням.  

У найтяжких економічних умовах 20-30 років ХІХ століття розумом і талантом 
інженерів, техніків, робітників й організаторів виробництва були створені в РРФСР, а 
потім у СРСР центри тракторобудування, що стали базою підготовки кадрів для 
наступного будівництва спеціалізованих тракторних заводів країни. В УРСР в 20-30 
роках на ініціативній основі з мінімальною державною підтримкою був організований 
випуск колісних («Запорожець») і гусеничних («Комунар») тракторів, що не 
поступалися в той час кращим іноземним зразком. 

Обсяги випуску тракторів на універсальних заводах машинобудування не 
задовольняли постійно зростаючої потреби, що змушувала уряд до 1932 р. імпортувати 
трактори для забезпечення роботи колективних форм сільського господарства. Набір в 
20-30 роках ХІХ сторіччя тракторів, що випускалися, у цілому, був досить удалий і 
відповідав сформованому попиту й можливостям експлуатації. 

Неминучим був перехід на будівництво спеціалізованих тракторних заводів, що 
був політично вирішений ще в 1925 р., а реально почався з будівництва в 1929 р. і 
пуску в червні 1930 р. Сталінградського тракторного ім. Ф.Е. Дзержинського. З 
будівництвом СТЗ, ХТЗ і ЧТЗ удалося реалізувати перший типаж тракторів, що 
остаточно був оформлений в 1946 р. 

Перший період виробництва тракторів в 20-30 роках ХІХ сторіччя в СРСР завдяки 
збігу інтересів держави й ініціативи з місць був одним із найяскравіших і вдалих в 
історії створення тракторобудування країни. Він цілком закономірно й швидко перетік 
у другий період - початку масового виробництва тракторів, що дозволило сполучити 
рішення завдань індустріалізації й механізації сільського господарства. 

 
РЕЗЮМЕ 

Статья посвящена анализу периода создания первых тракторов на территории 
Украины в начале ХХ века. Раскрываются предпосылки разработки 
сельскохозяйственных машин и особенности технических характеристик первого 
трактора, описано этапы зарождения отрасли тракторостроения в Украине. 
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SUMMARY 

This article analyzes the development of the first period of tractors in the Ukraine in the 
early twentieth century. Revealed background to agricultural machinery and especially 
technical characteristics of the first tractor, described the stages of nucleation of tractor 
industry in Ukraine. 

Keywords: tractor, towing a car, tractor, crawler tractor, industrialization. 
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НАЙМЕНУВАННЯ РАНГІВ В УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАННЯХ 

РЕВОЛЮЦІЙНОЇ ДОБИ ТА В УКРАЇНСЬКІЙ ПОВСТАНСЬКІЙ АРМІЇ 
 

В.Задунайський, Л.Литвиненко  
 

АНОТАЦІЯ 
Під час революції 1917-1921 рр. у новостворених українських військових 

формуваннях для позначення військових рангів було запроваджено значну кількість 
термінів з козацької доби. Особливо успішно такі заходи здійснювались у формуваннях 
Української Держави Гетьмана П.Скоропадського. Щодо Кубанського козацького 
війська, то тут, попри імперську уніфікацію, все ще функціонувала розгалужена 
українська козацька рангово-посадова система. В роки Другої Світової війни виникла 
Українська Повстанська Армія, в якій теж значну увагу було приділено запровадженню 
української військової термінології для позначення системи ступенів-рангів. При 
цьому, тут вже не утворювалась нова система на основі козацьких взірців, а 
використовувались наробки українських військових формувань революційної доби, 
особливо Української Галицької Армії. 

Ключові слова: Українське Військо, Гетьман П.Скоропадський, Українська 
Галицька Армія, Кубанське козацьке військо, Українська Повстанська Армія, військові 
ранги. 

 
Новітня історія Українського Війська пов’язана з виникненням та розвитком 

різноманітних військових формувань як за часів Української революції 1917-1921 рр., 
так і в роки Другої світової війни. У військових утвореннях тих часів, поряд із 
використанням актуальних наробок тогочасної військової системи, мало місце й 
використання досвіду попередніх українських військових формувань, серед яких 
першорядне значення відігравали різноманітні козацькі структури. При цьому, у 
кожному з українських новотворів використання відповідної козацької спадщини мало 
свої відмінності. Сам факт застосування української козацької термінології мав 
засвідчити національний характер новітніх українських військових утворень. 

Серед тих формувань, що нами беруться для наукового аналізу, відзначимо ті, які 
виникли в роки революції 1917-1921: військові утворення Української Народної 
Республіки (далі УНР), Української Держави Гетьмана П.Скоропадського, Кубанського 
козацтва (в якості збройної потуги автономного державного утворення на Кубані) та 
Української Галицької Армії (далі УГА). Щодо Другої світової війни, то тут йтиметься 
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про Українську Повстанську Армію (далі УПА). 
Ретельний аналіз найменувань рангової системи в українських військових 

формуваннях революційної доби та за часів Другої світової війни є доволі цікавим з 
точки зору адекватності розуміння змісту військово-козацької спадщини під час 
творення новітнього Українького Війська. Певну цікавість результати дослідження 
можуть викликати й у сучасних активістів козацького руху та серед реформістських кіл 
Збройних Сил України. 

Попри актуальність зазначеної проблеми, вона в такому вигляді досі остаточно не 
розроблена у вітчизняній історіографії. Поряд із цим, існує значна кількість робіт, 
присвячених військовому будівництву в Україні за новітніх часів, де розглянуто й 
окремі аспекти запровадження рангової системи в українських військових формуваннях 
як революційної доби, так і періоду Другої світової війни [1]. 

Окремо відзначимо комплексну працю «Історія Українського Війська», в якій 
подано огляд українських військових ступенів і рангів революційної доби [2]. На жаль, 
тут бракує порівняння з козацькими військовими структурами минулих часів та 
тогочасними козацькими військами. Відзначимо й цікаве дослідження М.Литвина, в 
якому наведено рангово-посадову систему легіону «Українські Січові Стрільці» та 
Української Галицької Армії [3]. 

Цікаву інформацію щодо військової структури та окремих рангів Кубанського 
козацького війська містить новітня розробка кубанських дослідників А.Авраменка, 
В.Чумаченка та Б.Фролова [4], а також монографія А.Малукало [5]. 

Окремо виділимо працю польського вченого М. Кротофіла, присвячену історії 
Української Галицької Армії, в якій міститься й огляд рангової системи зазначеної 
армії та здійснено її порівняння з відповідною системою тогочасного Війська 
Польського [6]. 

Певну увагу зазначеній проблематиці приділив і один з авторів цієї статті – 
В.Задунайський, але комплексного порівняння найменувань усіх українських рангових 
систем відповідного періоду у вигляді окремого дослідження досі не здійснив [7]. 

Отже, в історіографії все ще відсутній комплексний аналіз найменувань рангової 
системи, яка функціонувала в українських військових формуваннях революційної доби 
та в УПА, що й обумовило мету представленої статті. 

Джерельною базою пропонованої розробки стали матеріали, почерпнуті у фондах 
ЦДАВО (Центральний державний архів виконавчих органів) України та в ДАКК 
(Державний архів Краснодарського Краю) Росії, а також в опублікованих збірках 
документів. Наявна джерельна база забезпечує достатню достовірність положень та 
висновків цієї статті. 

Спочатку зупинимось на термінах, що використано у ранговій системі 
українських військових формувань революційної доби. Відразу наголосимо, що за часів 
Української Центральної Ради існувала лише система посад, а ранги у тогочасних 
українських військових формуваннях було скасовано [8]. З огляду на зазначене, 
відповідний період у військовому будівництві ми залишаємо поза увагою. 

Натомість, у військах Української Держави Гетьмана П.П.Скоропадського було 
впроваджено повноцінну рангово-посадову систему з урахуванням як доробку часів 
УЦР (мається на увазі найменування посад, які використано й для найменування 
рангів) та рангової системи тогочасних козацьких військ, так і спадщини козацької 
доби. 

Так, згідно наказу № 221 від 16 червня 1918р. затверджено наступні ранги: 
I. На рівні «Козаків»: Козак та Гуртовий. 
II. На рівні «Підстаршин»: Ройовий, Чотовий та Бунчужний. 
III. В якості заступника старшин було запроваджено ранг Підхорунжого.  
IV. На рівні «Молодшої старшини»: Хорунжий та Значковий. 
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V. На рівні «Булавної старшини»: Сотник, Військовий Старшина та Полковник. 
VI. На рівні «Генеральної старшини»: Генеральний Хорунжий, Генеральний 

Значковий та Генеральний Бунчужний [9]. 
Окреме місце, вочевидь, відводилось рангу-посаді «Гетьман», що обіймав сам 

П.П.Скоропадський. 
Наведена система українських рангів стала першою спробою забезпечення 

функціонування повноцінної рангово-посадової системи за революційної доби, а тому 
огляд наступних розробок тих часів буде здійснено з урахуванням її змісту. 

Після приходу до влади Директорії УНР, спочатку (як і за часів УЦР) у 
Наддніпрянській Армії (далі НА) УНР (так тоді офіційно називалось Українське 
Військо, утворене на теренах тогочасної УНР) існувала лише система посад. 
Запровадження рангів розпочалося 9 квітня 1919 р., коли введено систему ступенів, а 
повноцінні ранги поширено влітку того ж року [10]. 

Згадана рангова система мала певні відмінності від розробки часів Гетьмана 
П.П.Скоропадського: 

- на рівні «Козаків» замість Гуртового запроваджено ранг Старший Козак; 
дозволено паралельно вживати терміни Козак, Стрілець та Пушкар; 

- на рівні «Підстаршин» замість Чотового почалось використання терміну 
Чотар; 

- на рівні «Молодшої старшини» додано ранг Поручника; 
- на рівні «Булавної старшини» додано ранг Підполковника; 
- на рівні «Генеральної старшини» запроваджено інше найменування рангів: 

Генерал-хорунжий, Генерал-поручник та Генерал-полковник. 
Наведена рангова система була лише частково доопрацьована взимку 1920 р. і 

оприлюднена у наказі № 8 від 12 березня 1920 р. [11]. В ній відбулись такі зміни: 
- замість «Старшого Козака» знову введено ранг «Гурткового»; 
- ранг «Підхорунжого» перенесено до рівня «Підстаршин» 
- скасовано ранг «Значкового»; 
- ранг «Сотника» переведено до рівня «Молодшої старшини». 
Розглянута система рангів виявилась останньою в історії становлення НА УНР. 
Ведучи мову про військові формування УНР, слід окремо зупинитись на ранговій 

системі УГА. Згадана армія являла собою збройну потугу Західно-Української 
Народної республіки (ЗУНР), а після Акту Злуки від 22 січня 1919 р. – Західної області 
Української Народної Республіки (ЗОУНР) [12]. При цьому, вона різнилась від НА УНР 
у багатьох аспектах, у тому числі й у царині рангово-посадової системи. 

Огляд рангової системи УГА буде здійснено на основі матеріалів військового 
керівництва Директорії УНР за 1919 р.  

Так, згідно порівняльної таблиці в УГА влітку 1919 р. існувала така система 
рангів:  

I. На рівні «Стрільців»: Стрілець (Пушкар), Старший стрілець;  
ІІ. На рівні «Підстаршин»: Вістун, Десятник та Булавний;  
ІІІ. На рівні «Заступників старшин»: Підхорунжий;  
IV. На рівні «Молодшої старшини»: Хорунжий, Чотар, Поручник;  
V. На рівні «Булавної старшини»: Сотник, Отаман, Підполковник, Полковник;  
VІ. На рівні «Генеральної старшини»: Генерал-четар, Генерал-Поручник, Генерал-

сотник [13]. 
Окремо звернемо увагу на те, що наведені назви рангів поділено на VІ рівнів 

відповідно до взірців НА УНР, але в УГА існувало V рівнів (рівня «Заступник 
старшин» не існувало і ранг «Підхорунжого» відносився до Підстаршин, а ранг 
«Сотника» належав до Молодшої старшини) [14]. 
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Окремо зупинимось на ранговій системі Кубанського козацького війська, що 
значною мірою зберігала козацьку спадщину минулих століть, зазнавши лише 
часткової уніфікації під тиском царату. Система рангів згаданого козацького війська 
мала такий вигляд: 

I. На рівні «Козаків»: Козак та Приказний 
II. На рівні «Підстаршин»: Молодший урядник, Старший урядник та Вахмістр; 
III. На рівні «Заступників старшин»: Підхорунжий; 
IV. На рівні «Молодшої старшини»: Хорунжий, Сотник, Підосавул та Осавул; 
V. На рівні «Булавної старшини»: Військовий Старшина та Полковник; 
VI. На рівні «Генеральної старшини»: Генерал-майор, Генерал-лейтенант та 

Генерал кавалерії (повний Генерал) [15]. 
Завершивши оприлюднення рангових систем українських військових утворень 

революційної доби 1917-1921 рр. здійснемо їх порівняння як з попередніми 
українськими козацькими аналогами, так і між собою, врахувавши й впливи імперських 
систем. 

Для здійснення зазначеного порівняння з українською козацькою спадщиною 
наведемо й перелік рангів, що застосовувався за козацьких часів. Тут ми зосередимось 
на рангово-посадовій системі Війська Запорозького (мається на увазі Гетьманщина) з 
огляду на її чіткішу структуру. Відразу наголосимо, що тут йшлося одразу як про 
ранги, так і про посади у козацькому військовому формуванні. Так, на Гетьманщині 
рангова система мала такий вигляд: 

- першу позицію, вочевидь, посідав Козак; 
- другу сходинку займав Отаман первинної ватаги-загону; 
- на рівні Сотні визначались такі старшини: «Сотник», «Сотенний осавул», 

«Сотенний писар», «Сотенний хорунжий», а також «Городовий і Курінний отамани»; 
- на рівні Полку визначались такі старшини: «Полковник», «Полковий 

осавул», «Полковий хорунжий», «Полковий писар», «Полковий обозний» та «Полковий 
суддя»; 

- на вищому керівному рівні Війська Запорозького визначалась «Генеральна 
старшина»: «Генеральний писар», «Генеральний обозний», «Генеральний осавул», 
«Генеральний суддя», «Генеральний хорунжий», «Генеральний бунчужний» та 
«Генеральний підскарбій»; 

- Вищу сходинку козацької ієрархії посідав сам «Гетьман» [16]. 
Згодом у козацькій старшинській системі через брак відповідних посад 

запроваджено ранги: «Бунчуковий товариш» (йшлося про старшин вищого рівня, які 
мали статус полкової старшини) та «Значковий товариш» (йшлося про старшин 
сотенного рівня). 

Стосовно Запорізької Січі слід зазначити, що тут визначалось кілька рівнів 
старшин, які мали, переважно, виборний характер й стали взірцем для старшинських 
рангів Гетьманщини. До речі, на Січі вищий рівень старшин називався «Військова 
старшина», складаючись з «Військових» чи «Кошових» Отамана, Судді, Осавула тощо 
(як і у згаданому переліку на Гетьманщині) [17]. Тут окреме значення відводилось і 
«Курінній старшині», що за функціями й назвами дублювала «Військову старшину», 
але на рівні окремого куреня (за часів Нової Січі нараховувалось аж 38 куренів). Під 
час військових походів додатково призначалась і «Наказна» чи «Похідна» старшина 
(«Полковники», «Сотники» тощо). 

Співставлення найменувань рангових систем українських військових формувань 
революційної доби зі взірцями козацьких часів дає підстави для наступних міркувань:  

1) В усіх українських рангових системах революційної доби використано 
такі історичні козацькі ранги як: «Козак», «Підхорунжий», «Хорунжий», «Сотник» і 
«Полковник». 
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2) Система військових чинів Кубанського козацького війська була, значною 
мірою, безпосереднім продовженням відповідної козацької спадщини минулих часів 
(маємо на увазі ранги: «Козак», «Підхорунжий», «Хорунжий», «Сотник», «Підосавул», 
«Осавул», «Військовий старшина» та «Полковник»); дещо відмінними були 
підстаршинські ранги «Молодший урядник» і «Старший урядник» (мали характер 
певної новації, але в україномовному контексті); впливи імперської армійської системи, 
вочевидь, позначились на ранзі «Приказний» і «Вахмістр», а генеральські чини 
повністю співвідносились з армійськими аналогами. 

3) Найбільше історичних козацьких термінів для найменування рангів 
використано у рангово-посадовій системі Української держави Гетьмана 
П.П.Скоропадського (окрім 5, згаданих вище, додатково запроваджено терміни: 
«Значковий», «Генеральний Хорунжий», «Генеральний Значковий» та «Генеральний 
Бунчужний»; слушно використано ранг «Військовий Старшина», запозичений з 
системи військових чинів Кубанського козацтва; застосовано й ранг-посаду 
«Гетьман»). 

4) Найменшу кількість історичних козацьких термінів використано у 
ранговій системі УГА («Підхорунжий», «Хорунжий», «Сотник» та «Полковник» і 
частково – «Отаман»), натомість тут помітна найбільша кількість українських 
новотворів («Стрілець», «Старший стрілець», «Вістун», «Десятник», «Чотар», 
«Генерал-четар» та «Генерал-сотник») що пояснюється як опосередкованістю 
історчиних зв’язків з козацькими формуваннями, так і прагненням до новітнього 
українського військового будівництва. 

5) У ранговій системі НА УНР помічаємо, приблизно, рівне співвідношення 
історичної козацької термінології та новотворів для найменування рангів. 

6) Окремо відзначимо присутність суттєвого впливу імперських систем 
військових чинів чи рангів, що функціонували як у Російській, так і Австро-Угорській 
Арміях. Наголосимо, що рівні старшинських і підстаршинських рангів повністю 
відповідали імперським взірцям і лише були перейменовані за допомогою історичних 
козацьких термінів та адекватних новотворів [18]. 

Отже, рангова система українських військових формувань революційної доби 
була запроваджена з урахуванням як взірців історичних і тогочасних козацьких 
формувань, так і постімперських стереотипів, а також шляхом поширення адекватних 
українських новотворів. Окреме місце посідає система чинів Кубанського козацького 
війська, що значною мірою зберегла історичну систему українських рангів, хоча й 
зазнала певного імперського впливу. Серед новостворених українських військових 
формувань найбільше історичну козацьку спадщину та досвід тогочасних козацьких 
утворень було використано у ранговій системі військ Української Держави Гетьмана 
П.П.Скоропадського, а найменше – в УГА. Натомість, найбільше українських 
новотворів помічаємо у ранговій системі УГА. Такий результат став наслідком 
обмежених історчиних зв’язків Західної України з історичними козацькими 
формуваннями, що надолужувалось запровадженням успішних українських новотворів. 

Далі перейдемо до огляду рангової системи УПА. Так, за наказом від 27 серпня 
1943 р. у цьому військовому формуванні мало бути запроваджено таку систему 
ступенів-рангів: 

I. На рівні «Козаків»: Козак та Вістун. 
II. На рівні «Підстаршин»: Десятник, Старший десятник та Підхорунжий.  
IІІ. На рівні «Молодшої старшини»: Хорунжий, Поручник та Сотник. 
ІV. На рівні «Булавної старшини»: Осаул, Підполковник та Полковник. 
V. На рівні «Генеральної старшини»: Генерал-хорунжий, Генерал-поручник та 

Генерал-полковник [19]. 
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Проте, наведену систему впродовж короткого часу було дещо змінено й вона на 
1944 р. набула такого вигляду: 

I. На рівні «Рядових»: Стрілець та Старший Стрілець. 
II. На рівні «Підстаршин»: Вістун, Старший вістун, Булавний та Старший 

булавний.  
IІІ. На рівні «Молодшої старшини»: Хорунжий, Поручник та Сотник. 
ІV. На рівні «Булавної старшини»: Майор, Підполковник та Полковник. 
V. На рівні «Генеральної старшини»: Генерал-хорунжий, Генерал-поручник та 

Генерал-полковник [20]. 
До речі, ранги Генерал-поручника та Генерал-полковника ніколи в УПА не 

присвоювались [21] 
Відразу наголосимо на тому, що наведені системи рангів УПА свідчать не стільки 

про заходи щодо творення нової термінологічної системи для найменування 
уніфікованої структури рангів, а про використання досвіду УГА та НА часів УНР. 

Аналізуючи представлені системи рангів-ступенів, помічаємо намагання 
керівництва УПА спочатку запровадити більшу кількість термінів козацького зразка, 
але потім такі підходи було обмежено. Зокрема, рівень «Козаки» замінено на рівень 
«Рядові», що супроводжувалось і заміною первинного рангу «Козак» на «Стрілець». 
При цьому, у першому варіанті системи рангів УПА помічаємо певний паритет між 
кількістю термінів з обох систем, а у другому варіанті вже домінують терміни з УГА. 
Пояснити це можна більшим впливом й авторитетом серед старшин та рядових бійців 
досвіду «Українського Січового Стрілецтва» та створеної на його основі УГА, бо 
основу УПА становили мешканці Західної України. 

Відзначимо й те, що поряд із термінами з українських військових формувань 
революційної доби мало місце використання й тогочасних військових найменувань. 

Щодо опосередкованого зв’язку з історичною козацькою спадщиною, то про це 
свідчить використання низки термінів як у першому («Козак», «Підхорунжий», 
«Хорунжий», «Сотник», «Осаул» та «Полковник»), так і другому – основному 
варіантах («Булавний», «Хорунжий», «Сотник» та «Полковник»). 

Порівнюючи основний варіант системи рангів УПА з відповідними системами 
українських військових формувань революційної доби 1917-1921 рр. наголосимо на 
присутності чіткого зв’язку між ним – особливо зі взірцями рангової системи УГА. 
Поряд із цим, мало місце і певне збіднення термінологічної системи УПА у порівнянні 
з попередніми українськими ранговими системами щодо використання козацької 
історичної термінології через зменшення актуальності цих досягнень та наявність 
нових взірців для наслідування з тої ж революційної доби. 

Наприкінці нащого дослідження наголосимо на тому, що в українських 
військових формуваннях революційної доби та в УПА для найменування тих чи інших 
рангів значною мірою використовували терміни з історичної козацької спадщини, 
намагаючись наголосити на українському змісті новостворених військових формувань 
та прагнучи засвідчити тяглість українських військових традицій на противагу 
іноземним, в першу чергу імперським впливам та взірцям.  

Представлена стаття не вичерпує всієї глибини зазначеної проблематики, що 
обумовлює доречність подальшого дослідження української рангово-посадової системи 
за новітніх часів як вітчизняними, так і зарубіжними науковцями. 
 
РЕЗЮМЕ 

Во время революции 1917-1921 гг. в украинских войсках для обозначения рангов 
было использовано наименования казачьих времен. Особенно успешно это проходило 
при Гетмане П.Скоропадском. В Кубанском козачьем войске сохранилась основа 
прежней казачьей ранговой системы. В годы Второй мировой войны возникла 
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Украинская Повстанческая Армия, в которой тоже было введено украинскую военную 
терминологию на основе разработок украинских военных формирований 
революционных времен, особенно Украинской Галицкой Армии. 

Ключевые слова: Украинская Армия, Гетман П.Скоропадский, Украинская 
Галицкая Армия, Кубанское казачье войско, Украинская Повстанческая Армия, ранги. 
 
SAMMARY 

During the revolution of 1917-1921. in the Ukrainian army to indicate rank was used 
name Cossack times. Particularly successful when it passed hetmans P.Skoropadskom. In 
Kuban kozachem army remained on the former Cossack rank system. During the Second 
World War there was a Ukrainian Insurgent Army, which was also introduced by Ukrainian 
military terminology on the basis of development of Ukrainian military formation of the 
revolutionary era, especially the Ukrainian Galician Army. 

Key words: Ukrainian Army, Getman P.Skoropadsky, the Ukrainian Galician Army, 
the Kuban Cossack army, the Ukrainian Insurgent Army, the military ranks 
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ МЕШКАНЦІВ 
УКРАЇНСЬКИХ МІСТ В ПЕРІОД НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОЇ 

РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1920 РР. 
 

В.Ж. Попов 
 
АНОТАЦІЯ 

У статті розглядається психологічний стан міського населення України в 1917-
1920 рр. Визначається вплив конкретних революційних подій на трансформацію 
суспільних настроїв. Охарактеризовані соціальні почуття, які домінували на різних 
етапах кризового періоду. Робиться спроба охарактеризувати емоційне ставлення 
міських мешканців до подій, що відбувалися, залежно від їх соціального статусу. 
Аналізуються наслідки складних процесів у суспільній психології для подальшої долі 
окремих соціальних груп та суспільства в цілому. 

Ключові слова: міста України, національно-демократична революція 1917-1920 
рр., суспільні настрої, соціальна психологія, соціальна мімікрія, правовий нігілізм. 

 
Суспільні настрої – це соціально-психологічне явище, яке характеризується 

певним станом почуттів соціальних груп та суспільства в цілому. Суспільні настрої 
накладають відбиток на соціальну поведінку. Їх емоційними проявами можуть бути 
страх, апатія, депресія, ентузіазм тощо. Це важливий елемент реальності, який у своїй 
діяльності враховують державні управлінці, політики, підприємці. Формування 
суспільних настроїв та їх трансформації відбуваються під впливом змін економічних та 
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політичних обставин. Велику роль у цьому процесі грають засоби масової інформації та 
канали неформальної комунікації. Трансформаційні процеси у суспільній психології 
під час повсякденного існування у кризових умовах представляють науковий інтерес, 
оскільки духовно-емоційний стан суспільства безпосередньо впливає на тривалість і 
характер кризи, темпи та засоби її подолання. Період Української національно-
демократичної революції 1917-1920 рр. надає яскраві приклади змін у суспільних 
настроях для теоретичного узагальнення. 

Певні аспекти теми, що пропонується до розгляду, знаходили відображення у 
працях вітчизняних науковців. Перші спостереження та висновки стосовно морально-
психологічного стану українського населення за часів революції зробили сучасники та 
активні учасники подій, видатні політичні діячі М.С. Грушевський [1], В.К. 
Винниченко [2], П.П. Скоропадський [3], М. Шаповал [4]. Їх твори є не тільки 
значними здобутками в історіографії зазначеної у назві проблеми, а водночас й цінними 
історичними джерелами. У радянській історіографії слід згадати про розгляд 
трансформацій у психології селянства, фабрично-заводських робітників, трудящих 
жінок, який здійснили відповідно Ю.Ю. Кондуфор [5], І.Ш. Чорномаз [6], Ж.П. 
Тимченко [7]. У сучасний період аналіз ставлення до революційних подій в Україні з 
боку робітництва зроблений у дослідженнях Б.І. Андрусишина [8] та О.П. Реєнта [9]. 
Настрої, які переважали у селянському середовищі, характеризують В. Ткаченко [10] та 
І.В. Хміль [11]. На прикладі міста Бердянська цієї теми стисло торкаються В.М. Чоп та 
І.І. Лиман [12]. В цілому суспільна психологія міських мешканців періоду національно-
демократичної революції ще не ставала предметом окремого дослідження. 

Метою пропонованої статті є вивчення стану та динаміки настроїв міського 
населення України в 1917-1920 рр. Для досягнення поставленої мети передбачається 
вирішення наступних завдань: 

- охарактеризувати основний зміст суспільних настроїв у міському середовищі в 
період національно-демократичної революції в Україні; 

- проаналізувати причини трансформації суспільних настроїв залежно від подій 
революції; 

- визначити соціальний склад носіїв та виразників різних настроїв. 
На початку революції, у 1917 році, українське суспільство у повсякденному житті 

зберігало певні традиційні форми взаємодії. Як відзначав у своїх спогадах Д.І. 
Дорошенко, «життя ще йшло за інерцією, за заведеним порядком, ще не було зовсім 
зруйновано поняття про законність» [13]. Сучасник подій О. О. Гольденвейзер згадував 
про той же період: «На фронті було зимове затишшя, продовольчий стан не 
загострювався, і життя текло своєю чергою» [14]. Тим часом поступово у суспільстві 
накопичувалася соціальна напруга, виявлялися екстремістські настрої. Загострення 
обстановки супроводжувалося вуличним безладдям і закликами до насильницького 
вирішення проблем. Сучасник подій В. Кравченко згадував: «Потріскали всі шви 
привичного щоденного життя. Демонстрації, прапори, радісні вигуки; час-до-часу 
стрілянина – а понад це все, немов повідь над ними, балачки, балачки, балачки» [15]. 
Панічні настрої формувалися звичайними співрозмовниками, які «ходять по вулицях, 
полохливо озираючись, говорять тільки пошепки, повідомляють страшні новини, 
передбачають майбутні жахи. І все вони знають з достовірних джерел, від надійних 
осіб. Все вони самі бачили, самі чули. Заходять до будинків, та усюди несуть за собою 
отруту і заразу свого шепоту, лякають таких же точно, як самі вони» [16]. В.К. 
Винниченко відзначав, що «жага сильної, твердої влади була не тільки у широких мас 
населення, не тільки у знервованого й втомленого обивателя, але й у більш 
організованих, свідомих елементів, навіть серед кругів самої Центральної Ради» [17]. 

У дні наступу більшовиків на Київ, у січні 1918 р., обивателі вперше зіткнулися з 
бойовими діями. Міські жителі «ще не пристосувалися до громадянської війни, не 
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навчилися ховатися від небезпеки, не уявляли собі розмірів її» [18]. Агресія з Півночі 
вплинула на емоційне ставлення пересічних громадян до української влади. В.К. 
Винниченко, пробираючись з Києва на південь, був вражений тим, «з якою неповагою, 
люттю, з яким мстивим глумом» прості громадяни, переважно солдати, говорили «про 
Центральну Раду, про Генеральних секретарів, про їхню політику» [19]. Політичний 
діяч М. Шаповал писав: «Апатія, безвольність, розклад, реакція – такі головні риси 
тодішнього настрою як влади, так і суспільства. Що якийсь вихід має бути – для 
всякого було ясно. Всі хотіли зміни влади, хоч ніхто не знав, на яку владу замінити» 
[20]. 

Наслідки приходу до України німців для суспільних настроїв більшість 
мемуаристів оцінювала однаково. С. Сумський відзначав: «Віра у силу німців була 
величезна, і обивательська маса раділа тому, що, по-перше, наступить порядок, а, по-
друге, створяться відносини старі, такі, до яких відвіку звикли – відносини хоча й 
військової окупації, але не комуністичної диктатури» [21]. Як підкреслював М.М. 
Могилянський, «з появою німців, як за помахом чарівного жезла, без жодних загроз або 
погрожуючих оголошень, зникли всякі грабежі і насильства. Обиватель зітхнув вільно» 
[22]. З ним погоджувався О. О. Гольденвейзер: «Влітку і восени 1918 року життя у 
Києві било ключем. На вулицях було незвичайне пожвавлення» [23]. Російська 
журналістка Н.О. Теффі, опинившись в Україні, залишила такі спостереження: «Чим 
ближче до Києва, тим жвавіше станції. Платформами ходять люди, що жують. Вираз 
облич здивовано - задоволений» [24]. 

У той же час свідки подій ділилися враженнями про зростання тривожності, 
скаржилися на якийсь психологічний дискомфорт, що продовжувався. В.І. Гурко писав 
про цей час: «Спостерігався розпад моралі, як незмінний супутник всіх великих 
потрясінь. Більшовицький дух захоплював і вищі шари народу» [25]. Р.Б. Гуль звертав 
увагу на відчуття: «якоїсь квапливості, передчуття неминучого кінця. Люди, що 
веселяться, неначе відчувають за собою гонитву і поспішають провести так «хоч 
годину»... Упевненість в близькій небезпеці розділяється всіма...» [26]. Образно 
сформулювала свою думку Н.О. Теффі: «Перше враження – свято. Друге – станція, 
вокзал перед третім дзвінком. Дуже неспокійна, дуже жадібна суєта для радісного 
свята. Ніхто не обдумує свого положення, не бачить подальших кроків. Спішно хапає і 
відчуває, що доведеться кинути» [27]. 

Багато очевидців відзначали зростання конфліктного потенціалу, зокрема, Р.Б. 
Гуль: «З кожним днем тривога серед обивателів збільшується. В робочих кварталах все 
частіше збираються на вулицях темні купки, про щось говорять, і, углядівши взвод 
офіцерів, розходяться, озираючись із злобними, двозначними усмішками...» [28]. Н.О. 
Теффі спостерігала подібне явище в Одесі: «Вранці, очманілі вином, азартом і 
сигарним димом, виходили з клубів банкіри і цукрозаводчики, моргали на сонці 
запаленими віями. І довго дивилися їм услід важкими голодними очима темні типи з 
Молдаванки, що риються в горіховій шкаралупі і ковбасних шкурках, та підбирають 
біля під'їздів огризки та недоїдки» [29]. 

Така обстановка не могла не позначитися на масовій свідомості. В.К. Винниченко 
печально констатував, що «українське патріотичне громадянство не дуже спішило на 
поміч своєю кишенею своєму національно-політичному центрові» [30]. Посол 
Фінляндії Г. Гуммерус відзначав, що українська дрібна буржуазія жила «осторонь і від 
розваг вищого класу, і від розумових вправ інтелігенції, як і раніше заробляючи на хліб 
щоденний». Робітники, за його думкою, «демонстрували дивну байдужість, під якою, 
можливо, ховали свої таємні надії на скорий прихід більшовиків» [31]. Мічман Вавілов 
з Катеринославського бюро Добровольчої армії у жовтні 1918 р. інформував, що «у 
міських масах абсолютно відсутній патріотичний настрій, а низи безумовно 
співчувають більшовизму» [32]. Ад'ютант генерала Грішина-Алмазова на початку 
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грудня 1918 р. заніс до щоденника враження про Одесу: «Жваво і шумно, як завжди у 
святковий день. Тротуарами бродять натовпи одеситів, безтурботних, дозвільних та 
байдужих до політики» [33]. Пізня осінь принесла нові потрясіння, і настрій пересічних 
громадян еволюціонував від байдужості у бік смутку і безвихідності. «Тільки сутінки 
закрадуться до кімнати – на душі туга, - ділився переживаннями якийсь харків'янин. - 
Бродиш з кута в кут, як тінь. Хочеться бігти, абикуди до світла, до людей. Але куди?» 
[34]. 

Після приходу більшовиків пануючим настроєм населення стало прагнення, по-
перше, пристосуватися до нової влади, і по-друге, не виділятися з натовпу. Як відзначав 
сучасник подій В.В. Корсак, «всі чоловіки були одягнені одноманітно: царювали високі 
чоботи і захисний колір. Натовп був новий, незвиклий. Це не була стара знайома 
публіка, де всякого можна було поставити на своє місце: це – педагог, це – комерсант, 
це – іноземець, це – шулер. Відбулося щось, що все змінило» [35]. Більш того, одяг 
виконував ще одну соціальну функцію: «Більшовики і петлюрівці форми не носили; 
відсутність її діяла на населення заспокійливо, як натяк на дійсну рівність людей» [36]. 
Втім, змінився не тільки одяг. Іншою стала поведінка. «Хода у всіх стала швидка і 
рішуча. Мабуть, люди добре знали, куди біжать, і навіщо біжать. У більшості 
перехожих вгадувалися радянські службовці – стурбовані, покірливі, голодні» [37]. 
Прагнення до соціальної мімікрії спостерігалося і у Криму у 1920 році. Полковник 
армії Врангеля, що не пішов з білими, «перешив частину одягу, щось було зшито 
уручну, оскільки у господарів не було швейної машини». Він спробував додати 
«пролетарське забарвлення» і іншим членам своєї сім'ї, але «у бабусі все одно зберігся 
аристократичний вигляд» [38]. 

Полковник Добровольчої армії Тарасевич у травні 1919 р. переважаючим 
настроєм мешканців Харкова назвав смуток [39]. На залізницях скопилися натовпи 
людей, що їхали за продовольством. «Усюди плач і прокляття. Натовпи такі розлючені, 
що приклади, що пускаються в хід, не допомагають» [40]. У червні 1919 р. життя 
одеситів при більшовиках оцінило місцеве відділення білогвардійської «Азбуки»: «На 
вулицях іноді підіймається тривога. Причинами таких тривог є часом найнікчемніші 
явища. Серед населення не перестають циркулювати чутки то про англійський десант, 
то про наступ румун, німців, поляків та ін.» [41]. 

Прихід до України білогвардійців знов змінив обивательську психологію. В.В. 
Корсак зафіксував свої відчуття від перших днів білої влади: «Ще вчора можна було 
подумати, що Київ зовсім обезлюдів, а сьогодні – розряджені жінки, військові у формах 
і з орденами, урядовці – з петлицями і значками» [42]. У той же час робочі ставилися до 
білих із самого початку насторожено. У листопаді 1918 р. капітан Добровольчої армії 
Шуберт звернув увагу на те, що в Маріуполі «настрій нервовий – всього побоюються» 
[43]. І хоча вантажники і персонал залізниці були налаштовані миролюбно, «вантажили 
вугілля охоче», [44], але «на погони робітники косяться недружньо» [45]. Капітан 
першого рангу Дмитрієв у доповідній записці від 30 листопада 1918 р. відзначив, що 
«зміна властей, повний хаос в управлінні, у транспорті і постачанні населення 
необхідними товарами викликали у більш забезпеченої частині населення прагнення до 
порядку і законності» [46]. Місцеве населення політикою займалося мало, до приходу 
Добровольчої армії воно віднеслося байдуже, не «чекаючи від неї особливих благ і 
полегшення матеріального положення» [47]. Журналіст О. Дроздов писав, що 
губернські міста та «тихі ведмедячі містечка» були «задавлені неповороткою і важкою 
повітовою пліткою та тупою байдужістю до всього білого і всього червоного» [48]. 

Влітку 1919 р. у політичному звіті білогвардійського відділу пропаганди 
наголошувалося, що «настрій населення Штеровського району (Донбас) явно 
більшовицький». Кілька разів переходячи з рук у руки, населені пункти району справно 
давали червоним поповнення. «Коли Штеровка була узята вперше «марківцями», 
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настрій населення був менш більшовицьким. Але їх змінили донці, які почали 
грабувати, і населення сильно «почервоніло» [49]. Поступово настрої байдужості та 
песимізму оволоділи і білогвардійцями. Поручик Г. Вєнус у Харкові вислухав від 
якогось ротмістра таку пораду: «Треба глибоко у кишені запустити руки, навчитися 
свистіти крізь зуби, та проходити повз всіх подій» [50]. В.В. Шульгін казав відверто: 
«Ми майже ненавиділи народ, за який гинули. Ми ненавиділи селянина за те, що у 
нього тепла хатина, ситний, хоча і простий стіл, шматок землі і сім'я його тут же біля 
нього в хатині. Ми ненавиділи городян за те, що вони п'ють каву, читають газети, 
ходять до кінематографу, танцюють, веселяться» [51]. 

Багаторічне громадянське протистояння зробило для обивателів звичними бойові 
дії, а проблема забезпечення харчуванням та інші потреби стояли деколи набагато 
гостріше, ніж проблема безпеки. На початку жовтня 1919 року у Києві В.В. Корсак 
стояв у черзі за хлібом. «Пекарня була ще закрита. З боку Святошина доносилася 
артилерійська стрілянина. Ніхто нею не цікавився, увага всіх була зосереджена на 
дверях булочної. На вулицях тривоги не помічалося» [52]. Радянський політробітник В. 
Пугачов повідомляв у доповідній записці: «Коли я перебирався через фронт ворога, у 
лісі багато хто рубав дрова» [53]. Подібна картина спостерігалася у Бердянську у грудні 
1920 р. Коли махновці зробили рейд на місто, «цивільні жителі, незважаючи на бій, із 
цікавості та у справах повиходили на вулицю. Нескінченна війна вже привчила їх не 
звертати уваги на постріли» [54]. 

Окупація Києва поляками навіть не вплинула на масові настрої мешканців міста: 
«За більш ніж два роки уходи та приходи влади встигли втратити новизну. Населення 
звикло до них, і взагалі поставилося байдуже й до останнього уходу. Більшість 
населення не жаліла про ухід радянської влади. Але й від приходу поляків не чекали 
нічого хорошого; не було віри у міцність та довгу тривалість їх перебування» [55]. 

Остаточна евакуація білих з Криму супроводжувалася черговими 
трансформаціями у суспільних настроях. По-перше, населення поставилося з 
недовірою до відомостей про прорив червоних. «Вочевидь, воно не надавало 
особливого значення тривожним чуткам, які так часто виникали, а потім не 
підтверджувалися». По-друге, життя пересічних городян було таким злиденним, що 
виникала загальна думка: «Ну і нехай прийдуть більшовики. Все одно гірше не буде» 
[56]. Мешканці Криму, «випробувавши вже раніше більшовизм, знали, що принесе 
третій прихід червоних, і було видно у їх запізнілій запобігливості бажання загладити 
недолік уважності» до білих у попередній час [57]. 

Індивідуалізм, байдужість, апатія панували у суспільстві і після остаточного 
утвердження в Україні радянської влади. Ревкоми Маріуполя, Мелітополя, Бердянська, 
Олександрівська регулярно розподіляли газети серед населення, яке ставилося до них 
співчутливо. У той же час настрій населення міст характеризувався як « абсолютно 
пасивний» [58]. 

Таким чином, для окремих етапів національно-демократичної революції 1917-
1920 рр. в Україні була характерна перевага різних типів суспільних настроїв. У перші 
місяці революції міське населення намагалося зберегти традиційні форми існування, 
але з часом наростали такі відчуття, як правовий нігілізм та соціальний екстремізм. 
Протягом 1917-1918 рр. формувалася перевага насильницьких методів управління на 
всіх рівнях. В результаті серед обивателів розповсюджувалися страх і панічні настрої. 
Їх проявом у психологічному відношенні були дві тенденції – або прагнення встигнути 
реалізувати нові можливості в умовах наростаючого хаосу, або бажання піти від 
реальних проблем у якийсь ілюзорний світ. До речі, ці тенденції часто-густо збігалися. 
Подальше погіршення умов життя вело до посилення відчуттів смутку і безвихідності. 
У 1919-1920 рр. серед мешканців міст, де затверджувалася радянська влада, виникло 
прагнення замаскуватися, загубитися у натовпі «соціально близьких». При будь-якій 
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владі для пересічних громадян були характерні неадекватні психологічні реакції з 
нікчемного приводу. Відсутність достовірної інформації примушувала довіряти будь-
кому, деколи найбезглуздішим чуткам. Первинною реакцією на екстремальні умови 
побуту було постійне очікування небезпеки, потім формою психологічного захисту 
з'явилася байдужість, як відповідь на безперервну загрозу. За часів закінчення 
революції спостерігалося зниження відчуття небезпеки, апатія і увага до побутових 
дрібниць при втраті основних цінностей. Такий соціально-психологічний набір став 
основою затвердження влади більшовиків, оскільки головною потребою стало 
прагнення до встановлення порядку, хай навіть диктаторськими методами. 

 
РЕЗЮМЕ 

В предлагаемой статье изучаются процессы, связанные с психологическим 
состоянием жителей промышленно развитых городов Украины в условиях революции. 
Рассматривается динамика настроений, формировавшихся в обществе в обстановке 
многолетнего экономического и политического кризиса. Делается попытка 
охарактеризовать влияние социального статуса граждан на их отношение к 
происходившим в стране событиям. Определяется характер эмоционального состояния 
горожан на разных этапах революции. 

Ключевые слова: города Украины, национально-демократическая революция 
1917-1920 гг., общественные настроения, социальная психология, социальная 
мимикрия, правовой нигилизм. 

 
SUMMARY 

In the offered article the processes related to the psychological state of habitants of the 
industrially developed cities of Ukraine in the conditions of revolution are studied. The 
dynamics of the moods formed in society in the situation of many years economic and 
political crisis is considered. It is given it a shot to describe influence of social status of 
citizens on their attitude toward taking place in a country events. The character of the 
emotional state of townspeople on different stages of revolution is determined.. 

Keywords: cities of Ukraine, national-democratic revolution of 1917-1920, public 
moods, social psychology, social mimicry, legal nihilizm. 
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ОРГАНIЗАЦIЇ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ УСРР У 1920-ТІ РОКИ 
 
Н.О. Аксакова 
 
АНОТАЦІЯ 

Статтю присвячено вивченню процесу створення, організаційного становлення та 
функціонування організацій загально студентського представництва, студентських 
профспілок та економічних студентських формувань педагогічних інститутів та 
технікумів в УСРР у 1920 – і роки. Розглянуто форми і напрямки діяльності 
студентських організацій педагогічних ВНЗ, державну політику щодо існування у 
вищій школі студентських угрупувань «старої школи», правові підстави їх діяльності. 
Визначено місце і роль організацій студентства у процесі розбудови нової української 
радянської системи педагогічної освіти. 

Ключові слова: організації студентів, педагогічні ВНЗ, організації загально 
студентсьго представництва, студентські профспілки, КППУчі, студентська кооперація, 
каси взаємодопомоги, земляцтва, бюро праці. 

 
Впродовж 1920-х років у педагогічних iнститутах i технiкумах йшов пошук нових 

форм, методiв та засобiв регулювання соціального складу студентства i 
комплектування колективів студентів.. В прямій залежності від соціального складу 
студентства знаходились типи студентських угрупувань, форми і напрямки їх 
діяльності.  

Проблема створення та діяльності організацій студентів педагогічних ВНЗ в 
історичній літературі окремо не вивчалась. Проте загальні підходи щодо створення, 
визначення типів та напрямків їх діяльності ми знаходимо у працях В.Липинського та 
Х.Кравчук[1]. Розробка проблем закладених у даному матеріалі стала можливою 
завдяки залученню широкого кола джерел, серед яких важливе місце займають 
матеріали ЦДАГО і ЦДАВО України, статистичних збірників, періодичних видань того 
часу та багатотиражних газет педагогічних інститутів в технікумів. 

© Аксакова Н.О., 2013 
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Метою цієї роботи є встановлення місця та ролі організацій студентів 
педагогічних ВНЗ УСРР у 1920 – і роки у розбудові нової радянської української 
системи педагогічної освіти. Досягнення цієї мети можливе шляхом вирішення 
наступних завдань: визначення форм, напрямків та методів їх діяльності; вивчення 
державної політики щодо діяльності у вищій школі організацій студентів; з'ясування 
причин та наслідків поступової ліквідації студентських угрупувань «старого 
типу»;запозичення досвіду їх діяльності щодо відстоювання соціально-економічних та 
культурно-побутових потреб студентів. 

Сформовані колективи студентів вже на початку 1920 – х років починають 
створювати свої самодіяльні організації, метою діяльності яких, був захист 
економічних, політичних, академічних, культурно-побутових та інших потреб 
студентської молоді. В залежності вид напрямків і завдань діяльності організації 
студентів педагогічних ВНЗ поділялись на організації загального студентського 
представництва, економічні та профспілкові угрупування. Діяльність цих студентських 
структур була регламентована положенням Головпрофосу від 14 грудня 1921 р. "Про 
студентські організації при ВНЗ України". За цим положенням усі утворені у 
педагогічних інститутах і технікумах студентські формулювання поділялись на дві 
групи: «загальні» та «спеціальні». Метою створення «загальних» студентських 
формувань було обслуговування потреб всього колективу студентів не залежно від їх 
соціального походження та політичних уподобань. Проте «спеціальні» організації 
студентів були покликані відстоювати інтереси і потреби лише пролетарської частини 
студентства і бути «провідником політики Комуністичної партії у вищій школі». З 
дозволу Головпрофосу можна було створити й інші, не зазначені у положенні 
організації [2]. 

Після проголошення класового миру вже у березні 1921 р. у педагогічних 
інститутах Харкова, Києва та Одеси відбулись загально студентські збори, які 
відновили діяльність організацій загально студентського представництва і обрали їх 
керівні органи – студкоми, факкоми, курскоми, старостати, стипендіальні комісії та 
інші виконавчі структури, які захищали інтереси всього колективу студентів. До кінця 
1921 р. самодіяльно утворені організації загально студентського представництва були 
сформовані майже у всіх педагогічних ВНЗ і активно займались питаннями організації 
навчального процесу, погашенням академічної заборгованості, навчальної дисципліни, 
виховною роботою, розподілом стипендій, харчуванням студентів тощо. 26 грудня 1921 
р. розроблене Головпрофосом положення "Про студентські організації при ВНЗ 
України" за підписом його голови Я.П. Ряппо було допрацьоване і затверджене 
секретарем ЦК КП(б)У С. Косіором. За цим положенням студкоми і курскоми 
отримали право скликати студентські збори, притягати до дисциплінарної 
відповідальності порушників навчальної дисципліни, вимагати від студентів виконання 
рішень студкомів, виходити з вимогами щодо задоволення потреб студентів до 
керівництва ВНЗ та Наркомосу , отримували матеріальну допомогу і таке інше [3]. 

В липні 1922 р. РНК УСРР затвердила положення «Про вищі навчальні заклади в 
УСРР», де було закріплено одноосібне керівництво у ВНЗ ректорів. Ректор ставав 
головою правління ВНЗ. Зв'язок з викладачами та студентами мали забезпечити ради 
інституту, факультету та відділення. Положення також надавало право студкомам та 
курскомам надсилати до складу правлінь і рад інституту та факультету своїх 
представників. Делеговані до цих представницьких органів ВНЗ студенти утворювали 
свої студентські курії, які активно відстоювали там академічні, політичні, економічні, 
культурно-побутові права студентів. Так, у першій половині 1920 – х рр. студентські 
курії у радах факультетів та циклових (предметних) комісіях висловлювались проти 
перевантаження навчальних планів. Вони вимагали дотримання навчально-методичною 
частиною встановленого Наркомосом тижневого навчального навантаження студентів 
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(36 годин). В тому разі, коли законні вимоги студентів не знаходили підтримки ВНЗ, 
вони звертались за допомогою до органів державної влади та управління. Так, у 1924 р. 
студентська курія у раді Катеринославського інституту народної освіти звернулась до 
Наркомосу з проханням надати студентам педагогічних інститутів і технікумів право 
відряджати своїх представників на виробничу практику поряд зі студентами технічних 
ВНЗ з наданням матеріального утримання [4]. 

Отримавши офіційне визнання і підтримку з боку Наркомосу організації загально 
студентського представництва поступово перетворюються на впливову суспільну 
структуру, яка визнавалась кожним студентом і з якою мали рахуватися як у 
Головпрофосі, так і у ЦК КП(б)У.. 

Проте активне розгортання політики «пролетаризації» ВНЗ стало йти у розріз з 
діяльністю студентів та курскомів. Ці тенденції вперше набули реальних ознак у Росії, 
де організації загально студентського представництва вже на початку 1923 р. були 
ліквідовані. В УСРР, де Наркомос впродовж 1920 – х років намагався втілювати власну 
освітню політику, діяльність студкомів, курскомів та факкомів почали 
підпорядковувати партійним комітетам педагогічних ВНЗ. Вже у жовтні 1922 р. на 
зборах секретарів партійних осередків ВНЗ м. Харкова було заявлено, що «з 
заповненням інститутів та технікумів пролетарським студентством, організації загально 
студентського представництва мають бути замінені організаціями пролетарського 
студентства» [5]. В той же час в УСРР процес згортання діяльності студентів, факкомів, 
та курскомів відбувався значно повільніше і мав свою специфіку. У січні 1923 р. 
питання щодо згортання діяльності організацій загально студентського представництва 
було розглянуте на засіданні Центрального бюро пролетарського студентства, де у 
прийнятому рішенні наголошувалося, що «негайна ліквідація студкомів, які в усіх ВНЗ 
завойовані комуністами, позбавила б партію можливості впливу на дрібнобуржуазні 
маси й … відкинула б їх до ворожого табору» . У січні 1923 р. відбулися перевибори 
складу студкомів, факкомів та курскомів педагогічних ВНЗ. Так, у січні 1923 р. 
секретар ЦБКС Вагранський доповідав на засіданні бюро, що у педагогічних інститутах 
Харкова, Катеринослава, Одеси та Києва організації загально студентського 
представництва очолили кандидатури від Комуністичної партії. Лише у Київському 
інституті народної освіти перемогли представники Української комуністичної партії 
(УКП). В цей же час журнал «Студент революції» сповіщав про вибори студкомів і 
курскомів у Харківському інституті народної освіти та констатував, що «стіна, яка у 
минулому відділяла комуністів та безпартійних, зникла, а меншовики виявили свою 
неавторитетність» [6]. 

Підсумовуючи переобрання складу виконавчих органів організацій загально 
студентського представництва голова Головпрофосу Я.П Ряппо писав, що «загальні 
настрої серед студентства змінились на користь радянської влади. Яскравим прикладом 
того є вибори студкомів, де всюди пройшли списки запропоновані комуністами». Разом 
з переобранням складу студкомів педагогічних ВНЗ, відбулось переобрання 
старостатів, стипендіальних, та дисциплінарних комісій, куди у більшості також 
пройшли комуністичні сили [7]. 

Загалом очолені комуністами організації загально студентського представництва 
впродовж 1923 р. значно активізували свою роботу. Це дозволило їм суттєво додати у 
своєму рейтингу. Саме тому у цей час, поряд з правлінням ВНЗ та партійними 
осередками, вони стали «активними будівниками нової вищої школи». Всі важливі 
події у житті педагогічних інститутів відбувались за безпосередньою участю 
організацій загального студентського представництва. Навіть у листі до секретаря ЦК 
КП(б)У Лебедя, де його запрошували на відкриття робітфаку Харківського інституту 
народної освіти, до нього зверталася зазначена вище трійця: правління, партійний 
осередок і студком [8]. 
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Формальне рішення про ліквідацію організацій загального студентського 
представництва прийняла восени 1924 р. Всеукраїнська нарада пролетарського 
студентства [9]. Але у багатьох педагогічних ВНЗ студкоми, курскоми та факкоми 
продовжували існувати і активно діяти до середини 1920-х років. Поступова ліквідність 
організацій загально студентського представництва у педагогічних ВНЗ здійснювалась 
з одночасним переданням функцій і повноважень останніх так званим «студентським 
профспілкам». Відрядженні на навчання особи, що були зараховані до складу студентів 
педагогічних ВНЗ, отримували від профспілок матеріальну допомогу і не збирались 
відрізати цю «пуповину». Вони самодіяльно почали створювати у студентському 
середовищі галузеві професійні об’єднання, головної метою яких був розподіл поміж 
членів спілки матеріальної або фінансової допомоги. Так, у жовтні 1922 р. найбільшим 
професійним осередком серед усіх ВНЗ м. Харкова, який налічував півтори тисячі 
членів, був осередок Харківського інституту народної освіти. У цей же час потужні 
профспілкові осередки були сформовані у Катеринославському (978 членів) та 
Одеському (875 членів) інститутах народної освіти [10]. 

Саме тому у жовтні 1922 р. південне бюро ВЦРПС провела спеціальну нараду, де 
юридично визнала наявність профспілок у ВНЗ і затвердило положення «Про 
профспілкові організації пролетарського студентства». Проведений партійними 
осередками облік членів студентських профспілок показав, що у педагогічних ВНЗ 
члени спілки на початок 1923 р. складали у середньому 25% від загальної численності 
студентів. Цей показник був дещо вищий за середній показник у різних галузях освіти 
(15-20%) [11]. 

У березні 1923 р. південне бюро ВЦРПС надіслало звіт «Про профспілкову роботу 
у ВНЗ», де зокрема зазначалось, що у педагогічних інститутах та технічних виконавчі 
бюро студентських профспілок або ще не обрані, або є повністю непрацездатними. На 
весні 1923 р. південне бюро ВЦРПС розробило положення «Про організації студентів 
незаможних селян у ВНЗ України», яке фактично існувало на папері до початку 1923 – 
1924 навчального року. За цим положенням передбачалось створення у педагогічних 
інститутах і технікумах секцій КНС, які повинні були співпрацювати з губернськими 
комітетами незаможних селян і підпорядковуватися ним. Секції комнезамів 
утворювались у ВНЗ при наявності 10 осіб, а якщо їх численність перевищувала 50 
осіб, вибиралось бюро секції. До складу бюро секції КНС входило 3 особи, які діяли 
впродовж трьох місяців [12]. 

На 1925 р. численність членів КНС у педагогічних ВНЗ з загальної кількості дітей 
селян складала лише 38%. Це було пов’язано з тим, що до інститутів і технікумів йшли 
навчатися переважно діти середнього та заможного селянства, які мали змогу 
сплачувати кошти за навчання. Фактично велика кількість студентів-селян залишалась 
поза впливом політики Комуністичної партії. Тому у 1925 р. за ініціативою партійних 
осередків педагогічних ВНЗ було розгорнуто дискусію щодо доцільності подальшої 
діяльності КНС у ВНЗ і заміни їх спілкою студентів-селян [13]. 

Поступова реалізація політики «пролетаризації» ВНЗ і збільшення чисельності 
робітничої молоді у педагогічних ВНЗ, призвели до поступового збільшення членів 
профспілок. Якщо у січні 1924 року студентські профспілки об’єднували 53% студентів 
педагогічних ВНЗ, у грудні 1925 р. – 65,8%, то у жовтні 1926 р. їх чисельність сягає 
73,3%. Таке значне збільшення чисельності членів студентських профспілок в 
інститутах і технікумах викликало до життя потребу активізації організаційної роботи 
спілок та подальше удосконалення їх організаційної структури. Саме такі завдання 
повинна була вирішити так звана «уніфікація» студентських профспілок. Замість 
профспілкових угруповань різних галузей, що виникли самостійно, у педагогічних ВНЗ 
створювались уніфіковані єдині профсекції за фахом майбутньої спеціальності 
студентів. У підсумку після проведення «уніфікації» чисельність студентських 
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профспілок у педагогічних інститутах і технікумах скоротилась у 4 рази [14]. Проте 
створення факультетських профспілкових організацій не завершилось у 1926 р. 
Прикріплені до факультетських профспілок члени галузевих профспілок певний час 
продовжували гуртуватись у свої галузеві профсекції. 

Тяжкий економічний стан українського студентства, голод та хвороби змусили їх 
шукати шляхи виживання. Саме тому після проголошення класового миру у 
педагогічних ВНЗ починають вiдтворювати студентські економiчнi структури, що 
iснували у дореволюцiйнiй вищiй школi, та розбудовувати новi організації студентства, 
які вирiшували питання соціального захисту. На початку 1920-х в Українi були 
утворенi та активно діяли комітети покращення побуту учнів i студентів (КППУчi), 
каси взаємодопомоги, земляцтва, студентськi кооперативи, бюро i столи працi. Кожна з 
цих студентських економічних організацій вирiшувала певнi завдання, мала власнi 
кошти i спрямовувала зусилля для створення умов нормального фізичного iснування 
студентської молодi. 

Серед перших економічних формувань українського студентства, якi самодiяльно 
утворились на початку 1922 р. були КППУчi. У квiтнi 1922 р. першi КППУчi було 
утворено у Харкiвському та Київському iнститутах народної освiти. В цьому ж році 
КППУч Харкiвського IНО увiйшов до складу Харкiвського міського КППУчу, який 
об'єднав i вiдстоював економiчнi інтереси студентів інститутів, учнів технiкумiв та 
курсантiв робітничих факультетів .До кiнця 1922 року КППУчi з'являються i в інших 
педагогічних ВНЗ. Найбiльш активну роботу серед них проводили КППУчi 
Катеринославського та Полтавського IНО. 28 жовтня 1922 р. Головпрофос затвердив 
положення про КППУчі, де були зафiксованi їх права та обов'язки, визначена мета i 
напрямки дiяльностi. А на веснi 1923 р. ЦК КП(б)У визначив нові пiдходи та нове 
бачення дiяльностi i завдань КППУчiв. У тезах ЦК КП(б)У з цього приводу 
вказувалося, що «офiцiйне положення про КППУчi морально застарiло, а практика їх 
роботи давно перевищила його межі». У тезах було запропоновано поступово 
перетворити КППУчi з самодiяльної студентської структури на державно-громадське 
об'єднання зi створенням центрального апарату за радянською системною управлiння. 2 
жовтня 1923 р. у Харковi вiдбувся перший Всеукраїнський з'їзд КППУчiв, на якому 
були присутнi 15 делегатiв з Одеси, Києва, Полтави, Кам'янець-Подiльська, 
Катеринослава та Харкова, що об'єднували 50 тис. органiзованого студенства [15]. 

Восени 1924 р. були створенi КППУчi на Волинi i у Луганську, якi отримали 
вкрай занедбане «студентське господарство». У їдальнi, де харчувались майбутнi 
луганськi педагоги, меню змiнювалось лише раз на мiсяць, а у студентських 
гуртожитках через дiрки на даху на лiжка падав снiг. У 1925 р. КППУчi дiяли вже у 9 
губернiях УСРР. Вони мали статус юридичної особи, рахунки у банках, свої 
господарськi i виробничi пiдроздiли. Головними напрямками дiяльностi КППУчiв були: 
органiзацiя харчування студентiв, забезпечення їх житлом, лiкування та оздоровлення 
студентiв, а також надання їм тимчасової роботи. Бюджет КППУчiв формувався з 
рiзних джерел. На початку їх дiяльностi вiн складався переважно з державних субсiдiй. 
У 1924 – 1925 навчальному роцi надані державою субсидії складали 500 тис. крб. [16]. 
Але у подальшому бюджетнi надходження до КППУчiв поступово скорочується, а у 
1926 – 1927 навчальному роцi їх видiлення було зовсiм припинено. 

Iншим джерелом надходження коштiв до каси КППУчiв був прибуток вiд 
господарської дiяльностi. Впродовж 1920-х рр. КППУчi мали свої банки, хлiбопекарнi, 
магазини, майстернi, друкарнi, лазнi, пральнi, перукарнi, санаторiї, лiкарнi та будинки 
вiдпочинку. Матерiальну допомогу КППУчам надавали трести, кооперативи, приватнi 
особи i навiть церква. Велику продовольчу допомогу українським студентам надавала 
Європейська органiзацiя допомоги студентам (ЄОДС), яка впродовж 1922 – 1924 рр. 
надавала харчi студентським їдальням Харкова. У 3-х їдальнях КППУча Харкова на 
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початку 1920-х років безкоштовно або на пiльгових умовах харчувались 972 студенти 
педагогiчних ВНЗ Харкова В своїй дiяльностi КППУчi активно вiдстоювали соцiально-
економiчнi та культурно-побутовi iнтереси студенства. Завдяки їм студенти 
педагогiчних iнститутiв i технiкумiв мали безкоштовний прїзд у мiському транспортi, 
безкоштовне обслуговування у лазнях та пральнях, знижку комунальних платежiв на 
50%. Через КППУчi майбутнi педагоги Харкова, Києва, Одеси та Днiпропетровська на 
пiльгових умовах вiдвiдували театри та кiнотеатри, лекцiї та концерти. 3 грудня 1922 р. 
завдяки зусиллям Центрального КППУча студенти отримали право користуватися 
залiзницею з 50% знижкою вартостi проїзду [17]. 

Згортання економiчних основ непу призвело до банкрутства спочатку дрiбних 
КППУчiв у педагогiчних технiкумах, а у 1928 р. були поступово лiквiдованi КППУчi i у 
великих iнститутах народної освiти. Лiквiдацiя цих економiчних студентських структур 
негативно вiдбилась на соцiальному становищi студенства i призвела до погiршення їх 
матерiального стану. Поряд з КППУчами економiчнi iнтереси студенства вiдстоювали 
студентськi споживчi кооперативи. Студентська кооперацiя була покликана 
забезпечити своїх пайщиків дешевими продуктами харчування та товарами першої 
необхiдностi. Вже у 1921 р., на зразок дожовтневої студентської кооперацiї, першi 
споживчi кооперативи були вiдтворенi у Київському, Харкiвському та Одеському 
iнститутах народної освiти. 

У 1922 р була проведена роботу щодо централізації студентського кооперативного 
руху. Так, у великих навчальних центрах почали з'являтися єдинi студентські 
кооперативи. Наприклад, студенти Київського та Харківського IНО у 1922 р. увійшли 
до складу єдиної студкооперацiї цих міст. Єдинi студентські кооперативи розпочали 
роботу зі створення студентської виробничої кооперації. У березні 1923 р. харківський 
єдиний студентський кооператив разом зi шкіряним сіндiкатом створили майстерню з 
пошиву взуття та чобіт для студентiв. У майстернi працювало 16 студентiв, четверо з 
яких навчались у Харкiвському IНО . В цей же час розпочала роботу годинникова 
майстерня, ательє з пошиву одягу та цiрюльня. Щоденно цiрюльня обслуговувала за 
пiльговими цiнами 50 студентiв інституту народної освiти. Суттєві знижки пайщики 
студкооперацiї мали у разi ремонту годинника (25%) та пошиву одягу (40%) [18]. 

Значних успiхiв у роботi досяг Київський єдиний студентський кооператив, який у 
травнi 1924 р. налічував 4019 пайщиків, 972 з яких були майбутніми педагогами. 
Пайщиків цього кооперативу обслуговували 5 продуктових магазинів, один 
універсальний магазин, 3 буфет, їдальня тощо. У середині 1920-х рр. діяльність 
студентської кооперації послабла. В лiтку 1924 р. за рiшенням Всесоюзної наради 
пролетарського студенства самостiйнi студентськi кооперативи починають 
лiквiдовувати i зливати їх з робiтничою кооперацiєю, де економiчнi iнтереси студенства 
задовольнялись у останню чергу. Саме з цих мiркувань переважна бiльшiсть студентiв 
педагогiчних ВНЗ вийшли зi складу пайщиків робiтничої кооперацiї 

Студентськi каси взаємодопомоги, якi виникли у ВНЗ України ще у ХIХ сторiччi, 
поновили свою роботу у березнi-квiтнi 1921 р. Першими каси взаємодопомоги 
створили студенти Полтавського, Одеського та Катеринославського IНО, якi розробили 
власнi статути цих економiчних формувань. У листопадi 1922 р Головпрофос спiльно з 
ЦБКС України затвердив положення «Про студентськi каси взаємодопомоги», яке 
передбачало надання касам взаємодопомоги статусу юридичної особи. Каси 
взаємодопомоги створювались тiльки у межах ВНЗ. Вищим органом вважались 
загальнi збори вкладникiв, виконавчим органом – правлiння, контролюючим – ревiзiйна 
комiсiя [19]. 

Каси взаємодопомоги виявились життєздатними органiзацiями, якi були створенi 
у кожному педагогiчному iнститутi та технiкумi i функцiонували впродовж перiоду що 
вивчається. Вони допомагали хворим студентам лiкуватися, вносили плату за навчання, 
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видавали пiльговi кредити, надавали матерiальну допомогу. У другiй половинi 1920-х 
рр. найбiльш активно працювала каса взаємодопомоги Київського IНО. У 1929 р. вона 
змогла надати пiльговi кредити 363 студентам. Обсяг коштiв каси за цей рiк склав 5322 
крб.[20]. 

Однією з дієвих економічних організацій українського студентства були 
земляцтва, якi створювались зi студентів однієї губернії. У сiчнi 1923 р. ЦБКС України 
розробило положення «Про студентськi земляцтва», за яким земляцтва повиннi були 
використовувати кошти місцевих органів влади i пiдприємств, що вiдряджали студентiв 
на навчання, для надання їм матеріальної підтримки. Роботою земляцтва керували 
правлiння, а члени земляцтв здійснювали рiзнi види діяльності для залучення коштiв. 

Важливу для студентiв функцiю виконували бюро i столи працi, якi мали надавати 
студентам педагогiчних ВНЗ постiйну або тимчасову роботу. Навеснi 1923 р. було 
розроблено положення «Про бюро працi», якi мали вiдкриватися при бiржах працi. У 
положеннi відмічалась необхiднiсть розширення напрямкiв, за якими студенти 
залучались до працi. Це чергування у лiкарнях, креслення, суспiльнi роботи тощо. 
Якщо бюро праці створювались на біржах працi на правах секцiй, то у великих ВНЗ у 
другiй половинi 1920-х рр. почали функціонувати столи праці. Так, з березня 1928 р. до 
березеня 1929 р. стiл працi Днiпропетровського iнституту народндї освiти надав 
постiйну або тимчасову розумову роботу 736 студентам [21]. 

Отже, організації загально студентського представництва, студентські профспілки 
та економічні студентські формування педагогічних ВНЗ впродовж періоду що 
вивчається, дієво відстоювали соціально-економічні, академічні, культурно-побутові та 
інші права та інтереси студентської молоді та зуміли забезпечити їх мінімальні 
соціальні потреби. 
 
РЕЗЮМЕ 

Статья посвящена изучению процесса создания, организационного становления и 
функционирования организаций обще студенческого представительства, студенческих 
профсоюзов и экономических студенческих формирований педагогических институтов 
и техником в УССР в 1920 – е годы. Рассмотрены формы и направления деятельности 
студенческих организаций педагогических вузов, государственную политику 
относительно существования в высшей школе студенческих формирований «старой 
школы», правовые основания их деятельности. Установлено место и роль организаций 
студенчества в построении новой украинской советской системы педагогического 
образования. 

Ключевые слова: организации студентов, педагогические вузы, организации 
обще студенческого представительства, студенческие профсоюзы, КУБУчи, 
студенческая кооперация, кассы взаимопомощи, землячества, бюро труда. 
 
SUMMARY 

The article is devoted to studying the process of creation, organizational development 
and functioning of the total student representation, student unions and student groups of 
economic and technical educational institutions in the USSR in 1920-s. Forms and activities 
of student organizations teaching universities, government policy on the existence in high 
school student groups "old school", the legal basis of their activities. The place and role of 
organizations of students in the development of new Ukrainian Soviet system of teacher 
education.  

Keywords: organization of students, teaching universities, organizations generally 
studentsho offices, student unions, KPPUchi, student cooperation, mutual benefit funds, 
Brotherhood, Labour Office. 
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СИРІТСТВО, БЕЗПРИТУЛЬНІСТЬ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ  
У 1920-ТІ РР. В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ  

 
О.К. Міхеєва, К.Д. Філімонов 
 
АНОТАЦІЯ 

У статті розглядаються сирітство, безпритульність та злочинні дії серед 
неповнолітніх, що постають як наслідки соціально-демографічних змін, викликаних 
соціальними потрясіннями першої чверті ХХ ст. Надано загальну характеристику 
ідеології «державного» виховання дітей, яка на декларативному рівні подавалася як 
спосіб вивільнення сім’ї  від побуту та, разом з цим переслідувала чисто практичну 
необхідність опіки над неповнолітніми, що залишилися без годувальників, а також 
ставила собі на меті виховання людини нового типу, орієнтованої на колектив та 
суспільну реалізацію. Оглянуті реальні умови реалізації такого виховання в першій 
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половині 1920-х рр., надано загальну характеристику специфіки злочинної поведінки 
підлітків та її вивчення тогочасними спеціалістами.   

Ключові слова: соціально-демографічні процеси, безпритульність, сирітство, 
дитячий будинок, реформаторій, рецидивна злочинність.  
 

Низка соціальних потрясінь початку ХХ ст. – перша світова війна, революції, 
інтервенція, громадянська війна – у значній мірі позначилися на соціально-
демографічній ситуації на території новопосталої радянської держави. Одними з жертв 
означених подій стали діти. Політичні потрясіння та демографічні втрати призвели до 
появи сиріт та напівсиріт, а економічні проблеми призвели до того, що навіть там, де 
родина була, вона часто не могла виконувати свої обов’язки по відношенню до дітей 
через безробіття, злиденність, голодування, примушуючи дітей самостійно шукати 
способів виживання. Ще більше погіршив ситуацію голод 1921-1923 рр., що взяв нові 
жертви з населення та поглибив проблему безпритульності. Як зазначалося у „Звіті 
донецького губернського відділу народної освіти за 1922 р.”: „Небачений голод 1921 р. 
викинув на вулицю у беззахисному стані величезні маси дітей. Кошмарні картини 
дитячих голодних смертей, дитячої проституції, злочинності примусили здригнутися 
від жаху навіть „культурні” серця буржуазії всього світу. І боротьба з цим лихом у 
минулому році закрила собою всі інші потреби та завдання державних органів 
просвіти” [1]. 

Важливість цієї проблеми та її значення для суспільства активно обговорювалися 
науковцями (переважно юристами та кримінологами), що працювали безпосередньо у 
1920-ті рр. – М. Гернетом,  О. Френкель, О. Банцекіною, А. Веллером, П. Люблінським 
та іншими. Сучасне осмислення дана проблема отримала у працях І. Диптан, І.Іщенко, 
А. Зінченко, О. Паращевіної, В.І. Мороза та інших.  

Усвідомлення масштабів соціально-демографічних змін та їх наслідків, а також 
нове потрактування ролі та значення сім’ї, змусило шукати нових форм піклування про 
підростаюче покоління, призначенням якого було життя в новій соціалістичній державі. 
«Нова сім’я, заперечення родинної влади та батьківських прав у широкому смислі 
слова, держава, як верховний опікун, та цілий ряд інших правових новотворів поки що 
тільки виглядають з-за рядків випадкових, поодиноких та суперечливих декретів та 
положень» [2], писалося у Віснику радянської юстиції за 1925 р., однак попри 
законодавчу недосконалість статусу дитини, ідеологічно концепція радянської освіти 
на цей час вже в цілому була сформованою. Одним з ключових положень її була вимога 
замінити шкільну освіту дитячим будинком, за рахунок чого намагалися одночасно і 
розв’язати проблему безпритульності, і розпочати виховання людини нового типу.   

Так, у оприлюдненій 1 липня 1920 р. Декларації Народного Комісаріату Просвіти 
(Наркомпросу) УСРР „Про соціальне виховання дітей”, пояснювалося нове 
концептуальне положення про поступову заміну колишньої організаційної форми 
соціального виховання (загальноосвітньої школи) на дитячий будинок, в якому мусять 
виховуватися діти до 15 років [3]. У літературі тих років зазначалося: „Відповідно до 
системи соціального, тобто державного виховання, встановлюється, як принцип, що 
завдання як виховання, так і освіти – це не справа родини та взагалі приватної 
ініціативи” [4]. Система виховання тісно пов’язувалася з економічною системою, тож 
індивідуалізм та ринкова економіка буржуазного ладу повинні були поступитися 
місцем колективізму та економіці плановій. У противагу індивідуалізму буржуазної 
системи, дитячий будинок радянського типу мусив виховувати колективізм, колективні 
дії та колективну свідомість, які повинні були закладалися з дитинства.   

У якості ідеалу висувалося положення, “згідно з яким школа повинна була 
замінитися дитячим будинком, який мусив повністю позбутися впливу сім’ї на 
виховання дитини” [5]: „Жовтнева революція започаткувала основи нової, 
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соціалістичної форми буття, яка характеризується спільністю знарядь праці, спільністю 
інтересів, плановою організацією державного господарства. Все це неминуче повинно 
вирвати з рук приватних осіб, окремої сім’ї й підготовку майбутніх громадян 
комуністичного суспільства. Виховання мусить стати державною справою. 
Організаційно це б вилилося у створення особливого типу дитячого виховничо-
освітнього закладу – дитячого будинку. Згідно з теорією радянського соціального 
виховання дитячий будинок мусив бути тією ланкою, де дитина виховується у дусі 
колективізму, з малих років привчається до колективних навичок, колективної 
свідомості, привчається мислити себе не інакше як частину цілого. Таким чином 
дитячий будинок ні в якому разі не може обмежуватися лише функціями годування та 
надання притулку та ночівлі дитині. Згідно з цим ідеалом виховання школа, яка зараз 
існує, навіть істинно трудова, є лише тимчасова перехідна установа, яка у подальшому 
своєму розвиткові повинна поглинутися дитячим будинком, що зліквідує вплив 
родини” [6].  

Тож бачимо, що радянська влада покладала великі надії на дитячий будинок, який 
мусив замінити усі інші форми виховання дітей, включаючи і сімейне виховання. 
Однак реалії тогочасного життя – наслідки війн та революцій, матеріальні проблеми, 
велика кількість дітей, що потребували допомоги – все це примусило владу 
відмовитися від таких „великих” завдань вже тоді, та почати з вирішення цілком 
земних та реальних проблем. Як зазначалося на Донецькій губернській конференції з 
соціального виховання у грудні 1921 р., „…дитячий будинок – це фундамент, на якому 
ми будуємо всю будівлю соціального виховання бо, з одного боку, життя дитячого 
будинку з його суспільно-корисною працею та дитячим самоврядуванням є школою 
будівництва життя на комуністичних засадах, з іншого боку – дитячий будинок – це 
установа, яка найбільш повно вирішує проблему поточного моменту – дитячої 
безпритульності, що постійно зростає [7].  

У формуванні системи соціального виховання Наркомпросу допомагала створена 
влітку 1920 р. згідно з декретом Ради Народних Комісарів УСРР (далі – РНК УСРР) 
„Рада захисту дітей”, яку очолював голова РНК. На початок 1920-х років була створена 
мережа установ та закладів соціального виховання та охорони дитинства. До них 
належали постійні дитячі будинки, денні дитячі будинки, відкриті дитячі будинки, дома 
для дефективних дітей, трудові колонії, колектори, реформаторії тощо. Через 
матеріальні труднощі, а також і через те, що система подібних закладів перебувала в 
стані формування, вона не могла вмістити в себе всіх дітей, які постраждали від 
соціальних потрясінь. Однак навіть в такому вигляді вони були спасінням для дітей, 
позбавлених батьківської турботи, рятували їх від голодної смерті та надавали 
відповідні знання та трудові навички.  

На початку 1920-х років дитячі будинки та інші радянські заклади соціального 
виховання перебували у пошуку тієї форми роботи, яка б допомогла їм не тільки 
витягнути безпритульних дітей з вулиць, врятувати їх від хвороб, голодної смерті або 
злочинницького майбутнього, а ще й навчити їх та виховати відповідно до нового 
бачення радянської людини – людини  праці та колективу. Однак ідеологічні настанови 
повинні були ще пройти значне випробування реальністю. Загальний задум в теорії був 
зрозумілим, однак практика виявлялася набагато складнішою. В перші роки роботи 
дитячих будинків, їх працівники були змушені займатися не лише вихованням дітей, 
що опинилися без батьків, а й вирішувати багато інших проблем. Так, працівників 
дитячих будинків зобов’язували реєструвати голодуючих дітей, надавати дітям 
юридичну допомогу, з’ясовувати, хто з мешканців дитячих будинків дійсно є сиротою, 
а хто ні, щоб повернути батькам та примусити їх взяти на себе турботу про них [8]. 
Одночасно з  цим працівникам приходилося займатися евакуацією дітей в більш-менш 
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благополучні губернії України, що не так постраждали від голоду, а також вирішувати 
проблеми, пов’язані із дитячою злочинністю. 

На цей момент держава, що перебувала в кризовому стані та ще не подолала 
наслідки революцій та воєн, не мала відповідних коштів на фінансування системи 
дитячих будинків в повній мірі. Тому на початку 1920-х років органи просвіти 
починають шукати інші джерела фінансування дитячих будинків. Першим кроком 
стало започаткування системи приватного патронату – коли громадянам пропонувалося 
взяти під патронат будь-яку дитину з дитячого будинку. Спочатку такі пропозиції 
суспільству носили суто добровільний характер – тобто будь-який громадянин міг 
взяти патронат над дитиною з дитячого будинку за власним бажанням. Однак 
громадян, які б виявляли подібні бажання виявилося небагато, тому населення почали 
змушувати до таких дій. В результаті на початок 1922 року 1500 дітей з дитячих 
будинків Донецької губернії знаходилися під патронатом окремих громадян [9].  

Іншим варіантом „виживання” дитячих будинків було закріплення їх вже не за 
окремими громадянами, а великими господарчими організаціями – шахтами та 
заводами. Однак дитячі будинки того часу розраховували не тільки на зовнішню 
допомогу, а й шукали власні джерела існування. Саме на початку 1920-х років 
народжується ідея перетворити дитячі будинки в господарські одиниці – 
сільськогосподарські колективи, виробничі майстерні тощо [10]. Дитячим будинкам 
надавалися ділянки поля, городу, саду [11]. Для того, щоб покращити матеріальну 
ситуацію, дитячі будинки, в яких було небагато дітей, об’єднували між собою, що 
дозволяло їм краще впоратися із присадибною ділянкою [12]. Під таку систему роботи 
дитячих будинків підводилася виховна основа – працю в полі чи саду треба було 
використовувати як практичну частину навчання з природознавства, ботаніки, біології 
та зоології. А ця корисна з пізнавальної точки зору робота могла ще й прогодувати 
„мешканців” дитячих будинків, зробити їх колектив самостійною господарчою 
одиницею. Зрозуміло, що важка робота або в полі, або на виробництві, лягала 
передусім на дітей старшого віку – від 12 до 15 років. Їх рекомендувалося 
організовувати в невеликі групи, керівниками в яких ставали не вихователі, а хтось з 
самих дітей. На молодших (з 9 до 11 років) перекладалася вся робота по дому, яка теж 
повинна була виховувати в них відповідальність та колективні навички [13].   

 При дитячих будинках організовувалися різноманітні комісії, в яких дітям 
надавалася юридична допомога. Особливо це торкалося неповнолітніх злочинців, які 
найчастіше звинувачувалися в крадіжках. На початку 1920-х років полуреформаторії, в 
які передавали саме таких дітей, діяли, наприклад, в Таганрозі, Маріуполі та Луганську. 
Працівники полуреформаторіїв повинні були утримувати дітей протягом того часу, 
коли розглядалися їх справи, а потім, після винесення рішення – передавати їх у 
відповідні установи, які брали на себе їх подальше перевиховання та утримання. 
Частину з них передавали у спеціальні заклади для морально-дефективних дітей, в яких 
велася медико-педагогічна робота з малими правопорушниками [14]. 

 Важливою роботою дитячих будинків була організація медичної допомоги 
безпритульним дітям. При дитячих будинках обов’язково мусили бути ізолятори. На 
кожні 2-4 дитячі будинки в містах губернії приходився 1 лікар, який лікував цих дітей. 
Гірше були справи у повітах, оскільки дільничні лікарі без особливого бажання 
реагували на виклики від дитячих будинків. Тому часто хворих дітей треба було везти 
до міста у спеціальні дитячі лікарні [15]. Однак навіть в такому вигляді медичне 
обслуговування для цих дітей було надзвичайно важливим та дуже своєчасним, бо 
більшість з них сильно хворіли на фоні пережитого голоду та усіх лих вуличного 
бездоглядного життя.   

Реалії життя у дитячих будинках виявлялися далекими від ідеалу, та відповідали 
загальній стратегії виживання, що була домінуючою на той час для більшості 



ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, № 1 (51), 2013 р. 

  124

населення країни. За приклад маємо низку документів, в яких відображено життя дітей, 
які залишилися без догляду батьків. Так, в Інформаційному зведенні Донецької 
Надзвичайної комісії та Особливих відділів про політичний стан Донецької губернії за 
період з 15 грудня до 1 січня 1921 р. стан дитячих будинків можна охарактеризувати як 
вкрай важкий. Документи засвідчували перенаселення дитячих будинків. Так, в Бахмуті 
в дитячому домі № 1, який було розраховано на 70 дітей, але на момент обслідування 
там перебувало 103 дитини. Будинки погано опалювалися, керівники разом з дітьми 
були змушені розбирати огорожі, щоб не змерзнути [16]. Умови життя були вкрай 
жахливими і це призводило до трагічних наслідків: „З дому Дитини були переведені 
сюди діти в кількості 16 осіб, в дуже холодну та погано обладнану кімнату, де всі діти 
згодом захворіли через сирість та холод, хвороба була кір та при ускладненні на легені, 
протягом наступних двох тижнів з 16 дітей померло 10... В санітарному відношенні 
діти утримуються незадовільно, змушені вдвох спати на одному ліжку, причина – не 
вистачає соломи для матраців, теплого одягу немає, капелюхи для хлопчиків, хустини 
та панчохи для дівчат відсутні повністю... Туалети знаходяться в брудному та 
неробочому виді, ями переповнені. За відсутністю пального все життя цього притулку 
паралізоване, немає можливості вести роботу в швальні та інших майстернях... Діти 
їдять у їдальні з тарілок, що стоять перед ними, вони руками виловлюють кльоцки, а 
юшку п’ють через край, бо в їдальні відсутні ложки” [17].   

І це не був поодинокий випадок поганого дитячого будинку. Всі вони знаходилися 
приблизно в однаковому стані. Так, обслідування в трудовій школі „Дитячий будинок 
№ 2” у м. Бахмуті показало, що в тому приміщенні взагалі не міг бути розташований 
дитячий будинок. В ньому проживало 70 дітей, хоча приміщення було розраховане 
максимум на 30-35. В невеликій кімнаті для хлопчиків проживало 46 осіб та не 
залишалося місця від поставлених там ліжок.  Постачання продовольством та одягом 
було вкрай поганим. Втішало в цьому становищі лише те, що „смертельних випадків 
немає. Діти виглядають добре, бо все літо вони перебували в маєтку та добре 
харчувалися, що дає їм можливість легко переносити голод” [18].  

 Не кращим був стан дитячих осередків, які створювалися не для постійного 
перебування там дітей, а для тимчасового відвідування. Так у доповіді про діяльність 
НК за період з 1 січня до 1 лютого 1921 р. описано один з таких осередків на території 
м. Бахмута. Тут подібний осередок було розташовано в зручному будинку, який влітку 
відвідувало біля 200 дітей. Однак взимку він не опалювався, опалювалася лише кухня, 
в якій готувалося 50-60 обідів. В ці зимові дні дитячий осередок відвідували лише 20-30 
дітей, які знаходилися „в брудній та вологій кухні, біля плити, при чому треба 
прийняти до уваги, що це діти, які знаходяться в таких злиднях, що вдома в них ще 
гірше, ніж на кухні біля вогнища, всі ці діти в кращому випадку ледь одягнуті, взуття 
старе або навіть босі, верхнього одягу майже нема і воно замінено якимись лахміттями” 
[19]. Тож бачимо, що дитячі будинки та інші заклади для дітей, що залишилися без 
батьків, або яких батьки з різних причин не могли утримувати, знаходилися на межі 
виживання. Держава не мала достатніх коштів, щоб фінансувати дитячі будинки і 
життя в них було вкрай складним. Однак навіть в такому вигляді вони часто бували 
кращими за вулицю, голод та щоденну боротьбу за виживання. Діти отримували 
кращій чи гірший, але все ж таки притулок, який, особливо влітку, виглядав цілком 
привабливим для бездомних дітей.  

У всіх цих процесів був ще одна хвороблива складова. Злидні, безробіття, 
ув’язнення або смерть батьків та, зрештою, безпритульність – все це вело до 
розповсюдження дитячої злочинності. Структури, що опікувалися справами 
неповнолітніх правопорушників (передусім, це створена система комітетів у справах 
неповнолітніх, рос. – Комонеси) проводили значну роботу як з вивчення явища 
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злочинності дітей та підлітків, так і застосуванням заходів щодо розв’язання означеної 
проблеми.  

На території СРСР був отриманий значний досвід глибокого фахового вивчення 
проблем дитячої та підліткової злочинності на Дону (у м. Ростов-на Дону та у дотичній 
до міста сільській місцевості) [20], що дало змогу працювати не з окремими випадками 
порушень з боку неповнолітніх, а надати загальну картину такої злочинності із 
вивченням причин, що її породжують. Досвід Дону був оприлюднений у фаховій 
літературі, при цьому про нього йшлося не як про щось особливе, а як про доволі 
типову ситуацію для усієї країни Рад, що дозволяє певною мірою розглядати отримані 
Комонесом в Ростові-на-Дону результати типовими для усіх радянських території. 

Одним з важливих чинників злочинності неповнолітніх вважалися ті побутові 
умови, в яких вони опинилися. В цілому діти були розподілені на три основні категорії 
в залежності від ступеню опіки. По-перше, це діти, що мали рідних, родичів, опікунів 
(37,7%), по-друге, діти, що жили у дитячих будинках (9,7%) та по-третє, бездоглядні 
діти. Більше половини останніх були мігрантами, тобто не були місцевими 
уродженцями, а в місто поїхали у пошуках заробітку та цікавого життя.  

За тогочасною риторикою, згідно до нових настанов щодо процесу навчання та 
виховання дітей та підлітків, декларувалося, що у найкращих умовах з цих трьох 
категорій опинилися діти з дитячих будинків. Однак зауважимо, що вони складали 
лише біля 10% від усіх, і значна їх частина, що вже отримала «щеплення» вулицею, 
розглядала своє перебування у дитячому будинку терміновим. Найбільш проблемною 
групою вважалися бездоглядні, однак не залишалися поза увагою комісій у справах 
неповнолітніх і діти, що мали близьких людей, які опікувалися ними.  

За даними 1925 р. діти, що мали опікунів, за соціальним походженням 
розподілялися наступним чином (за тогочасною класифікацією соціальних груп): з 
робітників – 10,2%, службовців – 18,8%, хліборобів – 24,1%, вільних професій – 12,6%, 
безробітних – 34,3%. Останні дві категорії вважалися особливо проблемними з точки 
зору поповнення злочинного світу підлітками, часто через бажання дитини допомогти 
своїм безробітним батькам у вигляді незаконної торгівля на вулицях міста. Але попри 
це визнавалося, що діти, які мають батьків, часто є випадковими правопорушниками, 
що стали ними в силу певних обставин. Натомість серед дітей, що перебували у 
дитячих будинках, було чимало тих, хто мав злочинну кваліфікацію та підтримував 
зв’язки із своїми друзями, що перебували «на волі».  

Найпроблемнішою  категорією вважалися бездоглядні діти. Через необхідність 
виживання, вони часто збиралися у зграї, формуючи свою кримінальну субкультуру, 
створювали свій світ цінностей та норм, правил та санкцій за їх недотримання, власну 
мову. Вони облаштовували «гнізда» у покинутих напівзруйнованих будинках та часто 
опинялися під впливом старших представників кримінального світу, які розглядали 
дітей як зручний інструмент злочинної діяльності. Ранній початок статевого життя, 
алкоголь, кокаїн (прийняття останнього виправдовувалося тим, що він допомагає зняти 
напругу та страх, коли йдеш на злочин), карточна гра (шулерство), дрібне шахрайство 
та крадіжки – таким був світ бездоглядних дітей. При цьому майже половина 
неповнолітніх правопорушників були змушені рано розпочинати «доросле» життя, бо 
мали жити на самостійно зароблені гроші. Їх життя часто супроводжувався 
голодуваннями та злиднями, які підштовхували їх до скоєння злочину. 
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Таблиця 1. 
Мотиви скоєння злочинів у неповнолітніх в залежності  

від наявності заробітку (у %) [21].  
 
Мотиви Неповнолітні, 

що живуть за 
власні кошти 

Неповнолітні, 
що живіть за 
кошти інших 

Безробітні Усього 

Голод та злидні 20,7 5,3 9,1 35,1 
Спокуса, жага розваг та 
задоволень 

 
5,8 

 
7,7 

 
- 

 
13,5 

Несвідомість та 
легковажність 

4,6 7,7 - 12,3 

Вплив дорослих 2,6 10,5 0,6 13,7 
Хворобливий стан - 4,2 - 4,2 
Інше (бажання 
торгувати) 

9,8 8,1 3,3 21,2 

РАЗОМ 43,5 43,5 13,0 100 
 

Злочинність серед неповнолітніх давала високий рівень рецидиву. Серед 
зареєстрованих у Комонесі Ростова-на-Дону у 1925 р. правопорушників майже 25% 
мали до 20 рецидивів. Значний відсоток рецидивістів складали втікачі з дитячих 
будинків (35,2%). Діти, що мали батьків, родичів чи опікунів менше були схильні до 
рецидивних дій, маючи по 2-3 повтори правопорушень.  

Високий рівень рецидиву серед неповнолітніх злочинців є універсальною рисою. 
Аналогічну описаній в Російському Ростові-на-Дону ситуацію маємо у цей час і в 
Україні. У 1924-1925 рр. рецидивісти серед підлітків складали 23,1% від усіх 
заарештованих неповнолітніх, у 1925-1926 рр. – 22,9%, у 1926-1927 рр. – 26,4% та у 
1927-1928 рр. – 23,2%. [22]. 

У тогочасному науковому вивченні злочинності неповнолітніх у 1920-ті рр. були 
представлені дві точки зору – соціологічна та психологічна. За твердженням 
представників першого бачення «… не в особливостях психофізичної конституції 
дитячого організму варто шукати причину соціального зла, а в тому соціальному 
укладі, який поступово перетворює людину на істоту, що паразитує на суспільстві» 
[23]. На думку других – схильність до злочинної діяльності мають люди із вродженими 
вадами. Відтак більшість структур, створених для вивчення та обмеження злочинності, 
часто схилялися до одного чи іншого бачення, однак не нехтували надбаннями обох 
напрямків. Комонеси в РСФРР, Кабінети з вивчення особи злочинця та злочинності  (в 
УСРР з 1925 р. діяв Всеукраїнський кабінет з вивчення особи злочинця та злочинності 
при Одеському центральному бупрі) у своїй роботі збирали дані як про соціальне тло 
скоєння злочину, так і про психологічні особливості правопорушника. Все це зрештою 
дало змогу зануритися у вивчення специфіки злочинності неповнолітніх від з’ясування 
їх побуту та середовища зростання до вивчення особливостей психічного стану.   

За спостереженнями тогочасних фахівців, існувала суттєва відмінність між 
злочинністю неповнолітніх у місті та сільській місцевості. Якщо у місті головними 
спонукальними мотивами злочинності були голод та злиденність, сільські неповнолітні 
мали значно більше варіацій злочинних проявів, що були пов’язані з «великими 
історичними подіями країни» [24]. Передусім малися на увазі так звані 
контрреволюційні злочини – допомога білим (від надання притулку та їжі до 
систематичної роботи інформаторами), терористичні акти проти радянської влади (від 
мазання дьогтем приміщень радянських установ, співу контрреволюційних пісень, 
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зривання радянських гасел та плакатів до підпалів та замахів на життя радянських 
посадовців).  

Історичні події розривали село. З одного боку були ті, хто виступав проти 
радянської влади, з іншого – чимала кількість неповнолітніх піддалися на романтику 
революційних настроїв і гасел та йшли добровольцями у Червону Армію. Однак 
реальність жорстокого зіткнення різних груп поляризованого населення виявлялася 
занадто важкою для підлітків, і чимала їх частина дезертирувала (часто пояснюючи це 
тим, що скучили за рідними). Контрреволюція та дезертирство мали місце лише до 
1922 р. Після переходу радянської країни до мирного життя та нової економічної 
політики їх значення суттєво трансформувалося та у модифікованому вигляді вони 
розчинилися у інших видах злочинів, здебільшого контрреволюційні дії у статистичних 
зведеннях поповнили рубрику злочинів проти порядку управління; дезертирства з армії 
стали сферою воєнних злочинів, а трудові дезертирства зникли як такі в силу нової 
організації праці населення за умов часткового повернення капіталістичних елементів у 
економічне життя країни. 

В селі, на відміну від міста, скоєні злочини були більш важкими за своїм 
характером. Не в останню чергу це було пов’язане із голодом 1921-1922 рр. В місті 
було легше пережити голодні роки, оскільки ширшим був вибір зайнятості та можна 
було відшукати заміну хлібу. В селі такого шансу не було, тож населення опинялося 
перед загрозою голодної смерті. Метою сільських неповнолітніх злочинців за таких 
умов ставало забезпечення родини харчами на якомога більший термін, тож і злочини 
не обмежувалися дрібними крадіжками, як у місті. Йшлося про систематичні та групові 
крадіжки з вагонів на станціях, озброєні пограбування проїжджих, напади на 
господарства заможних селян, викрадення худоби з подальшим її продажем тощо. 
Зустрічаються серед злочинів і жахливі вбивства з корисливими мотивами, що наочно 
демонстрували послаблення моральних фільтрів та кризу інституту сім’ї (серед вбитих 
нерідко опинялись родичі, сусіди, близькі знайомі). Злочинцями підлітки стають і через 
здійснення самосудів у надзвичайно жорстокий спосіб (забиття до смерті, закопування 
живих, тортури).   

Неповнолітні спостерігалися і серед звинувачених у посадових злочинах, 
щоправда набагато більше їх було у місті, ніж в селі. Це було напряму пов’язане з 
демографічною ситуацією на початку 1920-х рр. Доросле чоловіче населення стрімко 
зменшувалося через перманентні воєнні та трудові призови, участь у громадянській 
війні, повстанському русі тощо. Відтак, для роботи у новостворених радянських 
органах та установах бракувало працівників. Це відкривало кар’єрні можливості для 
підлітків, що виявлялися не готовими для професійної діяльності в силу свого віку та 
життєвого досвіду, однак пережили спокусу «непівським» часом, тож і опинялися часто 
серед звинувачених у підробках документів, здирництві, хабарництві тощо. На початку 
1920-х рр. неповнолітні могли працювати навіть в міліції, кримінальному розшуку, 
надзвичайних комісіях, що відкривало значні можливості у продаванні довідок, 
мандатів, організації систем здирництва та хабарництва тощо. Однак і подібні злочини 
мали поширення лише до 1922 р. З врегулюванням питання з трудовим кодексом, 
посадова злочинність серед неповнолітніх майже зникає, як і вони самі з посад.  

 Існувала і певна відмінність у мотивації злочинів, пов’язаних із насильницькими 
діями та фізичними ушкодженнями. У місті злочини часто здійснювалися під впливом 
ситуативного спалаху гніву, у стані афекту. Натомість в селі спостерігалася зовсім інша 
картина – подібні злочини часто мали під собою глибоку родинну ворожнечу, давню 
образу,  майнові конфлікти тощо.  

За радянським законодавством, діти до 14 років не підлягали суду, а з 14 до 16 – 
тільки в тому випадку, якщо від них відмовились комісії у справах неповнолітніх. Із 
малолітніми правопорушниками повинні були працювати спеціальні слідчі в контакті із 
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представниками від системи народної освіти. Однак за браком коштів в округах таких 
слідчих не вистачало. Відповідно розгляд справ підлітків затягувався. Обмежене число 
приміщень для утримання під вартою різностатевих підлітків створювало додаткові 
проблеми. Все це ускладнювалося тим, що після розгляду справи таких дітей не було де 
розмістити. Через брак місць у реформаторіях, колекторах, дитячих будинках після 
розгляду справи діти знову поверталися на вулиці, а разом з тим і до попередніх своїх 
занять.  

Але сценарій подальшої кар’єри в деяких із них був ще гіршим. Через брак місць у 
дитячих перевиховних закладах вони потрапляли в загальні місця позбавлення волі. 
Наприклад, на початок нової економічної політики в Україні було 2 губернських 
реформаторії в Одесі та Києві. Їх загальна місткість складала 100 місць (по 50 місць у 
кожному). Цього, вочевидь, не вистачало, щоб прийняти всю армію малолітніх 
правопорушників, яких на 1 жовтня 1922 р. нараховувалося 497 осіб, а на 1 жовтня 
1923 – 614 осіб. Відповідно, лише 100 з них були влаштовані в реформаторії, тоді як 
решта утримувалися у загальних місцях позбавлення волі разом із дорослими 
ув’язненими. За таких обставин забезпечити перевиховання молодого покоління згідно 
з новими настановами каральної політики було доволі складно. У 1924 р. НКВС ініціює 
розгляд питання щодо відкриття Центрального реформаторія в місті Харкові [25], 
розрахованого на 300 місць (останній розпочав функціонувати з липня 1925 р. [26]), а 
також щодо переформування Одеського та Київського реформаторіїв в обласні зі 
збільшенням їх місткості до 150 осіб кожен. 

Змістовне наповнення перевиховання неповнолітніх правопорушників мало чим 
відрізнялося від загального бачення виправлення злочинців. Головний акцент робився 
на набутті ними професійних навичок, що згодом сприяло б їх адаптації в суспільстві 
та знижувало можливість повторного скоєння злочину, а також на підвищенні 
культурно-освітнього рівня. 

В цілому ж зазначимо, що соціальні катаклізми першої чверті ХХ ст. відчутно 
позначилися на стані та соціальному самопочутті такої категорії населення, як 
неповнолітні діти. Залишені без необхідного догляду, опіки, піклування, голодні та не 
вдягнені, вони збиралися в групи, що забезпечували їм елементарне виживання, часто 
вдаючись до злочинних дій. Антисоціальні звички та погляди, досвід протиправних дій, 
отримані ще в дитинстві, були дуже стійкими та надовго програмували дії людини. 
Розуміння цього, масштабна програма перевиховання та розгалужена система установ, 
що опікувалися розв’язанням означеної проблеми певною мірою досягли свого 
результату. В країні Рад розгортається мережа дитячих будинків, талановиті педагоги 
працюють з важкими підлітками, що набули досвіду «вулиці», застосовується 
трудотерапія у поєднанні із морально-культурним розвитком. З іншого боку, активно 
ведуться наукові пошуки причин дитячої злочинності, її соціальних та психологічних 
коренів, що лягали в основу психолого-педагогічних та управлінських заходів 
подолання цього негативного явища. Зрештою, попри те, що злочинність серед 
підлітків розглядалася у 1920-ті роки як кричуща проблема, вона мала стійку тенденцію 
до зниження та в середньому на кінець 1920-х рр. була істотно меншою порівняно з 
аналогічними показниками в Російській імперії з 1874-1912 рр. За царських часів 
злочинність неповнолітніх складала в середньому 16-17% (з точками екстремуму – 
13,0% та 22,1%) [27], а в роки нової економічної політики – 5,7%, що в цілому 
підтверджує загальну результативність обраного шляху радянської політики щодо 
покращення соціальної ситуації дітей, за різних причин позбавлених повноцінної опіки. 
Однак і надалі значним питанням залишається оцінка обраних владою методів 
виховання та перевиховання підростаючого покоління.  
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РЕЗЮМЕ 
В статье рассмотрены сиротство, беспризорность и правонарушения в среде 

несовершеннолетних в контексте социально-демографических изменений, вызванных 
социальными потрясениями в первой четверти ХХ ст. Охарактеризована идеология 
«государственного» воспитания и перевоспитания детей, которая на уровне деклараций 
трактовалась как стратегия освобождения семьи от быта, но вместе с этим 
реализовывала чисто практическую необходимость опеки над несовершеннолетними, 
которые остались без кормильцев, и ставила цель воспитания человека нового типа, 
ориентированного на коллектив. Рассмотрены реалии практической реализации данной 
стратегии воспитания и перевоспитания. Представлена общая характеристика 
особенностей преступного поведения подростков, рассмотрены основные подходы к ее 
изучению, представленные специалистами того времени.  

Ключевые слова: социально-демографические процессы, беспризорность, 
сиротство, детский дом, реформаторий, рецидивная преступность.  

 
SUMMARY 

In the offered article in the context of socio-demographic changes the orphanhood, 
homelessness and delinquency among minors are studied. The ideology of "public" education 
and rehabilitation of children are characterize as a strategy of liberation family life, the 
practical need of guardianship of minor children, who were left without breadwinners, and as 
the aim of a new type of upbringing based on the collective interests. The practical realities of 
the implementation of the strategy of education and re-education were considered. A general 
characteristic feature of criminal behaviour among minors, the basic approach to its study, 
presented by experts of the time are described.   

Keywords: socio-demographic processes, orphanhood, homelessness, delinquency, an 
orphanage, recidivism. 
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ЖЕРТВИ ВЕЛИКОГО ТЕРОРУ 1937 – 1938 рр. – СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛІ 

ДОНБАСУ:  ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ ПОЛІКАРПОВ  
 
О.О. Геращенко 
 
АНОТАЦІЯ 

У статті на основі архівних матеріалів щодо справи священика П.В. Полікарпова 
розглянуто одну з найбільш трагічних сторінок історії нашого краю, яка пов’язана з 
політичними репресіями 1937 – 1938 років, коли сотні і сотні тисяч людей були 
розстріляні, етаповані в табори, депортовані. Стаття включає в себе біографію 
мученика, а також факти, що свідчать про його страждання, мужність і твердість у вірі.  
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Відповідно до Конституції, прийнятої 28 червня 1996 року, і Закону України № 25 
«Про свободу совісті та релігійні організації» (23.04.1991р.) в нашій державі 
гарантуються свобода совісті і свобода віросповідання, створення релігійних 
організацій і т.д. У зв'язку з цим, звернення до історії, історичного досвіду стає 
важливим чинником відновлення і розвитку культури, традицій, звичаїв українського 
народу, вдосконалення його державного і суспільного життя. В останні десятиліття в 
українському суспільстві значення релігії помітно зросло, в результаті політичних, 
соціально – економічних і духовних змін в країні, які відбулися завдяки усуненню 
ідеологічних бар’єрів на шляху до релігійної свободи. Із зростанням духовності і 
відродженням релігійних традицій народу в сучасній Україні проблема взаємодії 
суспільства і влади набуває особливого значення. Звернення до теми репресивної 
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політики Радянської держави проти священнослужителів, особливо в період 
утвердження моноідеології, ліквідації носіїв інших ідеологій і морально-духовного 
зубожіння широких мас на сьогоднішній день є актуальним.  

Для дослідження даної проблеми великий інтерес представляють роботи Ю.І. 
Шаповала [1], В.М. Даниленко [2], С. Білоконя [3], З.Г. Лихолобової [4], О.Д. Форстюка 
[5], В.М. Нікольського [6] та інших. В даних роботах досліджуються сутність 
тоталітарного режиму та його інституцій, політичні репресії в Україні, антирелігійна 
політика радянської влади, переслідування служителів культу з боку каральних органів 
під час «великого терору». Незважаючи на дослідження багатьох істориків, на 
сьогоднішній день є ще відкриті питання стосовно історії духовенства нашого регіону 
під час панування сталінського тоталітарного режиму та репресій 1937 – 1938 років 
проти священнослужителів. Останніми роками дуже активно ведеться робота щодо 
розсекречення архівно-слідчих справ репресованих, які являються практично єдиним і 
найбільш інформативним офіційним джерелом, що розкриває витоки та масштаби 
репресій ХХ століття. Тому, існує необхідність подальшого дослідження долі 
релігійних діячів, способів їх опору, стійкості у боротьбі за віру.  

Метою даної статі є дослідження репресивної політики радянської влади проти 
священнослужителів на території Донбасу (1937 – 1938 рр.) на основі справи 
священика Д.В. Полікарпова.  

«Історичний досвід людства переконує: насильство – невід’ємна сторона життя 
будь-якого суспільства» [7]. В історії Донбасу, як і в Україні в цілому, відбувалися 
події, коли насильство набувало величезних розмірів і було всеосяжним. До таких 
подій можна віднести період панування тоталітарного режиму, одним з найважливіших 
елементів функціонування якого були репресії. З початку 1930-х років репресії набули 
масового характеру і стали невід’ємною прикметою цього періоду. 

Держава епохи диктатури пролетаріату «є диктатурою, не лише політичною та 
економічною, але й інтелектуальною, диктатурою над духом, над совістю, над мислею» 
[7]. Репресії 1937 – 1938 років охопили всі верстви населення, не оминувши й 
представників духовенства, в яких Сталін бачив реальну особисту загрозу. Оскільки 
тоталітаризм не допускає вільнодумства, непокірливості, опозиційності, проти 
церковних діячів діяла політика насильства та репресій.  

Сталінська теза про посилення класової боротьби по мірі просування до 
соціалізму використовувалася для репресій проти служителів культу. Кожен з них був 
зобов’язаний пройти через всеохоплююче анкетування, яке визначало ступінь 
терпимості режимом даної особи. Життя парафій контролювалося інспекторами з 
нагляду і негласними інформаторами НКВС. За будь-яким доносом священнослужителі 
піддавалися арешту і в кращому випадку виводилися зі штату. А для дуже багатьох 
справа завершувалася найжорстокішими покараннями. 

З чисельних справ репресованих священнослужителів нашу увагу привернула  
справа яскравої особистості у світі духовенства, священнослужителя при дворі Миколи 
ІІ, настоятеля Свято-Преображенського собору у м. Сталіно Дмитра Васильовича 
Полікарпова.  

Д.В. Полікарпов народився у 1870 році в Самарській губернії, с. Ягідне. У 1881 
році закінчив Самарське духовне училище і зайняв пост наглядача училища. Через 2 
роки йому виділили парафію в селі Червоні Будинки в Самарській губернії. У 1896 році 
вступив до Казанської духовної академії на історичне відділення, яку на той час 
очолював єпископ Антоній (в миру - Олексій Храповицький), майбутній Митрополит 
Київський.  

Дмитро Васильович Полікарпов отримав ступінь кандидата богослов'я, 
оприлюднив свою наукову роботу "Предызображение Иисуса Христа в ветхозаветных 
пророчествах и прообразах по святоотеческому пониманию их".  
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У 1900 році вступив священиком на яхту імператора Миколи ІІ "Штандарт", на 
якій шість років здійснював православні обряди. Полікарпов користувався 
прихильністю імператора, який 6 грудня 1902 року дарував священику золотий хрест, 
що до того моменту прикрашав монарший робочий кабінет. Треба зазначити, що саме 
цей щиросердний дар іменитого прихожанина зіграв фатальну роль у долі 
священнослужителя.  

У вересні 1906 року отець Дмитро покинув яхту і став викладачем закону Божого 
в Морському кадетському корпусі. З 1911 року служив у церкві Зимового палацу.  

Д.В. Полікарпов був нагороджений "за старанну службу" орденом святої Анни 3-
го ступеня (1913р.), Анненським хрестом 2-го ступеня (1914р.), орденом святого 
Володимира 4-го ступеня (1916р.).  

Після революційних подій 1917 року священик недовго викладав у Вищому 
жіночому училищі до червня 1918 року. Після цього він покинув Петербург і 
перебрався в Томську губернію.  

З 1921 року розпочинається найдраматичніший і доленосний період життя 
колишнього царського священика. Цього року Полікарпов переїхав у Донбас, щоб бути 
ближче до своєї доньки Антоніни. 

У 1925 році Рада Сталінської Преображенської православної громади запросила 
Полікарпова на пост настоятеля Свято-Преображенського собору, який був головною 
церквою в м. Сталіно (колишньої Юзівці, майбутньому Донецьку). Після цього 
призначення, Полікарповим зацікавився місцевий орган ДПУ. Недивно, що людина, яка 
входила до найближчого оточення російського імператора, не змогла залишитися 
осторонь від допитливості компетентних органів. 

13  травня 1926 року відділ культів адміністративного відділу Сталінського 
окружного виконкому одержав документ від членів православної громади під назвою 
«Протест», який повідомляв про провини священика Дмитра Васильовича Полікарпова. 
Пастирю інкримінувались антирадянська агітація і «нелегальні» збори.   

У червні 1926 року розпочалися допити свідків, які звинувачували Полікарпова у 
наступному: сварив батьків, чиї діти замість церкви ходять по першотравневим 
заходам, мав улюбленців серед прихожан, неправильно розпоряджався церковною 
казною, називав всіх панами, протестував проти звернення "товариш", проводив 
поминання всіх імператорів російських і Миколи ІІ [8].  

19 червня 1926 року була підписана постанова про утримання Полікарпова під 
вартою в Будинку громадських примусових робіт, незважаючи на те, що у слідства 
були сумніви щодо антирадянської діяльності священика. Сталінський окружний 
прокурор, ознайомившись з документами, вказував: «Поминання князів і Миколи 
Романова за упокій при здійсненні проскомидії, згідно з показаннями дияконів і самого 
Полікарпова, оскільки ніхто з віруючих не чує - тільки служитель культу при вівтарі, - 
контрреволюційною дією служити не може, оскільки не викликає загального обурення 
мас, а є внутрішнім переконанням Полікарпова» [9]. 

Крім того, прокурор виявив кілька недоречних свідчень, вимагав зібрати  не 
тільки ті факти, які викривають, а й ті, які виправдовують і розглянути питання про 
відправлення справи на припинення. 

3 серпня 1926 року у п’ятій годині вечора близько 400 жителів міста Сталіно 
зібралися біля фасаду відділення ГПУ і вимагали відпустити Полікарпова. Коли 
представники влади повідомили про неможливість звільнення священика, натовп пішов 
на штурм будівлі. Летіло каміння, палиці, ламалися двері. Бійці ГПУ були неготові до 
оборони будівлі від масової атаки і відбиття удару. Остаточний спокій у місті відновив 
кавалерійський ескадрон окружної міліції, який прибув на допомогу. На цей час 
Полікарпов був уже відправлений до Харкова, в розпорядження ДПУ [9]. 
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У вересні 1926 року прокурор приймає рішення звільнити священика з-під варти, 
взявши з нього підписку про невиїзд.  

Але заворушення в Сталіно призвели до найбільш трагічних наслідків. 
Представники органів влади почали називати Д.В. Полікарпова соціально небезпечним 
елементом. Це ставлення влади ґрунтувалося на оперативних даних з РРФСР стосовно 
служби священика на яхті "Штандарт". Особливо акцентувалася увага саме на 
золотому хресті, який Микола ІІ особисто презентував Полікарпову.  

5 листопада 1926 року комісар активного оперативного відділу ОДПУ СРСР здав 
Полікарпова коменданту Бутирської в’язниці в Москві. Тюремного ув'язнення 
священику вдалося уникнути волею долі. Але його чекала інша міра покарання – 
адміністративне виселення за межі України, на три роки.  

На основі медичного акту про поганий фізичний стан священика, було вирішено, 
що Полікарпову протипоказано перебування на Півночі.  

Отже, 26 листопада 1926 року Особлива нарада при колегії ДПУ розглянувши 
справу священика, постановила вислати Дмитра Васильовича Полікарпова до 
Казахстану. До 1929 року він перебував у місті Турт – Куль. Але і на цьому трагічні 
події у долі священика не закінчилися. 

7 червня 1929 року за декілька днів до закінчення відбування терміну покарання 
Полікарповим, Особлива нарада у Москві переглянула його справу і прийняла наступне 
рішення: п’ятдесятилітнього Полікарпова, після відбуття терміну покарання, позбавити 
права проживання в Москві, Ленінграді, Ростові-на-Дону, відповідних губерніях і 
округах, в УСРР, з закріпленням за певним місцем терміном на три роки. Отже, 22 
серпня 1929 року Полікарпов відбув у Новгород, який він обрав місцем свого 
проживання.   

У 1937 році каральні органи НКВС, які й досі вважали колишнього царського 
священика сумнівним соціальним елементом, знову зацікавилися його персоною. Вони 
згадали про заколот в м. Сталіно, заслання до Казахстану. Все це призвело до того, що 
24 липня 1937 року Полікарпов був заарештований у місті Осташкові.  

31 серпня «трійка» Калінінської області затвердила вирок. Через чотири дні 
священик був розстріляний. Йому було 67 років.  

У 1956 році Дмитра Васильовича Полікарпова реабілітували посмертно.  
Що ж стосується Свято-Преображенського собору, який був побудований у 

Юзівці в 1886 році на пожертвування робочих місцевого заводу, купців і поміщиків, то 
він був відданий парафіянам так званої «живої» церкви. У 1930 році з церкви зняли 
дзвін, а у 1931 році храм був підірваний. Підривник отримав подяку за технічно 
грамотно виконану роботу. На його місці побудували кінотеатр «Комсомолець» і кафе.  

Отже, Радянська держава, проголосивши своєю ідеологією марксизм-ленінізм, 
складовою частиною якого був войовничий атеїзм, вступила в конфлікт з релігією та її 
носіями – служителями церкви. Марксистсько-ленінська ідеологія сама прагнула стати 
своєрідною релігією, дати людству розуміння сенсу життя, ліквідувати ще один оплот 
старого суспільного ладу, а в особі її служителів церкви – позбавитися конкурента в 
справі впливу на людські душі. Це була складова частина програмної мети – 
досягнення повної ідейної єдності радянського суспільства, до чого природно прагне 
тоталітаризм.  

Треба зазначити, що в радянські роки священнослужителів ніколи відкрито не 
судили за їх переконання. Жоден священик не чув: «Відречися від Христа!».  

Сталінський тоталітарний режим розумів, що життя громади неможливе без 
пастиря. Шляхом позбавлення громадянських прав, арештів і розстрілів священиків 
влада прагнула повністю знищити церковне життя.  

Засуджуючи багаторічний терор, висловлюючи співчуття постраждалим людям, 
важливо розібратися в причинах і сутності репресивної політики 1937 - 1938 років 
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проти служителів церкви на території Донбасу. Існує необхідність в проведенні більш 
детального наукового аналізу та вивченні долі конкретних людей – релігійних діячів,  
що стане ще одним кроком до повернення історичної правди, сприятиме пробудженню 
історичної свідомості та уваги суспільства, особливо молоді, до минулого нашого краю. 

 
РЕЗЮМЕ 

В статье на основе архивных материалов по делу священника Д.В. Поликарпова 
рассмотрена одна из самых трагических страниц истории нашего края, которая связана 
с политическими репрессиями 1937 - 1938 годов, когда сотни и сотни тысяч людей 
были расстреляны, этапированы в лагеря, высланы. Статья включает в себя биографию 
мученика, а также факты, свидетельствующие о его страданиях, мужестве и твердости 
в вере. 

Ключевые слова: священнослужители, политические репрессии, «большой 
террор». 

 
SUMMARY  

In the article on the basis of the archived materials in the case of the priest D. Polikarpov 
considered one of the most tragic pages in the history of our region, which is associated with 
political repression 1937 - 1938's, when hundreds of thousands of people were shot, 
transported to the camp, deported. The article includes a biography of the martyr, and the 
evidence of his suffering, courage and steadfastness in the faith. 

Keywords: priests, political repression, «The Great Terror». 
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ПОЛІТИКА ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В УКРАЇНІ НАПЕРЕДОДНІ 
ТА В РОКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ: 

ПОТРЕБА ДЕРЖАВИ ЧИ ПРОЯВИ ЖІНОЧОЇ СОЛІДАРНОСТІ?  
 
І.М. Єсіп 
 
АННОТАЦІЯ 

У статті розглядаються питання формування радянської моделі політики 
гендерної рівності у 20 - 40-ті роки ХХ століття у СРСР, а також втілення у життя 
основних напрямків радянської концепції емансипації жінки; наводяться конкретні 
приклади участі жінок в суспільному виробництві країни напередодні та в роки Великої 
Вітчизняної війни. 

Ключові слова: гендерна рівність, жіночі ініціативи, жіноча солідарність, учать 
жінок в суспільному виробництві в роки війни. 
 

У сучасному світі відбувається зростання ролі жінок у суспільстві. Жінки, 
споконвічні обов'язки яких полягали у виконанні функцій продовжувачки роду і 
хранительки домашнього вогнища, стали стрімко вторгатися в сфери, які раніше 
традиційно належали чоловікам - політику, економіку, управління, науку, армію. Цей 
феномен XX століття, отримав назву «жіноча революція», сприяв кардинального 
перегляду суспільством ставлення до жінки, актуалізувавши на рубежі двох тисячоліть 
проблему визначення місця і ролі жінки в сучасному світі. Але без вивчення 
соціального статусу жінок, особливо в національних регіонах, як Україна, в XX 
столітті, неможливо зрозуміти які відбуваються сьогодні зміни в положенні жінок і 
наявні проблеми. Актуальність теми визначається також потребою критичного 
переосмислення дійсного становища жінок в суспільному житті і сім'ї в зазначені роки. 
Історичний досвід вирішення жіночого питання в Україні в 1920 - 1940-і рр. буде 
вельми корисним у використанні для більш результативної діяльності сучасних 
жіночих організацій країни. 

Питання про роль і місце жінок в соціально-економічному та суспільно-
політичному житті - одне з найгостріших. Ця проблема продовжує хвилювати не лише 
істориків та суспільствознавців, вона не сходить зі сторінок книг і журналів, будучи 
об'єктом дискусій і суперечок. Після Жовтневої революції 1917 р. було проголошено 
рівність прав жінок і чоловіків у всіх сферах життя, а у 1930-і рр. радянська влада 
наголосила про повне і остаточне рішення жіночого питання в СРСР. Однак ще 
залишається чимало невирішених проблем. 

Спеціальних робіт, присвячених цій темі, немає досі. Зрозуміло, в загальних 
роботах в тій чи іншій мірі висвітлювалися деякі аспекти даної теми. На першому етапі 
радянській історіографії (1917 - середина 1930-х рр.) розглядалися загальні питання 
теми. Ідеї повного юридичної і фактичної рівності жінок, можливості їх участі у всіх 
сферах суспільного життя займають особливе місце в працях В.І.Леніна [1]. 

Значну роль у висвітленні жіночого питання внесли керівники й організатори 
жіночого руху: Н.К.Крупська, І.Ф.Арманд, О.М.Коллонтай, К.Н.Самойлова [2]. У своїх 
роботах вони пропагували діяльність партійних і державних органів влади серед 
жіноцтва, роз'яснювали політику, яка була спрямована на емансипацію жінок, 
розглядали питання, пов'язані з залученням жінки до суспільного виробництва та в 
Червону Армію, ліквідацію неграмотності, проблеми охорони материнства і дитинства. 

У 1920-і рр. з'являються спеціальні дослідження, присвячені проблемам жіночої 
праці та його використання, діяльності партійних і громадських організацій в області 
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загальноосвітнього і професійного навчання жінок. У них відбивається діяльність партії 
по залученню жінок до продуктивної праці, щодо поліпшення соціально-побутових 
умов жінки-матері, яка працює на виробництві, по підвищенню ролі жінок у 
профспілках та інших громадських організаціях [3]. 

У 1929 р. І.В.Сталін заявив про те, що жіноче питання в Радянському Союзі 
вирішене, і жінвідділи, що діяли з 1919 р. були замінені на жінсектори. У роботах цих 
років давалася позитивна характеристика становища радянської жінки в суспільстві, 
показувалася зростаюча її активність в діяльності Рад, профспілок, кооперації [4]. 

Новий етап у дослідженні проблеми намітився з середини 1930-х рр., що було 
пов'язано з впровадженням в науку марксистсько-ленінської методології і розширенням 
джерельної бази робіт. Однак у 1934 р. женсектора зовсім були ліквідовані, в результаті 
до цієї теми інтерес був надовго втрачений. Нечисленні дослідження даного періоду 
носили політичний характер, дослідницький рівень їх був невисокий, архівні джерела 
не використовувалися. В цілому, вони давали загальну характеристику становища 
жінок у суспільстві, особливо підкреслювали значення жіночої праці в промисловості, в 
колгоспному будівництві [5]. 

У другій половині 1950-х рр. і аж до середини 1980-х рр. вивчення даної 
проблеми переживає значний підйом. Сплеск інтересу до цієї теми пов'язаний із 
змінами в суспільстві після XX з'їзду КПРС, які дозволили більш об'єктивно підійти до 
вивчення проблеми. Безсумнівний інтерес представляє робота П.М. Чиркова, де 
досліджується саме поняття жіночого питання, розглядається його генезис і 
визначається його місце в умовах соціалістичного будівництва. У праці аналізуються 
форми і методи роботи партії, діяльність спеціального апарату по роботі серед 
жіноцтва, зміни в сімейному та особистому житті жінок, що відбулися в 1920 - 1930-і 
рр. [6]. 

Однією з грунтовних робіт того часу була книга В.Л. Більшай, в якій показана 
діяльність державних і партійних організацій по забезпеченню фактичної 
рівноправності жінок. Більшовицька політика у жіночому питанні трактувалася як 
єдина вірна, а її вплив на жінку, як однозначно позитивний [7]. Протягом усього 
періоду дослідження різні аспекти становища та ролі жінок в СРСР були об'єктом 
пильної уваги і зарубіжних дослідників [8].  

Між тим, тоталітарна командно-адміністративна система управління та 
ідеологічний тиск с боку державної влади суттєво вплинули на рівень наукових праць 
того часу, які зазначали лише позитивні моменти радянської концепції емансипації 
жінок, а політика гендерної рівності у СРСР визначалась як єдиною вірною. Однак дана 
тема є настільки глобальної та многогранною, що постійно привертає увагу багатьох 
дослідників, журналістів, політичних та суспільних діячів. Тому напередодні 
святкування чергової річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні є ще раз доцільним 
звернути увагу на роль та місце, яку відіграли жінки в судьбі країни у ті лихі часи.  

Гендерна політика - це комплексна цілеспрямована діяльність держави, 
міжнародних та недержавних організацій щодо інтегрування гендерного підходу для 
ліквідації усіх форм дискримінації за ознакою статі в суспільстві. Вона є не просто 
окремим напрямком державної політики, а інтегруючим компонентом усіх складових 
напрямків політики держави, враховуючим її вплив на представників різної статі.  

Гендер - соціокультурна категорія та колективні уявлення, завдяки яким 
біологічні відмінності статей переводяться на мову соціальної та культурної 
диференціації. Поняття гендер походять від грецького «генос» («походження», 
«матеріальний носій спадковості», «той, що народжує»). Термін «гендер» введено в 
соціальні науки Енн Оклей в 70-ті роки ХХ століття. Соціологи проводять різницю між 
чоловіком та жінкою за такими ознаками: біологічні стать, гендерна iдентифiкацiя, 
гендернi ролі. Гендер має соціальний та правовий аспект. Основою правового статусу 
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особистості є її фактичний соціальний статус, тобто реальний стан людини в 
суспільстві. Право вводить цей стан в законодавчі рамки. В соціальному відношенні 
статус являє собою певну систему соціальних можливостей людини. 

Гендерна рівність - це не однаковість чоловіків та жінок. Йдеться про соціальну 
справедливість, про те, що всі люди незалежно від статі повинні мати однаковий 
доступ до реалізації прав людини - рівні свободи, умови для розвитку, участь у 
прийнятті рішень, різного роду діяльності й користуванні її результатами. Гендерна 
рівність - клопіт для усього людства, бо майже всю свідому історію простежувалося 
домінування чоловіків. Гендерна рівність є однією з ознак правової держави. Держава 
зобов'язана забезпечувати дотримання прав людини, передбачених міжнародним 
законодавством.  

Однак тоталітарна держава, якою був Радянський Союз, мав свою модель 
гендерної рівності. В основі вирішення «жіночого питання» була концепція про вплив 
суспільного виробництва на звільнення жінки. Ще у 1919 р. ідеолог більшовизму 
В.І.Ленін визначав, що «для повного звільнення жінки і для дійсної рівності її з 
чоловіком потрібно, щоб було суспільне господарство і щоб жінка брала участь в 
суспільній продуктивній праці; тоді жінка буде займати таке ж положення, що і 
чоловік» [9]. До цієї ж думки схилялася і «емансипована комуністка» О.Коллонтай, яка 
формулювала «жіноче питання» як «протиріччя (у капіталістичному суспільстві) між 
роллю жінки у виробництві та її політичним і соціальним безправ'ям». А його 
вирішення вважала можливим лише з «переходом до нової системи виробництва, 
заміною приватної власності суспільним виробництвом і колективним споживанням», 
тобто у соціалістичному суспільстві [10].  

Переконаннями в справедливості цієї концепції відбулась активна радянська 
пропагандистська публіцистика 20 - 30-х рр. Популярними стали видання на кшталт 
«Чому вчив В.І. Ленін робітниць і селянок?», «Що дала Жовтнева революція жінці?» та 
«Чому я стала заступницею Радянської влади?» [11].  

Така агітаторська пропагандистська діяльність радянської влади була спрямована 
в першу чергу на залучення жінок у суспільне виробництво, швидкому розвитку 
емансипації з усіма її наслідками. В результаті участь жінок у найбільш важкій 
фізичній праці, залучення їх до традиційно «чоловічих» професій, до занять військово-
прикладними видами спорту підносилося громадській думці як найбільше досягнення 
соціалізму, прояв справжньої «рівності статей» і звільнення жінки від «домашнього 
рабства». Ідеї емансипації були найбільш популярні у молодіжному середовищі, а 
масові комсомольські заклики, набори та мобілізації під гаслами «Дівчата - на 
трактор!», «Дівчата - в авіацію!», «Дівчата - на комсомольське будівництво!», «Дівчата 
- до мартену!» та інші стали свого роду психологічною підготовкою до масового 
залучення радянських жінок у виробництво, участі у майбутній війні, яка увійшла в 
історію як Велика Вітчизняна. З її початком сотні тисяч жінок пішли в армію, не 
бажаючи відставати від чоловіків, відчуваючи, що здатні нарівні з ними винести всі 
тяготи військової служби, а головне - стверджуючи за собою рівні з ними права на 
захист Вітчизни. 

В наслідок масової агітації та пропаганди напередодні війни питома вага жінок у 
загальній чисельності робітників і службовців збільшився з 27% у 1929 р. до 38% в 
1940 р., в тому числі: в промисловості - з 28% до 41%, на будівництві - з 7% до 23%; на 
транспорті і в установах зв'язку - з 11% до 24% [12]. Для Донбасу ці процеси були 
характерні ще в більшій мірі. Адже в порівнянні з іншими, переважно аграрними 
регіонами України, рівень індустрії тут був набагато вище, що зумовило і специфіку 
його розвитку. А більш високий ступінь розвитку промислового виробництва сприяв 
тому, що напередодні війни в Донбасі жінок серед кадрових робітників було більше, 
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ніж в інших регіонах України, а в ряді галузей, таких як харчова та легка 
промисловість, вони становили 56% і 75,9% працівників відповідно [13]. 

Ще напередодні війни розпочався патріотичний рух жінок за оволодіння 
виробничими спеціальностями, «чоловічими професіями». 15 квітня 1939 року 
дружини робітників і керівників шахт Боково-Антрацитівського району 
Ворошиловградської області звернулися до всіх жінок, дружин гірників країни піти 
працювати на шахту [14]. У результаті тільки в одній Ворошиловградської області на 
заклик відгукнулося 28466 жінок, які прийшли працювати на шахти комбінату 
«Ворошиловградвугілля», причому 16 тис., або 57%, були зайняті на підземних роботах 
[15]. 

У вересні 1939 р. жінки виступили із закликом зайняти нарівні з чоловіками все 
відповідальні ділянки народного господарства. «Мартен, домна, автомобіль, паровоз, 
турбіна, мостовий кран, електролебідка будуть так само слухняно підкорятися нам, як і 
чоловікам», - писали вони [16]. У відповідь на цей заклик сотні тисяч жінок прийшли в 
промисловість, на будівництво, на транспорт, опанувавши спеціальності, які раніше 
вважалися суто чоловічими. 

Жіноча праця напередодні Вітчизняної війни широко впроваджувалась в 
машинобудуванні і металообробці, в енергетичній, хімічній галузях, на залізничному 
транспорті. У 1939 р. на залізницях країни працювали машиністами 44 жінки і 4,5 тис. 
помічниками машиністів. Зростала кількість жінок серед механізаторів сільського 
господарства - комбайнерів, трактористів, шоферів, що складали в 1940 р. 11% всіх 
робітників і службовців машинотракторних і ремонтно-технічних станцій [17]. У квітні 
1941 р. на шахтах Донбасу вже працювало кадровими робітниками 3932 жінки, при 
цьому 2090 - на підземних роботах, а 1400 жінок - на механізмах [18]. 

Таким чином, жіночі кадри перед війною стали значним резервом народного 
господарства, що дозволив радянській владі в умовах воєнного часу забезпечити 
промисловість, сільське господарство, транспорт достатньою кількістю трудових 
ресурсів. 

У роки війни жінки взяли найактивнішу участь у роботі промислових 
підприємств, замінивши чоловіків, які пішли на фронт. Вже протягом першого тижня 
від початку війни на шахту «Червоний Профінтерн» Сталінської області прийшло 
працювати 100 домогосподарок - дружин шахтарів. А всього в області станом на 1 
липня 1941 р. на шахтах і заводах працювало 4267 жінок. Замінили жінки і чоловіків-
трактористів, які пішли на фронт. У липні 1941 р. в області 583 жінки працювали 
трактористки і 64 - комбайнерами. При цьому 1779 патріоток навчалися роботі на 
тракторі і 118 - на комбайні [19]. 

У Ворошиловградської області в перші дні війни на підприємства вугільної 
промисловості прийшли до 10 тис. дівчат і домогосподарок [20], а всього у другому 
півріччі 1941 р. більше 50 тис. жінок і дівчат зайняли робочі місця на підприємствах 
області, 5 тис. дівчат стали трактористки [21]. 

Багато жінок, які прийшли на виробництво, з успіхом замінили чоловіків, що 
пішли на фронт. Так, наприклад, у Мангушському районі на Білосарайській рибзавод 
на місце чоловіка, якій пійшов в армію, прийшла працювати його дружина Віра Шакун. 
В Удачнянскій МТС Красноармійського району дружина тракториста С.Масюка, 
працюючи на тракторі свого чоловіка, виконувала норму на 150%. У Червоноярському 
МТС цього ж району комбайнер Іван Фень пішов на фронт, його місце зайняла його 
дружина - Ганна Фень, яка виконувала норму не менш ніж на 150% [22]. І такі випадки 
були не поодинокими. 

Одним словом, жінки працювали скрізь. Хоча треба зазначити, що на заводи і 
фабрики, будівництва прийшла наймолодша частина жіночого населення, в основному, 
у віці від 16 до 30 років, але разом з ними були жінки і старших віків. Ще в липні 1941 
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р. за призовом Олександри Бабич до всіх жінок Донбасу йти працювати в шахту була 
створена одна з перших у вугільній промисловості жіноча бригада навалоотбійників на 
шахті № 17-17 біс тресту «Донбасантрацит» [23]. А всього на шахти тресту в перші 
місяці війни прийшли близько 600 жінок: 110 з них стали працювати 
навалоотбійниками, 10 - врубмашінистами, 50 - електрослюсарями, 55 - 
прибиральниками породи в підготовчих лавах і т.д. [24]. 

Жінки прагнули не тільки виконувати, але й перевиконувати виробничі завдання. 
Так, на шахті № 1-2 Краснодонського району Ворошиловградської області 
М.Головачева, перша в країні жінка-відбійниця, за зміну видобувала 12 тонн вугілля 
замість 7 по нормі [25], на шахті імені Паризької комуни всі 118 жінок виконували 
планові завдання на 150 - 160% [26]. На шахті № 1 - 2 «Червоний Жовтень» тресту 
«Ордженікідзевугілля» в забій спускалася ціла шахтарська родина Колесникових - 
батько і 2 доньки. Щодня вони нарубували по 1,5 - 2 норми [27]. Жіноча бригада 
Олександри Бабич з перших днів роботи довела, що жінки можуть працювати нарівні з 
чоловіками. 18 серпня 1941 року ця бригада в неповному складі, як повідомила газета 
«Ворошиловградська правда» від 30 серпня, виконала норму на 156%, навантаживши 
195 тонн вугілля [28]. А всього 10 жінок з бригади О.Бабіч щодня вантажили по 14 - 15 
тонн антрациту кожна за зміну [29]. 

Висока трудова активність шахтарів, серед яких було багато жінок, сприяла тому, 
що в складних умовах воєнного часу план з видобутку вугілля постійно виконувався. В 
третьому кварталі 1941 вугільна промисловість України дала більше однієї третини 
загальносоюзного видобутку вугілля [30].  

Широке залучення жінок у виробництво супроводжувалося освоєнням ними 
виробничих спеціальностей, що вело до збільшення питомої ваги жінок серед 
кваліфікованих робітників. Наприклад, тільки для підготовки кваліфікованих шахтарів 
у Ворошиловградській області в першій половині березня 1942 р. було відкрито 5 шкіл 
ФЗН, в яких налічувалося 1,8 тис. осіб [31]. Навчання жінок масових професій 
здійснювалося через систему короткострокових курсів і шляхом індивідуального 
навчання на підприємствах. Навесні 1942 р. у складі 63 тис. робітників, інженерно-
технічних працівників і службовців комбінату "Ворошиловградвугілля" працювали 9 
тис. жінок [32]. А всього у Ворошиловградській області у 1942 р. на короткотермінових 
курсах масових професій пройшло навчання 21 тис. жінок для роботи на шахтах і 
заводі імені Жовтневої революції [33]. 

В цілому, по промисловості в Донбасі питома вага жінок серед кваліфікованих 
робітників за період з 1941 р. по початок 1942 р., в середньому, зросла на 15 - 20%. Так, 
у вугільній промисловості вони становили 15% всіх працівників [34], у важкому 
машинобудуванні та чорної металургії їх чисельність була ще вищою і становила 32% і 
41% відповідно [35], у легкій і харчовій індустрії їх питома вага серед усіх працівників 
зросла до 56% і 75,9% відповідно [36]. Особливо швидко приріст здійснювався в тих 
галузях виробництва, де термін навчання був значно меншим у порівнянні з іншими 
професіями, або ж у тих, де жінка могла поєднувати свою працю з обов'язками матері. 
Це спеціальності електромонтера, де питома вага жінок дійшла до 40% порівняно з 21% 
до війни, токаря (з 15% до 35%), штампувальника - з 7% до 50%. Ще швидше 
здійснювався приріст жінок серед робітничих професій, що не вимагають тривалої 
підготовки. Так, наприклад, серед вантажників вугілля чисельність жінок зросла з 
10,8% до 50%, а до початку 1944 р. склала 66% від загального числа тих, хто працював 
на вантажно-розвантажувальних роботах [37]. Однак, більша частина, близько 60% 
жінок, була зайнята в основному на некваліфікованих роботах, оскільки не мала 
досвіду праці в даних галузях виробництва в передвоєнні роки. 

Таким чином, в значній мірі була вирішена проблема забезпечення економіки 
країни робітничими кадрами, при цьому роль жінок на виробництві значно зросла. 
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Заміна традиційно чоловічої праці жіночою була вимушеною мірою, викликаною 
складним становищем, у якому опинилася економіка в роки війни. Формально 
залучення жінок на важку фізичну роботу повинно було здійснюватися на добровільній 
основі. Але під натиском адміністративно-командної системи принцип добровільності 
не дотримувався. Місцеві органи влади, які бажали на догоду вищестоящому 
керівництву якнайшвидше відрапортувати про виконання плану, не зважали ні на які 
жертви, часом навіть людські. В силу вступав принцип, що війна все спише. Тому 
залучення жінок до масового виробництва здійснювався примусовими методами 
ідеологічного тиску та покаранням, за невиконання наказу працювати на важких 
фізичних роботах. 

Крім ідеологічного впливу, чимале значення в залученні жінок до важкої фізичної 
праці зіграла і матеріальна зацікавленість в оплаті праці. У суворі, голодні воєнні роки 
заробітна плата та норми постачання шахтарів, металургів та інших «чоловічих» 
професій були вище у порівнянні з іншими спеціальностями, що дозволяло жінкам хоч 
якось прогодувати свою сім'ю, дітей. А в ряді випадків, прихід жінок на шахту, робота 
в забої або у доменній печі, були чи не єдиною можливістю не померти з голоду. 

З іншого боку, заміна чоловічої праці жіночою був тимчасовою, вимушеною 
мірою, обумовленої не тільки тоталітарним режимом держави, але і рядом моральних 
чинників. Жінки не могли знаходитися осторонь в настільки драматичний період 
історії, коли їхні сини, батьки і чоловіки боролися на фронті. 

У контексті сучасних соціально-економічних перетворень суспільства поняття 
«ґендерна рівність» отримало декілька визначень, які включають рівність чоловіків та 
жінок перед законом, на ринку праці (рівність в отриманні винагороди за рівнозначну 
працю та в доступі до економічних ресурсів), а також рівних можливостей щодо 
вираження своїх інтересів незалежно від статі. Тобто, жінки та чоловіки повинні 
користуватися однаковим суспільним статусом, мати однакові умови для реалізації всіх 
прав людини, однакові можливості робити внесок у національний політичний, 
економічний, соціальний розвиток та користуватися його результатами.  

Між тим, у СРСР радянська модель гендерної рівності набула суттєвих відзнак від 
європейської, а втілення концепції емансипації жінок в першу чергу була спрямована 
на залучення їх до важкої фізичної праці. Чоловіки залишались осередком соціальної 
вартості, тому успіх чи невдача жінки на ниві професійного росту оцінювалась 
критеріями ієрархії чоловічих досягнень, а отримання жінкою «чоловічої» професії 
викликало неоднозначну реакцію суспільства: від захоплення і поваги до осуду. А всі 
перетворення гендерної рівності відбувались в умовах патріархальної держави, що не 
могло не позначитись на історії взаємин статей в цілому на довгі роки. 
 
РЕЗЮМЕ 

В статье рассматриваются вопросы формирования советской модели политики 
гендерного равенства в 20 - 30-е годы ХХ века в СССР, а также претворение в жизнь 
основных направлений советской концепции эмансипации женщины; приводятся 
конкретные примеры участия женщин в общественном производстве страны накануне 
и в годы Великой Отечественной войны. 

Ключевые слова: гендерное равенство, женские инициативы, женская 
солидарность, участие женщин в общественном производстве в годы войны. 
 
SUMMARY 

The article deals with the formation of the Soviet model of gender equality policies in 
the 20 - 30 years of the twentieth century in the Soviet Union, as well as the implementation 
of the main directions of the Soviet concept of emancipation of women, specific examples of 
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women's participation in social production of the country before and during Great Patriotic 
War. 

Key words: gender equality, women's initiatives, female solidarity, participation of 
women in social production during the war. 
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РОЛЬ ТА ФОРМИ ПРОЯВУ РАДЯНСЬКОГО ПАТРІОТИЗМУ В УМОВАХ 
ОРГАНІЗАЦІЇ, РОЗГОРТАННЯ ТА ВЕДЕННЯ ПІДПІЛЬНОЇ БОРОТЬБИ У  

1941-1942 pp. 
 
Р.В. Гула 
 
АНОТАЦІЯ 

Проаналізовано роль та місце радянського патріотизму в організації та 
розгортанні підпільної боротьби на території України скрізь призму історичних 
діалектичних протиріч. Розкрити форми прояву патріотизму підпільників у 
антинацистському русі на окупованих територіях. 

Ключові слова: радянський патріотизм, рух Опору, окупація. 
 
Постановка проблеми. З проголошенням незалежності України розпочався новий 

етап теоретичного переосмислення місця та ролі патріотичного виховання радянського 
суспільства. Відсутність державної ідеології, різне, навіть антагоністичне сприйняття 
історичних подій та постатей, формують досить еклектичну уяву про фундаментальні 
основи патріотичної ідеї, що відповідно створює проблему комплексу подолання 
внутрішніх протиріч, які визначають різні підходи до оцінки історичного минулого та 
перспектив обрання вектору стратегічного бачення патріотичного виховання нації. 

Актуальність визначення основної ідеї патріотичного виховання в Україні 
впродовж майже двадцяти років займає значне місце у наукових дослідженнях 
історико-філософського напрямку. Принципи формування національної патріотичної 
ідеології ґрунтуються на віковічних традиціях суспільства. Особливо важливим є 
період 1941-1942 pp., як визначний етап практичної реалізації системи патріотичного 
виховання, яка була побудована у передвоєнний період. 

Стан дослідження проблеми. В останні десятиріччя особлива увага російської та 
української історіографії звернена на дослідження особливостей функціонування 
патріотичної ідеології, як структурного елемента духовного єднання нації. У цьому 
контексті слід зазначити величезний науковий внесок у розробку історичних основ 
патріотизму підпільників у роки Великої Вітчизняної війни таких сучасних 
українських дослідників як П.Добров, О. Ніколаєць, М. Слободянюк. Серед російських 
дослідників слід визначити наукові розробки Б. Ковальова. 

Однією із характерних рис Великої Вітчизняної війни було прагнення багатьох 
людей стати на захист Батьківщини. Крім бажання потрапити на фронт, воно 
матеріалізувалася у виникненні добровільних форм участі населення в боротьбі з 
ворогом. 

Важливою формою руху Опору на території України стала підпільна боротьба, як 
форма прояву радянського патріотизму. Вона була органічно пов’язана з 
партизанським рухом, але на відміну від нього, мала притаманні лише неї характерні 
риси та особливості. До них насамперед слід віднести:  

- крайню ступень ідеологічної спрямованості патріотичної позиції підпільників, 
виходячи із екстремальних умов розвитку та функціонування підпільного руху Опору; 

- широка географічна автономність підпільного руху, який не залежав від 
ландшафту, пори року, постачання зброї та продовольства; 

- безперервність підпільної боротьби; 
- зміщення й акцентування уваги форм підпільної боротьби на стратегічних 

промислових об’єктах та комунікаціях великих адміністративно-промислових центрів; 
- більш широкій вибір форм антифашистської боротьби у порівнянні з 

© Гула Р.В., 2013 
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партизанським рухом; 
- централізоване формування комуністичного підпільного руху з боку партійних 

органів та стихійне створення груп прокомуністичних безпартійних підпільників. 
Цей спектр особливостей логічно створював механізм використання відповідних 

завдань підпільної боротьби. До них, на нашу думку, слід віднести: 
1. Створення мережі підпільних організацій та груп. 
2. Формування у свідомості населення стійких патріотичних почуттів. 
3. Відновлення та збереження елементів радянської влади на окупованій 

території у вигляді підпільного та партизанського руху з метою створення 
морально-психологічного клімату ненависті до загарбників та 
невідворотності перемоги над ворогом. 

4. Дезорганізація роботи тилу противника, виведення із ладу важливих 
комунікацій та підприємств. 

5. Налагодження взаємодії з партизанськими формуваннями та центрами 
управління з метою конкретизації діяльності підпільного руху та 
підвищення його ефективності щодо сприяння формам партизанської 
війни. 

6. Організація терористичної діяльності щодо знищення особового складу 
противника, колабораціоністів, представників окупаційної адміністрації. 

7. Підготовка, всебічне забезпечення та організацій збройних повстань. 
Комуністичний рух Опору у своєму розвитку пройшов складні стадії формування, 

створення, функціонування, корекції та удосконалення, що викликало низку системних 
протилежностей між: 

- імперативним створенням підпілля «згори» та професійною нездатністю певної 
частини підпільників для ведення боротьби з окупантами в тилу противника; 

- патріотичною спрямованістю діяльності комуністичного підпілля та переважно 
нейтрально-негативними поглядами та настроями місцевого населення на початковому 
періоді його формування; 

- організаційними спробами партійного керівництва підпіллям та стихійним 
характером об’єднання безпартійних патріотичних сил. 

Таким чином, виходячи із вищевикладених особливостей, завдань, форм та 
протиріч, слід визнати органічний зв’язок і взаємодію підпільної боротьби з 
партизанським рухом. Фактично, ці дві сторони одного процесу взаємно доповнювали 
один одного та слугували елементами однієї системи практичної реалізації ідеологем 
радянського патріотизму у русі Опору на окупованих територіях. Виходячи із цього, 
можна провести відносні паралелі із періодизацією підпільного руху, яка майже 
співпадає з аналогічною часовою класифікацією партизанського руху. 

Перший період можна визначити як початково-організаційний. Він бере свій 
початок з виходу звернення 26 червня 1941 р. командування військами Південно-
Західного напрямку та ЦК КП(б)У до населення окупованих територій та закінчується 
вісною 1942 p., коли більшість радянських підпільних формувань була розгромлена, а 
решта - змушена припинити активну діяльність та перейти у стан бездіяльного 
підпілля. 

Особливостями патріотичної боротьби в тилу противника у цьому періоді були: 
- імперативний характер створення підпільних організацій; 
- домінування переважно незбройних форм підпільної боротьби; 
- вузька соціальна база підтримки підпільного радянського руху; 
- врахування динаміки змін настроїв населення щодо окупаційного режиму 

підпільними організаціями. 
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Зробивши аналіз архівних джерел можна визначити основні шляхи формування 
підпільних організацій та груп у початково-організаційному періоді: 

- групи, створені особами, спеціально залишеними чи направленими з цією метою 
партійними та радянськими органами; 

- групи, сформовані за участю чи під керівництвом місцевих партійних і 
радянських активістів; 

- підпільні групи організовані патріотично налаштованими громадянами разом із 
радянськими військовополоненими. 

Особливістю виникнення радянського підпілля було його централізоване 
формування «згори» за адміністративно-територіальним принципом. Безпартійні групи 
патріотів виникли пізніше, виключно стихійно-синергетичним шляхом. 

Для здійснення керівництва підпільною і партизанською боротьбою в перші 
місяці війни було видано кілька відповідних наказів та директив: 29 червня 1941 р. - 
Директива РНК СРСР і ЦК ВКП(б) партійним організаціям прифронтової смуги про 
перебудову всієї роботи на воєнний лад, що визначала напрями партизанської та 
підпільної боротьби; 18 липня 1941 р. - Постанова ЦК ВКП(б) «Про організацію 
боротьби в тилу німецьких військ»; 24 серпня 1941 р. - у прифронтових республіках, 
краях і областях утворені Четверті відділи НКВС з організації винищувальних 
батальйонів, партизанських загонів і диверсійних груп і керівництву їх діяльністю. 
Приймаються подібні рішення і на регіональному рівні. 

26 серпня 1941 p. - директивою ГоловПУ РСЧА № 161 створюється газета «За 
Радянську Україну» для населення окупованих областей України. Також створюються 
відділи політуправлінь фронтів для керівництва партизанським та підпільним рухом. 

Таким чином, організацією боротьби у тилу нацистів займалися 4-ті управління 
НКВС, військові ради фронтів та партійні органи (див. пар. 5.1). 

Номінально в УРСР було сформовано 23 підпільні обкоми КП(б)У (115 чол.), 685 
міських і районних комітетів (2.834 чол.), 4.316 підпільних партосередків, 883 загони, 
1700 диверсійних і розвідувальних груп (35 тис. осіб). Крім того, було утворено 
комсомольське підпілля у складі 9 обкомів, 213 міськкомів і райкомів, 286 організацій і 
груп. Загалом для нелегальної роботи залишено 26 тис. комуністів і 3 тис. 
комсомольців [1, с. 224]. 

Окрім партійно-комсомольського підпілля в Україні, за допомогою НКВС, 
створено мережу спеціальних розвідувальних і диверсійних груп. Так, у Запорізькій 
області залишено 27 агентів для диверсійно-розвідувальної діяльності [11, с. 298]. У 
Миколаєві до початку 1943 р. спеціальне завдання успішно виконувала група В.Лягіна 
(Корнєва), яка вибухами знищила 20 т пального, склад зимового обмундирування, 53 
автомашини, 27 літаків і 2 ангари [2, с. 155-161]. Всього на окуповану територію 
України було перекинуто 805 розвідників і зв’язкових [7, с. 440]. 

У західних та значній частині правобережних областей через швидке просування 
вермахту створити серйозну кадрову і матеріально-технічну базу для підпілля не 
вдалося. Крім того, у західноукраїнських областях лише невеликий відсоток населення 
підтримував більшовиків, що суттєво вплинуло на слабкість радянського підпілля в 
даному регіоні протягом усього періоду окупації [8, с. 49]. 

Але, слід визнати, що ефективність діяльності партійного апарату щодо створення 
та керівництва підпільним рухом була досить низькою. 

Спостерігалися численні факти масової втечі партійного керівництва, яке було 
залишено для організації протидії у тилу противника. 

Так наприклад, для організації партизанської та підпільної боротьби на території 
Запорізької області були сформовані підпільний обком, Запорізький і Мелітопольський 
підпільні міськкоми й 11 підпільних об’єднаних райкомів КП(б)У, які охоплювали всі 
адміністративні райони області. Для підпільної роботи було підібрано і затверджено 
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310 членів та кандидатів КП(б)У, проте за визнанням самого обкому партії більшість із 
них відступили разом з частинами Червоної армії. У повному складі залишили межі 
області Мелітопольський підпільний міськком КП(б)У та 8 підпільних райкомів партії. 
Інші підпільні комітети, проіснувавши незначний час, в основному до початку 1942 p., 
були розгромлені ворожими спецслужбами (як Запорізький міськком КП(б)У) або ж 
вийшли з території області через загрозу викриття та репресій з боку окупаційної влади 
(як Запорізький підпільний обком партії) [3, с.9]. 

Самовільно залишили свої райони керівники підпілля Печенізьського, 
Краснокутського, Коломацького, Кегічевського районів Харківської області, 14 
перших секретарів РК КП(б)У Сумської області [6, арк. 130]. 

Також, як негативну тенденцію, слід визнати й практичну неготовність певної 
частини підпільників для проведення роботи в тилу окупантів. 

Так наприклад, для організації роботи комуністичного підпілля у м. 
Дніпродзержинськ Дніпропетровської області було залишено 6 членів партії та два 
безпартійних. Загалом список комуністів, які були залишені для виконання 
спецзавдання у тилу противника по Дніпродзержинському МК КП(б)У нараховував 
тридцять дві особи. У нього входили підпільники та члени партизансько-диверсійного 
загону. Але із 32 членів, у Дніпродзержинську залишилося лише 7. 25 підпільників 
самовільно залишили місто разом з військами РСЧА. Більшість комуністів після 
окупації Дніпродзержинська одразу зареєструвалися у гестапо. Із 7 членів підпільного 
міськкому, більшість виявилися нездатними до активної діяльності внаслідок стану 
здоров’я та низьких моральних якостей. За свідченнями голови підпільного міськкому 
К. Ляудиса «для роботи у підпіллі була залишена низка випадкових людей, які були 
непідготовлені для цієї відповідальної роботи» [9, с. 115-117]. 

Внаслідок зради, майже одразу після окупації Чернігова, нацисти отримали 
вичерпні дані про склад підпільного обкому партії. Перший секретар обкому Ф. І. 
Коротков вимушений був залишити місто та переховувався у партизанському загоні 
Корюківського району. Третій секретар обкому А. С. Соловйов проводив евакуацію 
підприємств і виїхав у тил разом з останніми ешелонами [5, с. 20]. 

Але, незважаючи на низку прорахунків, на окупованій території все ж змогли 
розгорнути свою діяльність 13 обкомів, 110 міськкомів і райкомів КП(б)У, приблизно 
1000 організацій і груп, 50 підпільних обкомів, міськкомів, райкомів комсомолу [11, с. 
34-35]. Відразу була розпочата робота Чернігівського, Дніпропетровського, 
Харківського, Сталінського обкомів та Київського підпільного міськкому. Основними 
формами роботи підпільних організацій були виведення із ладу елементів 
інфраструктури шляхів сполучень, системи логістики армії, знищення виробничого 
потенціалу економіки, саботаж та агітаційно-пропагандистська робота. 

У боротьбі з рухом Опору використовувалася ціла система форм протидії з боку 
нацистської адміністрації. Широко застосовувалися облави, обшуки, узяття заручників. 
Була створена розвинута мережа контррозвідувальних органів з численною агентурою, 
запроваджувалася комендантська година, охорона об’єктів військового призначення та 
патрулювання вулиць. Розмиванню соціальної бази комуністичного підпілля слугували 
масовий угон молоді на роботу до Німеччини, розстріли активних діячів партії, 
працівників радянських органів безпеки і державного апарату. Була впроваджена 
обов’язкова реєстрація членів партії в окупаційних органах влади. Організації 
тотального контролю за населенням з боку нацистів допомагала складна (у більшості 
випадків - безглузда) система документування спеціальних перепусток, довідок та 
заборони пересування у визначеним адміністрацією межах. 

Слід зазначити високу ефективність дій гітлерівської адміністрації щодо боротьби 
з комуністичним підпіллям на початковому етапі. Масові репресії, чистки, спричинили 
величезні втрати серед підпільників. Була фактично зруйнована система обміну 
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інформацією та оперативного керівництва. З липня по червень 1941 р. через лінію 
фронту перекинуто 805 розвідників і зв’язкових. В 1942 р. в тил ворога переправлено 
2027 розвідників і 595 розвідувальних груп, а через деякий час повернулося лише 400 
розвідників і 34 групи. Із 46 кур’єрів, які були направлені на зв’язок із партизанськими 
загонами Південно-Західної України від початку окупації по лютий 1942 р. 
повернулося лише 7 [1, с. 223]. 

Вже упродовж осені 1941 - зими 1942 pp. нацистам вдалося розгромити або 
частково паралізувати діяльність комуністичного підпілля Києва, Одеси, 
Дніпропетровська, Харкова, Сталіно, Запоріжжя, Мелітополя, Сум, Вінниці, Кам’янця-
Подільського, Житомира, Чернівців, Ізмаїла та інших міст. До літа 1942 р. 
продовжувало існувати лише 10% створених організацій (близько 2 тис. осіб) [7, с. 
438]. Діяльність підпільних організацій, що змогли уникнути розгрому, були 
паралізовані масованим нацистським терором. Такі підпільні формування перейшли у 
стадію бездіяльного підпілля, яке активізувалося лише з наближенням Червоної армії. 

Таким чином, до весни 1942 р. більшість підпільних організацій були 
розгромлені, а рештки перейшли у стан глибокого підпілля, з метою збереження 
власного життя. 

На думку голови УШПР Т. Строкача причинами розгрому партійного та 
комсомольського підпілля були відсутність конспірації, неготовність партійно- 
комсомольського апарату до підпільної роботи, жорсткій терор з боку окупаційних 
сил, відсутність бойового досвіду підпільників [10, с. 128]. 

До причин розгрому комуністичного підпілля на початковому етапі, на нашу 
думку, слід віднести наступні: відсутність продуманої роботи з боку партійного 
апарату щодо підбору, відбору та вивчення морально-ділових якостей членів 
підпільного руху Опору, залишковий принцип забезпечення кадрами; організаційний 
безлад у розробленні питань конспірації, відсутність системи паролів, явок та зв’язку; 
паралелізм та дублювання функцій управління та забезпечення з боку партійних 
структур, НКВС, ГоловПУ РСЧА; надмірне адміністрування процесу створення 
підпілля з використанням «добровільно-примусового» принципу; відсутність досвіду 
підпільної боротьби; зрадництво частини партійної номенклатури; депресія та параліч 
організаційної діяльності частини підпілля внаслідок катастрофічних поразок РСЧА; 
ефективне використання нацистами досвіду боротьби з рухом Опору країн Європи. 

Слід визнати й позитивний бік адміністративно-імперативного методу створення 
підпілля. Це дозволило розпочати одразу боротьбу з окупантами, не гаючи часу на 
організаційне оформлення. Крім того, рештки розгромленого підпілля змогли стати 
паростками нових, створених стихійно патріотичних підпільних формувань. 

Але, безумовно головною причиною низької ефективності діяльності 
комуністичного руху Опору на початковому етапі була відсутність розвинутої 
соціальної бази підтримки підпілля з боку населення. Оскільки сталінський режим не 
міг розраховувати на прояви суцільної лояльності мешканців, значна частина 
населення не підтримувала партизанів та підпільників у перший період розвитку 
радянського руху Опору. За даними донесення про діяльність айнзацгруп поліції 
безпеки і СД в СРСР (за період з 1.10. по 31.10. 1941) зазначено, що «у 
новоокупованих... районах спостерігається ...повне відкидання більшовизму з боку 
українців» [4, с. 34]. Це пояснюється, насамперед, незадоволенням значної частини 
населення сталінським режимом з його репресивно-каральними методами розправи 
над ідеологічними противниками та насадження у суспільстві атмосфери страху та 
доносительства. Свій вплив мали й чинники вичікування розвитку подій, 
психологічної розгубленості та депресії від поразок РСЧА, низької ефективності 
агітаційно-пропагандистської роботи комуністичного підпілля. Але подальший 
розвиток подій довів легковажність висновків нацистських аналітиків. 
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Аналізуючи внесок радянського підпілля у загальну Перемогу, слід відзначити, 
що впродовж 1941-1944 pp. у його лавах боролися десятки тисяч людей, котрі завдали 
противнику окупантам відчутних втрат у живій силі, ослабили його економічний 
потенціал, підривали волю до боротьби у нацистів і зміцнювали віру українців у 
Перемогу. 

Таким чином, патріотична позиція більшості населення України засвідчила 
неприйняття гітлерівського окупаційного режиму та продемонструвала мужність і 
стійкість народу, його вірність своєї Батьківщині. 

 
РЕЗЮМЕ 

Проанализированы роль и место советского патриотизма в организации и 
развертывании подпольной борьбы на территории Украины сквозь призму 
исторических диалектических противоречий. Раскрыты формы проявления 
патриотизма подпольщиков в антинацистском движении на оккупированных 
территориях. 

Ключевые слова: советский патриотизм, движение Сопротивления, оккупация. 
 
SUMMARY 

Analyzed the role and place of Soviet patriotism in the organization and deployment of 
underground struggle in Ukraine through the prism of historical dialectical contradictions. 
Reveal forms of patriotism in the underground anti-Nazi movement in the occupied 
territories. 

Key words: Soviet patriotism, the Resistance, the occupation. 
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АНОТАЦІЯ 

Стаття присвячена історії одного з найпотужніших форм патріотизму в роки 
Великої Вітчизняної війни – народному ополченню. Показано, що перші загони 
народного ополчення були створені за ініціативою комуністів і комсомольців 
прикордонних районів Львівщини. Наведено яскраві приклади подвигів ополченців - 
«Батальйону імені Чайковського»,  «Письменницької роти», «Батальйону Слави»,  
«Роти Героїв», 

Ключові слова: Велика Вітчизняна війна, народне ополчення, «письменницька 
рота», «батальйон імені Чайковського».  

 
Нещодавно у вітчизняній історіографії точились затяті дискусії щодо терміну 

«Велика Вітчизняна війна», який вважався певною частиною дослідників 
неприйнятним для позначення подій Другої світової війни для українського народу, 
адже асоціювався з ідеологічним штампом сталінської влади. Альтернативою терміну 
«Велика Вітчизняна» пропонувалися назви «радянська-німецька», «війна двох 
диктаторів» але, навіть її автори розуміли, що ця війна, не зводилась до протиборства 
армій, вона йшла за виживання. Ідеологічний «штамп», який зіграв свою роль у 
патріотичному підйомі, опинився таким, що найбільш точно відбивав велич подвигу 
народів колишнього СРСР. Однією з таких форм патріотичного руху радянського 
народу в роки Великої Вітчизняної війни стало народне ополчення.  

Велика Вітчизняна війна року підняла на священну боротьбу з ворогом  широкі 
народні кола. Весь радянський народ став єдиним воєнним табором. Мільйони людей 
встали до лав захисників Вітчизни. На мітингах та зборах в перші дні війни, які 
відбулися  в містах і селах,  робітники давали клятву  зробити все, щоб розбити ворога. 
Партійні та державні органи провели велику воєнно-мобілізаційну роботу по 
розгортанню кадрових частин та з’єднань і створенню нових. 23 червня 1941 року 
почалась мобілізація Збройних Сил та призов військовозобов’язаних  1905-1918 років 
народження. До 1 липня 1941 року було мобілізовано 5,3 млн. чоловік. Чисельність 
збройних сил була доведена до 11 млн. чоловік [1]. Але, до боротьби з ворогом рвались 
і багато тих, хто по якимось причинам не міг бути мобілізованим. Вони домагались 
можливості стати лав добровольців і просили терміново відправити їх на фронт.  Так, 
тільки в Москві за перші чотири  дні від добровольців, які побажали терміново піти на 
фронт, поступило більш 168 тисяч заяв [2]. Ленінград до початку липня відправив  до 
діючої армії біля 45,2 тис. добровольців [3]. У Києві за цей час від добровольців 
поступило більш ніж 32,8  тис. заяв [4]. 

Яскравим проявом радянського патріотизму в роки Великої Вітчизняної війни 
стало створення народного ополчення, яке надало велику допомогу регулярним 
частинам діючій армії та відіграло велику роль в досягненні перемоги над ворогом. 

© Добров Е.В., 2013 
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Історично склалося так, що в історії Росії ополчення завжди відігравало важливу роль у 
відсічі агресії. У важку для Батьківщини годину народ дружно піднімався на її захист. 
Ополченці під командуванням Олександра Невського у ХШ ст. побили німецьких 
«псів-лицарів», ополченці Дмитра Донського у ХIV ст. розгромили орду Мамая. У 
центрі Москви, на Червоній Площі, височить пам’ятник. На ньому – дві чоловічих 
фігури: одна з мечем, інша зі щитом. На пам’ятнику золотом викарбовано: 
«Гражданину Минину и князю Пожарскому, Благодарная Россия. Лето 1818». У 1612 
році вони очолили нижегородське ополчення. На початку ХІХ ст. ополченці допомогли 
Кутузову розгромити армію Наполеона. У Громадянську війну 1918-1920 рр. десятки 
тисяч робітників добровільно пішли на бій з інтервентами.  Але  такого розмаху, як  у 
роки Великої Вітчизняної війни, народне ополчення ще не знало. 

Загони ополченців з’явились фактично у перші часи війни і представляли собою  
наймасовішу форму участі радянських людей у боротьбі проти гітлерівських 
загарбників. Виникнення ополчення було проявом справжнього патріотизму,  
непохитноъ волі захистити Батьківщину. Перший день війни був найгіршим і 
найстрашнішим. Але він був і найгероїчнішим. Не перелічити подвигів, які радянські 
люди здійснювали вже в перші години війни. Героїзм тих, хто боровся та загинув у 
1941 році, заклав підґрунтя для Великої Перемоги, надихнув мільйони радянських 
людей на нові подвиги. 

Вже з першого дня війни трудівники прикордонних областей України під 
керівництвом міських партійних органів надавали посильну допомогу Червоній Армії. 
Так, комуністи, комсомольці, радянські робітники прикордонних районів Львівщини – 
Перемишльського, Рава-Руського, Угнівського, Любачивського та інших – з першого 
дня війни разом з прикордонниками мужньо відбивали атаки ворога, проявляючи 
справжній героїзм. У перший же день війни в Рава-Руському районі був створений 
перший винищувальний батальйон. Протягом перших же годин від початку війни до 
батальйону вступили 92 добровольці. Командиром був другий секретар міському партії 
П.А.Натолока. Батальйон, що складався з місцевих жителів, знешкоджував диверсантів 
і терористів, підтримував у місті порядок, а 25 червня вів запеклий вуличний бій [5]. 

Високу організованість виявила в ті тяжкі часи Перемишльська партійна 
організація на чолі з її першим секретарем Петром Васильовичем Орленком.  Під його 
керівництвом був сформований перший у Великій Вітчизняній війні загін народних 
ополченців, до якого увійшло 187 робітників та службовців міста. Вранці 22 червня 
німецькі гармати відкрили вогонь по правобережній частині м. Перемишля. На той час  
там були штаби 92-го прикордонного загону і 1-го батальйону полку військ НКВС, 
управління 4-ї прикордонної комендатури і підрозділи 99-ї стрілецької дивізії. 
Загорілись склади, шпиталь, будинок залізничного вокзалу, житлові будинки. Після 
артилерійської підготовки почався наступ. Головний удар ворог зосередив у 
залізничного моста через річку Сан, де тримав оборону гарнізон  «243 кілометр» 66-го 
полку під командуванням молодшого лейтенанта С.Моторіна та прикордонники  14-ї 
застави А.М.Патарикіна. Їм прийшлося оборонятись самотужки, без підтримки 
артилерії та авіації. 

Трудівники Перемишля, як і решти прикордонних міст і сіл, як тільки їм 
вдавалось дістати зброю, приєднувались до  підрозділів прикордонників і разом з ними 
бились проти ворога. Так, командир маневрової групи прикордонників, які бились з 
ворогом в Перемишлі в районі залізничної станції, капітан І.І.Воронов пізніше згадував, 
що в його групі залишилось всього три чоловіка, коли до них на допомогу прийшли 
залізничники. «До мене звертались робітники і службовці залізничної станції та інші 
цивільні особи  з проханням дати їм зброю. Видав їм все, що мав, і запропонував 
битися в нашій групі. Так ми отримали деяке поповнення», - писав І.І.Воронов [6]. 
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Підтримані робітниками Перемишля, прикордонники отримали можливість утримувати 
зайняті позиції. 

Разом з прикордонниками мужньо бились і ополченці П.В.Орленка. Ворог 
перевершував їх кількісно у 15-20 разів, не говорячи вже про перевагу в танках, 
артилерії, авіації. Біля десяти годин мужні захисники утримували місто і лише 
наприкінці дня залишили його [7].  

Героїчні дії захисників дали змогу виграти час для підходу підрозділів 99-ї 
стрілецької дивізії полковника М.І.Дементьєва. В той же день був розроблений  план 
контрудару. Для наступу на місто з півдня був сформований об’єднаний батальйон з 
солдатів полку НКВС під командуванням старшого лейтенанта .С.Поліводи. Ніччю 
командир батальйону направив до Перемишля чотири групи розвідників. 
Користуючись знанням міста, їм вдалось непомітно проникнути до Перемишля і 
здобути відомості про розташування військ супротивника, його вогневих точок на 
площах та перехрестях вулиць. Розвідники захопили декілька «язиків», від яких стало 
відомо про початок наступу німців. Було прийнято рішення випередити ворога і почати 
атаку на місто на півгодини раніше. 23 червня ополченці разом з підрозділами 99-ї 
стрілецької дивізії завдяки потужному контрудару, знов оволоділи Перемишлем [8]. 24 
червня у зведенні Радінформбюро країна  почула: «Стрімким контрударом наші війська 
знову заволоділи Перемишлем». Це було перше повідомлення про відбите у ворога 
стратегічно важливе місто, про перший вдалий контрудар Червоної Армії. 

Важливе значення для розгортання  ополченського руху в країні мав виступ 
голови ДКО Й.В.Сталіна по радіо 3 липня 1941 року. Звертаючись до радянського 
народу, він, зокрема, сказав: «Наші сили незчисленні. Зарозумілий ворог повинен буде  
незабаром переконатись у цьому. Разом з Червоною Армією піднімаються багато тисяч 
робітників, колгоспників, інтелігенції на війну з ворогом. Піднімуться мільйонні маси 
нашого народу. Трудящі Москви та Ленінграда вже розпочали створення 
багатотисячного народного ополчення на підтримку Червоній Армії. У кожному місті, 
якому загрожує ворожа навала, ми повинні створити таке народне ополчення, підняти 
на боротьбу всіх трудящих, щоб своїми грудьми захистити свою волю, свою честь, 
свою Батьківщину – у нашій Вітчизняній війні з німецьким фашизмом» [9]. 

Заяву про вступ до народного ополчення в цілому по країні подали більш ніж 4 
млн. осіб. З патріотів було сформовано близько 60 дивізій, більше 200 окремих полків  
та багато різних підрозділів [10]. Усього через ополченські формування до діючої армії 
вступило біля 2 млн. осіб, в тому числі 250 тис. - через винищувальні батальйони [11]. 
До діючої армії влилось 36 дивізій, з них - 26 пройшли всю війну.  

У перші дні війни в стінах Московської консерваторії із студентів та викладачив 
була сформована 8-а Краснопресненська дивізія народного ополчення. До дивізії 
вступили 250 ополченців: квартет імені Бетховена в повному складі, співак Окайомов і 
хоровий диригент Лузенін, міжнародні лауреати Е.Гілельс, А Б.Дьяков, Д.Ойстрах, 
професор Г.А.Столяров, Пєтєлєв, Циганов, Потапов, С.Єрємін [12]. Це були виконавці, 
композитори, музикознавці, похилі і зовсім молоді, відзначені печаткою слави і ще 
зовсім невідомі, різні за ступенем  обдарованості та характером. Але їх об’єднувало 
одне почуття – почуття священного обов’язку. І воно покликало їх до солдатських лав, 
змусило замінити скрипки та роялі на кулемети і гвинтівки. У багатьох з них було 
право залишитись в тилу – держава оберігала талановитих музикантів, але обов’язок 
патріота вів їх туди, де йшов смертний бій з ворогом не заради слави – заради життя. 
Переважну більшість консерваторців було відкликано з дивізії. Професор-піаніст 
Абрам Борисович Дьяков залишився, відмовившись від броні. Це - легендарна постать, 
герой свого часу. Перед війною він був заступником директора консерваторії з учбової 
роботи, професором кафедри камерного ансамблю, концертмейстером, гравшим з 
Д.Ойстрахом і Лізой Гілельс. А.Б.Дьяков був розстріляний у фашистському полоні за 
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відмову зняти свою бойову медаль [13]. Були серед ополченців і віолончеліст Кальянов, 
і трубач Сєростанов – відомі пізніше викладачі. Кальянов вийшов із оточення після 
жовтневих боїв, а Сєростанов довгий час провів у німецьких концтаборах, поки йому 
не вдалось втекти [14].  

Консерваторці потрапили до 1-го батальйону 24-го полку Краснопресненської 
дивізії народного ополчення. Музикантами укомплектували другу і частково третю 
стрілецькі роти. Студенту Живову довелось командувати відділенням, в якому був 
відомий піаніст Еміль Гілельс, а пізніше керівник оркестру народних інструментів, 
Дмитро Осіпов і весь склад прославленого квартету імені Бетховена. Полкові 
жартівники навіть охрестили 1-й батальйон «батальйоном імені Чайковського».  

8-у Кранопресненську дивізію, як і інші дивізії народного ополчення, спіткала 
трагічна доля.  У жовтні 1941 року ополченців терміново перекинули під Єльню, де 
гітлерівці прорвали фронт, і вони ціною свого життя на декілька днів затримали наступ 
на Москву. 

Склали роту стрілецького полку і члени союзу письменників – так звана 
«письменницька рота. Список роти більше нагадував бібліотечний каталог, ніж склад 
стрілецького підрозділу. Ротою командував молодий історик, аспірант МДУ лейтенант 
Юрій Яшунський. У складі роти був автор «Красных дьяволят» Павло Бляхін, 
Олександр Бек, ветеран Громадянської війни Юрій Лебединський, автор популярного 
роману «Тисса горит» мадьярський революціонер Белла Іллєш, дитячий пісьменник 
Рувім Фраєрман, автор чудової книги «Дикая собака Динго, или Повесть о первой 
любви». Начебто до єдиного солдатського лаштунку встали усі жанри літератури. 
Серед бійців був  відомий журналіст Єфим Зозуля і чудовий російський поет Іван 
Ніканорович Молчанов, його колеги Павло Железнов, Сергій Островий. Серед бійців-
ополченців були також майбутні літературні зірки Еммануіл Казакевич, який пройшов 
шлях від фронтового розвідника до помічника начальника развідвідділу армії, що брала 
Берлін. В акторській роті воював майбутній драматург Віктор Сергійович  Розов.  
Серед бійців «письменницької роти» нараховувалось чимало бувалих людей: ротний 
старшина прозаїк Костянтин Клягін, який пройшов через Першу світову війну і обіймав 
різні командні посади в Червоній Армії в роки Громадянської війни; учасник Першої 
світової війни і притому георгієвські кавалери – поети Арон Кушніров і Олександр 
Чачіков; драматург Борис Вакс, який в передреволюційні роки став політичним 
емігрантом, блукав по всьому світу, вчився в університетах Італії і Швейцарії, а після 
революції працював  у Наркомінделі і в складі радянської делегації був присутнім на 
Генуезькій конференції [15].  

В історію Великої Вітчизняної війни під назвою «Рота Героїв» увійшла 5-а рота 2-
го батальйону 218-го стрілецького полку 77-й гвардійської стрілецької дивізії. Дивізія 
на чолі с гвардії лейтенантом Меликом  Магерамовим покрила себе славою в битві за 
Дніпро. Командир та 15 бійців були удостоєні звання Героя Радянського Союзу. 

 Розвиваючи свій наступ із-під Орла, дивізія 16 вересня 1943 року з ходу 
форсувала  р. Десну і разом з другими частинами та з’єднаннями повела наступ в 
напрямку на Чернігів. Завдяки мужності й відваги радянських воїнів 21 вересня м. 
Чернігів було звільнено від фашистів. За успішні бойові дії при форсуванні  р. Десни і 
звільнення м. Чернігова 77-й гвардійській стрілецькій дивізії було присвоєно почесне 
звання Чернігівській. Після жорстоких боїв за Чернігів 77-й гвардійській стрілецькій 
дивізії було поставлено завдання: на плечах відступаючого ворога вийти до Дніпра і 
форсувати його.  

Вночі 27 вересня рота Магерамова почала форсування. Бійці рухались тихо, але 
ворог помітив їх. На гвардійців обрушився шквальний артилерійський, мінометний та 
кулеметний вогонь. Один човен потонув. Старший сержант В.Засєдатєлєв, ведучи за 
собою товаришів, кинувся до берега вплав. Гітлерівці, щоб там не стало, намагались 
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скинуть сміливців у воду. Німцям вдалось вдертися у бойові порядки нашого 
підрозділу. Треба було терміново ліквідувати загрозу, і тоді бійців підняв в контратаку 
парторг Б.Самсонов. Зі свого автомата він вбив вісім фашистів. За ним, стріляючи на 
ходу, по флангу супротивника ударили кулеметники  І.Груздєв і І.Варепа, автоматники 
В.Цис і В.Шевелев, стрілки А.Квітков, В.Бабошин, І.Ковріжко, снайпер М.Власов. 
Відзначився і наймолодший командир відділення – 18-річний  Віктор Лебедєв.  
Відважно бився з ворогом  і гвардії старший сержант Микола Лут. Бійці відбивали 
атаки ворога і самі контратакували. Не дивлячись ні на що бійці тримались. Незабаром 
про подвиг воїнів 5-й роти 218-го гвардійського стрілецького полку дізналася вся 
дивізія. 

За успішні бойові дії весь особовий склад героїчної 5-й роти 218-го гвардійського 
стрілецького полку був нагороджений орденами. 16 осіб Указом Президії Верховної 
Ради  СРСР від 10 січня 1944 року було удостоєні звання Героя Радянського Союзу. Це 
рядовий В.М.Бабошин, молодший сержант І.І.Варепа, рядовий М.М.Власов, молодший 
сержант І.К.Груздєв, старший сержант Я.Г.Заверталюк, старший сержант 
В.В.Засєдатєлєв, рядовий Н.Н.Єрємушкін, рядовий І.П.Коврижко, старший сержант 
А.С.Квітков, молодший сержант В.М.Лебєдєв, старший сержант Н.Є.Лут, лейтенант 
М.М.Магерамов, рядовий М.Є.Матвєєв, рядовий Б.В.Самсонов, старший сержант 
В.Т.Цис, рядовий В.С.Шевєлєв (16). Дуже прикро але не всі 16 перелічених воїнів 
дожили до офіційного визнання їх подвигу. Одвічно 17-річним залишились Михайло 
Власов і Микола Єрємушкін. Смертю хоробрих пали  їх старші бойові побратими – Іона 
Груздєв, Віктор Лебєдєв, Віктор Шевєлєв. Вже після присвоєння  геройського звання, 
на початку 1944 року, загинув в бою Микола Лут, пропав безвісті Іван Матвєєв. Лише 
п’ять днів не дожив до Великої Перемоги Ілля Коврижко. Ворожа куля обірвала життя 
в час проведення Берлінської операції. Мєлік Магерамов після осколочного поранення 
в плече потрапив до шпиталю і там дізнався про присвоєння йому звання Героя 
Радянського Союзу. Повернувшись до рідної гвардійської сім’ї, очолив батальйон. Брав 
участь у форсуванні Бугу, Вісли, Одеру, ще двічі був поранений (17).. 

З початком Вісло-Одерськой операції 1-го Білоруського фронту, особовий склад 
1-го батальйону 215-го гвардійського стрілецького полку 77-й гвардійської стрілецької 
дивізії під командуванням гвардії майора Б.Ємельянова, хрещений вогнем під 
Москвою, бився під Сталінградом і на Курській дузі, форсував Дніпр, проявив 
виключну самовідданість, відвагу й майстерність при прориві глибоко ешелонованої 
оборони ворога в складі передового загону на лівому березі Вісли. 

Позиція, прорив який здійснювала 77-я гвардійська стрілецька дивізія генерала 
В.С.Аскалєпова, включала чотири лінії траншей, систему дзотів і ходів сполучення. В 
задачу передового батальйону входило: заволодіти двома лініями траншей, активними 
діями виявити його вогневу систему, вузли спротиву в глибині оборони і забезпечити 
введення до бою головних сил з’єднання. 

Рано вранці, 14 січня 1945 року небо розкололось від залпів «катюш» та 
артилерійської канонади. 25 хвилин йшла артпідготовка. Під її заключний акорд гвардії 
майор Б.Ємельянов підняв атакуючий батальйон. Але тут вдарив німецький кулемет. 
Тоді по завданню командира гвардії єфрейтор В.Добровольський зі зв’язкою гранат 
підповз до ворожого дзоту. Пролунав вибух, і атака знову ожила. Але кулемет знову 
запрацював знову. Впав командир роти гвардії старший лейтенант Васильєв, його 
зв’язний, ще декілька гвардійців. Опинившись перед перехресним вогнем, рота залягла, 
і в цю хвилину здійснив подвиг гвардії старший сержант І.Петров. Він груддю закрив 
амбразуру  дзота. Командир взводу гвардії старший лейтенант М.Гурьєв, взявший на 
себе  керівництво боєм після загибелі Васильєва, піднявся першим  і повів бійців за 
собою. Першим, попереду роти, він увірвався в другу траншею гітлерівців. Закипіла 
рукопашна. Офіцер особисто знищив 13 німців. Пораненого командира 3-ї роти гвардії 
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старшого лейтенанта М.Мамонова тут же в бою замінив парторг старший сержант 
Ф.Аболок. Бойовий азарт захватив гвардійців. У переможному пориві вони рішуче 
розвивали наступ батальйону. 30 бійців і командирів, будучи пораненими, не кинули 
поля бою. Стікаючи кров’ю, строчив зі свого кулемета гвардії сержант М.Саїдов. 
Кулеметник гвардії сержант І.Голосюк був двічі поранений, але поля бою не залишив і 
продовжував вести вогонь. Снайпер М.Мамаразиков, долаючи біль від важкого 
поранення, встиг застрелити вісім фашистів (18). Багато ополченців-гвардійців 
залишились на тому рубежі назавжди, половина отримала поранення. Але завдання 
виконали.  

У ніч на 16 січня частини дивізії увірвались до міста. Разом продовжували 
переслідувати ворога, гнали його до кордону з Німеччиною. Через два тижні після 
початку наступу передовий загін дивізії вийшов до німецького кордону. 29 січня 
ополченці-гвардійці переткнули річку Одру і вступили на територію ворога. 

За Вісло-Одерську операцію 77-я гвардійська стрілецька дивізія заслужила 
найвищу нагороду СРСР – орден Леніна. Героями Радянського Союзу стали офіцери 
М.Биков, Б.Ємельянов, С.Давидов і М.Гурьєв. Двоє з них – комбат Ємельянов і 
комвзоду Гурьєв із прославленого 1-го батальйону 215-го гвардійського стрілецького 
полку. В цьому полку усіх командирів взводів нагородили орденом Олександра 
Нєвського, командирів рот – орденом Червоної Зірки, всіх солдат і сержантів – самим 
почесним солдатським орденом – Слави (біля 350 чоловік). Троє – Р.Авезмуралов, 
С.Власов, І.Яновський – стали його повними кавалерами (19).. За всю історію Великої 
Вітчизняної війни був єдиний випадок, коли увесь особовий склад великого підрозділу 
– живі й померлі – були нагороджені орденом Слави. Військова Рада 69-ї армії 
присвоїла батальйону почесне найменування – «Батальйон Слави».  

Підсумовуючи, слід зазначити, що народне ополчення зіграло величезну роль в 
досягненні Перемоги. І не тільки, і мабуть не стільки кількісними показникам вбитих 
німців, а ставши символом всенародної, саме вітчизняної  боротьби проти загарбника.  

 
РЕЗЮМЕ 

В статье делается вывод, что народное ополчение сыграло огромную роль в 
достижении победы в Великой Отечественной войне. Оно стало символом 
всенародной, именно отечественной борьбы против захватчиков.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война, народное ополчение, 
«писательская дивизия», «дивизия имени Бетховена».  

 
SUMMARY 

The paper makes the conclusion that people’s volunteers played the magnificent role in 
achieving the victory in the Great Patriotic War. It became a symbol of the whole people 
patriotic struggle against the enemies. 
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“Beethoven division”. 

 
ПОСИЛАННЯ ТА ПРИМІТКИ: 

 
1. Великая Отечественная война: 1941-1945: Энциклопедия для школьников / Сост. 

И.А.Дамаскин, П.А.Кошель; Вступит. Статья О.А.Ржешевского. – М.: ОЛМА 
ПРЕСС, 2000. – С. 48. 

2. История Великой Отечественной войны Советского Союза, 1941-1945. – М., 1961. – 
Т.2. – С.230. 

3. Добров П.В., Колесник А.Д., Куманев Г.А., Пашко Я.Е. Народное ополчение 
защищает Родину. – М.: Наука, 1990. – С. 35. 



ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, № 1 (51), 2013 р. 

  155

4. Балковий П.М. Народне ополчення Радянської України. – Київ: Вид-во АН 
Української РСР, 1966. – С. 16. 

5. Добров Петро. Винищувальні батальйони України в роки Великої Вітчизняної війни 
/ Добров Петро// Історичні і політологічні дослідження. Наук. журнал / Головний 
ред.. П.В.Добров. – Донецьк, 2005. - №1 (23). – С.79. 

6. Стрижков Ю.К. Герои Перемышля. – М., 1969. – С.55. 
7. Правда. – 1966. – 19 июня; Украинская ССР в Великой Отечественной войне 

Советского Союза 1941-1945. В трех томах. Т.1. – К., 1975. – С. 58. 
8. Стрижков Ю. Бои за Перемышль (22-27 июня 1941 года) // Военно-исторический 

журнал. – 1965. - №6. – С. 56. 
9. Сталин И.В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. – М., 1945. – С. 19. 
10. Великая Отечественная война 1941-1945: Энциклопедия. – М., 1985. – С.479. 
11. Великая Отечественная война. Краткий научно-популярный очерк. - М., 1970. – С. 

368. 
12. Добров П.В. Народное ополчение в годы Великой Отечественной войны. – Донецк, 

1994. – Т.1. – С.33. 
13. Бакун Мария. Страницы боевой славы Московской консерватории: «Батальон 

имени Чайковского» - Доступный с – http://www.maribaKoun.com/news/stranitsy-
bojevoy-slavy-moskovskoj-konservatorii... 

14. Там же. 
15. Рувин Борис. Писательская рота// Новый мир. – 1985. - №3. – С. 100. 
16. Добров П.В. Народное ополчение в годы Великой Отечественной войны. – Донецк, 

1994. – Т.2. – С. 194. 
17. Там же. 
18. Там же.- С. 196. 
19.  Там же.  
 

Надійшла до редакції 14.03.2013 р. 
 
ББК  Т3 (4 УКР – 4 ДОН)        
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ДОНБАССА В СТАЛИНГРАДСКУЮ БИТВУ 
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АННОТАЦИЯ 

В статье проанализирован ход событий на фронтах Великой Отечественной войны 
в период проведения Сталинградской битвы 1942-1943 годы. Показан героический 
вклад в победоносный результат сражения жителей Донбасса, на примере истории 59-й 
гвардейской стрелковой дивизии. 
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Великая Отечественная война – событие, которое является не просто частью 
нашей истории, это частичка прошлого каждого гражданина государства, невзирая на 
возраст. Одним из грандиозных этапов этой войны стали оборонительные и 
контрнаступательные операции Красной Армии. Сталинградская битва перешагнула 
70-летний рубеж своей истории. Очевидцев непосредственных сражений под 
Сталинградом с каждым годом становится все меньше. И тем большую актуальность 
приобретает анализ как уже существующих знаний о военных операциях в годы войны, 
так и более детальный анализ новых фактов, переосмысление переживаний участников 
событий. Сегодня, спустя десятилетия после окончания войны, живя в другом 
государстве необходимо помнить свою историю и на героическом примере 
воспитывать патриотизм, формировать чувство гражданской ответственности среди 
жителей Украины.  

Военные сражения под Сталинградом были одними из самых кровопролитных в 
истории человечества, и победа была обеспечена не только благодаря военной тактике, 
в большей степени, это результат единства всего советского народа, который ценой 
сверхчеловеческих усилий защитил свою Родину. Говоря о Сталинграде, мы должны 
учитывать и тот факт, что  Сталинградская битва ознаменовала начало коренного 
перелома в ходе Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом. 
Закончилось победное наступление немецко-фашистских войск и началось их изгнание 
с территории Советского Союза, освобождение Европы.  

Безусловно, и проблематика Великой Отечественной войны, и изучение 
Сталинградской битвы занимают весомое место в научных исследованиях зарубежных 
и отечественных ученых. Фундаментальными исследователями в сфере обобщения 
явлений, событий и фактов Великой Отечественной войны, системного освещения 
проблем военной тематики являются ученые: В. Добров, В. Коваль, Ю. Шаповал, В. 
Кравченко, Н. Беспалов, В. Никольский, Н. Супруненко. Однако, несмотря на 
множество изданий исторической, документальной, мемуарной  литературы, 
посвященной этим грандиозным событиям истории XX в., еще сохраняются белые 
пятна, не до конца изучен факт участия в событиях отдельных личностей, военных 
подразделений.  

Одной из таких, не до конца изученных страничек в истории Сталинградского 
сражения, является роль 59-й гвардейской стрелковой дивизии. В тоже время, 
героический боевой путь дивизии, начиная со сражений за Дон, Сталинград, 
освобождения Донбасса и Вены заслуживает внимания не только как факт истории, но 
в большей степени, как пример для воспитания патриотических чувств современной 
молодежи.   

Целью статьи является анализ становления 59-й гвардейской дивизии, ее 
исторический путь и вклад в общую победу контрнаступательных операций в ходе боев 
1942- 1943 годов под Сталинградом и начальном этапе освобождения Донбасса.  

В начале 1942 года немецкое командование разрабатывало новый план военных 
действий, который сопровождался интенсивным массированным продвижением 
немецких дивизий вглубь СССР. С января 1942 г. по распоряжению Гитлера началось 
наращивание военного производства в несопоставимых с предшествующим периодом 
масштабах. В беседе с японским послом 3 января 1942 года Гитлер заявил: «Цель в том, 
чтобы возобновить наступление на Кавказ, как только позволят погодные условия. Это 
самое важное направление наступления; мы должны дойти до нефтяных промыслов 
там, а также в Иране и Ираке. Как только мы туда доберемся, мы надеемся, что сможем 
помочь началу освободительного движения в арабском мире. Естественно, мы сделаем 
также все, что в наших силах, чтобы стереть с лица земли Москву и Ленинград» [1, с. 
144].  А уже в марте 1942 г. Гитлер четко обозначил свою цель:  «Этим летом Советы 
будут полностью уничтожены. У них нет больше спасения. Так что лето будет 



ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, № 1 (51), 2013 р. 

  157

решающим этапом войны. Мы отбросим большевиков так далеко, что они никогда уже 
не соприкоснутся с возделанными землями Европы… Мне нужны нефть Кавказа и 
Волга, иначе я могу списывать войну как проигранную» [1, с. 248].  Данные 
высказывания четко определяют важность, с точки зрения построения стратегии битв, 
которые будут реализовываться в период конца 1942 – начала 1943 годов и их важность 
понимали в обоих противоборствующих лагерях.   

Для предстоящего летнего наступления германское командование решило усилить 
южное крыло фронта 65 дивизиями. Основной ударной силой по-прежнему были 
бронетанковые войска, артиллерия и авиация. Соотношение сил на Восточном фронте 
накануне летних событий 1942 г. было не в пользу Красной Армии. «Если накануне 
летней кампании германской армии 1941 г. соотношение танковых сил СССР и 
Германии было 5:1 в пользу советской стороны, то к лету 1942 г. на участке грядущего 
германского наступления оно стало 1:10 в пользу немцев. На всем огромном советском 
юге накануне решающей кампании, было всего двести наших танков. Можно сказать, 
что дорога к Волге если и не открылась, то оказалась неприкрытой. В нее и ринулся 
обретший прежнюю самоуверенность противник» [2].  

Именно в это период с целью организации оборонных и контрнаступательных 
действий советское командование начало формирование новых дивизий. На Кубани, в 
Краснодарском крае, Северокавказский округ формировал 197-ю стрелковую дивизию. 
В начале марта 1942 года дивизию возглавил комбриг М. И.Запорожченко. Комиссаром 
дивизии был назначен     А. Л. Сухенко, начальником штаба - М. А. Савенко, а позже на 
Дону, его сменил майор Д. И.Челноков. 

7 марта 1942 года дивизии было вручено боевое Красное знамя, на котором 
значилось: «197-я стрелковая дивизия». В ее состав входили 828-й, 862-й, 889-й 
стрелковые и 261 артиллерийский полки, отдельные истребительный, саперный, ме-
дико-санитарный батальоны, батальон связи, разведрота, рота химзащиты, зенитная 
батарея, тыловые подразделения. 

12 июля 1942 г. по решению Ставки Верховного главнокомандования был создан 
Сталинградский фронт во главе с маршалом С. К. Тимошенко, которого 23 июля 1942 г. 
сменил генерал-лейтенант В. Н. Гордов. В состав  Сталинградского фронта вошла 63 
армия (ранее 5-я резервная),  в которой и состояла тогда еще 197 стрелковая дивизия.  
Уже 17 июля 1942 г. передовые части 6-й германской армии генерала Паулюса начали 
непосредственные военные действия с войсками 62-й армии генерал-майора В. Я. 
Колпакчи на рубеже реки Чир. Эта дата считается началом Сталинградской битвы. 

В директиве Военного совета фронта от 17 июля излагались боевые задачи  63-й 
армии — занять и прочно оборонять левый берег Дона от Бабки до устья р. Медведицы 
(приблизительно от Павловска до Серафимовича) на 250 километровом фронте. Этими 
силами следовало не допустить прорыва противника за Дон, а специально 
выделенными частями и разведкой войти в огневое соприкосновение с противником на 
правом берегу реки. Командарм генерал-лейтенант В. И. Кузнецов решил главные 
усилия войск сосредоточить в центре обороны, преграждая движение противника к 
железной дороге, идущей к Сталинграду с северо-запада. В первый эшелон 63-й армии 
выдвигались 127, 1, 153-я и 197-я стрелковые дивизии с шириной полос обороны для 
каждой дивизии от 40 до 102 км. Во втором эшелоне (30 км от переднего края обороны) 
была 203-я стрелковая дивизия [3,  с. 134-140].  

От 197 стрелковой дивизии в первом эшелоне 20 августа 1942 года форсировал 
Дон 889 стрелковый полк майора Г. В. Мизева. Большую помощь пехоте при 
форсировании реки оказал саперный батальон дивизии, которым командовал Н.М. 
Грибачев (в последствии Герой социалистического труда, писатель). К исходу 22 
августа 197-я, 14-я гвардейская стрелковые дивизии    63-й армии и 304-я стрелковая 
дивизия 21-й армии прорвали оборонительную полосу врага на правом берегу Дона и 
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заставили гитлеровцев отойти на рубеж Рыбный — Верхне-Кривский — Ягодный — 
Девяткин — Усть-Хоперский. В результате десятидневных упорных боев были 
разгромлены 53-я и 54-я пехотные дивизии итальянцев и завоеван плацдарм на правом 
берегу Дона глубиной до 15 километров. Дивизия с честью выполнила боевую задачу. 
Её действия способствовали не только захвату плацдарма на правом берегу Дона, но и 
расширили присутствие сил Красной Армии и что, не мало важно, не позволили 
немецкому командованию осуществить переброс отсюда ни одного соединения на 
усиление 6-й армии Паульса. В боях на плацдарме особенно отличился личный  состав 
и батальона 889 стрелкового полка капитана М. А. Зинченко. В одной из контратак 
погиб комиссар этого батальона политрук А. А. Николаев. Он посмертно был 
награжден орденом Ленина [4, с. 20-21].  

30 сентября 1942 года советское командование создает Донской фронт. В его 
состав вошли 1-я гвардейская, 21-я, 24-я, 63-я и 66-я армии, 4-я танковая армия, 16-я 
воздушная армия. Принявший командование генерал-лейтенант     К. К. Рокоссовский 
активно принялся осуществлять «давнюю мечту» правого фланга Сталинградского 
фронта – окружить немецкий 14-й танковый корпус и соединиться с частями 62-й 
армии. В начале ноября 1942 года 63-я армия была преобразована в «1-ю гвардейскую 
армию». В командирование армией вступил генерал-лейтенант Д. Д. Лелюшенко. 

Наконец то оборонительный этап Сталинградской битвы был завершен и 19 
ноября  1942 года началось контрнаступление частей Красной Армии. Удар 
осуществляли из района Серафимовича войска Юго-Западного фронта под 
командованием генерал-полковника Н. Ф. Ватутина и правого крыла Донского фронта 
под командованием генерал-лейтенанта К. К. Рокоссовского из района Клетской. 
Прорыв обороны противника должен был производиться одновременно на нескольких 
участках.   

Результатом ноябрьского наступления было соединение войск Юго-Западного и 
Сталинградского фронтов 23 ноября 1942 года в районе поселка Советский. Тем самым 
было завершено окружение Сталинградской группировки противника. Общая 
численность попавших в окружение составила: 330 тыс. человек - 22 дивизии и 160 
отдельных частей (6-я полевая армия и часть сил 4-й танковой армии Гота).  Немецкое 
командование четко отдавало себе отчет о последствиях потери Сталинграда, об этом  
свидетельствуют высказывание Гитлера 12 декабря 1942 года «Мы не должны оставить 
его [Сталинград] ни при каких обстоятельствах. Если мы его [Сталинград] оставим, мы 
фактически поставим крест на цели всей кампании» [1, с. 348]. И тем не менее желание 
удержать позиции любой ценой, мешали немецкому командованию объективно 
оценить положение на фронте, что в определенной мере способствовало разгрому 
немецкой армии.   

16 декабря 1942 года части 197 стрелковой дивизии в составе 3-й гвардейской 
армии перешли в наступление, в результате которого была разгромлена 3-я румынская 
армия. Только в последний день боев в плен сдались 12 тысяч солдат и офицеров 
противника во главе с генералом. В результате объединения Юго-Западного и 
Сталинградского фронтов 17 декабря 1942 года в районе Калача и Советского в 
окружение попали 22 дивизии и более 160 отдельных частей немецкой 6-й армии 
(генерал-фельдмаршал Ф.Паулюс) и частично 4-й танковой армии общей численностью 
330 тысяч человек. Немецкая армия была обречена и свидетельством этого краха 
являются красноречивые письма очевидцев тех событий, немецких солдат находящихся 
в окружении. Из письма унтер-офицера Георга Кригера, 631-й тяжелый 
артиллерийский дивизион 86-го артиллерийского полка 112-й пехотной дивизии, п/п 
00704, невесте. 30.XI.1942 г.: «...Подаю весточку о себе, положение у нас очень 
серьезно. Русские окружили армейский корпус, и мы сидим в мешке. В субботу нас 
атаковали, было много убитых и раненых. Кровь текла ручьями. Отступление было 
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ужасным. Тяжело ранен наш командир, у нас теперь нет ни одного офицера. Мне пока 
везет, но сейчас мне все безразлично… Мы сейчас ничего не ждем для себя от тех 
больших решений, которые рано или поздно придется принять наверху. И конечно, 
никто не может сказать, не обгонит ли быстро бегущее время эти решения. Мы сейчас 
ничего не ждем для себя от тех больших решений, которые рано или поздно придется 
принять наверху. И конечно, никто не может сказать, не обгонит ли быстро бегущее 
время эти решения» [5].  

«...Три врага делают нашу жизнь очень тяжелой: русские, голод, холод. Русские 
снайперы держат нас под постоянной угрозой...» - из дневника ефрейтора М. Зура. 
8.XII.1942 г.  

«...Мы находимся в довольно сложном положении. Русский, оказывается, тоже 
умеет вести войну, это доказал великий шахматный ход, который он совершил в 
последние дни, причем сделал он это силами не полка и не дивизии, но значительно 
более крупными...» - из письма ефрейтора Бернгарда Гебгардта, п/п 02488, жене. 
30.XII.1942 г [5].  

20 декабря 1942 года была освобождена вся территория Вешенского района на 
правобережном Дону. Указом Президиума Верховного Совета СССР 3 января 1943 
года за стойкость, мужество, героизм личного состава «197-я стрелковая дивизия» была 
преобразована в 59 гвардейскую стрелковую дивизию. Весомый вклад в боевые заслуги 
дивизии внесли отдельные люди героизм которых определял исход  не одной битвы: 
командир дивизии М. И. Запорожченко, комиссар А. Ф. Сухенко, дивизионный 
инженер В. П. Домикеев, комиссар батальона М. М. Шульжик, командир взвода И.М. 
Казаков, Герой Советского Союза Геннадий Величко. 

2 февраля 1943 года завершилась Сталинградская битва блестящей победой 
Советского Союза и его Вооруженных Сил. Красная Армия разгромила пять армий 
фашистской Германии и ее союзников: две немецкие (6-ю и 4-ю танковую), две 
румынские (3-ю и 4-ю) и одну итальянскую (8-ю). За время контрнаступления 
полностью были уничтожены 32 дивизии и 3 бригады, а 16 дивизий врага понесли 
серьезное поражение, лишившись свыше половины своего состава. Его потери 
составили свыше 800 тыс. человек. Всего же за 200 дней и ночей битвы на Волге, 
бросая в сражения все новые и новые дивизии, противник потерял убитыми, ранеными 
и пленными до 1,5 млн. человек. Он лишился также около 3,5 тыс. танков и штурмовых 
орудий, свыше 3 тыс. боевых и транспортных самолетов, более 12 тыс. орудий и 
минометов, 75 тыс. автомашин [6, с. 364].  

Победа под Сталинградом открыла путь для освобождения Донбасса. И уже 6 
февраля 1943 года под командованием генерал-майор М. И.  Запорожченко и 
полковника Г. П. Карашиева части дивизий начали стремительное продвижение в 
направлении юго-восточной окраины Ворошиловграда. 14 февраля 1943 года в 
результате тяжелых боев был освобожден первый областной город Украины 
Ворошиловград. 

В этих боях отличились воины всех частей дивизии. Навсегда прославили себя 28 
героев-гвардейцев 183 гв. стрелкового полка. Красноармейцы Васильев, Иванов, 
Сосин, Шаповалов, Малыбеков, Мишин и другие во главе с сержантом А. Г. 
Забегаевым захватив несколько домов в авиагородке на окраине Ворошиловграда, стой-
ко отбивались находясь в окружении. С 1 по 3 марта 1943 года части дивизии 
совершили марш к реке Северский Донец и заняли оборону по левому берегу на рубеже 
Привольное - Белая Гора. Попытки форсировать реку и овладеть городами Пролетарск, 
Лисичанск, Верхнее были безуспешны. 

12 июля 1943 года в дивизии произошло знаменательное событие - было вручено 
новое, гвардейское Знамя. Вслед за этим  59-й гвардейской стрелковой дивизии 
генерала Г.П. Карамышева был выдан приказ по освобождению города Краматорска. 
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Дивизия должна была во взаимодействии с 243-им отдельным танковым полком майора 
В.А. Подлесного стремительным ударом 5 сентября 1943 года освободить город, не 
допустив отхода противника из района Славянска. Ключом в обороне гитлеровцев в 
Краматорске была господствующая высота над городом — Меловая гора, рас-
положенная на западном берегу Казенного Торца. Здесь фашисты создали 
наблюдательный пункт и корректировали огонь своих батарей. В боях за 
господствующую высоту на подступах к Краматорску отличились воины I стрелкового 
батальона 179 гвардейского стрелкового полка. Они отбили атаки противника 
подбросившего пехоту на тридцати автомашинах. 

Красноречиво о событиях по освобождению Краматорска мы можем судить из 
воспоминаний очевидцев и участников боевых действий (Ф.И.Дудко, г. Славянск): «В 
первых числах сентября наша 59-я гвардейская дивизия подошла с боями к 
Краматорску, который был весь в дыму. Враг поджигал все, что могло служить нашему 
народу. Улицы города были в развалинах. На каждом шагу немец оказывал нам 
ожесточенное сопротивление, а особенно — на Меловой горе, где у него была сильная 
оборона. Около двух суток наша батарея вела огонь. Враг не выдержал натиска наших 
солдат и отступил. И город Краматорск был навсегда освобожден от немецких 
захватчиков…» [4, с. 45]. 

Ведя ожесточенные наступательные бои, взаимодействуя с 5-й гвардейской 
мотострелковой бригадой полковника А.Г.Бугаева, части дивизии 1 сентября 1943 года 
вошли в г.Краматорск. 

Приказом Верховного Главнокомандующего 8 сентября 1943 года 59-й гв. 
стрелковой дивизии, 5-й гв. отдельной мотострелковой бригаде и 243-му отдельному 
танковому полку за проявленное мужество и героизм при освобождении крупного 
промышленного центра Донбасса было присвоено почетное наименование 
«Краматорских». Освободив город Краматорск, части дивизии в составе 3-й 
гвардейской армии Юго-Западного фронта продолжали наступательные бои, 
продвигаясь к Днепру, в общем направлении на Запорожье. 

Таким образом, 1943 год явился годом коренного перелома в ходе Великой 
Отечественной и второй мировой войны. Советская Армия, разгромив крупные силы 
немецко-фашистских войск под Сталинградом, зимой 1942—1943 годов развернула 
мощное наступление на советско-германском фронте. Победа наших войск в битве под 
Курском летом 1943 года означала, что инициатива на фронте окончательно перешла в 
руки советских войск. 

Говоря сегодня об исторической роли 59-й гвардейской дивизии в  
Сталинградской кампании и, в целом, в освобождении Донбасса, нельзя не вспомнить о 
людях, которые сумели не только собрать и сохранить историю дивизии до 
празднования 70 –летнего юбилея Сталинградской битвы, но и благодаря энтузиазму 
которых, многое было раскрыто впервые и продолжает переосмысливаться сегодня. 
Речь идет о «Краматорском экспедиционном корпусе».  
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Рис 1. На снимке Ветераны Краматорской дивизии на встрече в г. Тирасполь 
 

Созданная в 1966 году по инициативе группы студентов индустриального 
института, эта организация на протяжении нескольких десятков лет сумела объединить 
в своих рядах подростков, не всегда с простой судьбой, и направить их энергию на 
воскрешение памяти своих героических предшественников. И сегодня,  большинство 
фактов из истории 59-й гвардейской дивизии является результатом именно поисковых 
работ, организованных и проведенных этим корпусом. И возможно, сегодня, для 
формирования личностей среди современной молодежи существует необходимость 
вернуться  к подобным примерам военно-патриотического воспитание и использовать 
их в учебно-воспитательном процессе.  
 
РЕЗЮМЕ 

У статті проаналізований хід подій на фронтах Великої Вітчизняної війни в період 
здійснення Сталінградської битви 1942-1943 роки. Показано героїчний внесок у 
переможний результат бою жителів Донбасу, на прикладі, історії 59-й гвардійської 
стрілецької дивізії. 

Ключові слова: Велика Вітчизняна війна, Сталінградська битва,  стрілецька 
дивізія, контрнаступ. 
 
SUMMARY 

In article the course of events on Great Patriotic War fronts during implementation of 
the Battle of Stalingrad is analysed 1942-1943. The heroic contribution to victorious result of 
battle of inhabitants of Donbass, on an example is shown, to history of the 59th Guards 
shooting division. 

Key words: Great Patriotic War, Battle of Stalingrad, shooting division, counterattack. 
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МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ВИХОВАНЦІВ 

ДИТЯЧИХ БУДИНКІВ ДОНБАСУ В 1943 – 1955 рр. 
 
М.О.Соловей 
 
АНОТАЦІЯ  

У даній статті проаналізовано процес організації ефективного медичного 
обслуговування вихованців дитбудинків регіону у 1943 – 1955 р. Доведено, що це стало 
можливим завдяки низці заходів:  забезпеченню сиротинців кваліфікованими 
медичними кадрами; підтриманню відповідного рівня санітарно-гігієнічного стану 
дитбудинків;  введенню практики щорічних обов’язкових медичних оглядів вихованців 
лікарями-фахівцями; своєчасній ізоляції хворих дітей; створенню мережі дитбудинків 
для сиріт з фізичними та розумовими вадами та інфекційними хворобами, де вони 
одержували спеціальну медичну допомогу. В роботі визначено вплив профілактичних 
заходів, закалювання та обов’язкового літнього оздоровлення на поліпшення 
показників фізичного розвитку вихованців дитбудинків.  

Ключові слова: СРСР, радянська Україна, дитячі будинки, сироти, 
безпритульність, медичне забезпечення, дитяча захворюваність, охорона здоров’я, 
санітарний стан, медичні кадри. 

 
Медичне обслуговування та охорону здоров’я населення слід віднести до 

основних життєвих потреб людини,  які визначають якість життя. Особливо важливо 
забезпечити вирішення цих проблем для дітей та юнацтва. По-перше, саме вони будуть 
визначати майбутнє держави; по-друге, ця категорія населення менш пристосована до 
несприятливих умов, більш вразлива та незахищена. Тому дбати про стан здоров’я 
підростаючого покоління – це важлива державна справа в усі часи.    

Після визволення Донбасу від фашистських загарбників десятки тисяч дітей 
залишилися сиротами, тому терміново потребували турботи держави. Місцевим 
органам влади необхідно було якнайскоріше  відкрити достатню кількість дитячих 
будинків, забезпечити їх всім необхідним, укомплектувати кадрами, налагодити їх 
постійне постачання. Серед першочергових завдань дитбудинків була необхідність 
подбати про стан здоров’я вихованців, оскільки значна частина їх була дуже виснажена 
та страждала на різні захворювання.  Держава постійно контролювала, як місцеві 

© Соловей М.О., 2013 
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органи народної освіти та охорони здоров’я виконують її вимоги по забезпеченню 
медично-санітарного контролю за вихованцями дитбудинків. 

Проблема організації медичного обслуговування вихованців сиротинців в 
історичній літературі спеціально не вивчалася. Поодинокі згадки про лікування та 
охорону здоров’я дітей, які потрапили в дитбудинки, можна зустріти в роботах 
узагальнюючого характеру, а також у окремих статтях, присвячених боротьбі з 
дитячою безпритульністю в роки Великої Вітчизняної війни [1]. Більш інформативними 
є дослідження Г.М.Голиш та Л.Г.Голиш, які вивчали становище неповнолітніх 
громадян України в 1943 – 1950 рр. [2]. Однак вказані автори обмежувалися головним 
чином констатацією окремих цифрових показників. Таким чином, проблема 
виявляється зовсім не вивченою. 

Мета цієї статті полягає в тому, щоб простежити, як здійснювалося медичне 
обслуговування та оздоровлення вихованців дитячих будинків регіону в означений 
період та виявити, наскільки ефективними були прийняті міри.  

Джерелами для  написання статті стали постанови Рад наркомів СРСР та УРСР, а 
також документи обкомів партії та комсомолу, виконкомів облрад Сталінської та 
Ворошиловградської областей та їхніх відділів - народної освіти, охорони здоров’я, 
статистики,  соціального забезпечення. Всі ці документи зберігаються у  центральних 
та обласних архівах.  

Нормативна база для обов’язкового медичного обслуговування вихованців 
дитбудинків була створена постановою РНК СРСР від 1 вересня 1943 р. "Про 
поліпшення роботи дитячих будинків". У ній не тільки була підкреслена необхідність 
посилення контролю за своєчасністю влаштування сиріт у дитячі будинки, але й  
введене обов'язкове медико-санітарне обслуговування вихованців; поставлені завдання 
укомплектування дитбудинків кваліфікованими кадрами, в тому числі медичними [3]. 
Фактично, саме ця постанова стала основним документом, яким керувалися виконкоми 
місцевих Рад Донбасу при створенні нових дитячих будинків на звільнених територіях. 

Для сиріт із фізичними та розумовими вадами, а також з тяжкими хворобами після 
війни почали відкривати спеціалізовані дитячі будинки. Так, в Сталінській області у 
1945 р. було відкрито 4 дитбудинки для глухонімих дітей; в 1946 – два санаторних 
дитбудинки для лікування сиріт, хворих на сухоти. В 1947 -1948 рр. додатково були 
відкриті також три дитбудинки для розумово відсталих й по одному –  для сліпих та 
хворих на трахому вихованців [4]. Схожа тенденція простежувалася й в 
Ворошиловградській області – у 1945 р. було відкрито сиротинці на 120 міст для 
глухонімих дітей та на 75 місць – для розумово відсталих. Ще один невеличкий 
дитбудинок на 19 місць було створено для дітей-інвалідів. На 1.01.1948 р. в області 
працювали вже 5 дитбудинків для хворих дітей – один санаторний, один для розумово 
відсталих та три – для глухонімих.  В них мешкали та лікувалися майже 10% від  
загальної кількості вихованців [5].  

Процес відновлення мережі дитячих будинків, що почався на території Донбасу  з  
1943 р.,  відразу ж наштовхнувся на проблему недостачі кадрів. У сиротинці,  що 
створювалися у регіоні, були потрібні не тільки керівники (директори й завучі) та 
педагоги-вихователі, але й медичні працівники. При цьому нормативні документи 
передбачали, що медсестрами або лікарями потрібно укомплектувати усі дитбудинки. 
Однак здійснити це було непросто. Так, у 1945 р. на 27 сиротинців Наркомпросу в 
Ворошиловградській області приходилося 23 медичних працівника, при цьому в 
дитбудинках для розумово відсталих дітей та колгоспних дитбудинків їх зовсім не 
було. Не мали медичного персоналу також майже у третині дитбудинків загального 
типу – в Старобільському, Макаро-Ярівському та ін. Більш того, іноді на посаді 
медсестер працювали люди, які не мали відповідної освіти [6].  
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Більш успішно вирішили питання забезпечення дитбудинків лікарсько-медичними 
кадрами в Сталінській області – на 1 січня 1945 р. у 48 установах наркомпросу, в яких 
перебувало 4137 вихованців, було 74,5  ставок медичних фахівців [7]. Однак переважно 
це були медичні сестри та фельдшери. Рівень їхньої кваліфікації та виконавчої 
дисципліни не завжди відповідав потребам дитбудинків.  

Обласні відділи народної освіти та облвиконкоми досить часто проводили 
перевірки санітарного стану дитячих установ. Не дивно, що саме в дитбудинках, які не 
мали медичних працівників,  виявляли найбільшу кількість недоліків.  Антисанітарний 
стан, відсутність душових, дезінфекційних камер та ізоляторів призводило до 
поширення захворювання коростою серед вихованців [8].  

Найбільш проблемними виявилися діти, які прибули з евакуації. Серед них у 
1945-1946 рр. були виявлені випадки захворювань на ревматизм, трахому, сухоти, 
стригучий лишай, запалення легенів, малярію. У декількох дитячих будинках 
Сталінської області у грудні 1945 – січні 1946 рр. було зафіксовано захворювання на 
висипний тиф – у Сартанському  дитбудинку – 11 випадків; у Артемівському № 2 – 2 
випадки, у Уляновському – 4 випадки. Епідемію було вчасно ліквідовано. Після цього 
усіх реевакуйований дітей оглянули лікарі-фахівці та виявили хворих та виснажених. 
Хворі були розміщені в ізоляторах, а знесилені та виснажені – отримали путівки в 
дитячі санаторії та спеціальні санаторні пайки [9]. 

Госпіталізація хворих в деяких дитбудинках проводилася не своєчасно. В Ново-
Псковському, Криворізькому дитбудинках Ворошиловградської області, де не було 
ізоляторів,  хворі діти знаходилися поряд зі здоровими, що сприяло поширенню 
захворювань.  Іноді ж в одному ізоляторі знаходилися пацієнти з різними інфекційними 
хворобами. Наприклад, в  Ніжнянському дитбудинку в одній кімнаті були розміщені 
хворі на коросту, кір та сухоти, при цьому внаслідок великої скупченості спали вони по 
2-3 особи на ліжко [10]. В Єнакіївському дитбудинку знаходилися три вихованця, які 
страждали на венеричні захворювання, але міський відділ охорони здоров’я більш 
місяця не міг вирішити питання про їхню ізоляцію.      

Частим явищем була завошивленість дітей, захворювання енурезом. Іноді їх 
майже не намагалися лікувати, тому що усі сили були направлені на боротьбу з більш 
небезпечними хворобами. Такі випадки у 1945 – 1946 рр. були зареєстровані в 
Слов’янському, Мар’янівському дитбудинках Сталінської області, Олексіївському 
дитбудинку Ворошиловградської області та деяких інших [11].  

В 1947 р. в дитбудинках регіону всерйоз взялися за організацію медичного 
обслуговування вихованців. Поштовхом для цього в Сталінській області сталі рішення 
обласного активу робітників установ охорони здоров’я, засідання якого пройшло 31 
травня 1947 р. в присутності відповідальних працівників міністерства. Після чисельних 
перевірок медичного стану дитбудинків, було констатовано: «По детским домам 
прикреплены медсестры, которые, однако, работают без руководства горздравотдела. 
Сами медсестры не проявляют инициативу в отношении обслуживания детей, потому 
что обладают очень низким культурным и медицинским уровнем развития». Було 
прийняте рішення забезпечити дитбудинки кваліфікованими медичними кадрами та «як 
слід взятися за лікування та оздоровлення» дітей і підлітків [12]. Аналогічне рішення 
для дитбудинків Ворошиловградської області було прийнято постановою обласної ради 
депутатів трудящих від 17 березня 1947 р. Вона визнала медичне обслуговування сиріт 
незадовільним та зобов’язала облвідділ народної освіти та облвідділ охорони здоров’я 
командирувати в райони досвідчених працівників  для налагодження роботи 
дитбудинків [13].  

Внаслідок прийнятих мер ситуація з медичним обслуговуванням мешканців 
дитбудинків значно поліпшилася. Чисельні перевірки, які були проведені у 1948 р., 
виявили, що у всіх дитбудинках було організовано медичний догляд за вихованцями, 
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на всіх заведені санітарні картки. З 1 вересня і до кінця грудня в дитбудинках було 
проведено 2 глибоких медичних огляди лікарями-фахівцями з різних захворювань. 
Хворі на трахому, грибкові інфекції та фавоз, яких виявили під час медоглядів, були 
переведені на лікування у спеціально створені для цього дитбудинки. Профілактичні 
заходи, проведені протягом року в усіх дитбудинках, дозволили запобігти в них 
масових інфекцій у 1948 р. [14].   

В довідці, яку обласний відділ охорони здоров’я підготував наприкінці 1949 гр. 
для Сталінського обкому партії, констатовано, що медичним обстеженням було 
охоплено усіх 10265 вихованців дитбудинків. Щомісячно окулісти, дерматологи та 
фтизіатри проводили медичний огляд дітей і акти обстеження надавали в облзраввідділ. 
Усі хворі були ізольовані та госпіталізовані.  Усі дитбудинки безперебійно 
забезпечувалися медикаментами, препаратами, засобами дезінфекції.   Лікарями та 
медпрацівниками були забезпечені усі дитбудинки. Вакансії, які виникали, оперативно 
укомплектовувалися за допомогою районних та міських відділів охорони здоров’я.  

Головною медичною проблемою дитбудинків залишалося захворювання на 
трахому. На 1.09.1949 р. серед вихованців дитбудинків Сталінської області було 
виявлено 360 випадків захворювання на трахому та 354 - захворювання на тріхофітію. 
Це складало біля 7% від загальної кількості вихованців. Більшість хворих була 
госпіталізована у спеціальних трахоматозних дитбудинків, але місця на всіх не 
вистачило – 67 хворих дітей залишилися в ізоляторах [18].   

Методи оздоровлення вихованців дитбудинків в той час енергійно 
обговорювалися на різних конференціях та нарадах – педагогічні та медичні фахівці 
ділилися передовим досвідом, шукали шляхи зниження захворювання вихованців.  Так, 
на Сталінській обласній наради працівників дитбудинків, яка проходила у вересні 1950 
р., високу оцінку надали практиці закалювання, яку запровадили у Слов’янському 
дитбудинку № 3. Ця система дозволила різко скоротити захворювання на грип, ангіну, 
бронхіти – якщо у 1947 р. цими хворобами перестраждали 40 – 50% вихованців різних 
вікових груп, то в 1949 р. – лише 9%.  Вдалося також скоротити кількість дітей з 
незадовільним фізичним розвитком – з 22,5% в 1948 р. до 7,3% у 1950 р. Кількість 
вихованців, стан здоров’я яких оцінювався як добрий, навпаки, збільшилася – з 27% у 
1948 до 41% в 1950 р. [19].  Цей досвід було визнано корисним та рекомендовано 
розповсюдити на інші дитбудинки області. 

Для поліпшення стану здоров’я дітей, які проживали у дитячих будинках, 
починаючи з 1944 р. була введена практика обов'язкового літнього оздоровлення: їх 
відправляли в піонерські табори, вивозили на заміські дачі або переводили на режим 
посиленого харчування під час літніх канікул. Так, у червні 1944 р. у піонерських 
таборах Сталінської області відпочивало 5500 дітей, з них 1498 осіб, або 27%, 
становили вихованці дитбудинків. Усього за літо 1944 р. в області оздоровилося 3227 
вихованців дитбудинків, тобто майже усі. З них 130 дітей було вивезено на дачу, 550 – 
у санаторії, інші відпочивали в піонерських таборах і на дитячих оздоровчих 
майданчиках [17]. Міністерство охорони здоров'я УРСР визнало організацію 
оздоровлення дітей у 1944 р. задовільною [15].  Таким чином, можна констатувати, що 
на початку досліджуваного періоду більшість дітей (79%) з дитбудинку 
оздоровлювалися на місці, тобто в піонерських таборах (часто – міських) і на дитячих 
оздоровчих майданчиках.   

Проте у наступних роках ситуація покращилася. Органи народної освіти, 
виконкоми депутатів трудящих, партійні та комсомольські організації постійно 
контролювали хід літнього відпочинку вихованців дитбудинків. Обкоми КП(б)У 
щорічно вимагали від всіх райкомів міськкомів звіти про хід оздоровчої кампанії сиріт. 
Так, у 1947 р. міськком Краматорська повідомив, що 15% безкоштовних путівок до 
піонертабору та у  санаторні групи виділені дітям-сиротам. 344 вихованця 4 дитячих 
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будинків, розташованих за містом, протягом місяця знаходилися на санаторному 
режимі з посиленим харчуванням. Дитячий будинок заводу важкого машинобудування 
на час літніх канікул вивіз всіх вихованців в свій піонертабір у Слов'янську. Тут дітям 
було забезпечено гарне 4-разовє харчування. Ось, наприклад, меню на 25.06.1947 р. в 
цьому піонертаборі. Сніданок: ковбаса (85 г); пиріг з начинкою (100 г.); 2 шоколадні 
цукерки, чай. Обід: м'ясний борщ з набором овочів; рулет з повидлом; стакан молока. 
Полуденок: чай з солодким пирогом. Вечеря: каша з м'ясом і підливою; 2 шоколадні 
цукерки; чай. Якщо пригадати, що це був голодний 1947 р., то стає очевидним, що 
далеко не всі сім'ї могли дозволити собі такий рівень харчування. Загалом ж в 
Сталінської області в цьому році було оздоровлено 3800 вихованців дитбудинків [16]. 
У Ворошиловградській області на бюро обкому КП(Б)У і ЛКСМУ також щорік 
заслуховували питання про проведення оздоровчої кампанії та організацію літнього 
дозвілля дітей з дитбудинку [20]. Про оздоровлення дітей-сиріт також регулярно 
повідомляла місцева преса [21]. 

Рада Міністрів УРСР 23 березня 1949 р. видала постанову «Про заходи по 
подальшому поліпшенню роботи дитячих будинків», якою зобов’язала міністерство 
охорони здоров’я «виділити міністерству освіти для вихованців дитячих будинків 10% 
безплатних путівок із загальної кількості безплатних місць у державних бюджетних 
дитячих установах». Співвідношенні у розподілі путівок на місцях пильно 
контролювалося – обкомами партії та комсомолу, облвиконкомами. Сталінській відділ 
охорони здоров’я звітував обкому партії у вересні 1949 р.: «За 8 місяців вихованцям 
дитбудинків надано 20 путівок з 205. Усі заяви дитбудинків стосовно путівок 
задоволені» [22]. Іноді  на місцях цій покажчик навіть перевищували. Так, наприклад, 
Ворошиловградський обласний комітет ЛКСМУ з 22 путівок в «Артек» на період з 
березня по липень 1949 р. надав вихованцям дитбудинків 6 путівок, тобто майже 27% з 
загальної кількості [23]. 

Завдяки постійному контролю, до кінця 1940-х років 92% дітей з дитбудинків 
були охоплені літніми оздоровчими програмами, при цьому більш ніж третина з них 
(34%) виїжджали на дачі, в санаторії та піонерські табори. Максимального значення  
цей показник досяг в першій половині 1950-х років: у 1951-1954 рр. влітку 
оздоровлювалися від 95 до 98%  вихованців дитбудинків, у тому числі близько 
половини – стаціонарно (див. таблицю А).   

Таблиця А 
Відпочинок влітку  вихованців дитячих будинків Сталінської області  

у (1948 – 1955 рр.) [24] 
Роки та типи 
дитбудинків 

Кількість 
установ, що 
проводили 
оздоровлення 

В них дітей Скільки дітей охоплено 
оздоровленням 
Вивезено на 
дачу, в 
табори, в 
санаторії 

Одержали 
посилене 
харчування 

1948 
- д/б міністерства освіти 
- д/б при підприємствах 
- загалом по всіх д/б 

 
67 
41 
108 

 
6978 
3666 
10644 

 
1602 
1857 
3459 

 
5026 
1719 
6745 

1950 
-д/б міністерства освіти 
-д/б при підприємствах 
- загалом по всіх д/б 

 
68 
39 
107 

 
6943 
3221 
10164 

 
 943 
2052 
2995 

 
2221 
 550 
2771 

1951 
- д/б міністерства освіти 
- д/б при підприємствах 

 
64 
34 

З 1951 р. 
змінилася 
форма звіту.  

 
1859 
2787 

 
4268 
  202 
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- загалом по всіх д/б 98 В новій формі 
загальна 
кількість 
вихованців у 
дитбудинках, 
які проводили 
оздоровлення, 
не надається 
 

4646 4470 
1952 
- д/б міністерства освіти 
- д/б при підприємствах 
- загалом по всіх д/б 

 
58 
32 
90 

 
1518 
2185 
3703 

 
3664 
  735 
4399 

1954 
- д/б міністерства освіти 
- д/б при підприємствах 
- загалом по всіх д/б 

 
55 
26 
81 

 
1567 
1788 
3355 

 
3195 
  572 
3767 

1955  1587 1951 
 

Міністерство освіти пильно стежило за проведенням оздоровчої кампанії: воно 
щорічно видавало відповідні накази, а потім вимагало від облВНО звітувати про їх 
виконання [25]. При цьому оздоровлення вихованців сиротинців  (від’їзд  в літні 
табори, на дачі, або перехід на оздоровчий режим у дитбудинку) слід було починати з 
20 травня і продовжувати його на протязі 90 діб.  

Як згадують вихованки Павловського і Дружківського дитячих будинків, у другій 
половині 1940-х – першій половині 1950-х рр. "нас кожне літо вивозили або в 
Шайтанський ліс або у Великоанадольський ліс. Туди привозили намети, кухарів – усе 
було" [26]. Деякі дитбудинки користувалися базами відпочинку і піонерськими 
таборами своїх шефів, інші – намагалися побудувати свої. От як пише про плани 
створити власну оздоровчу базу директор Єнакіївського дитячого будинку №2: 
"Земельна ділянка, затверджена міськвиконкомом, відповідає і для оздоровчих заходів 
– розташована біля посадки і знаходиться поблизу ставка. Дитячий будинок має намір у 
період оздоровчої кампанії розташувати там дітей" [27]. Усі респонденти усних історій 
зазначають, що сприймали літній виїзд на відпочинок як радісну і захоплюючу 
пригоду, що прикрашала досить одноманітні будні.  

Практика оздоровлення вихованців дитбудинків постійно контролювалася 
органами народної освіти та охорони здоров’я, виконкомами, міністерством. Вона була 
також обов’язковим пунктом щорічних звітів дитбудинків. Тому з початку 1950-х років 
в регіоні не було жодного сиротинця, якій  в тій чи інший спосіб не організував би 
літній відпочинок та оздоровлення дітей.  

Для поліпшення фізичного розвитку дітей і підлітків, які перебували в дитячих 
будинках, було рекомендовано більш активно залучати їх для занять спортом. Щоб 
створити відповідні умови для цього, Політбюро ЦК КПУ за своєму засіданні 8 травня 
1952 р. рекомендувало Комітету по справах фізкультури та спорту та союзам 
добровільних спортивних товариств надавати вихованцям дитбудинків в денний час 
стадіони, катки, басейни и т.д. [28]. 

Таким чином, можна констатувати, що одразу після відновлення мережі дитячих 
будинків у Донбасі з забезпеченням їх медичними кадрами виникли труднощі: не 
вистачало лікарів і навіть досвідчених медсестер. Санітарно-гігієнічний стан 
сиротинців тоді теж був незадовільний, тому серед вихованців розповсюджувалися 
хвороби. Їх швидкому поширенню сприяла скупченість, яка мала місце у дитбудинках 
– діти користувалися спільними рушниками, спали по 2-3 в одному ліжку. Найбільш 
складна ситуація виникала у дитбудинках, куди приїжджали реевакуйовані діти – саме 
вони найчастіше малі різні захворювання. Однак після 1947 р. ситуацію було 
поліпшено. По-перше, було створено спеціальні дитячі будинки для хворих та 
послаблених дітей, а також для вихованців з розумовими та фізичними вадами. По-
друге, вдалося вирішити кадрові питання – майже усі медичні вакансії були закрити. 
По-третє, введена була практика обов’язкового щорічного медичного огляду 
вихованців лікарями-фахівцями. Усі виявлені хворі направлялися для лікування в 
ізолятори при дитбудинках, лікарні або спеціалізовані дитбудинки (для хворих на 
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трахому або сухоти).  По-четверте, значно поліпшився санітарний стан дитбудинків. 
По-п’яте, чимало уваги приділялося оздоровчим заходам – в дитбудинках запровадили 
закалювання, під час літніх канікул вихованців направляли у дитячі табори або на дачі, 
забезпечували їм посилене харчування. Все це надало можливість на початку 1950-х 
років створити в дитячих будинках досить результативну систему медичного 
обслуговування вихованців.  

 
РЕЗЮМЕ 

В статье проанализирован процесс организации эффективного медицинского 
обслуживания  воспитанников детских домов региона в 1943 – 1955 гг. Автор доказал, 
что это стало возможным благодаря проведению целого ряда мероприятий: 
обеспечению детдомов квалифицированными медицинскими кадрами; поддержанию 
необходимого уровня санитарно-гигиенического состояния детских учреждений; 
введению практики обязательного ежегодного медицинского осмотра воспитанников 
врачами-специалистами; своевременной изоляции больных детей; созданию 
специализированных детдомов для сирот с физическими и умственными недостатками 
и инфекционными болезнями, где они получали соответствующую помощь. В статье 
также отмечено позитивное влияние профилактических мер, закаливания и 
обязательного летнего оздоровления воспитанников на улучшение показателей 
физического развития воспитанников детдомов. 

Ключевые слова: СССР, советская Украина, детские дома, сироты, 
беспризорность, медицинское обслуживание,  детская заболеваемость, санитарное 
состояние, охрана здоровья, медицинские кадры.  

 
SUMMARY 

In this article the author analyzed the process of effective organization of medical 
service for inmates of Donbass region orphanages in 1943 – 1955. Author proved that this 
became possible because of the several activities such as providing of qualified medical 
personnel; the maintenance of the necessary level of sanitary-and-hygienic condition of the 
orphanages; introducing the practice of obligatory annual medical examination; timely 
isolation of sick children; the creation of specialized orphanages for children-orphans with 
mental and physical disabilities and infectious diseases. The article also noted the positive 
impact of preventive measures, tempering and compulsory summer recovery upon 
improvement of the parameters of physical development of orphanages’ inmates. 

Key words: USSR, Soviet Ukraine, orphanages, orphans, homelessness, health care, 
medical service, ит ит ит ит ит ит ит sanitary state, children's morbidity, medical personnel. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ СТАЛІНСЬКОГО (ДОНЕЦЬКОГО) ОБЛЛІТУ В КОНТЕКСТІ 
ПОЛІТИКО-ІДЕОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ СУСПІЛЬНИХ НАСТРОЇВ 

НАСЕЛЕННЯ НАПРИКІНЦІ 1950-х – НА ПОЧАТКУ 1960-х рр.  
 
І. Г. Каретніков 
 
АНОТАЦІЯ 

У статті поставлено проблему, що є лакуною у регіональному науково-
історичному дискурсі. Автор розглядає конкретні приклади політичної цензури, 
інституційованої в діяльності обласного підрозділу Головліту СРСР, в контексті 
ідеологічного впливу на формування суспільних настроїв населення регіону в роки 
хрущовської «відлиги».  

Ключові слова: суспільні настрої, цензура, радянська політична цензура,  
«всецензура», Головліт, облліт. 

 
Дана публікація є спробою контекстуалізації феномену радянської цензури через 

аналіз її взаємозв’язку з суспільними настроями населення хрущовської доби. Такий 
підхід зумовлює актуальність та наукову новизну зазначеної проблеми дослідження.   

Метою даної розвідки є вивчення цензурної практики, інституційованої в 
діяльності Сталінського (Донецького) облліту, в контексті здійснення політико-
ідеологічного контролю суспільних настроїв. Для її досягнення ми маємо розв’язати 
такі дослідницькі завдання: 1) розглянути конкретні приклади втручань політико-
ідеологічного характеру, зроблених під час попереднього цензорського контролю 
матеріалів, підготовлених для публікації; 2) розкрити характер взаємодії облліту з 
партійними інстанціями як практики контролю суспільних настроїв. 

Зазначена проблема є лакуною у науково-історичному дискурсі. Історіографічний 
аспект дослідження представлений роботами, що пов’язані з вивченням історії 
радянської політичної цензури. Серед них слід відзначити грунтовні праці російських 
науковців: А. Блюма, Т. Горяєвої, Г. Жиркова, П. Рейфмана та ін. [1]. Проблеми 
радянської цензури останнім часом знаходять своє відображення в дослідницьких 
практиках  українських істориків: А. Бабюха, Т. Романенко, Т. Стоян, Ю. Шаповала [2]. 
Висвітленню політичної цензури друкованих видань в УРСР у 1917-1990 рр. 
присвятила свою монографію О.Федотова [3]. Серед робіт західних дослідників 
радянської цензури можна виокремити праці професора Іллінойського університету 
(США) М.- Т. Чолдін,  яка для визначення  радянської цензури навіть ввела авторський 
термін – «всецензура» («оmnicensorship»), розуміючи її як монополізацію усіх сфер 
духовного та культурного життя суспільства на фоні репресивного викорінення будь-
яких форм інакодумства [4]. В регіональному дискурсі проблема радянської політичної 
цензури не є тематизованою, що актуалізує потребу її всебічного дослідження.  

Джерельну базу складають матеріали, що знаходяться на зберіганні в Державному 
архіві Донецької області у фонді Управління з охорони військових та державних 
таємниць у друці при Сталінському (Донецькому) облвиконкомі (Фонд Р-5758). Ці 
документи стали доступними внаслідок архівної революції 1990-х років, але досі вони 
залишалися поза увагою дослідників. Тому практично всі матеріали з цього фонду, що 
були використані під час роботи над статтею, вперше вводяться у науковий обіг. 

Офіційною цензорською інституцією в Радянському Союзі  був Головліт - 
Головне   управління   у   справах літератури  та видавництв. Створений декретом 
Раднаркому 6 червня 1922 року як підрозділ  Наркомату просвіти РРФСР, Головліт 
неодноразово змінював свою назву та підпорядкування, зберігаючи за собою функції 

© Каретніков І. Г., 2013 
 



ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, № 1 (51), 2013 р. 

  171

ідеологічної цензури та охорони державної таємниці. Після завершення війни, у 1946 
році Головліт отримав нову назву – Управління з охорони військових та державних 
таємниць у друці та підвищення статусу через підпорядкування головної цензорської 
установи  Раді міністрів СРСР.  

На теренах радянської України головною цензорською установою був  Головлвіт   
УРСР,  створений за рішенням  Ради Народних Комісарів УСРР 11 серпня 
1922  року.  Місцевими  підрозділами  Головліту  на  Донбасі  були  Ворошиловградськ
ий  (Луганський)  та  Сталінський  (Донецький)  облліти  –
 обласні управління у справах літератури та видавництв (з грудня 1953 року по грудень 
1967 року – управління з охорони військових та державних таємниць у друці при 
облвиконкомах). Управління здійснювали на території своїх областей цензорський 
контроль за усіма друкованими виданнями, поліграфічними підприємствами, 
бібліотеками, музеями, виставками, вели роз’яснювальну роботу у видавництвах, 
редакціях газет, журналів, комітеті з радіомовлення та телебачення.    

У Державному архіві Донецької області у фонді Управління з охорони військових 
та державних таємниць у друці при Сталінському (Донецькому) облвиконкомі 
зберігається вкрай важлива інформація, яка відбиває діяльність облліту у здійсненні 
політико-ідеологічної цензури друкованих видань та його зв’язок з партійними 
інстанціями. Переважно ці матеріали належать до «переписки з партійними органами з 
основних питань діяльності», яка розкриває механізм реалізації радянської політико-
ідеологічної цензури,  інституційованої у вигляді тотального «партійного контролю». 
Пізнавальна цінність цих документів зумовлена тим, що в них збереглися фрагменти 
текстів, вилучених з публічного дискурсу внаслідок цензорського втручання, більшість 
з яких втрачені назавжди. Знайомство з такими матеріалами дозволяє отримати певне 
уявлення про те, які думки та настрої їх авторів могли бути присутніми у 
регіональному соціогуманітарному просторі, якби він знаходився поза цензурним 
контролем. Крім того, вивчення змісту та аргументів цензорських втручань надає 
додаткову важливу інформацію щодо суті владного дискурсу та механізмів 
впровадження його в офіційний суспільно-політичний простір.  

У листопаді 1957 року начальник Сталінського обласного управління з охорони 
військових та державних таємниць О. Г. Лис надіслав доповідні записки до Головного 
управління та до обкому партії. Він писав про те, що у підготовленому Сталінським 
обласним видавництвом до друку журналі «Літературний Донбас» № 33 було знято 
вірш В. Назіна «Память о друге», в якому йшлося про загибель радянського солдата під 
час придушення контрреволюційного заколоту в Угорщині:  

                   «Он пал на вэспремских булыжных бульварах 
                   И грудью коснулся не нашей земли. 
                   Ценой его жизни свободу мадьяры опять обрели». 
Цензор так аргументував заборону цього твору: «Автором неправильно 

подчёркивается, что ценою жизни советских солдат венгры опять обрели свободу, 
вопреки общеизвестным фактам, что венгерский народ под руководством 
революционного рабоче-крестьянского правительства и с братской помощью 
Советского Союза отстоял свою свободу и независимость. Ошибка областного 
издательства состоит и в том, что № 33 «Литературного Донбаса», в котором 
печаталось это стихотворение, готовился к выходу в свет в то время, когда 
международная реакция снова вытащила так называемый «венгерский вопрос» на 
обсуждение генеральной Ассамблеи ООН» [5]. Відкритим залишається питання про те, 
хто в дійсності  є автором цього та інших подібних документів, адже відомо, що на 
замовлення облліту аналіз підцензурних матеріалів здійснювали спеціалісти у різних 
галузях. Авторам публікацій, в які втручалася цензура, ні за яких обставин не 
повідомляли імена рецензентів, а самі тексти рецензій обов’язково знищувалися. 
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Вивчення фрагментів таких анонімних рецензій, що збереглися у складі цензорських 
висновків, поглиблює наші уявлення про те, як владні інституції впроваджували в 
інформаційний та соціокультурний радянський простір офіційні міфи, впливаючи 
таким чином на формування суспільно-політичних настроїв населення. 

У 1963 році на тлі поглиблення кризових явищ в житті радянського суспільства 
помітно збільшилася кількість доповідних записок щодо «політичних помилок та 
викривлень», які обласні управління з охорони військових і державних таємниць у 
друці надсилали керівникам партійних органів. Начальник Донецького управління О. Г. 
Лис доповідав секретареві обкому КПУ Л. Я. Скобцову про неякісну підготовку до 
друку брошур редакцією сільськогосподарської літератури обласного книжкового 
видавництва. Найбільш серйозні зауваження цензора стосувалися брошури «Три роки 
на госпрозрахунку», написаної П. І. Чередниченком та Є. Я. Галушкою, про позитивний 
вплив на господарську діяльність колгоспу «Дружба» Новоазовського району 
введеного з 1959 року внутрішнього госпрозрахунку. «Помилкою політичного 
характеру» назвав О. Г. Лис наведений авторами приклад того, як робітники району, 
завдаючи шкоди особистій зацікавленості колгоспників,  нав’язують їм свої рішення 
про додаткову продаж державі зерна з фонду оплати праці, а також про закупівлю для 
колгоспу худоби за гроші, які мали бути видані колгоспникам в якості додаткової 
оплати праці. Цікаво, що ці рішення приймалися на колгоспних зборах голосами тих, 
хто не заробив додаткових виплат. «Перший успіх незаконного втручання, слід думати, 
окрилив районних працівників... Ці незаконні рішення могли відштовхнути артіль на 2 
– 3 роки назад», - таке твердження авторів брошури цензор вважав політичною 
помилкою. Він писав: «В этом примере обобщаются районные работники, они 
показываются как дезорганизаторы колхозного производства. Характерно, что авторы 
не показали в связи с этим руководящей роли партийной организации колхоза. Когда 
назревал срыв работы по вывозу удобрений на поля, то дело спасли механизаторы 
колхоза, а о роли сельских комунистов в этой напряженной обстановке авторы не 
сказали ни слова. На наш взгляд, такой пример помещать в брошюре нежелательно» 
[6]. За вказівкою Л. Скобцова брошуру було повернуто до видавництва на переробку. 

Чим більше зростали критичні настрої в суспільстві, спровоковані невдачами та 
помилками влади, тим більш прискіпливо шукали цензори у публікаціях «ідеологічні 
помилки» авторів. Доповідна записка О. Г. Лиса заступнику завідуючого ідеологічним 
відділом Донецького (промислового) обкому КПУ В. В. Сафонову про гумореску  О. Я. 
Винника «Сповідь», яку редакція мала намір опублікувати у 4 номері  альманаху 
«Донбас» за 1963 рік, явилася результатом здійснення попереднього цензорського 
контролю. Цей документ політико-ідеологічної цензури вартий бути процитованим 
майже повністю. О.Г. Лис писав: «В юмореске в извращённом, уродливом виде 
описывается практика работы первого секретаря и инструкторов горкома партии по 
подготовке и проведению собраний партийно-хозяйственного актива. Автор 
саркастически рисует метод заблаговременной подготовки для обсуждения списка 
членов президиума собрания партактива, а о подготовке выступающих пишет так, 
будто на собраниях партийного актива совершенно отсутствует демократия.  «Смотрит 
дальше: «Список записавшихся в прения». 

- Уже записались? – спрашивает. 
- Так точно. И речи все здесь. Просмотрены и завизированы. Вот, - показываю 

подписи - свою и нашей пропаганды. – Всё проверено, можете не беспокоиться, 
каждую строчку просмотрели»... В начале юморески автор пишет, что сейчас времена 
другие, не те, что были при культе личности: «Сейчас обстановка спокойная, 
коллективность руководства, голос масс и т. д. Но руководитель должен всё же 
оставаться руководителем. Народ, он твёрдую руку любит, за слюнтяями, нытиками, 
интеллигентиками не пойдет».  Однако практику работы секретаря горкома партии на 
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протяжении всей юморески автор показывает именно такой, которая давно осуждена 
нашей партией. Вот как он гворит о методе руководства: «Раз он сказал – я сделаю. И 
рассуждать не буду. Если каждый рассуждать начнёт, тогда зачем руководители?» Эта 
юмореска компрометирует работу наших партийных органов и не может быть 
опубликована в альманахе как нежелательная по политическим мотивам» [7]. За 
вказівкою В. В. Сафонова  редакція вимушена була вилучити гумореску з альманаху. 
Даний епізод дозволяє зробити висновок про те, що певне пожвавлення в діяльності 
ЗМІ в роки «відлиги» суперечило принципам радянської партійної  цензури, яка 
намагалася тримати під пильним політико-ідеологічним контролем зміст друкованих 
видань, тим самим істотно зменшуючи ліберальні тенденції у цій царині. 

В роки «відлиги» в суспільному дискурсі нового звучання набула тема Великої 
Вітчизняної війни. Зміна політичної кон’юнктури сприяла формуванню в суспільстві 
запиту на перегляд концептуальних підходів до вивчення та сприйняття історії війни. 
Наприкінці 1950-х – на початку 1960-х років публікувалися твори, які, за словами 
Мирослава Поповича, «не просто відкривали гуманістичний аспект великої катастрофи 
і показували війну очима маленької «людини з окопа», як це було започатковано ще 
Віктором Некрасовим в перші повоєнні роки,- вони змушували думати про причини 
поразок і характер Сталінського керівництва війною» [8].  

У травні 1963 року Донецьке книжкове видавництво підготувало до видання 
книгу відомого донецького письменника - фронтовика Володимира Труханова «Снова 
мне девятнадцать лет (фронтовые тетради)» [9], написану у 1960-1962 рр.  Але 
внаслідок попереднього цензорського втручання автор отримав багато зауважень: «В 
книге показан первый период Великой Отечественной войны как беспорядочное, 
паническое бегство наших войск, неспособность командного и политического состава 
армии организовать сопротивление наступающим фашистским войскам, обречённость 
и упадочничество советских воинов. Даже о героических защитниках Брестской 
крепости не сказано ни слова, зато – пространно о том, как рассказал о первой 
бомбёжке Бреста какой-то танкист, бегущий без части от самой границы. 

« - Вскочил я, братцы, и ничего не могу понять спросонья: грохот, вой, падают 
кирпичи, в окнах огонь. Пришел я в себя только во дворе. Выскочил в одних трусиках. 
А ребята так и погибли во сне. Всё наше танковое училище накрылось». 

Далі цензор зазначив, що у книзі спотворені образи радянських офіцерів і 
генералів, які замість наведення порядку у військах і організації відсічі ворогу 
займаються мародерством, пиятикою, б’ють і навіть вбивають своїх підлеглих. «На 
с.232–233 рассказывается, как генерал, командующий армией, бил по лицу шофера, как 
он в порыве гнева застрелил командира батальона. На с.183–187 с подробностями 
смакуются бесчинства советского офицера в одной из освобождённых деревень. 
Командиры всех рангов и степеней пьянствуют, пьют и комиссары. Совершенно не 
показана в книге роль коммунистов и комсомольцев, которые, как известно, являли 
собой пример мужества и отваги, стойкости и беспримерной любви к партии, к Родине. 
В книге допущено неправильное толкование приказа наркома обороны № 227 от 28 
июля 1942 года о прекращении отступления советских войск. На с.114–115 говорится, 
что для иллюстрации этого приказа нужно было немедленно найти изменника, 
дезертира, и с этой целью был схвачен первый попавшийся солдатик, который убежал 
от немецкого танка и безвинно расстрелян. В книге имеется ряд мест, где излагаются 
нежелательные факты истязаний и глумлений над военнопленными немцами, тогда как 
известно, что лица, виновные в истязании военнопленных, является военными 
преступниками» [10]. За вказівкою заступника завідуючого ідеологічним відділом 
Донецького промислового обкому КПУ    В. В. Сафонова на початку червня 1963 року 
книгу повернули до видавництва на переробку.  
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У жовтні того ж  року начальник управління з охорони військової та державної 
таємниці у друці при Донецькому облвиконкомі О. Г. Лис звернувся до секретаря 
Донецького промислового обкому КПУ Д. З. Білоколоса з доповідною запискою щодо 
змісту книги Труханова, яка після переробки знову надійшла до облліту. Він зазначив, 
що автор та видавництво врахували зауваження, зроблені під час першого контролю, і в 
текст було внесено ряд корінних виправлень, але це не змінило загального характеру 
книги, в якій перший період Великої Вітчизняної війни зображено як період безладного 
утікання наших військ, приреченості, суцільних невдач. О. Г. Лис знову зауважив: «В 
книге не видно упорных оборонительных боёв, изматывавших и обескровливавших 
гитлеровскую военную машину и срывавших стратегические планы Гитлера. Масса 
упадочнических зарисовок: «У нас было всего 12 винтовок на 72 человека» (Здесь речь 
идет о кадровых войсках. Непонятно, куда девалось оружие). Включение 5 фронтовых 
тетрадей, содержание которых автором не переосмыслено с точки зрения 
социалистического реализма, требующего правдиво, исторически конкретно 
изображать действительность в её революционном развитии, делает книгу вредной, 
показывающей в искажённом виде первоначальный период Великой Отечественной 
войны» [11]. 

Можна припустити, що рішення про заборону публікації книги  В. Труханова було 
прийнято під впливом загальної атмосфери «наступу комуністичної ідеології», яка 
супроводжувала роботу червневого (1963 р.) пленуму ЦК КПРС. У своєму виступі на 
пленумі секретар ЦК КПРС з питань ідеології Л. Ф. Ільїчов говорив: «В некоторых 
художественных произведениях, посвящённых Великой Отечественной войне, на 
первом плане выступают не подлинные герои войны, а бессмысленно погибающие 
страдальцы… Основное внимание здесь уделяется тяготам и бедам войны. Советские 
воины выглядят скорее как жертвы, нежели как сознательные и мужественные борцы 
против фашизма» [12]. Саме до цих слів апелював цензор О. Г. Лис, коли 
обгрунтовував необхідність заборонити видання книги «Снова мне девятнадцать лет»: 
«В фронтовых тетрадях В. Труханова первоначальный период войны нарисован именно 
в таком виде, о котором с осуждением говорил на Пленуме товарищ Л. Ф. Ильичёв.  В 
книге В. Труханова события, прошедшие перед глазами автора, описаны с 
фотографической достоверностью, но описаны односторонне: не с 
жизнеутверждающих позиций, а с точки зрения перепуганного навалившимися 
тяжёлыми событиями войны впечатлительного 19-летнего юноши... Публикация этой 
книги нецелесообразна, так как она отображает первоначальный период Великой 
Отечественной войны с субъективистских позиций автора, а не с позиций 
социалистического реализма, не с позиций творческого метода социалистического, 
коммунистического искусства» [13].  

Попри заборону книги В. Труханова у жовтні 1963 року, 2 грудня того ж року її 
було підписано до друку у Донецькому книжковому видавництві та видано накладом у 
15 тисяч екземплярів. Нам не вдалося знайти інформацію, хто і коли переглянув 
рішення облліту про заборону публікації. У червні 1964 року Головліт УРСР провів 
перевірку Донецького облліту, в результаті якої «были выявлены серьёзные недостатки 
в работе управления, которые с учетом предъявляемых требований к органам цензуры 
не могут быть в дальнейшем терпимы». В доповідній записці зазначалося, що «при 
контроле книги В. Труханова «Снова мне девятнадцать лет» работники обллита 
нарушили принципы и методы работы органов цензуры при решении вопросов 
политико-идеологического характера» [14]. Можливо, автор отримав дозвіл на 
публікацію своєї книги  внаслідок певного послаблення цензурного тиску,  пов’язаного 
з новим статусом облліту, який з 5 травня 1964 року став називатися Управлінням з 
друку Донецького облвиконкому. Але цілком зрозуміло, що долю цієї повісті  
остаточно було вирішено не в стінах облліту, а в кабінетах обласного комітету партії. 
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Та головним було те, що, попри цензурні препони, читачі отримали ще один твір, автор 
якого намагався розповісти їм свою правду про війну. 

Отже, архівні матеріали свідчать, що попередній цензорський контроль майбутніх 
публікацій не тільки запобігав проникненню в офіційний суспільний дискурс 
відомостей, що становили державну та військову таємницю, але й надійно охороняв 
його від інформації, яка могла б, на думку цензорів, викликати у людей непотрібні 
алюзії, провокувати поширення в суспільстві критичних думок та настроїв. 

 
РЕЗЮМЕ 

В статье  поставлена проблема, которая является лакуной в региональном научно-
историческом дискурсе. Автор рассмотрел конкретные примеры  политической 
цензуры в деятельности обллита, проследил его взаимодействие с партийными 
органами в контексте идеологического влияния на формирование общественных 
настроений населения региона в годы  «оттепели».  

Ключевые слова: общественные настроения, цензура, советская политическая 
цензура,  «всецензура», Главлитт, обллит. 

 
SUMMARY 

The article is a statement of the problem that is lacuna in regional scientific and 
historical discourse. The author considered the specific examples of political censorship in the 
obllit, traced its interaction with party authorities  in the context of ideological influence on 
the shaping of public attitudes in the population of the region during the "thaw". 

Keywords: public attitudes, censorship, Soviet political censorship, "vsecenzura", 
Glavlitt, obllit. 
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ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ І ВЛАДИ ДОНБАСУ У ДРУГІЙ 

ПОЛОВИНІ 1940-Х – СЕРЕДИНІ 1980-Х РОКІВ: МАТЕРІАЛЬНИЙ АСПЕКТ 
 

А.С.Бобровський  
 

АНОТАЦІЯ 
У статті висвітлено матеріальний аспект взаємовідносин інтелектуальної еліти 

Донбасу та влади у другій половині 1940-х – середині 1980-х років. Досліджується 
динаміка прибутків співробітників установ освіти. Вивчено особливості державної 
політики щодо матеріального стимулювання науковців. Розглянуто співвідношення 
оплати праці працівників закладів культури та мистецтва. 

Ключові слова: інтелігенція, оплата праці, науковці, освітяни, діячі культури та 
мистецтва. 

 
Економічні та політичні зміни, що відбулися за останні двадцять років в 

українському суспільстві, змушують задуматися про трансформацію взаємовідносин 
влади та інтелігенції. Загалом проблема «інтелігенція і влада» належить до найбільш 
чисельної групи досліджень з історії інтелектуальної еліти. Внаслідок своєї значущості 
для суспільства освідченні особи відіграють провідну роль в розвитку сучасної 
цивілізації її духовності, культури, освіти та мистецтва. В той же час політичний режим 
та властива йому ідеологія значною мірою впливають на духовну сферу суспільства. 
Але що таке інтелігенція? З часу виникнення цього терміну і до сьогодні не вщухають 
дискусії з цього приводу. В сучасні історіографії  існує чимало підходів до класифікації 
поняття інтелігенція. Найбільш поширеним є соціологічний варіант, тобто поділу за 
рівнем освіти. За цим підходом виокремлюють наукових співробітників зі ступенями та 
званням, спеціалістів із вищою й середньою спеціальною освітою в установах 
мистецтва, культури та освіти, і практиків, що займаються розумовою працею, але не 
мають необхідної освіти [1].  

Ґрунтовне вивчення суспільних процесів неможливе без урахування регіонального 
фактору, який є частиною цілісного геополітичного простору. Це пов’язано з тим, що 
регіон це історично сформований сталий соціальний простір здатний до саморозвитку. 

© Бобровський А.С., 2013 
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Він складається на основі комплексу факторів, а саме територія, природні умови та 
населення, а об’єднується економічними, соціальними та політичними структурами, а 
також історичним минулим. Крім того на регіональному рівні найбільш яскраво 
проявляються проблеми, які вимагають термінового вирішення за умови активної 
участі інтелігенції. 

Географічні межі дослідження відповідають кордонам Донбасу у другій половині 
1940-х – середині 1980-х років, а саме – території Донецької (до 1961 р. – Сталінської) 
та Луганської (до 1958 р. – Ворошиловградської) областей. Донбас посідає особливе 
місце в історії України. Внаслідок значної концентрації промисловості, аграрного 
потенціалу на Донеччині виразніше відбилися соціальні процеси, характерні для країни 
в цілому. В тому числі, в цьому регіоні був доволі чисельний прошарок інтелігенції. У 
1965-1970-х рр. кількість населення з вищою освітою на 10 тис. осіб у Донецькій 
області зросла з 430 до 540, у Луганській - з 414 до 518 [2]. У 1980 р. чисельність 
освідчених громадян, республіки, становила 5,4 млн. осіб і Донецька область 
знаходилась на першому місці (606,6 тис. чол.) [3]. В інших областях УРСР цей 
показник був значно нижчим, ніж у Донбасі. Таким чином, в Донецькій області 
працювало близько 11 % усіх спеціалістів в УРСР. Ці дані свідчать про високу 
освіченість населення Донбасу і відповідно роблять актуальним дослідження 
взаємовідносин інтелігенції і влади саме в цьому регіоні.  

Хронологічні межі дослідження охоплюють другої половини 40-х – середині 80-х 
років ХХ ст. Вибір обумовлений тим, що в означені роки державна політика по 
відношенню до інтелігенції в Україні розвивалась суперечливо та неоднозначно. 
Реформи, які розпочалися підчас хрущовської «відлиги» охопили соціальну сферу і 
позитивно вплинули на поліпшення добробуту населення. У 1970-х і першій половині 
1980-х років у країні загострилася соціально-економічна криза, яка негативно відбилася 
на соціальному становищі інтелігенції. 

Історіографія проблеми поділяється на декілька груп. Перша група представлена 
працями радянського періоду. Історики у висвітленні трансформацій, пов’язаних з 
технічною інтелігенцією, практично стояли на позиціях їхньої оцінки як звичайних 
кількісних змін у складі працівників матеріальної сфери галузі. Дослідники ж, що 
займалися питаннями інтелігенції взагалі, зосереджували основну увагу на вищій і 
середній школі, літературі і науці [4].  

Друга група представлена працями науковців опублікованих після 1991 року. 
Історіографія новітнього періоду характеризується розширенням проблематики 
досліджень, переосмисленням минулого. Вагомий внесок у вивчення української 
інтелігенції радянського періоду зроблено Г.В.Касьяновим [5]. Різні аспекти діяльності 
інтелігенції України вивчають В. Д. Баран, В.П. Даниленко, С.В. Кульчицький, 
Р.А.Дудка, Т.В.Марусик, Ж.А.Шевчук [6]. Комплексними роботами новітнього періоду 
з історії інтелігенції Донбасу є праці О.В. Стяжкіної та Ю.Р.Стуканової [7]. Окремі 
сюжети в працях А.О.Саржаната О.В. Шимко [8] доповнюють уявлення про соціальне 
положення та матеріально-побутові умови інтелектуальної еліти регіону.  

Дослідники в інших країнах, а Л. Лисенко, Т. Гунчак, О. Субтельний проблем 
взаємовідносин влади та інтелігенції торкалися лише у контексті ідеології правлячої 
партії [9].  

Аналіз історіографії дозволяє зробити висновок, що комплексного дослідження з 
історії матеріальних аспектів взаємовідносин інтелектуальної еліти Донбасу та влади у 
другій половині 1940-х – середині 1980-х років створено не було. 

Джерельну базу дослідження складають переважно архівні та статистичні 
матеріали. 

Метою дослідження є аналіз державної політики щодо матеріального 
забезпечення інтелігенції Донбасу протягом зазначеного періоду. Оскільки ключову 
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роль у відносинах влади та інтелігенції відіграє система стимулів та важелів впливу на 
інтелігенцію з боку правлячої еліти. 

Працівники освіти, науки та мистецтва – інтелігенція, розглядалися радянською 
владою як прошарок між робітниками та селянами. Зважаючи на таке особливе 
становище слід розглянути динаміку їх заробітної платні більш детально. Найкращими 
показниками є абсолютний розмір платні, що була видана населенню, а також її 
співвідношення між різними категоріями працівників регіону за певний період. 
Вивчення динаміки можна умовно поділити на два періоди. Перший – друга половина 
1940-х – середині 1960-х років, це період так званого «пізнього сталінізму» та 
«відлиги». Другий – друга половина 1960-х – середина 1980-х років, етап який в 
літературі отримав назву «застій». 

Працівники освіти протягом першого етапу отримували заробітну платню, яка 
була набагато нижче середньої. У 1940 р. вона становила 84,25% від середньої в 
Донбасі. Після війни, у 1945 р. – 98,06%. Це було викликано потребою у значній 
кількості підготовлених фахівців для забезпечення ними системи освітніх закладів. 
Однак, у 1950 р. цей показник знизився до 89,61%, а в 1955 р. та 1960 р. він становив – 
84,29% та 69,6% [10]. Це може бути пов’язане з підвищенням заробітної платні певним 
категоріям працівників. Отже, після відновлення економіки, зникла потреба в 
посиленні матеріального стимулювання працівників освіти, про що свідчить зниження 
пропорції відносно середньої оплати.  

У таблиці 1 наводяться дані про середню заробітну плату цієї категорії 
працівників. 

Таблиця 1 
 

Динаміка змін середньої заробітної плати працівників освіти, мистецтва та науки 
в Донецькій області в 1940 – 1965 рр. (крб.) [11] 

 

Галузі економіки 
Роки 

1940 1945 1950 1955 1960 1965 
Середня зарплата в усіх галузях економіки 36,2 51,6 77 82,1 99 111,5
Освіта 30,5 50,6 69 69,2 68,9 89,1 
Мистецтво 35,5 46,1 62,7 68,9 58 67,2 
Наука та наукове обслуговування 39,3 76 86,8 95,3 95,4 110,7
     у т.ч. наукові та науково-дослідні 
установи 

29,7 57,8 68,1 83,8 101,8 112,8

     у т.ч. проектні та конструкторські 
організації (окрім тих, які забезпечують 
будівництво) 

67,2 94,3 125,5 119,5 108,1 115,8

 
 
У першій половині 1960-х рр. було прийнято рішення про підвищення освітянам 

оплати на 25% [12]. Унаслідок цього в 1965 р. співвідношення із середньою платнею 
збільшилося на 10% і становило 79,91%.  

Працівники мистецтва в 1940 р. мали заробітну платню лише на 1,93% менше ніж 
середня. Після війни почався процес поступового зниження цього показника. 
Зменшення державних дотацій в сферу культури наприкінці 50-х рр. і переведення 
частини мистецьких закладів на місцевий бюджет на початку 60-х рр. негативно 
позначилось на їх роботі. У 1945 р. вони отримували 89,34% від середньої, у 1955 р. – 
83,92%, а в 1965 – 60,27%. Прибутки творчої еліти залежали від професії: музично-
театральні діячі мали визначену поясом установи і посадою зарплату. Оплата 
художників і письменників будувалась на гонорарній основі. Це надавало можливості 
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вищого заробітку, однак на практиці для більшості провінційних митців виливалося в 
невисокий середній прибуток і вимагало додаткової підробітки. Серед недоліків 
системи гонорарів була й залежність від тематики (ідеологічна оплачувалась в кілька 
разів вище), а не від якості творів. 

Науковці протягом 1940 – 1955 рр. отримували заробітну платню, що була вищою 
за середню. У 1960 – 1965 рр. оплата їх праці майже дорівнювалася середній. Серед 
науковців за рівнем оплати виділялися працівники проектних та конструкторських 
організацій. Їх заробітна платня, порівняно з персоналом науково-дослідних установ, 
була в середньому на третину вищою. У 1945 р. останні отримували 112,02% від 
середньої зарплатні у економіці. Проте це співвідношення змінилося й становило 
102,07% в 1955 р. та 101,17% в 1965 р. Персонал проектних установ мав у 1945 р. 
найвищу заробітну платню, яка на 82,75% перевищувала середню. У 1950 р. і 1955 р. 
вона становила 162,99 та 145,55% від неї. Але відносно загальної тенденції цей 
показник знизився до 103,86% в 1965 р.  

Протягом наступного періоду співвідношення оплати праці інтелігенціє мало 
змінилося але потребує окремого розгляду. Таблиця 2 графічно репрезентує динаміку 
змін й зарплатні цієї категорії працівників. Так, працівники освіти протягом 1965-1985 
рр. продовжують отримували меншу за середню в народному господарстві платню. 
Лише у 1965 р. вона склала майже 80 % від середньої, а далі спостерігалося постійне 
зменшення, а в 1985 р. вона становила вже 69,4 %. Отже, після відновлення народного 
господарства і встановлення відносної стабільності в країні у влади не було потреби в 
сильному матеріальному стимулюванні працівників освіти, про що яскраво свідчить 
постійне зниження пропорції щодо середньої. Приріст абсолютних показників 
зарплатні у освітян був найнижчий серед всієї інтелігенції – 52 %. 

Таблиця 2 
 

Динаміка змін середньої заробітної платні працівників освіти, мистецтва та науки 
у Донецькій області у 1965-1985 рр. (крб.) [13] 

 

Галузі економіки 
Роки 

1965 1970 1975 1980 1985 
Середня зарплата в усіх 
галузях економіки 

112,5 129,9 151,7 174,3 195,4 

Освіта 89,1 98,9 115,4 125,1 135,8 
Мистецтво 67,2 89,8 89,8 121,7 136 
Культура 66,4 72,1 84,9 102,4 109,4 
Наука та наукове 
обслуговування 

117,1 132,8 146,6 165,9 184,1 

 
Найвищу грошову винагороду в зазначений період отримували науковці, але і в 

них спостерігалася тенденція до її зменшення порівняно з середньою в народному 
господарстві. Так, якщо у 1965 р. науковці отримували платню 104 % від середньої в 
економіці, то в 1985 р. – 94,2 %. Така ситуація негативно відбилася на загальному стані 
науки в регіоні. Переобтяженість кадрами в наукових установах, низький рівень 
кваліфікації більшості працівників, незацікавленість у результатах призводила до дуже 
незначної результативності праці робітників наукової сфери. Усе це разом призвело до 
значного наукового відставання радянської науки від західної. 

Працівники мистецтва були середньо оплачуваною категорією інтелігенції. Вони 
отримували в зазначений час зарплатню, яка коливалася від 59 % до 70 % від рівня 
середньої в народному господарстві. Але абсолютний приріст оплати їх праці склав за 
1965-85 рр. найбільшу величину – 102,3 %. Найменш оплачуваними працівниками 
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невиробничої галузі були представники культури, оскільки їхня середня грошова 
винагорода не перевищувала в зазначений час 59 % від середньої в усіх галузях 
економіки. Найнижчою вона була у 1970-ті роки – трохи більше половини. 
Абсолютний приріст за двадцять років склав майже 65 %, тобто більше, ніж в освіті та 
науці, але наздогнати хоча б ці галузі представникам культури було не до снаги. 
Найбільші темпи приросту зарплатні спостерігалися в 1970-і роки, а у 1980-х вони 
значно вповільнилися [14].  

Отже, що політика радянської влади щодо заробітної платні робітників та 
службовців була продовженням загальної внутрішньої політики держави. Влада за-
охочувала лише ту частину інтелігенції, яка впливала на масову свідомість і громадську 
думку людей в потрібному для влади напрямку або була потрібна з практичних 
міркувань. Основним важелем заохочення працівників була заробітна платня, яка 
стрімко зростала в тих галузях, які були потрібні владі – вугільній промисловості, 
металургії, енергетиці. Оплата праці інтелігенції також залежала від того, наскільки її 
праця була корисною для влади. Зрозуміло, що для відбудови та розвитку галузей 
промисловості, які мали стратегічне значення, потрібні були кваліфіковані кадри в 
конструкторських бюро. Це позначилося на значному зростанні їх заробітної платні 
протягом 1945 – 1955 рр., тоді, як інші категорії – освітяни, працівники мистецтва, 
отримували заробітну плату набагато меншу. Зростання середньої платні в 1960 – 
1985 рр. зменшило різницю в заробітній платні різних категорій працівників. Проте це 
збільшення не могло наздогнати приховану інфляцію та ще швидше зростання 
грошової винагороди промисловості й інших галузей народного господарства, які 
представляли більший інтерес для влади. Це призводило до виникнення вигідних та 
невигідних спеціальностей, престижних та непрестижних професій, ускладнювало і без 
того непросту обстановку в регіоні, провокувало обурення та незадоволення населення.  
Недостатня підтримка державою інтелігенції призвела до поступового зниження якості 
послуг у сфері освіти, охорони здоров'я, науки, культури, мистецтва, що неминуче 
відобразилося на рівні інтелектуального розвитку, фізичному і духовному здоров'ї 
нації. Проблема важкого матеріального становища і непрестижність професій 
інтелігенції посилювалась падінням моральних принципів у суспільстві, низькою 
орієнтацією молоді на знання і творчість і більшою орієнтацією на матеріальні 
фактори. 
 
РЕЗЮМЕ 

В статье освещены материальные аспекты взаимоотношений интеллектуальной 
элиты Донбасса и власти во второй половине 1940-х - середине 1980-х годов. 
Проанализировано динамику доходов сотрудников учреждений образования. Изучены 
особенности государственной политики относительно материального стимулирования 
ученых. Рассмотрено соотношение оплаты труда работников учреждений культуры и 
искусства.  

Ключевые слова: интеллигенция, оплата труда, ученые, педагоги, деятели 
культуры и искусства 

 
SUMMARY 

The article highlights the aspects of the relationship of the intellectual elite of Donbass 
and power in the second half of 1940 - the mid-1980s. Analyze the dynamics of income 
employees of educational institutions. The features of the state policy on incentive scientists. 
Consider relation wage workers of culture and creators of art. 

Keywords: intelligence, wages, scientists, teachers, artists and creators of art. 
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РОЛЬ ОСОБИСТОСТІ В ЖИТТІ ЕПОХИ: ВНЕСОК В.І. ДЕГТЯРЬОВА В 
РОЗВИТОК ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА ДОНЕЧЧИНИ 

 
Л.О. Краснопьорова 
 
 
АНОТАЦІЯ  

У статті автор висвітлює питання внеску В.І.Дегтярьова в житлобудівництво 
Донецької області. Дається більш детальна характеристика будівництва житла у період 
1965-1976 рр. В роботі наводяться біографічні відомості про В.І.Дегтярьова, 
характеризується його публікація, подаються основні показники по розвитку житлового 
будівництва та комунального господарства в Донецькій області. 

Ключові слова: В.І.Дегтярьов, житлове будівництво, містобудування, Донецька 
область. 

 
 Увага до постаті В.І.Дегтярьова, на нашу думку, визначається масштабністю 

планів, які він втілював у життя.  Він зробив значний внесок у розвиток інфраструктури 
Донецької області, доцільним є спроба висвітлити його роль у розвитку житлового 
будівництва.  

Слід відзначити, що в історичній літературі означеному питанню приділено 
недостатню увагу. Зважаючи на специфіку дослідження можна виділити роботи двох 
основних напрямків. До першого відносимо праці загального характеру у яких 
подається оцінка діяльності та ролі партійних органів у галузі житлового будівництва 
[1]. До другого – роботи присвячені безпосередньо особистості В.І. Дегтярьова, у яких 
серед іншого, наводиться коротка характеристика по містобудуванню та житловому 
благоустрою Донецької області [2]. Роботи, що присвячені життю і роботі В.І. 
Дегтярьова мають переважно довідковий характер. Отже, обрана нами тема ще не була 
предметом окремого цілісного наукового дослідження. 

Джерельну базу дослідження складають друковані збірки Центрального 
статистичного управління УРСР, статистичні збірки по господарству Донецької 
області, матеріали Державного архіву Донецької області, що стосуються господарської 
діяльності тресту «Чистяковантрацит» Донецького економічного району комбінату 
«Артемвугілля», публікації В.І.Дегтярьова та спогади його соратників опубліковані у 
періодичних виданнях у вигляді інтерв’ю.  

Метою даної роботи є дослідження внеску Володимира Івановича Дегтярьова у 
сфері житлового будівництва Донецької області. Складність і новизна даної роботи 
полягає в тому, що одночасно необхідно охарактеризувати особистість людини-
керівника, показати внесок в означеній сфері та висвітлити соціально-економічний фон 
епохи. Іншими словами, розповісти про людину, умови в яких вона жила та про її 
здобутки. © Краснопьорова Л.О., 2013 
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З ім’ям В.І.Дегтярьова пов'язаний цілий ряд перетворень у Донбасі. При ньому з 
вулиці імені Артема у Донецьку були прибрані трамвайні колії, будувались шахти, 
науково-дослідні інститути, кінотеатри, готелі, магазини, стадіон, центральний ринок, 
торгівельний комплекс «Білий лебідь». Також розвивався спорт, були побудовані 32 
плавальні басейни в області, 15 стадіонів, 10 тисяч відкритих спортивних площадок, 
реконструйований стадіон «Шахтар» [3]. За його вказівкою була розроблена програма 
реконструкції міста Донецька, в якій велика увага приділялась розвитку житлової та 
соціальної інфраструктури міста [4]. 

Для того, щоб зрозуміти, як одна людина могла втілити стільки проектів в життя, 
серед яких і житлове будівництво, необхідно спочатку прослідкувати його шлях до 
керівної посади, виділити особисті якості, які сприяли його просуванню по «кар’єрній 
драбині» та відігравали ключову роль у прийнятті ним рішень.  

Він пройшов усі сходинки від студента до першого секретаря обкому партії 
потужного промислового району країни. В.І.Дегтярьов отримав вищу освіту у 
Московській гірничій академії за спеціальністю «Розробка пластових родовищ» [5]. 
Працював гірничим інженером у Красноярському краї. На Донбасі опинився після 
звільнення території від німецьких військ для відновлення вугільних шахт. З 1948 р. 
почав працювати у Донецькій області [6]. Спочатку він був головним інженером на 
шахті, пізніше очолив шахту, а з 1953 р. став керівником тресту «Чистяковантрацит». З 
1957 р. працює на партійній роботі. З 1962 р. очолював Донецький обласний 
раднаргосп, потім був першим секретарем Донецького промислового обкому КП 
України, а з 1964 р. до 1976 р. обіймав посаду першого секретаря Донецького 
обласного комітету КП України. На кожній з посад В.І.Дегтярьов проявляв себе як 
талановитий організатор та модернізатор. Так, наприклад,  на посаді керівника шахти 
він впроваджував нові методи роботи гірників, трудовий колектив перевиконував план. 
За згадками його соратників можна виділити основні риси характеру Володимира 
Івановича. Він був прекрасним організатором, сильним господарником – владним, 
рішучим, впевненим у своїй правоті, доброзичливим і простим у спілкуванні [7], 
працьовитим (працював по 14-16 годин на добу), вимагав відповідальності, 
організованості, дисципліни [8]. Отже, В.І.Дегтярьов володів усіма необхідними 
якостями для стрімкого просування та ефективного керування в регіоні. 

Підсумувавши вище викладені факти можна умовно розділити шлях 
В.І.Дегтярьова, як керівника, на три періоди: перший - 1953-1957 рр. (керівник тресту), 
другий - 1957-1964 рр. (початок партійної роботи, робота в раднаргоспі), третій – 1964-
1976 рр. (перший секретар Донецького обкому КПУ). Важливо буде охарактеризувати 
внесок у житлобудівництво на основних етапах. 

У 1953 р. В.І.Дегтярьов став керівником тресту. За наступною таблицею можна 
прослідкувати як змінилось житлове забезпечення робітників тресту. 

Таблиця 1. Забезпеченість житлом працівників тресту «Чистяковантрацит» (1952-
1957 рр.) [9]. 

Показники Станом на 1.01.1952 р. Станом на 1.01.1957 р. 
Наявність житлової площі 
(кв. м) 

143 225 163 405 

Всього проживають (осіб) 29 122 31 874 

Житлова площа у 
гуртожитках (кв. м) 

13 647 16 887 

Проживають у гуртожитках 
(осіб) 

1858 2888 

За точку відліку в даній таблиці береться 1952 р., коли В.І.Дегтярьов ще не був 
керівником тресту. 1957 рік є показовим у тому плані, що видно скільки житла було  
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побудовано за роки, коли В.І.Дегтярьов очолював трест. З таблиці видно, що протягом 
зазначених років пропорційно збільшенню робітників збільшувалась кількість 
побудованого житла. Якщо порівняти, то кількість житлової площі на одного 
проживаючого за вказаний період збільшилась з 4,9 кв. м до 5,2 кв. м. Аналіз щорічних 
звітів про виконання плану капітальних вкладень і введення в дію основних фондів по 
категорії «Введення в дію житлових будинків» [10] дає більш повну картину. Щороку 
кількість житлової площі збільшувалась. У 1956 р. зменшилась кількість побудованих 
житлових об’єктів до 32 (у попередні 1954 р., 1955 р. - 70, 87 будинків відповідно) та 
зменшилась кількість побудованої житлової площі до 9147 кв. м (у попередні два роки 
11556 кв. м, 12186 кв. м відповідно). Це можна пояснити тим, що у 1956 р. зросла 
вартість будівництва житла. У 1957 р. будівництво було значно дешевшим, і було 
побудовано 187 будинків [11]. 

Отже, даний період роботи В.І.Дегтярьова можна охарактеризувати позитивно. 
Особливо показовим є факт збільшення кількості житлової площі на одного 
проживаючого у тресті «Чистяковантрацит».  

Наступний період, який доцільно буде охарактеризувати - 1957-1964 рр. (початок 
партійної роботи, робота в раднаргоспі). У 1964 р. в журналі «Строительство и 
архитектура» була опублікована стаття першого секретаря Донецького промислового 
обкому КП України В.І.Дегтярьова: «Донбасс на современном этапе 
градостроительства» [12]. У статті перший секретар жваво характеризує, зокрема, 
питання житлового будівництва. Він звертає увагу на кількість житла побудованого за 
попередній період, характеризує доцільність використання типових проектів, 
необхідність нарощення бази будівельних матеріалів. В.І.Дегтярьов характеризує 
важливість будівництва житла різної етажності. В статті приділяється багато уваги 
пошуку рішення питання водопостачання, газифікації та оснащеності житла 
каналізацією. Іще одним аспектом, є висвітлення питання архітектурно-художнього 
вигляду будівель. Зазначимо, що В.І.Дегтярьов не лише говорить про досягнення, але 
відзначає й недоліки та шукає шляхи вирішення проблем. Отже, можна говорити про 
те, що Володимир Іванович жваво цікавився питанням житлового будівництва в 
Донецькій області, особливо якщо брати до уваги той факт, що з нечисленних його 
публікацій одна присвячена житлобудівництву. 

Останній, і головний період – 1964-1976 рр., коли В.І.Дегтярьов обіймав посаду 
першого секретаря Донецького обкому КПУ. Необхідно пам’ятати, що рішення, які 
приймались «на місці» залежали від державної політики в певній галузі. Зокрема були 
прийняті важливі рішення в сфері житлового будівництва [13]. 

За означений період в області відбулися певні зміни в житловому будівництві. 
Для будівництва житла необхідно було розширити базу будівельних матеріалів. 

В.І.Дегтярьов наполіг на будівництві в Донецькій області заводів по виробництву цегли 
і терміновому введенні Амросієвського цементного заводу як гаранта роботи вже 
побудованих заводів збірного залізобетону [14]. 

За роки восьмої п’ятирічки (1966-1970 рр.) і в подальші роки значно скоротилось 
введення в дію житла. За даними офіційної статистики, якщо порівняти з попередньою 
п’ятирічкою (1961-1965 рр.), то будівництво житла скоротилось на 1775,1 тис. кв. м 
[15]. Але разом з тим необхідно констатувати покращення в забезпеченні населення 
житлом. Це можна прослідкувати з наступної таблиці. 
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Таблиця 2. Наявність житлової площі на одного проживаючого (кв.м) [16]. 
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УРСР 4,6 5,1 6,4 6,6 6,8 6,9 7,1 7,2 7,3 7,4 7,6 7,9 8,0 

Донецька 
область 

4,4 5,0 6,5 6,9 7,2 7,4 7,6 7,8 7,9 8,0 8,2 8,7 8,8 

 
 

 З таблиці видно, що кількість житла на одного проживаючого збільшувалась і 
значно перевищувала середні показники по УРСР. Суттєвим є той факт, що з 1964 р. у 
Донецькій області цей показник по загальній житловій площі став найбільшим по 
Україні [17]. 

Важливим критерієм в характеристиці житлового будівництва є оснащеність 
житла. 

 
Таблиця 3. Оснащеність житлової площі в Донецькій області (тис. кв. м) [18]. 

 
 1960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Житлова площа 11899,9 15804,5 16422,0 17183,0 17723,3 19145,5 19900,0 
Водогін 6837,3 11229,3 12009,2 12852,0 13525,4 14457,6 15210,9 
Каналізація 6209,7 10342,2 11122,8 11971,1 12640,8 13549,3 14302,2 
Центральне 
опалення і 
теплофікація 

6006,0 10342,2 11122,8 11971,1 12640,8 13549,3 14302,2 

Електричне 
освітлення 

11862,8 15796,9 16409,8 17182,5 17719,6 19145,5 19900,0 

Гаряче 
водопостачання 

 675,1 906,1 1256,7 1570,6 1886,8 2234,5 

Газ 1477,8 4803,6 5755,0 6666,1 7508,9 8489,9 9337,3 
 
 

З таблиці видно, що саме за роки, коли В.І.Дегтярьов стояв на чолі області 
оснащеність житлової площі суттєво покращилась, і продовжувала збільшуватись. 
Відзначимо, що з 1965 р. в області значно зменшився брак води. Показники 
забезпеченості електричним освітленням у 1970 р. досягли ста відсотків. Досить жваво 
зростали показники по газифікації. Та не зважаючи на красномовні цифри, слід 
констатувати, що каналізаційна мережа не відповідала потребам людей [19]. 

Іще одним показовим моментом є забезпеченість міст комунальними 
підприємствами. 
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Таблиця 4. Число міст Донецької області, що мають комунальні підприємства 
[20]. 

Рік 
Загальне 
число 
міст 

Усіх міністерств та відомств Місцевих Рад 
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1945 28 2  - 26 14 2 - 14 6 
1960 39 5 4 39 32 5 1 17 8 
1965 45 12 22 45 43 12 10 19 11 
1966 49 15 24 49 46 15 15 21 13 
1967 49 14 25 49 46 14 13 23 16 
1968 49 15 27 49 46 15 16 23 17 
1969 49 17 29 49 47 17 20 23 19 
1970 49 17 31 49 48 17 22 23 20 

 
З таблиці бачимо, що за означений період усі показники значно зростали. 
З вищезазначених показників можна зробити висновок, що влада приділяла 

значну увагу будівництву житла та розвитку комунального господарства в Донецькій 
області. В досліджуваний період тривало масове будівництво житла. Значно 
збільшилось водопостачання, розширилась каналізаційна мережа, зросло 
газопостачання. Хоча потрібно констатувати, що усі досягнення повністю не 
задовольняли потреб населення. 

Підсумовуючи вищесказане, можна зробити наступний висновок. В.І.Дегтярьов 
володів усіма необхідними рисами лідера. Якщо пов’язувати його життя з житловим 
будівництвом, то можна виділити три періоди. Це період керування трестом 
«Чистяковантрацит», перехід на партійну роботу та займання посади першого 
секретаря обкому КП України. Іще будучи керівником тресту він проявляв турботу про 
робітників, у тому числі, й шляхом будівництва житла. Він завжди проявляв жвавий 
інтерес до містобудування. Саме за часів його «секретарювання» збільшились і 
закріпились усі показники розвитку житлового будівництва та комунального 
господарства. Його заслуга в даній галузі полягає, значною мірою, в умілому 
управлінні в контексті загальнодержавної політики. Він відстоював Донецьку область. 
Як говорив сам В.І.Дегтярьов: «Я горою стояв за Донбас» [21].  

Тема не є вичерпаною. Автором передбачається робота у даному напрямку, 
зокрема, дослідження ролі інших керівних осіб у галузі житлобудівництва. 

  
РЕЗЮМЕ 

В данном исследовании охарактеризован вклад В.И.Дегтярева в жилищное 
строительство Донецкой области. На основе анализа источников автор делает выводы о 
периодах жизни В.И.Дегтярьова, развитии жилищного строительства и коммунального 
хозяйства. Автор пришел к выводу о значительной роли В.И.Дегтярева в вопросе 
строительства жилья. 

Ключевые слова: В.И.Дегтярев, жилищное строительство, градостроительство, 
Донецкая область. 
 
SUMMARY 

This study characterized the contribution of V.I.Degtyarev in housing construction in 
Donetsk region. On the basis of analysis of the sources the author concludes that periods of 
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life V.І.Degtyarov, development of housing and communal services. The author came to the 
conclusion that a significant role V.І.Degtyarov on the construction of housing. 

Keywords: V.I.Degtyarev, housing, urban planning, Donetsk region. 
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РОЗВИТОК САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ 
ВОРОШИЛОВГРАДСЬКОЇ І ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ                                                   

У СЕРЕДИНІ 1960-х – 1980-х РОКАХ 
 
В.І. Карачевська 
 
АНОТАЦІЯ 

Стаття знайомить із системними складовими санітарно-епідеміологічної служби. 
Головна увага зосереджена на діяльності Ворошиловградської і Донецької обласних 
СЕС. Основний акцент автор робить на структурі санітарних організацій, 
розповсюдженості протиепідемічних закладів, аналізі кадрового питання. У роботі на 
конкретних прикладах зазначається проблема фінансування галузі. Стаття розрахована 
на широке коло читачів, науковців історичної та медичної направленості. 

Ключові слова: санітарно-епідеміологічна станція, протиепідемічні заходи, 
бактеріологічна лабораторія, інфекція, гігієністи, вірусологи, дезінфекційна діяльність. 

 
Захист населення від епідемій та інфекційних захворювань посідає провідне місце 

у діяльності Міністерства охорони здоров’я України. Для радянського періоду історії 
характерна чітка централізація і підпорядкованість служби санітарного контролю. Це 
дозволяло регулювати епідемічний фон, контролювати дотримання санітарних норм і 
правил. Однак, саме така бюрократична організація приводила до гальмування 
виконання безпосередніх завдань служби. Тому, для сучасної Української держави 
виявляється актуальним дослідження і переймання позитивного досвіду, а також 
визначення і попередження недоліків радянського санітарного управління. 

© Карачевська В.І., 2013 
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Історіографічна складова роботи представлена монографіями таких авторів, як 
В.Д. Беляков, А.А. Дегтярьов, Ю.Г. Іванніков, А.М. Зелінський. Дані праці надають 
загальну характеристику служб санітарного контролю Радянського Союзу та його 
республік крізь призму соціалістичних перетворень. Процеси, які відбувались у цій 
галузі безпосередньо на території Донбасу, розглядають дослідники В.Ф. Трач, І.І. 
Авдєєв, В.І. Денисенко. Проте і ці науковці обмежують географічні рамки лише 
Донецькою областю, оминають кадрових питань. 

Основу джерельної бази складають архівні матеріали. Серед них значна кількість 
статистичних даних: звітів, річних таблиць санітарно-епідеміологічних служб 
Ворошиловградської і Донецької областей, статистичних управлінь, обласних відділів 
охорони здоров’я. Це дозволяє достатньо повно охопити виконання поставлених 
завдань статті. 

Метою роботи виступає аналіз організаційних складових санітарно-
епідеміологічної служби українського Донбасу у 1960 – 1980-х років. 

Першочергові завдання полягають у розгляді та вивченні законодавчих 
документів протиепідемічної сфери, визначенні кількісних показників мережі та 
штатному забезпеченні санітарних станцій, простеженні рівня матеріально-технічного 
устаткування протягом досліджуваного періоду.    

Першочерговою задачею епідеміології є профілактика та боротьба з епідеміями. У 
радянські часи вона полягала також у розробці заходів, що ефективно впливали на 
епідемічний процес, попереджували інфекційні захворювання, були направлені на 
ліквідацію окремих хвороб.  

Структура системи протиепідемічного обслуговування в СРСР включала наступні 
ієрархічні рівні: місцевий (дільничний), районний, обласний (міський), 
республіканський і союзний. За санітарно-епідеміологічними органами та закладами 
закріплювались діагностичні (епідеміологічна діагностика), організаційні, методичні та 
контрольні функції. До складу СЕС входили підрозділи санітарно-гігієнічного та 
епідеміологічного профілю. Епідеміологічні підрозділи об’єднували  епідеміологів, 
бактеріологів, вірусологів, спеціалістів з особливо шкідливих та природньо-очагових 
інфекціях, дезинфекціоністів. Гігієнічні структури у свою чергу містили підрозділи 
комунальної гігієни, гігієни праці, гігієни харчування, гігієни дітей і підлітків.  

У практиці роботи санітарно-епідеміологічної служби використовували плани: 
плани роботи санітарно-епідеміологічних станцій, структурних підрозділів та окремих 
спеціалістів; комплексні плани санітарно-оздоровчих та протиепідемічних заходів; 
пооб’єктні плани санітарно-епідемічних заходів. У свою чергу вони могли бути 
перспективними або поточними [1]. Основною формою довгострокового планування 
був п’ятирічний план. Програмно-цільові плани могли бути розраховані і на більш 
тривалий термін.  

Існуюча практика планування роботи санітарно-епідеміологічних станцій не в 
повній мірі відповідала запитам життя. Нерідко комплексні плани санітарно-
оздоровчих заходів не співпадали з народногосподарськими, а відповідно, не 
забезпечувались матеріальними ресурсами і в більшості своїй залишались 
невиконаними.  

Правовою організацією санітарно-епідеміологічної служби займалось санітарне 
законодавство, яке являло собою сукупність постанов і розпоряджень із санітарних 
питань Ради Міністрів СРСР і союзних республік. Виконавчі комітети місцевих рад, у 
рамках їх повноважень, видавали постанови з санітарних та протиепідемічних питань. 
Дотримання цих норм і правил покладалось на плечі всіх державних органів, 
виробничих підприємств, науково-освітніх закладів, суспільних організацій. 
Порушення санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил вело за собою 
дисциплінарну, адміністративну, кримінальну відповідальність [2].     
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Щодо проблеми боротьби з інфекційними захворюваннями, виконавчі комітети та 
керівники підприємств і організацій зобов’язувались своєчасно вживати відповідних 
заходів. Серед них найбільш ефективними були забезпечення санітарного режиму та 
умов праці, ізоляція та лікування хворого. За порушення правил щодо попередження 
епідемій існувала кримінальна відповідальність строком до одного року, виправні 
роботи, або штрафи до 100 рублів у залежності від ступеню провини [3].  

Санепідстанція, її посадові особи при здійсненні державного санітарного 
контролю виконували дві основні функції: контрольну та організаторську. 
Обов’язковою умовою діяльності СЕС в рамках тоталітарного режиму було 
систематичне інформування радянських і партійних органів про санітарну та 
епідемічну ситуацію на відповідній території, організація та проведення оздоровчих 
заходів за допомогою виконкому місцевої ради, її окремих відділів, постійних комісій, 
господарських організацій [4].  

У 1963 р. з виходом Постанови Ради Міністрів СРСР від 29.10.1963. № 1107, 
розпочинається новий етап у розвитку та удосконаленні санітарно-епідеміологічної 
служби. Цим рішенням затверджувалась єдина номенклатура закладів – санітарно-
епідеміологічна станція, єдина посада – головний санітарний лікар союзу, республіки, 
краю, області, міста, району, замісник завідуючого відділом охорони здоров’я з 
санітарно-протиепідемічних питань. Створюється скрізна структура санітарно-
епідеміологічної служби: 

1) санітарний (гігієнічний) відділ у складі 4-х профільних відділень – житлово-
комунальної, промислової, харчової та шкільної санітарії; 

2) епідеміологічний відділ у складі епідеміологічного, паразитологічного та 
дезінфекційного відділень; 

3) лабораторії, які складались з гігієнічних і бактеріологічних відділень [5]. 
Центральним ядром постанови стало завдання щодо укріплення та вдосконалення 

попереджувального санітарного нагляду.  
Гострота попереджувального санітарного нагляду цього періоду визначалась не 

лише епідеміологічної ситуацією, але й наслідками інтенсивного розвитку нових 
галузей промисловості, особливо хімічної, нафтохімічної, енергетичної, у тому числі 
ядерної, біологічної та інших. Населення країни піддавалось впливу невідомих до того 
часу факторів, таких як нові хімічні речовини, у тому числі пестициди, полімерні 
матеріали, різні фізичні фактори: шум, вібрація, променева енергія, магнітне поле, 
іонізуючі опромінення. У зв’язку з цим у структурі санітарно-епідеміологічних станцій 
створюються нові підрозділи: лабораторії токсикологічні, полімерних матеріалів, 
атмосферного повітря, фізичних факторів, радіологічні групи. 

Основою подальшого укріплення санітарно-епідеміологічної служби виявилась 
Постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про міри щодо подальшого покращення 
охорони здоров’я і медичної науки в країні» від 1968 року. У відповідності з вимогами 
цього рішення у 1960-тих роках відновлювались санепідстанції в сільських районах, 
укріплювалась їх матеріально-технічна база та кадрова забезпеченість.  

У сферу діяльності санітарно-епідеміологічної служби вводилась нова форма 
управління – централізація управління і фінансування на обласному рівні. Однак 
поширення цієї форми управління проходило досить повільно: перебудова управління 
розпочалась у 1968 р. і за 20 років охопила тільки 40% санепідстанцій країни [6].    

На цьому етапі почали більше уваги приділяти кадрам санітарно-епідеміологічної 
служби, удосконаленню та експериментальної апробації нової структури 
санепідстанцій, у результаті чого в 1969 р. МОЗ СРСР видав наказ № 300. Дане 
рішення затвердило нову структуру санепідстанцій і штатне нормування посад 
спеціалістів, що стало серйозним кроком щодо упорядкування організаційної побудови 
санітарно-епідеміологічної служби, виникали самостійні бактеріологічні та санітарно-
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гігієнічні лабораторії, укріплено системи взаємодії між оперативним і лабораторною 
ланкою в санепідстанцій, розширення чисельності посад працівників санепідстанцій і в 
тому числі спеціалістів з немедичною освітою.  

Постановою Ради Міністрів СРСР № 361 від 31.05.1973. затверджено нове 
Положення про державний санітарний нагляд, за яким закладам санітарно-
епідеміологічної служби було надано статус державних, відповідно, головні лікарі 
санепідстанцій за функціями почали носити звання головних санітарних лікарів 
адміністративних територій. Структурні профільні підрозділи отримали назву 
гігієнічних. У якості основного закладу санітарно-епідеміологічної служби визначена 
санітарно-епідеміологічна станція (СЕС). Разом з тим, згадане Положення не укріпило 
правовий статус посадових осіб, що здійснювали функції держнагляду і можливості 
щодо попередження порушень санітарних вимог і адміністративних санкцій, так як їх 
права мали декларативний характер. Крім того, в  1973 р. вийшов наказ № 886, який 
затвердив номенклатуру досліджень, що проводились бактеріологічними 
лабораторіями санепідслужби [7].  

У 1975 р. у містах з районним діленням проводиться централізація лабораторій. 
Спочатку таке об’єднання здійснила просанлабораторія в Макіївці, потім у Маріуполі, 
Донецьку, Горлівці. Ці нововведення дозволи збільшити кількість досліджень, 
покращити їх якість, забезпеченість лабораторій приладами, апаратами, реактивами, 
збільшити коефіцієнт використання апаратури. Однак тут були допущені помилки, що 
не давали можливості районним санітарно-епідемічним станціям проводити експрес 
дослідження. 

Для більш оперативного і цільового використання бюджетних коштів санітарно-
епідеміологічної служби області, в 1975 р. при Донецькій обласній санітарно-
епідеміологічній станції створюється єдина централізована бухгалтерія. 
 
 
Графік 1. Кількість СЕС на території Української республіки [8, 9]: 
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Кількість закладів санітарно-епідеміологічної служби українського Донбасу 
протягом досліджуваного періоду залишалась практично сталою і в середньому 
становила 37 СЕС для Ворошиловградської, і 55 СЕС для Донецької областей (графік 1, 
2).  
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Графік 2.  Мережа санітарно-епідеміологічної служби [10 – 20] 
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 Однак, протягом 1960 – 1970-х років в Донецькій області спостерігався 
будівничий бум. За роки дев’ятої п’ятирічки (1971 – 1975 рр.) в області було 
побудовано три санепідстанції за типовими проектами у містах Шахтарську, 
Артемівську і Волноваському районі, а також лабораторний корпус Донецької міської 
санепідстанції. У 1976 р. введено в експлуатацію лабораторний корпус Краматорської 
міської санепідстанції. Розпочато будівництво закладів у Красноармійську і Сніжному 
[21]. 

Разом з тим, ще продовжували залишатись незадовільними умови праці 
санепідстанцій у містах Харцизьку, Селідово, Добропіллі, Краснолиманському, 
Марїнському, Славянському, Ясиноватському, Шахтарському районах.  

З кінця 1970-х років стала змінюватись ситуація з матеріально-технічною базою, 
коли за проміжок між 1977 і 1986 роками на території Донбасу було побудовано за 
типовими проектами 10 санепідстанцій і лабораторних корпусів, проведена 
реконструкція закладів, покращено умови дотримання протиепідемічного режиму в 
роботі з патогенними культурами.  

Було проведено ряд заходів, направлених на покращення організації роботи 
бактеріологічних лабораторій, у тому числі переорієнтація їх роботи від традиційної 
структури досліджень до централізації окремих видів досліджень зі створенням 
спеціалізованих груп. Проведена реорганізація дозволила збільшити не лише 
продуктивність праці, але й значно покращити якісні показники. 

Однак питання фінансування і матеріально-технічної бази санітарно-
епідеміологічної служби вирішувались за залишковим принципом. Так, у середині 
1970-х років Донецька санепідслужба отримувала від обласного відділу охорони 
здоров’я лише 1.5% фінансових коштів для проведення капітального ремонту, а на 
придбання приладдя і меблів лише по 22 карбованця на рік на кожний заклад [22]. 
Формально головний лікар став розпорядником кредитів у санепідслужбі, але їх розмір 
визначав на свій розсуд обласний відділ охорони здоров’я. Такий стан речей 
негативним чином впливав і на загальний рівень якості санітарно-епідеміологічої 
служби, додаючи додаткові клопоти персоналу і місцевому населенню. Так, наприклад, 
показники забезпеченості автотранспортом у межах УРСР дорівнювали 80%. На 
території Ворошиловградської області до середини 1970-х років служба СЕС була 
цілком забезпечена машинами, однак у 1980-х ситуація різко змінюється на 
протилежну. Донеччина у цьому плані перебувала у кращому становищі, хоча у 
«перебудовчий» період тут також спостерігається нестача транспортних засобів  
(графік 3).  
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Графік 3. Забезпеченість СЕС автотранспортом (%) [23 – 25] 
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Розглядаючи дані про штатних працівників (графік 4), можна помітити постійне 

зростання кількісних показників санітарно-епідеміологічного персоналу, що також 
характерне для Радянського Союзу та УРСР (графік 5). 
 
Графік 4. Кадри санітарно-епідеміологічної служби [26 – 35] 
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Графік 5. Працівники служби санітарного контролю у першій половині 1970-х 
років[36] 
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Однак, слід зауважити, що рівень забезпечення лікарями і середнім медичним 

персоналом служби на душу населення у Ворошиловградській області був значно 
вищим, ніж у Донецькій.  
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Поширилась ініціатива Донецької обласної санітарно-епідеміологічної станції 
щодо оперативного контролю за санітарним та епідемічним фоном у регіоні з метою 
профілактики гострих кишкових інфекцій. Республіканські школи передового досвіду 
діяли на базах Ворошиловградської обласної й Шепетівської районної санітарно-
епідеміологічних станцій. 

Впровадження в практику досвіду Донецької обласної санітарно-епідеміологічної 
станції щодо санітарної охорони атмосферного повітря та боротьби з шумом 
активізувало запобіжний і поточний санітарний нагляд за будівництвом 
газопиловловлювальних і рекупераційних споруд на промислових та автомобільних 
підприємствах, сприяло посиленню контролю за шумовим фоном на міських 
автомобільних магістралях з інтенсивним транспортним рухом.  

Для оперативних змін пріоритетів діяльності, штатної чисельності, структури 
закладів санітарно-епідеміологічної служби їх керівникам необхідна була свобода 
діяльності, а надмірна централізація управління на союзному рівні забороняла 
самостійно впровадити будь-які заходи без дозволу МОЗ СРСР. 

У середині 1980-х років ці питання дуже гостро піднімаються на сторінках преси, 
у виступах на з’їздах і радах гігієністів. Організатори і спеціалісти СЕС ставили 
питання зміни її правового статусу і, відповідно, перегляду діючого законодавства [37].  

У 1985 р. головним санітарним лікарем Донецької області В.Ф. Трачем проведено 
аналіз причин становища, яке склалось у службі. Для значного збільшення 
ефективності функціонування СЕС пропонувалось змінити її правове положення за 
рахунок створення на державному рівні комітету з санітарно-епідеміологічного 
нагляду, централізації управління та фінансування. У сфері організаційної структури 
передбачалось запровадження зональних санітарно-епідеміологічних станцій, а на 
обласному рівні – гігієнічного науково-виробничого управління. 

Перше просвітлення з’явилось після призначення на посаду Міністра охорони 
здоров’я Є.І. Чазова. Особливий фурор мав наказ МОЗ СРСР № 90 від 10.12.1988. «Про 
розширення прав керівників закладів охорони здоров’я» [38]. Це рішення вперше 
дозволяло проводити заміну посад за рахунок інших структурних підрозділів у межах 
штатних нормативів і фонду заробітної плати без погодження з адміністративними 
органами.   

У 1988 р. обласна санепідстанція видала наказ № 22 «Про перебудову діяльності 
лабораторної служби області», згідно з яким створено 6 спеціалізованих груп на базі 
обласної та 5 міських санепідстанцій з проведення іммуно-сірологічних реакцій для 
вивчення колективного імунітету населення до інфекцій, що керуються засобами 
специфічної профілактики. Інститути вакцин і сивороток централізовано забезпечували 
практичні лабораторії необхідними діагностичними препаратами [39]. 

У відповідності з новою концепцією, в області було організовано 10 державних 
територіальних об’єднань (ДТО) з включенням до їх складу від 3-х до 12 санітарно-
епідемічних станцій міст і районів. Між закладами ДТО відбувся розподіл задач і 
функцій, за яким основним завданням міських і районних санепідстанцій є здійснення 
інспекторських функцій на об’єктах нагляду і забезпечення епідемічного добробуту 
населення. Для виконання цих задач санепідстанції користувались лабораторіями. 
Завданням головного закладу ДТО стало встановлення причинно-наслідкових зв’язків 
між рівнем захворюваності і факторами впливу оточуючого середовища, розробка 
пріоритетних напрямків діяльності. Для цього на базі головних закладів, державних 
територіальних об’єднань створені відділи: здоров’я й аналіз, здоров’я населення та 
екологічно чисті харчові продукти, здоров’я й інфекції.  

Для виключення паралелізму та дублювання в роботі припинили свою діяльність 
міські дезінфекційні станції, їх функції виконують протиепідемічні відділення. 
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На обласному рівні обласна СЕС перетворена у жовтні 1990 р. в обласне державне 
об’єднання захисту здоров’я населення. Наказом по облдержоб’єднанню № 20 від 
21.12.1990. «Про вдосконалення управління служби захисту здоров’я населення» 
розділені функції та види робіт між обласними і територіальними об’єднаннями, 
керівникам ДТО надано статус замісника головного державного санітарного лікаря 
області.  

Починаючи з 1990 р. санітарно-епідеміологічна служба Ворошиловградської і 
Донецької областей перейшли на програмно-цільове планування, суть якого полягала 
не в розробці переліку заходів для вирішення будь-якого проблемного питання, а в 
пошуці такого підходу до організації нагляду і моніторингу, який міг би дозволити 
вийти на істинну причину даної проблеми із подальшим її вирішенням. У результаті 
цього, починаючи з 1989 р. рівень захворюваності групи гострих кишкових 
захворювань знизився у 3 – 4 рази і був стабільним у подальші роки [40].              

Здавалось, усе зроблено для повноцінної, творчої та ефективної роботи санітарно-
епідеміологічної служби області, однак непродуманість дій ініціаторів перебудови, 
розпад Радянського Союзу, війна законів і республіканських суверенітетів, політизація 
всього суспільства призвела до повного спаду економіки, різкого падіння життєвого 
рівня населення.    

Автор передбачає продовжити розгляд цієї проблеми у ракурсі освітньої 
кваліфікації та національної приналежності санітарно-епідеміологічних працівників. 
 
РЕЗЮМЕ 

Статья посвящена главным этапам развития санитарно-эпидемиологической 
службы украинского Донбасса в 60 - 80-е годы ХХ в. Были рассмотрены сеть 
организаций СЭС, проанализирован уровень обеспеченности медицинским 
персоналом. 

Ключевые слова: санитарно-эпидемиологическая станция, противоэпидемиче-
ские мероприятия, бактериологическая лаборатория, инфекция, гигиенисты, 
вирусологи, дезинфекционная деятельность. 
 
SUMMARY 

This article devoted to the main stages of the development of health service in the 
Ukrainian Donbass 60 – 80-years of the twentieth century. It was considered a network of 
organizations SES, analyzed the level of provision of medical personnel.   

Keywords: sanitary-epidemiological station, anti-epidemic measures, bacteriological 
laboratory, infection, hygienists, virologists, disinfection activities. 
 

ПОСИЛАННЯ ТА ПРИМІТКИ: 
 
1. Беляков В.Д., Дегтярев А.А., Иванников Ю.Г. Качество и эффективность 

противоэпидемических мероприятий / АМН СССР. – Л.: Медицина, 1981. – С. 59. 
2. Правовые аспекты профессиональной деятельности санитарного врача (методические 

материалы). / Министерство здравоохранения УССР Донецкая областная санитарно-
эпидемиологическая станция. – Донецк, 1988. – С. 30. 

3. Там само. – С. 40 – 41. 
4. Хромченко О.М. Организация работы санитарно-эпидемиологической станции.   – М.: 

Центральный ордена Ленина институт усовершенствования врачей, 1978. – С. 4. 
5. Трач В.Ф., Авдеев И.И. Очерк истории санитарно-эпидемиологической службы 

Донбасса. – Донецк, 1998. – С. 39. 
6. Хромченко О.М., Куценко Г.И. Санитарно-эпидемиологическая служба. – М.: 

Медицина, 1990. – С. 25. 



ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, № 1 (51), 2013 р. 

  196

7. Трач В.Ф., Денисенко В.И. Организация санітарно-эпидемиологической службы: 
хроника, события, люди. Том 3. Организация санитарно-гигиенической и лабораторной 
деятельности / В.Ф. Трач, В.И. Дениченко. – Донецк: Каштан, 2008. – С. 438. 

8. Там само. – С. 32. 
9. Зелінський А.М. Охорона здоров’я в Українській РСР в одинадцятій п’ятирічці. – К.: 

Здоров’я, 1981. – С. 39. 
10. Держархів Луганської обл., ф. Р-2519, оп.10, спр.766, арк.24. 
11. Там само, спр.874, арк.18. 
12. Там само, спр.580, арк.10 – 12. 
13. Там само, спр.929, арк.18. 
14. Там само, спр.610, арк.10 – 11. 
15. Там само, спр.689, арк.15, 17. 
16. Держархів Луганської обл., ф. Р-2359, оп.3, спр.663, арк.8. 
17. Там само, ф. Р-2519, оп.21, спр.485, арк.50. 
18. Держархів Донецької обл., ф. Р-4856., оп.1, спр.999, арк.13. 
19. Там само, спр.1838, арк.58. 
20. Держархів Донецької обл., ф. Р-4932, оп.2, спр.432, арк.26. 
21. Трач В.Ф., Денисенко В.И. Вказана праця. – С. 146. 
22. Там само. – С. 151. 
23. Держархів Донецької обл., ф. Р-4932, оп.1, спр.11, арк.14. 
24. Там само, спр.22, арк.10. 
25. Там само, спр.54, арк.10. 
26. Там само, оп.2, спр.787, арк.13. 
27. Там само, оп.9, спр.331, арк.2. 
28. Там само, спр.1522, арк.1. 
29. Там само, спр.2090, арк.1. 
30. Там само, спр.2668, арк.1. 
31. Там само, спр.3206, арк.1. 
32. Там само, спр.3394, арк.1. 
33. Там само, оп.1, спр.11, арк.2. 
34. Там само, оп.9, спр.3396, арк.27, 32. 
35. Беляков В.Д., Дегтярев А.А., Иванников Ю.Г. Вказана праця. – С. 35. 
36. Там само, оп.1, спр.5, арк.1. 
37. Трач В.Ф., Авдеев И.И. Вказана праця. – С. 43. 
38. Там само. – С. 44. 
39. Трач В.Ф., Денисенко В.И. Вказана праця. – С. 446. 
40. Там само. – С.179. 

 
Надійшла до редакції 18.03.2013 р. 

 
ББК Т3(4УКР55)62”1953-1985”-725 

 
МІСЦЕ РЕЛІГІЇ У ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ НАСЕЛЕННЯ ДОНБАСУ В 
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АНОТАЦІЯ 
У статті досліджується місце релігії в повсякденному житті населення Донбасу в 

роки так званих «відлиги» та «розгорнутого комуністичного будівництва».  
З’ясовуються причини збереження релігійності та релігійних практик за умов нового 
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наступу антирелігійної політики радянської держави, а також її вплив на релігійне 
життя населення. Наводяться офіційні дані щодо проведення релігійних обрядів по 
Донецькій та Луганській областях за 1958-1985 рр. та аналізується їх достовірність 
порівняно з іншими джерелами.  

Ключові слова: Донбас, релігійний обряд, повсякденне життя, атеїстична 
пропаганда, віруючі. 

 
Релігія – один з найбільш важливих соціальних інститутів, що складається з 

системи норм, ролей, звичаїв, вірувань та ритуалів, стандартів поведінки і 
організаційних форм. Релігія відіграє суттєву роль у сприйнятті людиною соціальної 
реальності та у виробленні адекватної поведінки. У соціологічних теоріях релігія 
розглядається як чинник, що сприяє стабільності суспільства і одночасно стимулює 
його розвиток. Релігія функціонально надає людині основи світогляду, морально-
ціннісні установки, норми життєдіяльності. Вона здатна підтримувати певну систему 
суспільних цінностей, що об’єднують її віруючих, покликана дати особистості 
розуміння сенсу життя, що зумовлює зміст і форми соціального життя віруючої 
людини, актуалізує через свою духовну діяльність ті ідеали і цінності, уявлення про 
істину і бажану реальність, мету людського життя, які допомагали людству на шляху 
його духовно-культурного росту. Отже, роль релігії та релігійної свідомості займає 
важливе місце у повсякденному житті та повсякденних практиках людини. 
«Плюралізація» релігійних процесів з набуттям Україною незалежності, 
поліконфесійність, зумовлені загальними демократичними тенденціями та 
лібералізацією законодавства про свободу совісті, призвели до кардинально нової, 
порівняно з радянською, ситуації для віруючих. Але, роки радянської богоборчої 
політики та атеїстичної пропаганди, конфлікт церковних інституцій і влади 
продовжують надавати стійкого впливу на місце та роль релігії у житті громадян 
України. Вважаємо, що вивчення ролі релігії за радянські часи у повсякденному житті 
населення Донбасу, регіону, який сьогодні займає одне з провідних місць в Україні за 
строкатістю представлення релігійних конфесій, представляє не тільки науковий 
інтерес, але й має практичне значення.  

Проблеми, пов’язані з релігійним життям радянських людей в сучасній 
українській історіографії, привертають все більше дослідників. Але,  як правило вони 
представлені розвідками в царині державно-церковних відносин [1], правових засад 
регулювання свободи віросповідання [2] та ін. Певне висвітлення проблема ролі релігії 
в повсякденному житті радянської людини отримала в роботах М.С. Герасимової, О.Б. 
Пенькової, О.В. Стяжкіної [3]. При цьому, майже не вирішеним залишається питання 
про місце релігії в повсякденному житті радянських людей у 1953-1985 рр., коли 
укладений в роки війни «конкордат» влади і церкви з переходом до «розгорнутого 
комуністичного будівництва» поступово замінявся новим етапом боротьби з 
«релігійними забобонами» та жорстким партійно-державним контролем над 
конфесіями та віруючими.   

Отже, метою даної роботи є з’ясування місця і ролі релігії в повсякденному житті 
населення Донбасу в роки так званих «відлиги» та «розгорнутого комуністичного 
будівництва». Автор зосереджує увагу на ставленні до релігії пересічних громадян, їх 
релігійних (або атеїстичних) почуттях та обрядах, які вони здійснювали.  

Джерелом для написання статті стали документи з фондів Державного архіву 
Донецької області (далі – ДАДО) та Державного архіву Луганської області (далі – 
ДАЛО). 

Важливим аспектом розуміння релігійності віруючих є виконання ними 
релігійних обрядів. Приступаючи до розгляду обрядової активності, необхідно коротко 
зупинитися на розумінні обряду і його значенні для людини. Це дасть змогу краще 
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зрозуміти матеріал, який стосується власне досліджуваного періоду. Звернемося до 
думки фахівців, у науковій діяльності яких релігійна проблематика займала важливе 
місце. Відомий французький соціолог Е.Дюркгайм писав: «В усіх випадках основним 
елементом релігії вважалися уявлення й вірування. Тоді як з цього погляду самі обряди 
видавалися лише зовнішнім, несуттєвим і матеріальним проявом й вважалися посутньо 
вартісними... Але віруючі люди, які живучи релігійним життям, мають безпосереднє 
відчуття того, що його становить, заперечують такий спосіб бачення, кажучи, що він не 
відповідає їхньому щоденному досвідові» [4].  

Основоположник школи аналітичної психології К.-Г. Юнг, наголошуючи на 
важливій ролі обряду в житті віруючої людини, відзначав: «…релігійні обряди у всіх 
формах грають роль посудини, здатної вмістити весь зміст неусвідомленого…» [5]. 

У радянській літературі зазначалось, що багато віруючих залучалися до 
релігійного способу мислення та поведінки за допомогою культу: «…до релігійного 
культу позитивно ставляться ті категорії людей, які потребують емоційно-
психологічної розрядки. Він виступає своєрідним засобом втіхи, що дозволяє 
відволіктися від життєвих негараздів, конфліктів, незадоволеності». [6]. Ось як про це 
пише Л.А. Тульцева «…релігійний культ викликає такі емоції, які гасять його соціальні 
бажання та істинно культурні устремління…», або «…релігійна обрядовість дуже тісно 
пов’язана з мистецтвом (музика, живопис, пісні, прикраси), яке приваблює людей 
своєю художньою стороною…»[7].  

Не дивлячись на насильницьке втілення атеїзму та офіційні гоніння радянської 
влади на церкву, релігійні настрої у радянському суспільстві були традиційно вельми 
розповсюджені. Вони ще більше підсилились у роки війни, коли людина в 
екстремальній ситуації зверталася з мольбою про допомогу і підтримку не до влади, а 
до Бога. Партійно-державне керівництво активно використовувало авторитет і 
підтримку духівництва різноманітних конфесій в організації відсічі ворогу. 
Лібералізація ставлення до церкви зберігалася і після війни, і деякий час після смерті 
Сталіна. Так, в 1953 р. в Донецькій області функціонувало 192 православних церкви та 
103 релігійні громади (євангельські християни-баптисти, християни євангельської віри, 
старообрядці, адвентисти 7 дня) [8], а в Луганській області – 46 церков і 74 релігійні 
громади [9].  

Але певні кроки, спрямовані на нормалізацію державно-церковних відносин, не 
означали реалізацію права радянських громадян вільно «відправляти релігійні культи», 
зазначеного у Конституції 1936 р. Більше того, хрущовська «відлига» перетворилась, за 
влучним висловом В.Єленського, для радянських віруючих занадто «морозною», 
позначеною новою кампанією наступу на церкву та віруючих. Протягом другого 
півріччя 1961 р. в країні місцевими органами влади було знято з реєстрації 850 
православних церков. Причинами для цього могло стати «невдале» розташування 
храму... щодо кінотеатру, відвідувачам котрого могло завадити калатання дзвонів. На 
Україні протягом цієї кампанії було зачинено 46 % діючих тут раніше православних 
церков. «Передовиками» стали запорожці - із 108 церков на всю область залишилося 
тільки 9. На Дніпропетровщині зосталося 26 церков, у Криму -14 [10]. 

 Не відставав в цьому плані й Донбас. Так, в Донецькій області за 1960-1971 рр. 
було зачинено 29 церков, таким чином в 1971 р. функціонувало 93 церкви та 71 
релігійна громада [11]. В Луганській області за 1960-1971 рр. було зачинено 5 церков та 
1 релігійна громада, таким чином в 1971 р. діяло 61 церква та 42 релігійні громади [12]. 

Така партійно-державна політика щодо закриття церков не змінилася в епоху 
правління Л.І. Брежнєва та його послідовників Ю.В. Андропова і К.У. Черненка. Тому 
за 1971-1985 рр. в Донецькій і в Луганській областях було закрито ще по 6 церков, 
таким чином на 1985 р. в Донецькій області функціонувало 87 церков, а в Луганській – 
55 [13].  
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Жодної православної церкви, відібраної в ті роки, не було повернено віруючим. 
Тому віруючі почали провадити свої моління нелегально. Різко зріс приплив у релігійні 
об’єднання тих конфесій, чия догматика і культова практика давала змогу вдовольнити 
релігійні потреби віруючої людини більш-менш анонімно. Інтенсивно йшло 
поповнення – переважно за рахунок православних віруючих – багатьох баптистських, 
адвентистських, п’ятидесятницьких, єговістських релігійних об’єднань. Так, за 1971-
1980 рр. в Донецькій області кількість релігійних громад зросла із 71 до 116, а в 
Луганській – із 42 до 46 [14].  

Участь в таких релігійних громадах брали переважно жінки середнього та 
літнього віку, домогосподарки, пенсіонерки та малограмотні або взагалі неграмотні. 
Для підтвердження цих слів наведемо таблицю про склад членів адвентистських та 
баптистських громад в Луганській області в 1967 р (у відсотках). 

 
Таблиця 1. Дані про склад релігійних громад в Луганській області [15]. 
 

 жінки чоловіки  Вік Освіта 
До 
25 

26-
30 

31-
40 

41-
50 

51-
60 

Біліше 
60 

середня низька не 
грамотні 

адвентисти 82.7 17.3 1.4 3.4 5 9 23.3 57.9 0.5 92.9 6.6 
баптисти 77.2 22.8 0.6 2.5 12.8 10.4 19.5 54.2 0.92 95.2 3.9 

 
 робітники службовці колгоспники пенсіонери домогосподарки утриманці
адвентисти 6.9 2.9 4.9 29.6 45.5 10.2 
баптисти 18 3.1 0.4 24.2 43.9 7.1 

 
Але, як відомо, релігію не можна скасувати адміністративними засобами. 

Населення знаходило усілякі засоби задовольняти свої релігійні потреби, 
представляючи місцевій владі «невинні» аргументи на їх користь.  

Згідно зі звітом уповноваженого Ради зі справ Російської православної церкви при 
Раді Міністрів СРСР по Сталінській області в 1960 р. , люди похилого віку заявляли, 
що «…ми старі і нам нема куди піти, щоб розвіятись, в чому ми зараз маємо потребу. 
Церква – це місце, де ми знаходимо свою втіху…». Самі уповноважені «заспокоювали» 
партійні та радянські керівні органи: «багато хто з них ходять до церкви не стільки 
через релігійні переконання, скільки побачитися з людьми, поспілкуватися про цікаві 
питання, до клубу вони не можуть піти, через те, що там їхні діти та онуки. Кіно вони 
погано чують та бачать, а в клубі їм ніде сісти, та й всі заходи відбуваються пізно, а 
вони хочуть спати і страшно йти потім додому» [16]. 

Буденність життя, відсутність організованого дозвілля або неможливість 
реалізувати його за сімейних обставин призводили до того, що релігійна обрядовість 
приваблювала людей, які не вважали себе віруючими.  

Уповноважений Ради зі справ РПЦ в Луганській області розповідав про 
опосередкований вплив церкви на населення в звіті за 1971 р.: «…один із способів 
впливу церкви на населення: бувають випадки, коли жінка, яка проходить повз 
молитовного будинку, чує музику та спів «заради цікавості» заходить до молитовного  
будинку «на хвилинку», а потім після відповідної обробки стає сектанткою…, або 
інший спосіб: до сект залучаються молоді люди, особливо дівчата, під приводом 
кохання, за тією умовою, що не можна одружуватись з невіруючими…»[17]. 

Про значне місце релігійної обрядовості у повсякденному житті населення 
Донбасу говорить активне святкування релігійних свят, насамперед Великодня, Різдва.  
Релігійні свята державою не визнавались, тому їх проведенню з боку влади чинилися 
всілякі перешкоди. Вони намагалися впровадити «червоні», «комсомольські» 
Великдень і Різдво, які не були сприйняті основною частиною населення. Згідно з 
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даними уповноваженого у справах Російської православної церкви Луганської області 
тільки на Різдво в 1957 р. церкви області відвідало 5,5 тис. осіб, а на Великдень – 21 
тис. осіб [18]. 

Говорячи про релігійні почуття віруючих людей, треба наголосити на 
наступному. Вона сприймалася різними прихожанами не однаково. Одні люди 
висловлювали свої релігійні почуття завзято, тому що це відповідало їх особистим 
переконанням. Вони виконували всі обряди, регулярно ходили до церкви, добре 
зналися на релігійному вченні, якого дотримувались. Інші люди (переважно молоді) 
сповідували релігію за традицією, тому що так робили їх батьки. Дослідник 
Р.С. Болтанов розподіляє віруючих на три групи: до першої групи входять віруючі, які 
вважають себе справжніми віруючими та виконують всі обряди, друга група – 
вважають себе віруючими, але не дотримуються обрядів, третя – не визнають себе 
віруючими, але дотримуються обрядів [19]. Так, наприклад, в Комунарську в 1970 р. 
було опитано 110 молодих сімей, які хрестили дітей. Тільки 5 з них були віруючими, 
інші – 36 хрестили дітей за порадою батьків, 33 – вважали це традиційними обрядом, 13 
– вважали, що це додаткова страховка для дитини [20].  

Проте, всі ці люди були носіями світогляду, який мав багато ознак релігійності. 
Про це свідчить, зокрема, побутування забобонів, прикмет, віри в бабок, гадалок тощо. 
Про подібну особливість зазначає і О.В. Стяжкіна «…звернення до Бога швидше було 
пов’язано із трансляцією традиційного способу життя…», «…у житті жінки мало місце 
швидше стихійне, побутове, споживче, чим усвідомлюване канонічне православ’я…», 
«…віра вписувалася в картину світу як звичайне і традиційне…» [21]. Це можна 
поширити й на чоловіків Донбасу. 

Влада хоч і не забороняла церковні служби, але прагнула запобігти масовому 
відвідуванню населенням церков, особливо молоді. З метою відволікання молоді від 
церкви на початку 1960-х рр. почали практикувати проведення масових розважальних 
заходів під час релігійних свят. У зв’язку цим, наприклад, у клубах у передвеликодневу 
ніч до 3-4 годин ранку влаштовувалися концерти художньої самодіяльності, вечори 
ігор і танців, читалися додаткові лекції, у кінотеатрах демонструвалися нові фільми 
[22]. Цілеспрямовану антирелігійну позакласну роботу вели й освітяни: проводили 
класні години, шкільні тематичні вечори, вечори-диспути для старшокласників. 

Працівники партійних, радянських, комсомольських, профспілкових установ 
поступово усвідомлювали, що подолати вплив церкви в святково-обрядовій сфері лише 
шляхом пропаганди і адміністративних переслідувань не вдасться, що людям треба 
запропонувати гідну заміну релігійній обрядовості. Тому в червні 1963 р. Пленум ЦК 
КПРС розглянув питання ідеологічної роботи партії. Новою стала рекомендація 
доповнити агітацію та пропаганду іншими, більш різноманітними методами. У 
постанові зокрема зазначалося: «…праця і побут – нероздільні складові частини 
комуністичного способу життя… Пленум пропонує партійним комітетам і партійним 
організаціям посилити увагу до питань побуту трудящих, організації їх культурного 
дозвілля, до діяльності культурно-просвітницьких закладів…» [23]. Внаслідок чого 
почали впроваджуватися сімейно-побутові, календарні звичаї та обряди. Це були 
професійні свята, трудова обрядовість. Але, сталося так, що вони не тільки не замінили 
обрядовість релігійну, а своєрідно поєднувались: спільно святкувались цивільна 
реєстрація шлюбу і вінчання, хрещення і отримання свідоцтва про народження дитини. 
Для радянською людини це було звичайною практикою. Люди народжуються, 
укладають шлюби, йдуть з життя – все це супроводжується відповідною обрядовістю – 
хрещення дітей, вінчання, відспівування померлих. Не дивлячись на протидію з боку 
влади, в 1953-1985 рр. населення продовжувало здійснювати релігійні обряди, тому що, 
це були тисячолітні традиції, яких православні люди намагалися дотримуватись. Як 
влучно зазначила дослідниця В. Смолкина «…більшість віруючих складають люди, 
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віра яких проявляється виключно звичкою до виконання обрядів – звичкою, головним 
чином психологічною, а не логічною» [24]. 

Передивляючись доповідні записки та звіти уповноважених Рад зі справ РПЦ, на 
перший погляд може скластися думка про те, що через активну атеїстично-
пропагандистську роботу партії та держави в 1953-1985 рр. скорочувалося відвідування 
церков і проведення обрядів, як в Донецькій, так і в Луганській областях (таблиця 2). 

 
Таблиця 2. Проведення обрядів у Донецькій та Луганській області (1958-1985 

рр.) [25]. 
 

Роки Донецька область Луганська область 
Хрещень Вінчань Поховань Хрещень Вінчань поховань 

1958 * * * 15622 397 * 
1959 43347 581 * * 337 * 
1960 45732 541 * 13066 245 2680 
1961 * * * 11452 163 3514 
1962 * * * * * * 
1963 * * * 25275 192 4078 
1964 * * * 25000 97 14866 
1965 * * * 22786 148 14127 
1966 34406 190 17419 21114 141 13628 
1967 34011 165 20180 20385 115 13931 
1968 34100 379 20144 18319 112 14932 
1969 * 402 21397 16765 117 3922 
1970 34154 220 21585 17560 122 14487 
1971 33500 244 23694 17395 * 14041 
1972 32627 201 25164 14295 95 16894 
1973 28832 220 25601 12484 116 16639 
1974 26960 224 24229 13170 141 17640 
1975 23882 193 25248 13225 141 18214 
1976 21150 143 25411 12657 91 18618 
1977 19586 157 26763 12523 103 19258 
1978 18717 187 27070 14112 169 19871 
1979 17851 168 26114 13491 151 19390 
1980 15528 174 27736 12616 96 20132 
1981 13172 138 24888 12509 93 * 
1982 12751 113 24720 10182 96 * 
1983 12320 136 24419 10303 58 19242 
1984 11954 115 25509 * 41 17491 
1985 10922 114 24556 8510 44 19139 
*- дані відсутні 

 
Проте, аналізуючи кількісні дані, наведені в таблиці та порівнюючи їх з фактами, 

що містяться у різноманітних за походженням джерелах, ми дійшли висновку, що 
офіційні дані уповноважених Ради зі справ Російської православної церкви при Раді 
Міністрів СРСР по Донецькій та Луганській областях не можуть об’єктивно відбивати 
ту роль, яку мала релігійна обрядовість у повсякденному житті населення Донбасу.  

Використання радянської статистики створює для дослідника очевидні проблеми 
навіть у тих випадках, коли доводиться посилатися на архівні дані, не призначені для 
широкого користування. Існував, наприклад, цілий ряд способів, які дозволяли обійти 
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закони, що вимагали обов’язкової реєстрації таких релігійних обрядів, як хрещення. 
Поки не було введено новий закон, згідно з яким для хрещення потрібен був дозвіл 
обох батьків, дітей хрестили родичі без згоди і деколи навіть без відома батьків (або ж 
незгода або незнання використовувалося батьками як аргумент, що дозволяв уникнути 
негативних наслідків для професійної або партійної кар’єри). Навіть коли батьки знали 
про хрещення та давали свою згоду, хрещення можна було зробити в іншому районі 
[26]. 

Крім того, священики займалися «лівими заробітками» при здійсненні обрядів: 
могли принести хрестити десять немовлят, але реєстрували тільки одного. Багатьох 
дітей хрестили «доморощені» священики; такий служитель культу влітку обходив 
будинки і хрестив всіх дітей. Хрещення і багато інших обрядів практично були 
поголовними, причому брали участь в них переважно люди невіруючі [27]. Особливу 
роль відігравала й громадська думка. Багато невіруючих не вважали «ганебним для 
себе брати участь в релігійних обрядах», тому що вони живуть в колективі і змушені до 
нього «пристроюватися». Може бути, невіруючому не все подобається, але він 
«змушений рахуватися з думкою матері, тещі» [28]. 

Не виключенням були й комуністи, члени партії та комсомолу, які так само як і 
більшість населення хрестили своїх дітей, мали вдома ікони та дотримувалися 
релігійних обрядів. Автором були знайдені в Держархіві Луганської області відомості 
про факти виключення комуністів з рядів КПРС за хрещення дітей [29]. 

В більшості випадків, покарання учасників церковних свят чи обрядів 
здійснювалося не по державній, а по партійно-комсомольській лінії на підставі 
порушення Статуту КПРС або Статуту ВЛКСМ, які передбачали атеїстичний світогляд 
членів цих організацій. За комуністами і комсомольцями, які вінчалися або хрестили 
дітей, відвідували храми під час святкових служб, освячували воду, паски, яйця, велося 
спостереження. Характерним було те, що, як правило, комітети первинних партійних та 
комсомольських організацій підприємств та установ стосовно до таких порушників 
обмежувалися обговоренням на зборах та оголошенням догани, яка могла бути як 
простою, так і з занесенням до облікової картки члена КПРС або ВЛКСМ [30]. Фактів 
виключення з комсомолу в цей період за відвідування релігійної служби під час 
православних свят в архівних матеріалах не було виявлено. 

Особливо жорсткий контроль у релігійні свята встановлювався за прогулами, 
запізненнями на роботу та передчасним залишенням робочого місця. Адміністративні 
заходи здійснювались і для того, щоб запобігти порушенню громадського спокою. 
Тому, більшість громадян приховували від місцевої влади свої релігійні практики. 

Підсумовуючи, можна зробити наступні висновки. Населення урбанізованого 
Донбасу, не дивлячись на активну протидію зі сторони радянської влади та проведення 
антирелігійної політики, продовжували відвідувати церкви, здійснювати обряди, 
хрестити дітей, вінчатися, відспівувати померлих. Релігійна свідомість не завжди була 
щирим переконанням радянських громадян. Виконання релігійних обрядів 
урізноманітнювали буденне життя, особливо літніх громадян, за умов важкої праці в 
індустріальному регіоні створювали привід для додаткових святкових дат. Соціальну 
базу віруючих складали переважно жінки середнього та літнього віку, робітниці та  
малоосвічені.  В силу традицій (тому що так робили їх батьки) залучалась до релігійних 
практик і молодь. Поширення нових сімейно-побутових та календарних свят та обрядів 
– урочиста реєстрація новонароджених, шлюбів, вручення паспортів, проводи до армії, 
посвячення у робітники та ін., -  призводили не стільки до зменшення релігійної 
обрядовості, скільки до їх взаємопроникнення. 
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РЕЗЮМЕ 
У статті досліджується місце релігії в повсякденному житті населення Донбасу в 

1953-1985 рр. Зроблено висновки про те, що не дивлячись на антирелігійну політику 
радянської держави, релігійні практики займали значне місце у повсякденному житті 
населення урбанізованого регіону. 

Ключові слова: Донбас, релігійний обряд, повсякденне життя, атеїстична 
пропаганда, віруючі.  

 
SUMMARY 

The article examines the place of religion in the daily lives of the population Donbass in 
1953-1985's conclusions that despite the anti-religious policy of the Soviet state, religious 
practices occupy a significant place in the daily life of the population urbanized region. 

Keywords: Donbass, religious ritual, daily life, atheistic propaganda, believers. 
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СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ ШАХТЕРСКИЙ ГОРОД ДОНБАССА В 
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(НА ПРИМЕРЕ г. СНЕЖНОЕ) 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена топонимическому анализу г.Снежное – одного из шахтерских 
городов Донбасса. Снежное является показательным для данного региона, анализ его 
топонимики дает возможность судить и о других городах региона. На основе анализа 
названий улиц в статье выделены основные группы урбанонимов данного населенного 
пункта, определены основные закономерности и этапы присвоения улицам новых имен. 

Ключевые слова: топонимика, топонимия, топонимический анализ, урбаноним, 
город, переименование, классификация, Снежное. 

Топонимика – это научная дисциплина, которая изучает географические названия, 
их происхождение, развитие, современное состояние, смысловое значение, написание и 
произношение. Топонимия – это совокупность географических названий определенной 
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территории. Таким образом, топонимия является объектом изучения топонимики [1]. 
Она помогает восстановить черты исторического прошлого народов. 

Процесс топонимических переименований несет значительную социокультурную 
и идеологическую нагрузку и влияет на формирование мировосприятия, определяя 
ценностно-символическую систему для поколений. В целом топонимическая система 
является отражением истории, становится своеобразным мемориалом различных 
социально-политических событий в обществе. Топонимы – одна из составных частей 
социального пространства города. 

В условиях современности, вопросы шахтерских городов Донбасса становятся все 
более актуальными. Для более детального изучения истории города Снежное, и, в 
целом, истории страны, идеологии советского общества, необходимо искать 
информацию и в названиях – топонимах. Ведь зачастую микротопонимы – это 
отголоски политической пропаганды. Развитие системы урбанонимов в течение 
минувшего века представляет наибольший научный интерес, так как подобные 
изменения происходили постоянно и в большом количестве, что позволяет проследить 
зависимость развития данной группы топонимов от изменений в общественном, 
культурном и социальном устройстве родного края. Необходимо установить истоки 
этих процессов, что в них происходит на современном этапе, а также установить, 
насколько эти процессы закономерны.  

Проблемам топонимических описаний населенных пунктов в советской и 
отечественной историографии уделялось значительное внимание [2]. Первая, и пока 
единственная, попытка создания полного описания названий Донецкой области была 
сделана А.В. Бродяным [3]. Однако работа не охватывает все аспекты топонимики г. 
Снежное. История заселения края освещена в работах В.А. Пирко [4]. Шахтерские 
города Донбасса стали объектом изучения К.В.Кузиной, однако автор делает акцент на 
социально-экономическом развитии региона [5]. Непосредственно истории г. Снежное 
посвящены краеведческие исследования авторов: О.И. Бривко, В.В. Луцай, Е.И. 
Еремина, Ф.И. Прудникова, Н.В. Бривко, Р.Ф. Огренич [6]. В 1982 г. был издан 
путеводитель по г.Снежное [7]. Однако в отечественной историографии отсутствуют 
работы, в которых был бы произведен топонимический анализ города, что делает 
данное исследование актуальным. 

Целью данной статьи является изучение особенностей системы урбанонимов 
среднестатистического шахтерского города Донбасса в Советский период на примере 
города Снежное. 

Начало города Снежное было положено предположительно во время 
Национально-освободительной революции середины XVII в. Тут, у Леонтьевского 
оврага, поселилась семья Васильевых, что и дало название поселению – Васильевка. В 
20-х гг. ХIХ в. здесь насчитывалось 112 дворов и проживало 360 человек. В их 
пользовании было 177 десятин земли. С 1864 г. Васильевка стала называться Снежное. 
Местные жители занимались преимущественно земледелием, производили 
строительный кирпич, выжигали древесный уголь. В начале ХХ в., когда богатые 
антрацитами окрестности привлекли внимание русских и иностранных 
предпринимателей, ситуация изменилась. Они стали скупать земельные участки, 
закладывать шахты. В 1903г. вблизи Снежного уже действовало 16 мелких угольных 
рудников [8]. Строительство шахт вызвало спрос на рабочую силу – начали расти 
рабочие поселки. С открытием второй Екатериновской железной дороги расширился 
рынок сбыта донецкого топлива. Это способствовало росту каменноугольных 
предприятий города. Сооружались новые шахты. И уже к 1913 г. население поселка 
возросло до 863 человек. 

Установление советской власти в Украине заметно изменило облик города, 
способствовало развитию промышленности и социальной сферы. Город Снежное стал 
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родиной краснозвездочного движения горняков СССР. Впервые рубиновую звезду 
зажгли на шахте №9, коллектив которой стал победителем трудового соперничества (в 
январе 1931 г.). По количеству награжденных орденами и медалями шахт в одном 
городе, Снежное занимает 1-е место среди всех шахтерских городов бывшего 
Советского Союза. С начала ведения горных работ в Снежном добыто свыше 300 млн. 
тонн антрацита. В мае 1936г. поселок Снежное становится центром Снежнянского 
района, а в 1938 г. – получает статус города [9]. 

Снежное имеет героическую историю. 31 октября 1941 г. Город оккупировали 
гитлеровцы. Летом 1943 г. на подступах к Снежному, на р. Миус, разгорелось сражение 
за Донбасс. Ожесточенные бои развернулись за Саур-Могилу – важнейший опорный 
пункт гитлеровского Миус-фронта. 4800 жителей города принимали участие в Великой 
Отечественной войне, из них 3000 погибли, 3404 за боевые подвиги награждены 
орденами и медалями [10]. 

На современном этапе Снежное – город областного подчинения, расположенный в 
юго-восточной части Донецкой области. На территории города, площадью 189 
квадратных километров (0,7 % от площади области), проживает около 73 тысяч человек 
(1,7% от населения области). Промышленность Снежного представлена пятью 
отраслями: угольной, машиностроительной, обрабатывающей, пищевой и легкой [11]. 
Основная масса трудоспособного населения, как и в большинстве других малых 
городов Донбасса, занята в угольной отрасли.  

Нужно сказать, что в названиях улиц г. Снежное в полной мере отразилась его 
история и история страны в целом. Поскольку названия улиц в населенных пунктах – 
одно из важнейших проявлений национального самосознания, национальной 
самоидентификации, неотъемлемый признак территориально-государственной 
принадлежности, то на примере Снежного можно судить о ситуации в Донбассе.  

Хорошо известно, что переломные моменты истории всегда сопровождаются 
весьма заметными изменениями историко-географических названий. Новому 
руководству страны при «получении наследства» приходится в спешном порядке 
формировать идеологически удобное для него (руководства) социальное пространство. 
Социальное пространство должно соответствовать социально-политическим и 
экономическим реалиям нового времени, без чего удержание позиций невозможно [12]. 

Исследование Е.М. Поспелова, проанализировавшего географические названия 
четырех городов Советского Союза – Москвы, Минска, Донецка и Горького, показало, 
что социальное пространство этих городов содержит 33% одинаковых названий, а 
«общее число повторений названий минских улиц хотя бы в одном из указанных 
городов составляет 70% объема списка». Это позволяет говорить об определенной 
«унификации» социального пространства, вызванной идеологической направленностью 
советской эпохи, когда любой город имел улицы В.И. Ленина, Карла Маркса и т.п. [13]. 

Через систему политически значимых маркеров – названий городов и их «арте-
рий» (улиц, переулков, площадей и др.), архитектуру, городскую скульптуру и пр. 
происходило и происходит насаждение политических идеалов каждой эпохи. Город 
Снежное не оказался исключением. Путем маркировки осуществляется формирование 
социально-символического пространства, удобного для власти.  

В процессе маркировки политической элитой социального пространства 
исторического города можно условно выделить 3 основных этапа: царский, советский и 
постсоветский. В данной статье мы остановимся на советском этапе, т.к. про царский 
этап сохранилось довольно мало информации, а в период независимого Украинского 
государства, город Снежное переименований не имел. 

После 1917г. право переименования географических объектов было отдано на 
откуп местных властей. В результате началась сумятица: в разных частях города могли 
появляться одноименные улицы, не говоря уже о появлении одноименных улиц в 



ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, № 1 (51), 2013 р. 

  207

разных городах, или одноименных населенных пунктов. Изначально, в городе Снежное 
существовало по несколько улиц с одинаковыми названиями. К примеру, до 1964 г. в 
городе было 8 улиц имени Горького, 7 улиц Октябрьских, 6 улиц имени Крупской, 6 
улиц Шевченко, 5 улиц Карла Маркса и т.д. В разных частях города могли находиться 
улицы с одинаковыми названиями.  

Это связанно с тем, что вокруг города находились пригородные поселки. 
Естественно, как и положено любому советскому поселку, в каждом из них были свои 
улицы Ленина или Советские. Пригороды меняли свой статус, становились городскими 
микрорайонами, порой с вновь изменившимся названием, но вот внутренняя 
«география» этих микрорайонов, то есть названия улиц, оставалась прежней [14]. В 
этих случаях в официальных документах обязательно указывался район, в котором 
такая улица находилась. Таким образом, в городе Снежном начали множиться, по сути, 
улицы-близнецы с дублирующими адресами.  

Нужно было исправлять ситуацию – попросту переименовывать одноименные 
улицы. Вся работа с географическими названиями вплоть до распада СССР 
осуществлялась на основании Постановления Совета Министров СССР № 914, Указов 
Президиума Верховного Совета СССР 1957, 1966, 1980 гг., Постановления Президиума 
Верховного Совета СССР 1964 г. 

По данным Снежнянского исполнительного комитета первое массовое 
переименование улиц произошло 15 января 1964г. [15]. По решению городского совета 
№12 новые названия получили 178 улиц. В годы повального переименования, 
центральные улицы, как правило, получали имена лиц, вклад которых в национальную 
историю уже не подвергался сомнению. На арену выходят новые герои. Появляются 
улицы: Постышева, Бабушкина, Терешковой, Молодой гвардии, ІІІ Интернационала и 
т.д. Как в других городах на постсоветском пространстве в Снежном появились улицы 
такие улицы как Ленина, Советская, Горького, Мира, Октябрьская, Гагарина, Жукова, 
Молодёжная.  

Следующее переименование осуществляется через три с половиной года. 15 
ноября 1967г. решением №442 было переименовано 43 улицы. Затем следует пик 
переименований, который приходится на 1968 г. В этом году переименование 
проходило 2 раза. 24 апреля 1968 г. новые названия получили 374 улицы, а 28 августа 
того же года по решению № 383 переименовано еще 3. 

В переименованиях наблюдаются некие закономерности. К примеру, до апреля 
1968г., существовало 4 улицы 40 лет Октября. В апреле эти улицы называют: 
Карапетяна, Кубанская, Образцова, Платова. А улицу, носившую название Шоссейная, 
называют улицей 40 лет Октября. Далее идут незначительные переименования. 
Статистика переименований показана в таблице 1. 

Таблица 1. 
Список переименований улиц в г. Снежное Донецкой области  

в Советский период [15]. 

Дата переименования 
№ решения о 

переименовании 
Количество улиц 

15.01.1964 12 178 
15.11.1967 422 43 
24.04.1968 (данных нет) 374 
28.08.1968 383 3 
05.10.1977 365 4 
05.03.1980 7 4 
04.08.1982 408 1 
17.11.1982 607 1 
20.04.1988 171 1 
18.04.1990 170 1 
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После анализа переименований авторы публикации выделяют следующие этапы 
этого процесса: I этап (1917-1941гг.) – этап массовых переименований, связанных с 
утверждением советского режима и ростом населенного пункта. II этап (1943-1964гг.) – 
переименования, связанные с Великой Отечественной войной и преодолением культа 
личности И.Сталина; III этап (1964-1968гг.) – целью переименований данного периода 
являлось исключение одинаковых названий с карты города. Появляются улицы 
Молодой гвардии, Ульяны Громовой, Любовь Шевцовой, Олега Земнухова, а также 
Леси Украинки, Ивана Федорова, Хачатуряна и др.; IV этап (1977-1982гг.) – происходят 
переименования улиц, названных по объектовому и географическому признаку в честь 
учащихся старших классов СШ №3, которые в годы оккупации организовали в городе 
партизанскую группу «Снежнянские Соколята»; новые названия связаны с именами 
Героев Советского Союза и Социалистического Труда; улицы называют именами 
деятелей науки и культуры (писатели и ученые); V этап (1982-1990гг.) – 
переименование приурочивались к определенным историческим событиям. Улица 
Пролетарская 17 октября 1982 г. была названа улицей 60 лет СССР. Улица 
Железнодорожная переименована на ул. Героев-интернационалистов в апреле 1988г. не 
случайно. Как раз в апреле 1988 г. Советский Союз подписал в Женеве соглашение о 
выводе войск из Афганистана. Одна из улиц за 4 месяца меняет свое название 3 раза в 
таком порядке: изначально она была улицей Вышинского, затем (24.01.1990 г.) ее 
переименовали в ул. Шапошникова, а еще позже (18.04.1990 г.) она стала улицей 
Вишневой (т.е приобретает нейтральное название) [15].  

Можно согласиться с утверждением, что подобного масштаба переименований не 
было в истории, однако следует помнить, что всякая власть, правители, всегда активно 
стремятся формировать историческую память, быстро находя тех, кто даст угодную им 
трактовку событий, фактов. 

По данным названиям можно раскрыть целую эпоху. В современной топонимике 
нет единого мнения о классификации урбанонимов, однако можно выделить несколько 
наиболее популярных. Первая – предложенная A.M. Селищевым в работе «Из старой и 
новой топонимии» [16]. Следующая классификационная схема, изученная авторами, 
была предложена А.В. Суперанской в статье «Применение метода лингвистической 
статистики к изучению топонимической системы города Москвы» [17]. 
А.В. Суперанская выделяет 12 лексико-семантических типов урбанонимов. Однако 
предложенные данными авторами классификации урбанонимов не в полной мере 
отвечают цели данной статьи, поэтому авторы опираются на собственную 
классификацию, которая опирается на изучение полного списка улиц города Снежное 
[18].  На основе анализа существующих названий, были выделены следующие 
основные группы урбанонимов:  

 Фамильные – делятся на подгруппы в зависимости от того, каким родом 
деятельности занимался тот или иной носитель фамилии:  

- военные и герои (улицы: Гагарина, Гастелло, Говорова, Засядько, 
Карбышева, Кожедуба, Серегина, Тухачевского и др.);  

- деятели культуры (улицы: Гайдара, Довженко, Дунаевского, Репина, 
Пушкина и др.); 

- коммунистические, советские деятели, руководители революционных 
движений и восстаний (улицы Бубнова, Емельянова, Костюшко, Кочубея, 
Баумана, Брюханова, Ленина, Шаумяна, Фрунзе, Орджоникидзе, 
Петровского и др.); 

- ученые (улицы: Каблукова, Королева, Ландау и др.); 
 Советизмы – характеризуют советский период. Появляются такие названия 

улиц: Октябрьская, Советская, Майская, Молодежная, Комсомольская, Коммунальная, 
Кооперативная, Красноармейская, Первомайская, Пионерская, и т.д. Эти топонимы 
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говорят о новых явлениях в общественной жизни народа. Подобные названия улиц 
были в каждом большом поселке, селе, городе, что стало типичным для начала XX века 
и последующих лет; 

 Топонимические – «названия от названий» – от географических объектов 
(улицы: Иртышская, Крымская, Полтавская, Ростовская, Тернопольская, переулок 
Изюмский и др.); 

 Объектовые (улицы: Мельничная, Милицейская, Пожарная, Почтовая, 
Просвиты, Театральная, Клубная, Санаторная и др.); 

 По географическим признакам. И эти названия также подбираются неслучайно 
(улицы: Зеленая, Кленовая, Подгорная, Подлессная). 
Процентное выражение количества улиц разных групп вынесено в Таблицу 2. 

Таблица 2. 
Соотношение групп урбанонимов [18]. 

Группы урбанонимов 
Фамильные улицы 

Топони-
мические 

Советиз- 
мы 

Объек-
товые 

По 
географии- 
ческим 

признакам 

Воен-
ные 

 и герои 

деятели 
культу-
ры 

коммунистическ
ие, советские 
деятели, 

руководители 
революционных 

движений 

ученые 

18% 18% 24,4% 11,6% 
13,4% 7,6% 5,4% 1,6% 

72% 
100% 

 
Анализ процентного соотношения групп названий улиц города дает возможность 

сделать вывод о преобладании улиц с названиями в честь исторических личностей 
(72%), среди которых первое место занимают революционные, партийные, 
государственные и советские деятели (24,4%). Это говорит о значительной 
идеологической нагрузке на урбанонимы. Сравнительно нейтральные названия имеют 
только 20% улиц. При этом среди улиц, названных в честь других топонимов и 
объектов тоже встречаются улицы, которые связаны советской действительностью и 
полностью политически нейтральными они не являются. Полностью вне идеологии 
только улицы, названные по географическому признаку (1,6%). Таким образом, 
советского происхождения названия имеют 80% топонимов г.Снежное. Это 
характеризует советский режим как такой, который практически не дал возможности 
оставить старые исторические названия улиц. Лишь немногие из урбанонимов имеют 
непосредственное отношение к истории г.Снежное (ул. Чаленко, Латы, Карапетяна), 
остальные отражают историю УССР и СССР в целом. 

Таким образом, с установлением советской власти в Украине урбанонимы 
Снежного, как и сам населенный пункт, значительно изменили свой облик и приобрели 
преимущественно советский характер. Однако процесс переименований не остановился 
с завершением гражданской войны и продолжался в течении всего советского периода 
с различной интенсивностью, что было вызвано практической необходимостью, 
накоплением значительных исторических событий собственно советской истории, а 
также сменой политической конъюнктуры. Данная политика советской власти 
способствовала созданию нового унифицированного социокультурного пространства 
среднестатистического города, изменения его облика, что в полной мере отвечало 
целям власти и отражало ее характер. Однако новое социокультурное пространство 
было лишено большинства местных исторических особенностей, что негативно 
отразилось на уровне национальной самоидентификации местного населения. Данная 
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проблема остается актуальной для большинства жителей Донбасса и на современном 
этапе. Поэтому утверждение и укрепление независимого украинского государства 
находится в прямой связи с характером топонимики отдельных его населенных 
пунктов.  

Перспективы исследования авторы видят в изучении иных топонимических 
объектов на территории города – гидронимов, оронимов, ойконимов и др. Кроме того, 
дальнейшему изучению подлежит топонимика Донбасса в целом. 

 
РЕЗЮМЕ 

Стаття присвячена топонімічному аналізу м.Сніжне – одного з шахтарських міст 
Донбасу. Місто є показовим у регіоні і аналіз його топоніміки дає можливість судити і 
про інші міста регіону. На основі аналізу назв вулиць в статті виділені основні групи 
урбанонімів даного населеного пункту, визначені основні закономірності і етапи 
привласнення вулицям нових імен. 

 Ключові слова: топонімія, топонімія, топонімічний аналіз, урбанонім, місто, 
перейменування, класифікація, Сніжне. 

 
 SUMMARY 

Article is devoted to the toponymic analysis of the Snejnoe town – one of the miner's 
cities of Donbass. The town is average in this region and analysis of its toponymics gives 
opportunity to judge about other cities of the region. On the basis of the analysis in article the 
main groups are allocated the urbanonims (the name of streets) of this region, the main 
regularities and assignment stages to streets new names are defined. 

Keywords: toponymy, toponymy analysis, city, renaming, classification, Snejnoe. 
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ЖИТЛОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ЧАСТИНА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 
УКРАЇНИ (1991-2010 рр.) 

 
В.М. Нікольський, О.В. Чеботарьова 

 
АНОТАЦІЯ 

В статті розглядаються напрямки житлової політики держави. Проаналізовано 
характерні особливості житлового забезпечення в сучасній Україні та показано 
реалізацію державних заходів, щодо житлового питання на практиці. 

Ключові слова: житло, житлове будівництво, житлове забезпечення, житлова 
політика. 

 
Житло завжди було і лишається одним із найважливіших інструментів на шляху 

досягнення соціальних цілей у суспільстві. Забезпеченість громадян житлом – показник 
успішності державної політики, причому навіть більш точний, ніж показник 
економічного зростання держави. 

Проблема забезпечення населення житлом, як на початку 90-х років XX ст. так і 
нині, належить до найгостріших соціально-економічних проблем в Україні. 

Окремим аспектам розвитку житлового забезпечення в Україні присвячені 
розробки вітчизняних вчених і господарників Ю.Манцевича [1], К.Паливоди [2], 
Є.Харитонов [3], П.Єщенко [4], Л.Радченко [5], О.Непомнящий [6],  автори яких 
викладають своє бачення шляхів удосконалення процесів розвитку житлового 
будівництва. 

Джерельну базу роботи складають законодавчі та нормативні документи 
незалежної України, які були опубліковані у збірниках законодавчих актів [7], та в 
виданнях органів державної виконавчої влади України ( в даному випадку газетах), 
статистичні дані, представлені щорічними статистичними збірками [8-11]. 

Отже метою роботи є аналіз процесу формування житлової політики та її 
реалізація з моменту отримання Україною незалежності до сучасності. 

Будівельний комплекс України в 90-ті роки XX ст. охопили процеси приватизації 
й роздержавлення. Будівельні організації, що були сформовані ще в радянські часи, 
функціонували в основному як монополії за рахунок державного фінансування, тому, 
залишившись без достатніх обсягів робіт і фінансування, були поставлені на межу 
виживання. У той час розвиток ринкових відносин у будівництві ускладнювався 
загальним кризовим станом вітчизняної економіки, високими темпами інфляції, кризою 
неплатежів тощо. 

У країні різко знизилися темпи житлового будівництва та обсяги його введення в 
дію. Приміром, 1985 року в Україні було введено 19,2 млн.кв.м, 1995 року — вже 8,7 
млн.кв.м. 2000 року в Україні було побудовано всього 5,6 млн. кв.м житла. При цьому 
слід врахувати, що 1 млн.кв.м припадає на столицю. За 1991—2000 рр. загальні обсяги 
капіталовкладень у житлове будівництво знизилися в 4,5 разу. Фінансування ж 
будівництва житла з державного бюджету за цей період зменшилося в 60 разів [12]. 

Різко знизилися темпи розв’язання житлової проблеми. Якщо 1990 року квартири 
отримали 227 тис. сімей, то 2000-го — лише 31 тис. [13]. Це означає, що коли 1990 року 
квартиру отримала кожна 12-та сім’я, що стояла в черзі на її отримання, то 2000 року 
— лише кожна 55-та сім’я. З урахуванням нинішніх темпів, знадобиться 50—60 років 
для того, щоб люди, котрі стоять у черзі, отримали квартиру. Багато їх втратило на це 
надію і розпрощалося з планами одержати житло від держави. Черга за десять років 
скоротилася фактично на 1 млн. сімей [14].  

© Нікольський В.М., Чеботарьова О.В., 2013 
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Істотно змінилася і структура будівництва за типом житла. Розширення 
приватного котеджного будівництва свідчить про збільшення кількості заможних 
людей. При цьому майже 13% населення України взагалі не мають окремого житла, 
проте, як свідчить статистика, черга на його отримання щороку зменшується. У 2007 р. 
вона була вже на 1,15 млн. сімей меншою, ніж у 1995 р.,а житло за цей період отримало 
лише 273 тис. Отже, 877 тис. сімей було виведено із черги або вони самостійно 
розв’язали проблему житла. Скорочення квартирної черги викликане рядом 
об’єктивних та суб’єктивних причин, зокрема її ліквідацією на підприємствах у зв’язку 
із структурною перебудовою, звільненням працівників, відсутністю коштів на 
будівництво житла, а також наданням населенню можливості купівлі житла без черги 
тощо[15]. 

Кризовий стан будівельної галузі на по початку 1990-х років потребував нових 
підходів до функціонування будівельних організацій в ринкових умовах, підвищення 
ефективності управління будівельними підприємствами, розробки системи 
інвестування будівництва в цілому і інвестування житлового будівництва, зокрема, 
формування законодавчої бази здійснення будівельної діяльності і забудови територій. 

Після ухвалення у 1994 р. Постанови Верховної Ради України “Про заходи щодо 
залучення додаткових коштів на житлове будівництво та створення ринку житла” [16] у 
будівельних компаній виникла можливість співпраці з населенням. Холдингова 
компанія “Київміськбуд” спільно з акціонерним комерційним банком «Аркада» 
першою почала працювати за рахунок залучення коштів фізичних осіб, а згодом у неї 
з’явилися численні послідовники. 

У 2000 р. було прийнято Закон України “Про проведення експерименту в 
житловому будівництві на базі холдингової компанії “Київміськбуд” [17], який 
впровадив нові організаційні та економічні механізми стимулювання житлового 
будівництва. Банк «Аркада» за рахунок цільових житлових внесків населення надавав 
кредити на житлове будівництво терміном до 5 років. 

З 1 січня 2004 року набирають чинності низка законів, що формують законодавчу 
базу іпотечного ринку. Закон України «Про іпотеку», Закон України «Про фінансово-
кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з 
нерухомістю», Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим 
іпотечним боргом та іпотечні сертифікати». 

Для аналізу стану житлового будівництва розглянемо динаміку обсягів введеного 
житла з 1990-2010 рр. (рис. 1)[18]. 
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Рис. 1. Динаміка введення в експлуатацію житла в Україні 1990-2010 рр. 
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Введення житла в експлуатацію скоротилося з 17,4 млн. м2 загальної площі (1990 
р.) до 5,6 млн. м2 (2000 р.) і до 9,3 млн. м2  (2010 р.). 

Обсяги будівництва житла за період з 1990 до 2000 року скоротилися в 3,1 рази, 
це був найнижчий показник за досліджуваний період. Таку ситуацію можна пояснити 
високим рівнем інфляції 1992-1994 рр., нестабільністю економіки, відсутністю 
платоспроможного попиту та дефіцитом бюджетних коштів. 

Із стабілізацією економіки і зростанням купівельної здатності населення 
впродовж 2000–2007 рр. почалося поступове нарощування обсягів будівництва житла, 
що значною мірою було обумовлено активною участю банків в цьому процесі. 

Для здійснення права громадян на вільний вибір способу задоволення їх потреб у 
житлі було впроваджено приватизацію житлового фонду. 

У 1992 вступив в дію Закон України «Про приватизацію державного житлового 
фонду» [19], який визначав правові основи приватизації житла, що знаходилося в 
державній власності. За період з 1993-2003 рік у власність населення перейшло біля 
60% загальної кількості державних квартир, які підлягали приватизації, що сприяло 
створенню умов для функціонування ринку житла. 

Водночас у ході реалізації Закону України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» мають місце істотні недоліки, які стримують приватизацію 
державного житлового фонду. Проведена робота ще не повністю задовольняє потреби 
громадян у приватизації житла. На темпи приватизації негативно впливає 
незадовільний технічний стан жилих будинків. До категорії аварійного житла віднесено 
4,5 млн. м2 житлової площі. Практично весь житловий фонд масової забудови 1955-
1965 рр. потребує реконструкції. Громадяни, які проживають у такому житлі, не завжди 
виявляють бажання приватизувати його [20]. 

У вирішенні житлової проблеми важливе значення має утримання та збереження 
вже існуючого житла. Загальний обсяг житлового фонду на 2000 р. складав 1015,0 млн. 
м2 загальної площі, у середньому на одного жителя приходилося 20,7 м2, на 2008 рік  – 
1066,6 млн. м2 , на одного жителя – 22,8 м2, на 2010 рік – 1079,5 млн. м2, на одного 
жителя –23,3 м2 [21]. Важливим чинником для підтримки наявного житла уналежному 
стані є проведення капітального і поточного ремонтів житлового фонду. Значна 
частина житлового фонду, особливо панельні будинки забудови 60-х років ХХ ст., 
вимагає реконструкції, а будинки більш пізньої забудови (третя частина житлових 
будинків) – капітального ремонту. Коштів для такого ремонту немає ні у держави, ні у 
органів місцевого самоврядування, ні у власників квартир. Тому знаходження 
можливостей мобілізації ресурсів у житлову сферу для поліпшення житлових умов 
населення, підвищення благоустрою житлового фонду, здійснення своєчасного 
капітального ремонту, а також належного управління житловим фондом і розвитком 
житлово-комунального господарства – проблема, пов’язана з кожним конкретним 
регіоном. 

З метою вирішення проблем забезпечення житлом соціально незахищених 
громадян і тих, які потребують підтримки з боку держави, у 2006 році прийнято Закон 
України “Про житловий фонд соціального призначення” [22], який набрав чинності 1 
січня 2007 року. В Законі передбачено формування фондів житла соціального 
призначення, яке має безоплатно надаватись громадянам у порядку черговості на 
умовах договору найму та не підлягатиме піднайму, бронюванню, приватизації, 
продажу, даруванню, викупу та заставі. Право на отримання соціального житла мають 
громадяни, які перебувають на соціальному квартирному обліку i рівень доходів яких 
не перевищує прожиткового мiнiмуму та орендної плати за житло у відповідному 
регiонi. Держава залишає за собою функції забезпечення соціального захисту 
відповідних категорій громадян, зокрема малозабезпечених, інвалідів, ветеранів війни, 
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осіб, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, деяких інших категорій. Для 
них зберігається державне забезпечення житлом у межах визначених норм. 

Так, у 2010 році в Україні на черзі на одержання житла соціального призначення 
(безоплатного) перебувало 615 тис. осіб, а поліпшили житлові умови лише 77 тис. 
сімей [23]. 

Одним з найголовніших пріоритетів соціально-економічного розвитку 
Української держави на сучасному етапі є підвищення якості життя та добробуту її 
населення. Значну роль у цьому відіграє державна молодіжна житлова політика, 
зокрема державне довготермінове житлове кредитування, є одним із пріоритетних 
напрямів державної соціальної політики, як це передбачено Законом України "Про 
сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" [24] і закріплено 
Указом Президента України "Про додаткові заходи щодо реалізації державної 
молодіжної політики" [25]. Хоча за період з 2000 до 2004 рік обсяги введеного житла 
зросли з 5,6 мільйонів до 7,6 мільйонів квадратних метрів, це вкрай недостатні обсяги у 
порівнянні, наприклад, з 1990 роком, коли обсяги введення житла становили більше 17 
мільйонів квадратних метрів [26]. В Україні сьогодні більше 100 тисяч молодих родин 
стоять на квартирному обліку в надії одержати житло [27]. 

Часто через складну соціально-економічну ситуацію та подорожчання житла 
самостійно вирішити житлове питання молодим людям не вдається. Тому держава, що 
думає про власне майбутнє, повинна допомогти розв’язати цю складну ситуацію. 
Завдяки Державній програмі молодіжного житлового будівництва молоді родини 
одержали можливість придбати квартиру, як у новому будинку, так і житло, що вже 
мало власника, із частковою компенсацією відсотків по кредитах. Із самого початку 
більшою популярністю користувався другий варіант, тому що квартири в новобудовах 
коштують незрівнянно дорожче раніше використовуваного житла. 

Розвиток регіональних ринків житла має свої специфічні особливості. Вартість 
житла на первинному ринку – це безпосередні витрати, які несе замовник будівництва. 
Наприклад, на 2010 рік показник вартості на житло в Донецькій області складав 1705 
грн. за 1 м2 [28]. 

Вартість житла на вторинному ринку встановлюється залежно від співвідношення 
попиту і пропозиції і, крім витрат пов’язаних безпосередньо з будівництвом, враховує 
нефіксовані витрати забудовника та його прибуток. На вересень 2010 року на 
вторинному ринку, виходячи із середньої ціни 1 м2 у конкретному місті, найдорожчі 
квартири були у Києві – 1991$ за 1 м2, найдешевші в Кіровограді 648$ за 1 м2 [29]. 

Основна перепона в реалізації ринкових способів забезпечення житлом населення 
низький рівень доходів людей. Мінімальна й середня заробітна плата в Україні в 
десятки разів менша, ніж у країнах із розвинутою економікою. 

Отже, житлова проблема в Україні існувала завжди, однак в останні роки вона 
стоїть особливо гостро. Житло в країні коштує дорого, навіть за європейськими 
мірками, кредити видаються під неймовірні відсотки, тоді як праця українців 
оцінюється дуже низько. В таких умовах, природно, середньостатистичний житель 
країни і подумати не може про придбання власної квартири. Що ж стосується уряду, то 
його ініціативи і різні програми щодо забезпечення житлом, як правило, так і 
залишаються в стадії обговорення. 

Темпи будівництва все ж таки зберігаються на низькому рівні, що в свою чергу не 
може задовольнити існуючий попит на житло, тому житлова проблема в Україні 
залишається однією з найгостріших соціально-економічних проблем. 

Механізм розв’язання житлової проблеми є неефективним, і не дозволяє не тільки 
повністю забезпечити громадян житлом, але й хоча б суттєво зменшити черги на 
одержання житла в країні. 
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РЕЗЮМЕ 

В статье на основе анализа законодательных актов и статистических материалов 
определены особенности жилищной политики Украины а также ее реализация и 
результаты. Расмотрена динамика жилищного обеспечения населения. 

Ключевые слова: жилье, жилищное строительство, жилищное обеспечение, 
жилищная политика. 

 
SUMMARY 

In article on the basing on analysis of legislative acts and statistical materials are 
determined the specific features of modern housing policy as well as implementing  and 
results this policy of Ukraine.  The dynamics of changes in housing  service is analyzed in the 
article. 

Key words: habitation, construction, housing, housing policy. 
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СТАН ТА РОЗВИТОК ПРАВОСЛАВ'Я НА ДОНЕЧЧИНІ  
В 1991 - 2011 РОКАХ 

 
І.М. Єсіп, Л. Ландик 
 
АННОТАЦІЯ 

У статті розглядаються основні православні церкви на території Донецької 
області, які сформувались за часи незалежності України, дається характеристика 
структурним підрозділам та єпархіям, основним напрямкам їх діяльності, аналізуються 
кількісні показники православних громад. 

Ключові слова: православ’я, релігійне життя, Українська православна церква 
Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква, Українська 
православна церква Московського патріархату. 
 

Релігійне життя Донеччини - це складна система стосунків, які розвиваються під 
впливом багатьох економічних, культурних і демографічних процесів. Актуальнiсть 
осмислення специфiки релiгiйної ситуацiї обумовлена необхiднiстю розумiння сутi 
соцiальних, iдеологiчних i полiтичних процесiв, що вiдбуваються в сучасному 
українському суспiльствi. Тому дуже важливим є вивчення стану та розвитку різних 
релігійних течій не тільки в цілому на всій території України за часи незалежності, але 
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й на території окремих її регіонів, таких як Донецька область. А особливу увагу треба 
приділити православ'ю - релігію, яка має найдовшу історію розвитку на Донеччині та є 
традиційною для даної території. 

Все це і обумовило вибір теми написання наукової статті, яка постійне привертає 
увагу науковців. Існує досить багато праць, які присвячені релігійній ситуації в Україні 
в цілому, не акцентуючись на окремих релігійних напрямках. Це, наприклад, 10 том 
«Історії релігії в Україні» під ред. О.Колодного під назвою «Релігія і церква років 
незалежності України», С.Здіорук «Суспільно-релігійні відносини: виклики Україні 
ХХІ століття», Л.С.Рязанова «Релігійне відродження в Україні: соціокультурний 
контекст» [1]. Всі ці праці подають загальну характеристику релігійної ситуації, що 
склалася в Україні протягом її незалежності.  

Говорячи про стан християнства в Україні, доречно згадати праці В.Кононенко, 
А.Пашук, А.Юраш, які характеризують положення християнства у сучасній України, 
основні напрямки та результати діяльності християнських релігійних громад, 
державно-церковні відносини, зокрема концентруючи увагу й на стані православ'я [2].  

Окрему групу наукових праць складають роботи, присвячені конкретно 
релігійному життю Донецької області. Серед цих праць особливо виділяються роботи І. 
Козловського, в яких автор намагається проаналізувати сучасну релігійну ситуацію та 
дати повну картину функціонування різних релігійних організацій на Донеччині, 
висвітлити основні проблеми та шляхи їх подолання [3]. Крім того, дуже важливим 
джерелом інформації є статистичні данні з Поточного архіву Головного управління 
взаємодії з громадськістю у справах національностей і релігії в Донецькій області [4]. 

Таким чином, дана тема цілком достатньо освітлена у наукових працях, але вони 
характеризують в цілому ситуацію в Україні, не торкаючись її окремих регіонів. Тобто 
відчувається недостатність вивчення питання стосовно релігійного життя в Донецькій 
області періоду незалежності України.  

Для релігійного життя України 90-х рр. ХХ століття став характерний розкол 
єдиної православної церкви на ряд самостійних або автономних від Москви церков. В 
результаті утворилися Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ-
КП) та Українська автокефальна православна церква (УАПЦ), при цьому збереглася 
Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ-МП). Ці основні 
православні церкви актуальні і для характеристики релігійної ситуації в Донецькій 
області. 

Донецька єпархія (ДЄ) Української Православної Церкви Московського 
патріархату була утворена 6 вересня 1991 року. Вона об'єднує православні парафії 
південної частини Донецької області [5]. В 1994 р. рішенням Священного Синоду 
Української Православної Церкви із складу Донецької була від'єднанна Горлівська 
єпархія, в котру увійшли північні частини Донецької області [6]. У листі, підписаному 
Блаженнішим Митрополитом Київським і всієї України Володимиром (за № 68 від 
11.04.1997 р.), дається пояснення щодо територіального розділу між Горлівською і 
Донецькою єпархіями Української Православної Церкви: «До складу Донецької єпархії 
входять населені пункти таких районів: Амвросіївського, Старобешівського, 
Тельманівського, Новоазовського, Мангуського, Володарського, Волноваського, 
Великоновосілківського, Мар'їнського, Ясинуватського, а також населені пункти, що 
входять до міських рад обласного підпорядкування, а саме: Донецької, Маріупольської, 
Макіївської, Харцизької, Торезької, Сніжнянської, Селідовської...». 

Донецька єпархія УПЦ-МП розташована на території Донецької області. Межує з 
Горлівською на півночі, з Бердянською та Дніпропетровською на заході, з Луганською 
на сході та Ростовською Руської Православної Церкви на південному сході. 
Кафедральне місто - м. Донецьк. Кафедральний собор - Свято-Миколаївський (м. 
Донецьк, настоятель - протоієрей Петро Устименко). Єпархія розподілена на такі 
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благочиння: Донецьке, Макіївське, Маріупольське, Новоазовське, Волноваське, 
Мар'їнське, Ясиноватське, Сніжнянське, Харцизьке, Курахівське, Докучаєвське, 
Тельманівське, Амвросіївське, Великоновосілківське, Торезьке, Мангуське, Авдіївське 
[7]. 

При Донецькому єпархіальному управлінні діють відділи з роботи з силовими 
структурами, виправними установами, козацтвом, молоддю, відділи інформаційно-
просвітницької діяльності та каритативної роботи. Першим правлячим архієреєм 
Донецької єпархії став преосвященний Аліпій (Погребняк), єпископ Донецький і 
Слов'янський (1991 - 1992 рр.). На зміну єпископові Аліпію, який добровільно пішов на 
спочинок, Синод Української Православної Церкви призначив митрополита Леонтія 
(Гудимова). З 1994 до 1996 р. єпископом Донецьким і Маріупольським був 
Преосвященніший Iполит (Хилько). Указом Священного Синоду Української 
Православної Церкви від 12 вересня 1996 р. на архіпастирське служіння в Донецьку 
єпархію направлено архієпископа Iларіона (Шукало), нині - митрополит Донецький і 
Маріупольський. Вікарні єпископи: Святогірський Арсеній (Яковенко); Амвросіївський 
Єлисей (Іванов) [8]. 

Горлівська єпархія (ГЄ) Української Православної Церкви Московського 
патріархату утворена 29 липня 1994 року шляхом виділення з Донецької. Вона об'єднує 
православні парафії та монастирі північних районів Донецької області. У підписаному 
Блаженнійшим Володимиром, Митрополитом Київським і всієї України, листі № 68 від 
11.04.1997 року дається пояснення щодо територіального поділу Горлівської та 
Донецькій єпархій Української Православної Церкви: «Відповідно до рішення 
Священного Синоду Української Православної Церкви від 29.07.1994 р. (журнал № 14) 
про поділ Донецької єпархії на дві самостійні: Донецьку й Горлівську і реєстрації 
статутів цих єпархій у Раді в справах релігійних організацій від 12.01.1995 р. й 
адміністративно-територіального поділу Донецької області. До складу Горлівської 
єпархії входять населені пункти таких районів: Краснолиманського, Слов'янського, 
Артемівського, Костянтинівського, Шахтарського, Олександрівського, 
Добропільського, Червоноармійського, а також населені пункти, що входять у міські 
ради обласного підпорядкування, а саме: Горлівську, Дебальцевську, Артемівську, 
Дзержинську, Добропільську, Дружківську, Єнакіївську, Кіровську, Костянтинівську, 
Краматорську, Червоноармійську, Краснолиманську, Слов'янську, Шахтарську» [9]. 

Горлівська єпархія УПЦ-МП в сусідстві з Донецькою нині повністю розташована 
на території Донецької області, межуючи з Харківською єпархією на півночі, 
Дніпропетровською - на заході, Луганською - на сході, Донецькою - на півдні. 
Кафедральне місто - м. Горлівка. Кафедральний собор - в ім'я святителя Миколая, 
архієпископа Мирликійського в м. Горлівці. 

Першим Горлівським єпископом став Преосвященний Аліпій (Погребняк), 
призначений на новостворену кафедру 29 липня 1994 року. 11 червня 1997 р. архієрей 
через хворобу пішов на спочинок (нині схиєпископ Аліпій живе у Святогірській на 
честь Успіння Пресвятої Богородиці Лаврі). Єпархія розділена на благочиння: 
Олександрівське, Артемівське, Горлівське, Добропільське, Дружківське, Єнакіївське, 
Краматорське, Димитрівське, Краснолиманське, Слов'янське, Шахтарське. 

При Горлівському єпархіальному управлінні діють відділи: роботи із силовими 
структурами, виправними установами, козацтвом, молоддю, зі ЗМI та відділ 
каритативної роботи. Архієреями були наступні священослужителі: 

- єпископ Аліпій (Погребняк) - з 29 липня 1994 р. по 11 червня 1997 р.; 
- митрополит Донецький і Маріупольський Iларіон (Шукало) - з 11 червня 1997 р. 

по 24 січня 2007 р. (тимчасовий управляючий); 
- єпископ Горлівський і Слов'янський Митрофан (Нікітін) - з 28 січня 2007 р. [10]. 
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Цікава історія Святогірського Успенського монастиря, який зараз є Лаврою та 
одним з найголовніших символів праволавної віри в Донецькій області і не тільки. 
Святогірський Успенський монастир заснований у першій половині XIII століття, 
перетворений на парафію в 1787 році, відновлений як монастир у 1844 р., повторно 
закритий у 1922 р., відроджений у 1992 році. 

9 березня 2004 р. Священний Синод УПЦ-МП надав монастирю статус Лаври. 
Нині Свято-Успенська Святогірська Лавра є найбільшим духовним центром Донбасу. 
Монастир відомий далеко за межами Донецького краю - у дні свят Святогірської ікони 
Божої Матері, преподобного Iоанна, затворника Святогірського, Успіння Божої Матері 
та в інші визначні дати обитель збирає до 10 - 12 тисяч прочан з України, Росії та 
Білорусі. Нині лаврська братія нараховує більше 110 чоловік, і з кожним роком 
чисельність насельників зростає. В обителі відновлено два скити - Всіхсвятський і 
преподобних Антонія і Феодосія Печерських. У селі Богородичне, що прилягає до 
Лаври, відкрито храм на честь ікони Божої Матері «Всіх скорботних радість». На 5 
монастирських дзвіницях - 54 дзвони, найбільший з яких - вагою понад 6 тон. 

5 грудня 2005 р. намісник Лаври архімандрит Арсеній (Яковенко) був 
хіротонісаний в єпископа Святогірського, вікарія Горлівської єпархії, зі збереженням 
посади намісника. З січня 2007 р. він - вікарій Донецької єпархії. В 1995 р. Священний 
Синод УПЦ канонізував преподобного Iоанна Святогірського, мощі якого почивають у 
Лаврі. Починаючи з 2002 р., в Лаврі відбуваються всеукраїнські співочі собори на 
Святих горах. У Слов'янську проводяться краєзнавчі читання «Святі гори: місце й 
значення у світовій історико-культурній та духовній спадщині», в організації яких, 
окрім єпархії, беруть участь співробітники Донецького національного університету, 
Слов'янського педагогічного інституту та Святогірського історико-архітектурного 
заповідника [11]. 

Крім Святогірського Св. Успенського чоловічого монастиря в Донецькій області 
на 1 листопада 2011 р. знаходилося ще 7 монастирів. Це: Чоловічий монастир на честь 
святого Василія Великого УПЦ-МП (ДЄ) (с. Микільське Волноваського р-ну), Св. 
Миколаївський жіночий монастир УПЦ-МП (ДЄ) (с. Микільське Волноваського р-ну), 
монастир на честь Касперовської Ікони Божої Матері УПЦ-МП (ДЄ) (м. Макіївка), 
жіночий монастир на честь Іверської ікони Божої Матері УПЦ-МП (ДЄ) (м. Донецьк), 
Успенський Святогірський чоловічий монастир УПЦ-КП (м. Слов'янськ), жіночий 
монастир Сергія Радонезького УПЦ (ГЄ) (с. Сергіївка Слов'янського р-ну), Свято-
Стефанівський жіночий монастир УПЦ (ГЄ) (с. Степанівка Олександрівського р-ну). 

На 1 листопада 2011 р. в Донецькій області нараховувалося 697 релігійних громад 
УПЦ Московського патріархату. Це складає 42,8% від загальної кількості релігійних 
громад в Донецькій області. Виходячи з наведених цифр, ми можемо зробити висновок 
про те, що УПЦ-МП складає найбільший процент з усіх інших релігійних громад, а 
значить має й більший вплив у суспільстві. Якщо говорити про УПЦ Київського 
патріархату, то треба сказати, що Донецька єпархія (до 2000 р. - Донецько-Луганська) 
УПЦ Київського Патріархату була створена з благословення Святійшого Патріарха 
Філарета у 1992 році [12]. 

Першою громадою УПЦ-КП в Донецькій області була парафія св. Петра і Павла в 
с. Свободне Тельманівського району, потім стали організовуватися парафії в м. 
Донецьку, пмт. Приазов’ї, м. Слов’янську і м. Краматорську [13]. Кафедральне місто - 
м. Донецьк, кафедральний собор - Свято-Преображенський собор. До складу єпархії 
входить 8 благочиній, 78 парафій і Будинок милосердя: Донецьке благочиння; 
Маріупольське благочиння; Слов'янське благочиння; Тельманівське благочиння; 
Мар'їнське благочиння; Красноармійське благочиння; Добропільське благочиння; 
Старобешівське благочиння; Грецької парафії; Парафії Донецької єпархії за кордоном 
[14]. 
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За час існування єпархії УПЦ-КП були побудовані і реставровані храми в м. 
Донецьку, м. Маріуполі, в м. Слов’янську, в селі Свободне Тельмановського району, 
селі Кам'янка Тельмановського району, селе Новоселівка Старобешевського району, 
селі Криворіжжя Добропільського району, селі Благодатне Амвросіївського району - 
батьківщині Патріарха Філарета [15]. 

Після створення в червні 1992 року Української православної церкви Київського 
Патріархату на Донецьку кафедру був направлений єпископ Донецький і Луганський, 
архимандрит Полікарп (Гуц). З 1994 р. до 1995 р. єпархією керував єпископ Донецький 
і Луганський Ізяслав (Карга). З 1995 р. - єпископ Донецький і Луганський Іоанн 
(Зинов'єв). В 1996 р. - єпископ Донецький і Луганський Іоасаф (Василиків). З 14 травня 
1999 р. архієреєм Донецької і Маріупольськї єпархії є архиєпископ Донецький і 
Маріупольський Юрій (Юрчик). З 26 листопада 2008 р. - єпископ Донецький і 
Маріупольський Сергій (Горобцов) [16]. 

Окрім молитовно-сакраментальної діяльності, клірики і вірні Донецької єпархії 
займаються і соціальним служінням. Так, у Тельманівському районі був відкритий 
єдиний в Донецькій області хоспіс - Будинок милосердя для престарілих та онкологічно 
хворих людей; будується реабілітаційний центр для дітей-інвалідів; разом з 
християнами інших конфесій був організований благодійний фонд «Райдуга», який 
опікується туберкульозними та ВІЛ-інфікованими дітьми. 

У катехитично-виховному напрямку відбувається тісна співпраця Донецької 
єпархії УПЦ-КП з Національною скаутською організацією України Пласт, а також із 
Українським Реєстровим Козацтвом. При єпархії організовано Братство святого і 
праведного Петра Калнишевського, яке має на меті залучити православну молодь до 
більш активної участі у церковному житті [17]. 

На 1 листопада 2011 р. в Донецькій області нараховувалося 79 релігійних громад 
Української православної церкви Київського патріархату. Це складає майже 5% від 
загальної кількості релігійних горомад Донецької області. Проте УПЦ-КП тільки 
недавно з'явилася взагалі в Україні, і в Донецькій області зокрема, тому здається, що 
кількість громад УПЦ-КП з кожним роком буде тільки збільшуватися. До речі, єдине 
братство, яке діє в Донецькій області - Спасо-Преображенське братство в м. Донецьк - 
належить саме до УПЦ-КП. 

Також на території Донецької області діє й Українська автокефальна церква. 
Донецька область входить до Харківсько-Полтавської єпархії. Правлячий архієрей - 
Преосвященний єпископ Харківський і Полтавський Афанасій Шкурупій. Що 
стосується історії УАПЦ, то треба сказати, що єпархіяльні структури були ліквідовані в 
радянські часи й відновили свою діяльність лише після проголошення державної 
самостійності України, 4 квітня 1992 р. Єпархію складали громади на терені 
Харківської, Полтавської, Луганської, Донецької областей [18]. 

Сучасне ставлення Харківсько-Полтавської єпархії до юрисдикцій, що існують в 
Україні, базується на ідеях заповітів Патріарха Мстислава і Патріарха Димитрія. 
Єпархія розглядає себе як складову частину єдиної Помісної Української Церкви, до 
творення якої повинні бути спрямовані зусилля всіх православних юрисдикцій України. 
Становлення єдиної Помісної Церкви має відбуватися під омофором 
Константинопольської Церкви-Матері й під проводом Постійної конференції 
українських православних єпископів у діаспорі. УАПЦ за ухвалами Помісного Собору 
2000 р. увійшла в перехідний період, що має завершитися Всеукраїнським Помісним 
Собором й інтеґруванням церковних структур до Єдиної Помісної Української Церкви.  

Спроби відновити канонічну окремішність УАПЦ, протиставити її УПЦ-КП, 
розірвати стосунки з Українськими Православними Церквами в діаспорі категорично 
не приймаються Харківсько-Полтавською єпархією, яка не хоче бути знаряддям 
антиукраїнських політичних сил, що вносять порізнення й ворожнечу в православну 
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спільноту України. Беручи за основу Статут УАПЦ в редакції 1997 р., ХІІ єпархіяльний 
собор Харківсько-Полтавської єпархії 11 квітня 2003 р. схвалив власний єпархіяльний 
статут, на основі якого було вироблено нову редакцію статуту консисторії Харківсько-
Полтавської єпархії. Згідно з цими канонічними документами на основі помісного 
канонічного права Української Православної Церкви спільнота Харківсько-Полтавської 
єпархії здійснюватиме своє служіння до очікуваного часу Всеукраїнського Помісного 
Православного Собору, що проходитиме під благословенням Константинопольської 
Церкви [19]. 

Інтереси Харківсько-Полтавської єпархії в суспільному житті захищають 
Всеукраїнське братство апостола Андрія Первозваного та миряни, що з благословення 
єпархіяльного архиєрея та парафіяльних священиків беруть участь у виборних органах 
влади, є членами політичних партій та суспільних організацій. 

Допомога соціально незахищеним, хворим, неповносправним людям, злидарям і 
безпритульним здійснюється або безпосередньо парафіями, або ж парафіяльними 
сестрицтвами. Заохочення доброчинного служіння парафіян є важливим напрямком 
душпастирської праці священика. Перевага надається незалежним доброчинним 
проектам, які б дозволяли зробити допомогу цілеспрямованою й мотивованою 
(церковні притулки, шпиталі, їдальні тощо). Пріоритетний характер має діяльність 
єпархіяльної амбулаторії. 

На 1 листопада 2011 р. в Донецькій області нараховувалося 4 громади УАПЦ з 
правом юридичної особи. Це складає лише приблизно 0,2% від загальної кількості 
релігійних громад в Донецькій області, тому порівняно з УПЦ-МП та УПЦ-КП вплив 
УАПЦ на даній території набагато нижчий. Крім того, в Донецькій області на 1 
листопада 2011 р. також діють такі православні церкви: Руська православна церква 
(старообрядницька) (2 релігійні громади) та Руська древлеправославна церква (1 
релігійна громада) як представники попівської течії в старообрядництві. Також існує 1 
громада Руської істинно-православної церкви - в 2002 р., після здійснених без відома 
Синоду хіротоній, російські архиєреї на чолі з архиєпископом Лазарем (Журбенко) 
були об'явлені поза РПЦЗ(В). Однак єпископи і надалі вважали себе в складі Російської 
Православної Церкви у вигнанні. Діє також й Незалежна православна церква, яка 
налічує в Донецькій області 14 громад та 1 громада Церкви Божої Матері 
Преображення [20]. 

Таким чином, загалом православні церкви в Донецькій області складають майже 
50% від загальної кількості релігійних організацій. Такий високий відсоток 
пояснюється все ж таки панівною роллю православ'я в житті сучасного віручого 
України, в тому числі і в Донецькій області, хоча останнім часом і поступово 
витискується протестантськими течіями. 

 
РЕЗЮМЕ 

В статье рассматриваются основные православные церкви на территории 
Донецкой области, которые сформировались за время независимости Украины, дается 
характеристика структурным подразделениям и епархиям, основным направлениям их 
деятельности, анализируются количественные показатели православных общин. 

Ключевые слова: православие, религиозная жизнь, Украинская православная 
церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь, 
Украинская православная церковь Московского патриархата. 

 
SUMMARY 

The article considers the main Orthodox Church in the territory of the Donetsk region, 
which were formed during the years of independence of Ukraine, a characteristic of the 
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structural divisions and dioceses, main directions of their activities, analyzes the quantitative 
indicators of the Orthodox communities. 

Key words: Orthodoxy, religious life, the Ukrainian Orthodox Church-Kyiv 
Patriarchate, the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church, Ukrainian Orthodox Church of 
the Moscow Patriarchate. 
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ІСТОРІЯ ПАРАОЛІМПІЙСЬКОГО РУХУ В НЕЗАЛЕЖІЙ УКРАЇНІ: 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 
В.С. Смирнов 
 
АННОТАЦІЯ 

У статті розглядаються питання зародження параолімпійського руху у ХХ 
столітті, перші кроки спорту інвалідів у Європі та участі у змаганнях спортсменів з 
СРСР, розвиток параолімпійського спорту в Україні в роки незалежності, виявлені 
основні напрямки, проблеми та перспективи розвитку даного руху в Україні.  

Ключові слова: Параолімпійські ігри, параолімпійський рух, спорт інвалідів, 
спортивні організації інвалідів, спортивний рух неповносправних в Україні. 
 

В останні роки параолімпійський рух набув неабиякого значення в системі 
олімпійського та міжнародного спорту. Як зазначає президент Національного комітету 
спорту інвалідів України В.М.Сушкевич, параолімпійський рух - це одне з найвищих 
досягнень людського гуманізму тисячоліття, що минуло [1]. 

У період відновлення своєї незалежності Україна стала повноправним членом 
міжнародного параолімпійського руху. Українські спортсмени-інваліди беруть участь і 
успішно виступають на найбільших змаганнях в системі параолімпійського спорту - 
Параолімпійських іграх. На думку керівників міжнародного спорту, Україна сьогодні є 
одним із лідерів щодо темпів розвитку параолімпійського руху. Разом із тим, активний 
розвиток параолімпійського руху в Україні не супроводжувався до останнього часу 
ґрунтовними та всебічними науковими дослідженнями. 

Фактично недослідженою науковцями України залишається проблематика спорту 
неповносправних параолімпійського руху. Більшість досліджень присвячені проблемам 
медичної та соціальної реабілітації, адаптивному фізичному вихованню, особливостям 
фізичного виховання у спеціальних медичних групах, лікувальній фізичній культурі, 
фізичній реабілітації для окремих нозологій та проблемам теорії і методики тренування 
в окремих видах інвалідного спорту. Серед них праці А. Волошина, О.М.Вацеби, 
О.В.Копій, О.В.Римар, В.І.Дубровського, А.В.Дубровськой та інших [2].  

Разом із тим, сьогодні у світовій науково-методичній літературі, в сучасних 
інформаційних мережах міститься чимало науково-методичної інформації щодо 
розвитку спортивного руху серед неповносправних, яка майже не використовується 
українськими фахівцями і не введена до науково-інформаційного обігу. Дана стаття є 
однією з перших спроб вивчити та узагальнити історію та організацію розвитку 
параолімпійського спорту в Україні, виявити основні проблеми та перспективи 
розвитку даного руху. 

Історія Олімпійських ігор досить добре відома багатьом. На жаль, набагато менше 
відомі Параолімпійські ігри - олімпіади для людей з фізичними вадами, обмеженими 
можливостями. А між тим у 2013 році виповнюється вже 53 роки, як вони проводяться. 

Світовий спорт інвалідів заговорив про себе 28 липня 1948 року, коли в тихому 
англійському шпиталі Сток-Мандевілля сер Людвіг Гуттман провів перші спортивні 
змагання для людей з порушеннями опорно-рухового апарату. Вони пройшли 
паралельно з Олімпіадою в Лондоні. В цей день люди в інвалідних візках змагалися у 
стрільбі з лука [3]. 
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Засновник параолімпійського руху, видатний нейрохірург Людвіг Гуттман (1899 - 
1980 рр.) народився в Німеччині. У квітні 1918 року Л.Гуттман почав вивчати 
медицину в університеті німецького міста Бреслау (нині м. Вроцлав, Польща), а на 
весні 1919 року продовжив навчання в Університеті у Фрайбурзі. В 1924 році Людвіг 
отримав докторську ступінь и почав працювати за спеціальністю в Єврейському 
шпиталі у Бреслау. Вже к 1930 року він займав пост директора. Але на жаль, на той час 
відношення до євреїв у Німеччині набувало трагічних наслідків: з 1938 року почалися 
погроми та жорстокі напади на єврейське населення. Незважаючи на це, Людвіг 
Гуттман надав наказ продовжувати лікувати пацієнтів єврейської національності, але 
після відомої «Кришталевої ночі» 9 листопада 1938 року, йому довилось об’ясняти у 
гестапо свої дії [4]. 

У 1939 році Л.Гуттман та його сім’я емігрували до Англії. 14 березня 1939 року 
Людвіг прибув до Оксфорду. Його медичний талант був очевидний і скоро оцінений по 
достоїнству: за дорученням уряду Великобританії в 1944 році він відкрив і очолив 
Центр спинномозкової травми при лікарні невеликого містечка Сток-Мандевіль в 74 км 
від Лондона. Використовуючи свої методики, Л.Гуттман допоміг багатьом пораненим в 
боях Другої світової війни солдатам повернутися до нормального життя після важких 
поранень і травм. Важливе місце в цих методиках відводилася спорту. 

Саме в Сток-Мандевілля в 1948 році Людвіг Гуттман провів змагання зі стрільби з 
лука серед спортсменів на візках - в Лондоні в той же самий час відкривалися 
Олімпійські ігри. У 1952 році знову одночасно з черговою Олімпіадою він організував 
перші міжнародні змагання за участю 130 спортсменів-інвалідів з Англії та Голландії. 
А в 1956 році за організацію наступних великих змагань людей з обмеженими 
можливостями Людвіг Гуттман отримав нагороду Міжнародного олімпійського 
комітету - Кубок Фернлі за внесок у розвиток олімпійського руху. 

Наполегливість Л.Гуттмана увінчалася успіхом. Вже в 1960 році в Римі пройшли 
перші в історії Параолімпійські ігри, які відкривала дружина колишнього Президента 
Італії Карла Гронкі, а Папа Римський Іоанн ХХІІ прийняв учасників у Ватикані. В Іграх 
брали участь лише спортсмени-колясочники, які перенесли травму спинного мозку. 
Були представлені стрільба з лука, легка атлетика, баскетбол, фехтування, настільний 
теніс, плавання, а також дартс і більярд [5]. 

На жаль, в Радянському Союзі про ці ігри не прийнято було говорити. У 
соціалістичну формацію тих років проблеми інвалідів вписувалися з великими 
труднощами. Афішувати незвичайні змагання, навіть світового масштабу, не вважалося 
за потрібне. Однак, починаючи з 1957 року зрідка в центральних газетах можна було 
прочитати коротку замітку про успішні виступи спортсменів СРСР з порушеннями 
слуху. 

Ще на початку 30-х років ХХ століття в Україні були створені перши спортивні 
федерацій для неповносправних: Українське товариство глухих (УТОГ) та Українське 
товариство сліпих (УТОС). На ці організації покладалися обов'язки щодо підготовки, 
формування та участі українських спортивних команд у всесоюзних та міжнародних 
змаганнях. Але лише з 1957 року глухі українські атлети у складі збірної команди СРСР 
вперше беруть участь у Всесвітніх іграх глухих, а у 1960 році незрячі українські 
спортсмени в складі СРСР дебютували на Міжнародних шахових олімпіадах [6]. 

Саме в 1957 році спортсмени УТОГ (Українське товариство глухих) Микола Здот, 
Анатолій Симоненко і Фаїна Антонова в складі збірної СРСР, вперше брали участь у 
VIII Всесвітніх літніх іграх глухих в італійському Мілані і привезли в Україну одну 
срібну і шість золотих медалей. Представник України з міста Запоріжжя Микола Здот, 
якій переміг на дистанції 5000 м, не лише встановив новий світовий рекорд, але і 
приніс першу золоту медаль у скарбничку збірної команди Радянського Союзу на цих 
змаганнях [7]. 

© Смирнов В.С., 2013 
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Лише наприкінці вісімдесятих, коли в СРСР почали відбуватися воістину 
революційні зміни, боязко почали пробиватися паростки нового руху, яке отримало 
назву як спорт інвалідів. Так, у 1988 році пройшов перший чемпіонат Радянського 
Союзу з волейболу сидячи, а в 1992 році киянин Петро Остринський увійшов до складу 
збірної СНД із сидячого волейболу, як представник України на Параолімпійських іграх 
в Барселоні [8]. 

Окрім Параолімпійських ігор, у системі міжнародного спорту проводяться також 
Всесвітні ігри глухих та Спеціальні Олімпіади. Міжнародний спортивний рух людей з 
обмеженим слухом веде свою історію з 20-х років ХХ століття. Перші «Олімпійські 
ігри за версією для глухих», або, як їх здебільшого іменують, «Міжнародні Тихі ігри», 
були проведені у Парижі в 1924 році завдяки ентузіазму француза Ежена Рубенс-
Алкайса. У 2001 році на засіданні в Лозанні Міжнародний олімпійський комітет 
ухвалив рішення перейменувати Всесвітні ігри глухих на Дефлімпійські ігри [9]. 

Спортивні змагання для розумововідсталих вперше було проведено на початку 60-
х років ХХ століття і у США за ініціативою американського подружжя Кеннеді-
Шрайвер. У 1968 році у Чикаго (США) проведено перші міжнародні Спеціальні 
Олімпіади, участь у яких взяли спортсмени з Канади та США. Характерною 
особливістю Спеціальних Олімпіад є можливість особам із затримкою розумового 
розвитку змагатися на всіх рівнях атлетичних здібностей [10]. 

Україна також поступово входила до міжнародного параолімпійського руху. 
Вперше спортсмени-інваліди України виступили на Параолімпійських іграх у Сеулі 
(1988 р.) у складі збірної команди СРСР, але на жаль цей рух не набув широкого 
розмаху. Радянська модель соціалізму не допускала існування такого соціального 
явища, як інвалідність. Лише за часи незалежної України почались значні зміни у 
спорті інвалідів. Національні збірні спортсменів-інвалідів України почали успішно 
виступати з 1992 року самостійними командами на міжнародній спортивній арені. 
Українські спортсмени-інваліди лише на чотирьох Параолімпійських іграх в період з 
1996 р. по 2002 р. вибороли загалом 65 медалей, з них 7 золотих, 32 срібних та 26 
бронзових [11]. 

У 1993 році рішенням Уряду України були створені Український Центр фізичної 
культури і спорту «Інваспорт» та 27 його регіональних відділень, що відразу ж 
забезпечило проведення в життя державної політики з питань фізкультури і спорту 
інвалідів України. У січні 2005 року на ХХ Дефлімпійських іграх (спортивні змагання 
людей з вадами слуху) збірна України добилася самого фантастичного результату в 
своїй історії: 20 золотих, 17 срібних і 14 бронзових медалей, завойованих в Мельбурні, 
дозволили їй зайняти перше загальнокомандне місце.  

Сьогодні в країні проводиться вже більш 250 чемпіонатів, змагань різного рівня з 
17 видів спорту серед інвалідів із вадами зору, слуху, опорно-рухового апарату та 
інтелекту; проводяться змагання щорічної Спартакіади серед дітей-інвалідів, а в 123 
фізкультурно-спортивних клубах інвалідів та в 27 дитячо-юнацьких спортивних 
школах одночасно тренуються більш 30 тисяч інвалідів, з яких 16 тисяч складають діти 
[12]. 

В даний час діють 65 підрозділи регіональних центрів «Інваспорт» у містах і 
районах України, відкрито 27 спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
інвалідів, 111 фізкультурно-оздоровчих клубів інвалідів. Таким чином, Україна є 
єдиною державою, в якій створена державна система управління спортом інвалідів та 
прийнята державна програма їх підтримки [13]. 

Організаційну структуру управління спортом інвалідів в Україні складають 
державні та громадські форми управління. До державної гілки управління інвалідним 
спортом в Україні належать такі інституції: Адміністрація Президента України, Кабінет 
Міністрів України, Верховна Рада України. Усі структури безпосереднього галузевого 
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управління сфокусовуються на Державному комітеті України з питань фізичної 
культури і спорту, який у свою чергу керує роботою Українського центру з фізичної 
культури і спорту інвалідів «Інваспорт».  

До громадської гілки належать такі структури, як: Національний комітет спорту 
інвалідів України та федерації за нозологіями, серед яких: Всеукраїнська спортивна 
федерація глухих, Всеукраїнська спортивна федерація незрячих, Всеукраїнська 
спортивна федерація інвалідів із порушеннями опорно-рухового апарату, Всеукраїнська 
спортивна федерація інвалідів із вадами розумового та фізичного розвитку [14]. 

Національний комітет спорту інвалідів України відповідає за формування 
національних збірних команд спортсменів-інвалідів України, підготовку і участь у 
Параолімпійських іграх, Всесвітніх іграх глухих, Спеціальних Олімпіадах, чемпіонатах 
світу та Європи. Він є носієм параолімпійського руху в державі та вищий орган, який 
координує діяльність громадського спортивного руху інвалідів.  

Всебічний аналіз розвитку параолімпійського руху вказує на те, що у подальшому 
параолімпійський рух в Україні набуватиме ширших масштабів, вдосконалюватиметься 
структура управління інвалідним спортом в регіонах та областях, розширюватиметься 
мережа змагань, збільшуватиметься залученість неповносправних осіб до 
фізкультурно-оздоровчих занять тощо.  

Серед головних завдань організаційного характеру, які необхідні для практичного 
втілення, виділимо такі: 

- розширення мережі спортивних закладів, установ, клубів оздоровчого, 
реабілітаційного та спортивного спрямування для неповносправних різних груп 
нозологій; 

- вдосконалення системи підготовки та перепідготовки професійних кадрів: 
тренерів, інструкторів, суддів, управлінців, вчителів фізичного виховання, вихователів 
для роботи з інвалідами; 

- налагодження випуску відповідного спортивного знаряддя, інвентарю, одягу; 
відповідне обладнання спортивних споруд, місць громадського користування, 
транспорту для потреб неповносправних; 

- розширення наукових, науково-методичних досліджень із проблем розвитку 
інвалідного спорту, рекреаційно-оздоровчої роботи серед інвалідів, використання 
засобів фізичної культури з метою соціалізації інвалідів, їхньої психічної рівноваги 
тощо; 

- вдосконалення пропагандивної та інформаційної роботи серед інвалідів щодо 
можливостей використання засобів спорту, фізичної реабілітації та рекреації для 
подолання відчуженості від суспільного загалу, покращення рівня фізичної 
підготовленості, фізичного та психічного стану, морально-вольової стійкості, 
збереження побутових та професійних навичок, соціальної адаптації загалом тощо. 

У системі міжнародного спорту неповносправних передбачено проведення 
змагань для осіб таких нозологій: з вадами зору, слуху та мови, розумового розвитку, із 
церебральним паралічем, з ампутованими кінцівками, з пошкодженнями хребта й 
спинного мозку. Для кожної з цих груп інвалідностей проводяться комплексні 
міжнародні ігри, світові та регіональні чемпіонати, серед яких найвагомішими є: зимові 
та літні Параолімпійські ігри, Міжнародні ігри Спеціальної Олімпіади, Всесвітні ігри 
глухих (Дефлімпійські ігри). 

В останні десятиліття спостерігається виразна тенденція зростання темпів 
розвитку кількісних та якісних показників у їх проведенні: розширюється географія 
проведення змагань, збільшується кількість країн-учасниць, спортсменів, нозологій 
спортсменів-учасників, кількість видів спорту. Так, кількість спортсменів-учасників 
Параолімпійських ігор зросла більш як у десять разів (на перших Параолімпійських 
іграх у 1960 році (Рим, Італія) змагалося 360 спортсменів, на Параолімпійських іграх у 
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2000 році (Сідней, Австралія) - 3824 спортсмена); представництво країн зросло у 5 разів 
(у других Параолімпійських іграх у 1964 році (Токіо, Японія) взяло участь 22 країни, у 
2000 році (Сідней, Австралія) - 125); втричі збільшилася кількість видів спорту у 
програмі змагань (на перших Параолімпійських іграх (Рим, Італія) програма змагань 
складалася з 6 видів спорту, у 2000 році (Сідней, Австралія) - з 18) [14]. 

Сьогодні в міжнародному інвалідному русі функціонує сім міжнародних 
організацій, які здійснюють керівництво спортом певної групи інвалідності. Найвищим 
органом параолімпійського руху є Міжнародний параолімпійський комітет, під 
юрисдикцією якого діють чотири міжнародні федерації: 

- Міжнародна Сток-Мандевільска федерація спорту на візках - здійснює 
керівництво спорту осіб на візках із пошкодженнями хребта і спинного мозку (утворена 
у 1952 р.); 

- Міжнародна спортивна організація інвалідів - керує розвитком спорту осіб з 
ампутованими кінцівками та іншими порушеннями органів руху (утворена у 1964 р.); 

- Міжнародна асоціація спорту та рекреації осіб із церебральним паралічем - керує 
розвитком спорту осіб із церебральним паралічем (утворена у 1978 р.); 

- Міжнародна асоціація спорту сліпих - керує розвитком спорту осіб із вадами 
зору (утворена у 1980 р.). 

Окрім цих федерацій, на міжнародному рівні діють: 
- Міжнародний спортивний комітет глухих - здійснює керівництво спорту осіб із 

вадами слуху (створений у 1924 р.); 
- Міжнародна організація Спеціальних Олімпіад - керує розвитком спорту осіб із 

вадами розумового розвитку (утворена у 1968 р.); 
- Міжнародна асоціація спорту осіб з вадами розумового розвитку - керує 

розвитком спорту осіб із вадами розумового розвитку (утворена у 1986 р.). 
Міжнародний Параолімпійський комітет координує діяльність міжнародних 

федерацій і забезпечує проведення Параолімпійських ігор, а також тісно співпрацює з 
Міжнародним Олімпійським комітетом та іншими міжнародними спортивними 
організаціями та федераціями. Структуру Міжнародного параолімпійського комітету 
складають Національні параолімпійські комітети та Національні організації 
неповносправних (Національні контактні агентства).  

Керівництво фізкультурно-реабілітаційною та спортивною роботою інвалідів в 
Україні здійснює Український центр фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт». 
За формування національних збірних команд спортсменів-інвалідів України, підготовку 
і участь їх у Параолімпійських іграх, Спеціальних Олімпіадах, Всесвітніх іграх глухих, 
чемпіонатах світу та Європи відповідає утворений у 1992 р. Національний комітет 
спорту інвалідів України. Цей комітет об'єднує чотири національні федерації спорту 
інвалідів:  

- Всеукраїнську спортивну федерацію інвалідів із порушеннями опорно-рухового 
апарату (утворено у 1992 р.); 

- Всеукраїнську спортивну федерацію глухих (утворено у 1992 р.); 
- Всеукраїнську спортивну федерацію незрячих (утворено у 1992 р.); 
- Всеукраїнську спортивну федерацію інвалідів із вадами розумового та фізичного 

розвитку (утворено у 1993 р.). 
З активізацією демократичних процесів, гуманізацією українського суспільства 

спорт неповносправних посідає важливе місце в соціальній адаптації цієї категорії 
людей. Це, зокрема, знайшло своє відображення у цілій низці Законів України та інших 
державних програмно-нормативних документах. 

Таким чином, можливо стверджувати, що проблематика параолімпійського руху в 
сучасній українській науково-методичній літературі, незважаючи на бурхливий 
розвиток вітчизняного інвалідного спорту, висвітлена недостатньо. Бракує ґрунтовних 
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джерел з історії зародження і розвитку міжнародного параолімпійського руху та 
спортивного руху неповносправних в Україні, наукових праць, у яких би 
висвітлювалися ідейно-філософські, організаційні, медико-соціальні та інші 
гуманітарні аспекти параолімпійського руху, теоретико-методологічних розробок щодо 
методики спортивного тренування в окремих видах інвалідного спорту. 

Параолімпійський рух сьогодні є важливою складовою міжнародного спорту, 
важливим чинником забезпечення соціальної адаптації інвалідів у суспільстві, 
підтримки впевненості та віри неповносправних у власні можливості тощо. 
Параолімпійський спорт сприяє оптимізації фізичного, психічного, морального стану 
інвалідів. В умовах розбудови національної системи фізичної культури і спорту 
потреба подальшого широкого та всебічного залучення інвалідів до активних занять 
фізичними вправами розширюватиметься і набуватиме першочергового значення в 
процесах соціалізації неповносправних. 
 
РЕЗЮМЕ 

В статье рассматриваются вопросы зарождения параолимпийского движения в ХХ 
столетии, первые шаги спорта инвалидов в Европе и участия в данных соревнованиях 
спортсменов из СССР, развитие параолимпийского спорта в Украине в годы 
независимости, выявлены основные направления, проблемы и перспективы развития 
данного движения в Украине. 

Ключевые слова: Параолимпийские игры, параолимпийское движение, спорт 
инвалидов, спортивные организации инвалидов, спортивное движение инвалидов в 
Украине. 
 
SUMMARY 

The article examines the origin of Paralympic movement in the twentieth century, the 
first steps disabled sports in Europe and take part in this competition of athletes from the 
Soviet Union, the development of Paralympic sport in Ukraine since independence, identified 
key areas, problems and prospects of this movement in Ukraine. 

Key words: Paralympic Games, the Paralympics movement, disabled sports, sports 
organizations of disabled persons, disabled sports movement in Ukraine. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ ТЕНЕВОГО ПРАВА В ОТНОШЕНИЯХ РОССИИ И УКРАИНЫ 

 
С.В.Скалдуцкий  

 
АНОТАЦІЯ 

В статье рассматриваются основные аспекты теневого права в отношениях России 
и Украины. Проведен анализ основных противоречий по вопросам 
межгосударственных границ и гражданства. 

Ключевые слова: теневая сфера, теневое право, теневые отношения, российско-
украинские отношения, СНГ, интеграция. 

 
Отношения России и Украины сегодня в значительной мере отличаются от тех, 

какими они являлись в советский период. Будучи независимыми государствами, их 
внешнеполитические интересы могут как совпадать, так и различаться. Но как бы ни 
развивались отношения, на наш взгляд, задача политического руководства состоит в 
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выработке и принятии таких решений, которые были бы способны минимизировать, 
смягчить существующие и могущие возникнуть противоречия. 

В научной литературе и публицистике повсеместно встречаются утверждения об 
общности совместной многовековой истории, культуры и религии. Априори считается, 
что русский и украинский - это братские народы, отношения которых основываются на 
принципах согласия, дружбы и взаимопонимания. Многие исследователи отмечают 
значительные расхождения мнений политических элит и народов наших государств о 
внешенполитических курсах и направлениях интеграции России и Украины. 
Например, А. Пойченко пишет, что «...мировой, да и наш отечественный опыт 
показывает, что часто причины возникновения и особенно обострения конфликтов в 
отношениях между странами и народами заключается не столько в столкновении их 
интересов, сколько в амбициозности лидеров, неприятии их друг другом, в групповом 
эгоизме политической элиты»[1]. 

В силу различных, в том числе вышеназванных причин в отношениях России и 
Украины присутствует теневая сфера, структурным элементом которой является 
теневое право. 

Теневое право в российско-украинских связях и отношениях представляет собой 
скрытые, двусмысленные, неофициальные аспекты международно-правовых актов 
между ними. Такие аспекты позволяют сторонам апеллировать к ним, подчеркивая ту 
или иную выгодную для них сторону. Примеров таких аспектов много. Так, 
российская сторона в конце 2012 г. заявила, что севастопольская таможня удерживает 
под своим контролем более 14 тысяч тонн дизельного топлива, необходимого для 
выполнения Черноморским флотом поставленных перед ним задач. Это явно 
противоречит положениям базовых соглашений по флоту о невмешательстве органов 
государственной власти Украины во внутреннюю жизнь российских воинских 
формирований, обеспечении сохранности их имущества. В заявлении говорится, что 
«действия украинских таможенных органов явно не вписываются в рамки отношений 
стратегического партнерства, установившиеся между Российской Федерацией и 
Украиной»[2]. Напомним, что эти самые рамки стратегического партнерства были 
определены всего несколько месяцев назад[3]. 

Обращаясь к более ранним документам, находим пример, когда подписанное в 
многостороннем порядке соглашение забуксовало на стадии исполнения. 
Обозначенная ситуация сложилась вокруг Соглашения о зоне свободной торговли, в 
котором участвовали и Россия, и Украина[4]. Сразу же после его подписания были 
приняты многочисленные изъятия и исключения, а также различные нетарифные 
ограничения, инициатором которых преимущественно была Россия. 

Подобных противоречивых ситуаций в российско-украинском договорном праве 
немало. Их систематизация ждет своего исследования. Мы же полагаем 
целесообразным рассмотреть в рамках данной статьи два важных аспекта, касающихся 
конституционного устройства наших стран и их суверенитета. Это вопросы 
межгосударственных границ и гражданства. 

Договор о государственной границе между Россией и Украиной был подписан в 
2003 г. и вступил в силу 23 апреля 2004 г. Несколько лет занял процесс делимитации 
сухопутной государственной границы. И только 17 мая 2010 года было подписано 
Соглашение между Российской Федерацией и Украиной о демаркации российско-
украинской государственной границы. Еще полгода понадобилось на то, чтобы в 
ноябре 2010 г. создать российскую делегацию в Совместной российско-украинской 
демаркационной комиссии. На начало 2013 г. все еще не разграничен морской участок 
государственной границы между Россией и Украиной в Керченском проливе. Все это 
дало украинской стороне основания утверждать, что Россия затягивает полноценное 
оформление российско-украинской государственной границы. 
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По нашему мнению, эти утверждения имеют под собой определенные основания. 
По словам директора программ политического анализа и безопасности 
Международного центра перспективных исследований (г. Киев) В. Чумака, российская 
сторона считает, что демаркация границ послужит дополнительным барьером между 
«братскими народами», будет препятствовать приграничному сотрудничеству и т.д. В. 
Чумак считает также, что демаркация - достаточно сложный и дорогостоящий процесс. 
«Все работы обойдутся в сумму порядка 200 миллионов долларов», - добавил он[5]. 
Как нам представляется, в этих условиях возникает вопрос о целесообразности самого 
обустройства. Если оба государства нацелены на интеграцию, почему бы не 
использовать эти средства на реализацию совместного взаимовыгодного проекта, 
например в космической сфере? Как известно, перспективные наработки в этой сфере 
есть у обеих сторон. 

Свое мнение по вопросу границ высказал и директор Института внешней 
политики Дипломатической академии при МИД Украины Г. Перепелица. На его 
взгляд, основная причина затягивания в оформлении российско-украинской границы - 
«геополитические интересы России. Россия считает территорию Украины временно 
утраченной территорией... А если так - зачем обозначать границу между Украиной и 
Россией? Ведь, так или иначе, граница будет ненужной в будущем»[6]. В своем 
суждении Г.Перепелица акцентирует внимание на геополитической стороне вопроса. 
Абстрагируясь от России, зададимся вопросом: «Нужна ли самой Украине такая 
граница?». Если посмотреть на опыт Европейского союза, куда Украина стремится 
вступить, то там сегодня не говорят о национальном суверенитете и уж тем более о 
границах между членами ЕС. 

По мнению государственного инспектора Национального института проблем 
международной безопасности Украины Г. Яворской, Россия по сей день воспринимает 
Украину как часть ближнего зарубежья, «не вполне самостоятельную». Она считает 
также, что отсутствие демаркации российско-украинской границы «чрезвычайно 
осложняет переговоры с Европейским Союзом, поскольку это вопрос нелегальных 
миграционных потоков, в которых Евросоюз не заинтересован»[7]. Этот новый аспект 
проблемы также вполне может быть в скрытом российском внешнеполитическом 
резерве. Ведь противостояние в борьбе за Украину между Евросоюзом и Единым 
экономическим пространством имеет место, это очевидно, хотя и сопровождается 
противоречивыми заявлениями. 

Принимая во внимание встречающиеся в украинских СМИ высказывания о 
многовекторности украинской внешней политики, следует отметить, что интеграция на 
постсоветском простанстве не может являться препятствием для нее. В данной 
ситуации основное пряпятствие, на наш взгляд, это - пассивность и бездействие с 
обеих сторон. 

Особо остро эта проблема затрагивает приграничные регионы, в которых в общем 
проживает чуть менее 30 млн. человек. Для приграничного населения обоих государств 
вопрос границ наиболее чувствителен. Тем не менее, позитивные сдвиги в 
интеграционном направлении отмечаются именно в приграничных областях. Ярким 
примером служат ряд соглашений подписанных на уровне глав приграничных 
областей о создании так называемых еврорегионов «Слобожанщина», «Днепр» (с 
участием Беларуси), «Ярославна», «Донбасс»[8]. 

Вопрос о необходимости четкого разграничения России со своими соседями - 
странами СНГ не всегда находит однозначный ответ у исследователей. Так, один из 
них утверждает, что «за словосочетанием ближнее зарубежье первоначально стояло 
представление, согласно которому «границы Российского государства после распада 
СССР пока нельзя считать окончательными»... Сама форма высказывания требует 
неоднозначного истолкования: «страны не вполне или не по-настоящему 
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независимые», «условно зарубежные страны», «свои, но лежащие за границей 
территории»[9]. 

И это объяснимо. В интеграционных объединениях осуществляется работа по 
сближению стран-участниц, и внешние границы по своей барьерной функции 
существенно отличаются от внутренних границ. В Евросоюзе есть орган управления 
внешними границами - Европейское Агентство по вопросам управления оперативным 
сотрудничеством на внешних границах стран - членов Европейского Союза. По мере 
укрепления интеграционных процессов внутренние границы ЕС уходят в прошлое. В 
СНГ тоже ведется такая работа. В опубликованном в июле 2012 г. Докладе, 
посвященном 20-летию Совета командующих Пограничными войсками СНГ, 
говорится о том, что главным итогом двадцатилетней деятельности Совета стало 
создание базовых основ целостной системы обеспечения пограничной безопасности на 
внешних границах постсоветского пространства[10]. Справедливости ради следует 
отметить, что не все страны СНГ признают концепцию внешних границ Содружества. 

Таким образом, в международно-правовом оформлении российско- украинской 
государственной границы имеются определенные проблемы. В основании этих 
проблем лежат рассмотренные выше причины. Нерешенность этого вопроса создает 
предпосылки для развития теневой сферы в отношениях двух стран. При всей 
значимости этого вопроса следует отметить такое обстоятельство. Между отдельными 
странами ближнего зарубежья вообще нет границ, и от этого их отношения не 
ухудшились. Например, государственная граница между Россией и Белоруссией на 
сегодняшний день какими-либо договорами не определена и на местности не 
обозначена. 

Другим важным вопросом правовых отношений между Россией и Украиной 
является проблема двойного гражданства. Верховная Рада Украины с недавних времен 
изучает ситуацию с двойным гражданством, которое годами распространялось в 
стране, несмотря на то, что Конституция определяет единое гражданство. 
Законопроекты, принятые в первом чтении в 2010 г., устанавливают за укрывательство 
факта двойного гражданства наказание до пяти лет лишения свободы. Вопрос о 
двойном гражданстве приобретает такое значение потому, что в России и Украине 
имеются к нему разные подходы. Российская Федерация в некоторых случаях признает 
двойное гражданство, например, в случае, если паспорт другого государства ее 
гражданин получил до 2002 г. и если гражданин постоянно проживает на территории 
другого государства. В Украине же двойное гражданство запрещено, однако этот 
запрет не закреплен законодательно. 

У двойного гражданства, как и в большинстве других вопросов, есть как 
минимум две стороны. Отрицательная сторона двойного гражданства состоит в том, 
что в случаях с бипатридами возникают особые вопросы. Они касаются военной 
службы, доступа к государственной службе, сведениям, составляющим военную тайну, 
уголовной ответственности по статье об измене родине и пр. Существуют и другие 
отрицательные факторы двойного гражданства, которые описаны в литературе[11]. 

Одновременно имеются и положительные аспекты, способствующие введению 
двойного гражданства. В отношении российского и украинского народов это, прежде 
всего, теснейшая связь между ними. Поэтому даже руководители высокого уровня 
поддерживают идею двойного гражданства. Так, бывший Председатель Донецкой 
облгосадминистрации А. Близнюк выступал за законодательную легализацию 
двойного гражданства в перспективе. Губернатор отмечал, что, учитывая развитие 
общества, «двойное гражданство - это правильный путь. Но это все должно быть 
сделано только лишь законным, цивилизованным путем»[12]. 

Однако это мнение не является доминирующим среди украинских политиков 
высшего звена. В последние годы внесен ряд изменений в Закон Украины «О 
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гражданстве Украины». Эти изменения направлены на более жесткий контроль за 
возможностью обретения украинским населением гражданства других стран. В 
Пояснительной записке к проекту Закона Украины «О внесении изменений в Закон 
Украины «О гражданстве Украины» (в отношении устранения коллизий, которые 
разрешают двойное гражданство» приводится ряд интересных идей[13]. Отмечается, 
что в соответствии со ст. 4 Конституции Украины в стране предусматривается единое 
гражданство. Однако существующая коллизия в украинском законодательстве 
позволяет получать двойное гражданство и не нести за это ответственности. Между 
тем, двойное гражданство имеет минусы, о которых уже говорилось выше. 
Законопроект направлен на то, чтобы ужесточить меры контроля за приобретением 
двойного гражданства. 

В Пояснительной записке к законопроекту говорится также о том, что ситуация с 
массовым наличием двойного гражданства Украины «не может не беспокоить 
государство, так как она содержит угрозу национальной безопасности страны, создает 
предпосылки для внешнего вмешательства во внутренние дела Украины. Наличие 
двойного гражданства позволяет лицам с двойным гражданством в одном из 
государств действовать безответственно, не обращая внимания на требования законов, 
не останавливаясь перед возможностью привлечения к уголовной ответственности». 

На пленарном заседании Верховной Рады Украины в отношении этих 
законопроектов был высказан ряд соображений [14]. Народный депутат Украины Рады 
В.В. Терен сообщил, например, что только в Израиле более 50 тысяч человек являются 
владельцами украинских и израильских паспортов. По данным прокуратуры 
Севастополя, на конец 2008 г. 1595 военнослужащих Черноморского флота - граждан 
России незаконно получили паспорта граждан Украины. По данным этого депутата, 
около 20 тыс. граждан России только в Севастополе имеют украинские паспорта. 

Таким образом, отдельные депутаты говорят об угрозах национальной 
безопасности Украины и возможности некоторых политиков избежать украинской 
юрисдикции. В украинских СМИ имеется информация о том, что бывший глава 
Государственного управления делами Украины И. Бакай в декабре 2004 г. выехал в 
Россию, а весной 2005 г. против него было возбуждено уголовное дело [15]. Весной 
2010 г. это дело было закрыто, и И. Бакай получил возможность беспрепятственно 
посещать Украину. В 2005 г. по политическим мотивам выехал в Россию и бывший 
министр внутренних дел Украины Н. Билоконь. После смены политического режима в 
Украине все обвинения против него были сняты, и он получил возможность вернуться 
на родину. 

Россия проводит противоположную политику, направленную на облегчение 
получения российского гражданства нашими соотечественниками. При этом 
соотечественниками согласно закону могут считаться практически все граждане 
бывшего Советского Союза. То же самое касается зарубежных граждан, которые 
приезжают в Россию по программе добровольного переселения. Противоположная 
направленность развития российского и украинского права в отношении гражданства 
создает предпосылки для расширения теневой сферы в отношениях между ними. 

Сотни тысяч трудовых украинских мигрантов, работающих в России, были бы 
заинтересованы в сближении законодательства о гражданстве. Сегодня они 
вынуждены каждые три месяца обновлять миграционную карту. Но ведь проблему 
можно было бы решить и путем присоединения Украины к Единому экономическому 
пространству. В документах ЕЭП, которые вступили в силу 1 января 2012 г., 
предусмотрены четыре свободы: движение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. 
За счет усиления интеграционного взаимодействия можно было бы решить и эту 
коллизию. 

На наш взгляд, сущность теневого права как структурного элемента теневой 
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сферы в российско-украинских отношениях отражается во множестве противоречий, 
содержащихся в действующих между ними международно-правовых документах. Как 
нам представляется, оптимальный путь разрешения противоречий - укрепление 
интеграционного взаимодействия между Россией и Украиной, его расширение по всем 
возможным направлениям. Сохранение существующих недостатков в механизме 
разрешения противоречий приведет к росту теневой сферы в российско-украинских 
отношениях. 

История показала, что курс на абсолютную независимость, который был 
характерен для первых этапов после возникновения стран СНГ, в условиях роста 
взаимозависимости стран мира не приведет к устойчивому развитию стран региона. 
Очевидно, что более тесные интеграционные связи отвечают национальным интересам 
всех сторон. Эти теоретические разработки должны реализовываться на практике. В 
этой связи приведем мнение одного из экспертов в области российско-украинских 
отношений: «Что тормозит построение конструктивных отношений между нашими 
государствами по тем направлениям, которые действительно важны для их граждан? В 
межпарламентском сотрудничестве Украины и России мы видим преимущественно 
лозунги и декларации, оно совершенно не касается конкретных проблем: 
приграничных, правового статуса украинцев за рубежом, соглашений между вышими 
учебными заведениями, квот на рабочую силу и т.д.»[16]. Но для этого требуются не 
декларации, а конкретные шаги. 

Одной из причин роста теневой сферы в российско-украинских связях, а также 
сдерживания интеграционных устремлений является недостаточный профессионализм 
тех, кто занимается управлением этими отношениями. Порой, причины этого 
непрофессионализма носят субъективный характер. 

Указанные выше противоречия могут быть разрешены при четком понимании 
того, что без понимания прошлого нет будущего. В сложившихся условиях важно 
понять, что сегодня амбиции в межгосударственных отношениях должны уйти на 
второй план, т.к. «...амбициозная нарочитая идеологизация проблем развития 
межгосударственных отношений пагубно сказывается на украинско-российских 
отношениях, ведет к взаимоотталкиванию Украины и России»[17]. 

 
РЕЗЮМЕ 

У статті розглядаються основні аспекти тіньового права у відносинах Росії і 
України. Проведено аналіз основних протиріч з питань міждержавних кордонів і 
громадянства. 

Ключові слова: тіньова сфера, тіньове право, тіньові відносини, російсько-
українські відносини, СНД, інтеграція. 
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The article deals with the main aspects of shadow law in the Russian- Ukrainian 
relationships. The analysis of the basic contradictions on the issues of inter-state borders and 
citizenship was held. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті розглядається інтеграція України до Європейського Союзу у період з 
2010 по 2013 рр. Автор аналізує рішення самітів Україна-ЄС, їх здобутки і перспективи 
та робить висновок, що найближчим часом Україні слід більш чітко визначитися із 
зовнішньополітичним курсом. Це необхідно зробити тому що, з одного боку, на 
законодавчому рівні євроінтеграція залишається пріоритетним напрямком зовнішньої 
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політки, а з іншого - по суті відбувається поступове віддалення України від 
Європейських структур та її зближення із Росією. 

Ключові слова: інтеграція, Україна, ЄС, зовнішня політика, позаблоковий статус, 
демократія. 
 

Стратегічним напрямом зовнішньої політики України, починаючи з 1990-х років, 
залишається її інтеграція до ЄС, що має суттєво сприяти забезпеченню реалізації в 
Україні принципів демократії, верховенства права, ефективного захисту прав і 
основних свобод людини. Однак незважаючи на те, що на законодавчому рівні 
«забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, правовий 
простір з метою набуття членства в Європейському Союзі» визначено пріоритетним 
напрямком зовнішньої політики України, на справі, останніми роками абсолютний 
пріоритет євроінтеграції піддається перегляду, бо мета набуття членства в ЄС більше 
не відповідає сучасним реаліям. Тим більше, що і в самому Союзі поки не бачать 
перспективи членства для України, і відносини між двома державами розвиваються 
дуже складно через ризики в нашій країні для розвитку демократії, відсутність 
необхідних реформ в галузі судочинства, застосування вибіркового правосуддя проти 
окремих представників української оппозиції. Тому, на наш погляд, дуже актуальним є 
розгляд питання про взаємовідносини між Україною та ЄС впродовж президентства 
В.Януковича. 

Проблема євроінтеграційних процесів в Ураїні в першій рік президентства 
В.Януковича була розглянута П.М.Тригубом та О.П.Тригубом. Автори простежили хід 
переговорів України з Європейським Союзом та дійшли висновку, що їх результати 
залишаються доволі скромними [1]. І.Я.Тодоров у своїй статті розглядає 
євроінтеграцію України та євроатлантичне співробітництво в контексті позаблоковості 
нашої держави. Автор робить висновок, що українська зовнішня політика повернулася 
до багатовекторності, що передбачає зближення з Росією та дуже  млявий процес 
євроінтеграції. Укладання Угоди між Україною та ЄС гальмується 
внутрішньополітичними процесами в Україні[2]. На наш погляд, проблема 
євроінтеграції України з 2010 по 2013 рр. у науковій літературі висвітлена недостатньо, 
потребує подальших досліджень аналіз рішень останніх самітів Україна-ЄС, також 
вплив політики Росії на українську зовнішню політику.  

Мета статті – проаналізувати процес європейської інтеграції України та вплив на 
взаємовідносини Україна-ЄС російського фактору. 

З приходом до влади Президента Віктора Януковича та його команди в лютому 
2010 р. сталися істотні зміни в зовнішній політиці України. Вони знайшли своє 
відображення в Законі України «Про Засади внутрішньої та зовнішньої політики» від 3 
червня 2010 р. [3], згідно з яким європейський стратегічний курс України чітко 
визначений в якості найвищого пріоритету та основного вектору розвитку України, що 
визначає зміст суспільних перетворень і основну спрямованість її зовнішньої та 
внутрішньої політики. За таке рішення свої голоси віддали 253 депутати. Разом з тим в 
законопроекті також чітко прописано, що статус України буде позаблоковим.  

Відповідно до Закону України “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики”, 
позаблоковість означає “неучасть України у військово-політичних союзах, 
пріоритетність участі у вдосконаленні та розвитку європейської системи колективної 
безпеки, продовження конструктивного партнерства з Організацією 
Північноатлантичного договору та іншими військово-політичними блоками з усіх 
питань, що становлять взаємний інтерес”. Причому, мотивом появи та головним 
контекстом цього пункту Закону є відмова України від набуття членства в НАТО.  

Перегляд зовнішньополітичного курсу України у 2010 р. виглядає начебто 
виправданим саме набором обставин, які склалися на той час усередині країни і за 
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кордоном та які вимагали певних змін: 1) небезпечна поляризація суспільства з питань 
вступу України до НАТО; 2) жорсткий спротив Росії виходу зі сфери її впливу 
пострадянських країн, зокрема вступу до НАТО України, – з використанням як 
політичних, так і економічних важелів тиску; 3)  брак зовнішніх гарантій безпеки 
України, в т.ч. через розбіжності позицій країн НАТО та ЄС стосовно Росії, яка, на 
відміну від України, залишається головним об’єктом уваги Заходу на пострадянському 
просторі; 4) гальмування євроатлантичної інтеграції України через її власну 
недостатньо конструктивну політику, а також неготовність самого Альянсу надати 
членство Україні внаслідок пріоритетності інших проблем[4].  

У цій ситуації, на думку українського політичного керівництва, проголошення 
позаблокового статусу разом з укладеними двома місяцями раніше Харківськими 
угодами з Росією мали б сприяти вирішенню відразу кількох питань: 1) отримання 
знижки ціни на російський газ; 2) зменшення напруженості у відносинах з Росією та 
політичної поляризації всередині країни; 3) економічне зближення з Росією в 
розрахунку на додаткові преференції; 4) забезпечення певного простору для маневру в 
майбутніх відносинах у трикутнику НАТО-Україна-Росія. 

Проте, результати реалізації позаблокової політики впродовж двох останніх років 
є далекими від очікуваних. “Знижка” на газ виявилася таким навантаженням на 
економіку, що український Уряд змушений шукати альтернативні джерела його 
придбання – навіть у європейських країнах, до яких російський “Газпром” продає газ за 
нижчою, порівняно з Україною, ціною. Замість потепління відносин з Росією, Україна 
отримала з її боку зростання тиску стосовно інтеграції до Митного союзу та Єдиного 
економічного простору – з відповідною зміною приводу для поляризації всередині 
українського суспільства (з антинатовської на антиросійську). Запропоновані проекти 
україно-російського економічного зближення загальмувалися мірою усвідомлення 
українським керівництвом та економічними групами на власному досвіді справжніх 
намірів російської сторони – отримати доступ до критично важливих активів, ресурсів і 
через економічну кооперацію назавжди прив’язати Україну до Росії, позбавивши її 
політичної незалежності. Через неефективну політику, українська влада позбавила себе 
маневру, опинившись під тиском: як економічним (зокрема, з одного боку, вимог МВФ, 
а з іншого – протестних акцій в суспільстві з приводу податків і пільг), так і політичним 
(вимог з боку як Заходу, так і Росії – визначитися стосовно інтеграційних планів, 
дотримуватися принципу верховенства права, припинити переслідування опозиційних 
лідерів тощо).  

З огляду на це, законодавче закріплення позаблоковості, замість забезпечення 
умов розвитку України, законсервувало наявний стан справ. За умов позаблоковості та 
з урахуванням реального стану не досить підготовленої з питань безпеки нової команди 
української влади, дипломатії (особливо на найбільш загрозливих російському, 
румунському та угорському напрямах) і Збройних Сил (ЗС), а також тенденції 
зосередження зусиль на безпеці державного апарату, а не суспільства, Україна 
опинилася в ситуації не просто дефіциту зовнішньої безпеки, а “безпекового дефолту” 
– неспроможності запобігти і протидіяти можливим загрозам суверенітету, 
територіальній цілісності та недоторканності кордонів. 

Довго така ситуація тривати не може: тенденції змін у балансі зовнішніх впливів і 
власних ресурсів – не на користь України. Тому не лише декларувати, але й 
реалізовувати на практиці один із векторів розвитку все ж таки доведеться. Як 
доведеться обирати пріоритетний напрям співробітництва з безпековими організаціями. 
Насправді, необхідності відмовлятися у 2010р. від курсу євроатлантичної інтеграцію не 
було – треба було чітко визначити забезпечені ресурсами цілі, терміни їх досягнення, 
утримуватися від гучних політичних декларацій, зосередитися на внутрішніх реформах, 
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які наближують Україну до європейських стандартів, і на цих позиціях продовжувати 
та розвивати співробітництво з НАТО та “іншими військово-політичними блоками”[5].  

Чинна політика позаблоковості, позбавляє Україну перспектив членства в НАТО, 
обмежує її можливості із забезпечення національної безпеки – лише за рахунок 
партнерства з “іншими військово-політичними союзами” і власних, досить обмежених 
ресурсів, – підштовхує її до участі в примарних проектах “удосконалення та розвитку 
європейської системи колективної безпеки” та, в результаті, залишає Україну наодинці 
з незрівнянно могутнішою Росією. 

Загалом зовнішня політика України в 2010-2011 рр., за експертними оцінками, 
практично повністю визначалася Президентом В.Януковичем (за підтримки МЗС). 
Верховна Рада, в якій працювала “машина для голосування” Партії регіонів, практично 
не мала самостійного впливу[6]. Стосовно євроінтеграції, нове укранське керівництво 
визначило пріоритетом зовнішньої політики набуття членства в Європейському Союзі. 
Тому, починаючи з 2010 р. активізувалися переговори з ЄС щодо вирішення питання 
про асоціацію з європейським співтовариством.  

У листопаді 2010 р. на саміт у Брюссель вперше після обрання президентом 
прибув Віктор Янукович. На цей час Генеральна прокуратура вже висунула 
звинувачення Юлії Тимошенко за "газовою справою". На саміті був представлений 
План дій щодо запровадження безвізового режиму. Він містив 60 пунктів і передбачав 
ухвалення нових законів або модернізацію чинних у 15-ти сферах, розробку семи 
національних стратегій[7]. Президент Ради ЄС Герман ван Ромпей та президент 
Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу відзначили прогрес, досягнутий у відносинах 
Україна - ЄС, проте водночас наголосили на виконанні Україною усіх зобов'язань, 
пов'язаних із візовою політикою. Також сторони знову підтвердили спільне 
зобов’язання щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС з метою 
забезпечення поступової інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС[8].  

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[9].  

У 2011 р. якісний стан відносин України з ключовими зовнішніми партнерами 
погіршився. В Європейському Союзі з тривогою спостерігали за подіями в Україні, 
зосереджуючи увагу на ризиках для демократії, а також на невідповідності дій влади 
елементарним нормам правової держави. Зокрема, констатувалося застосування 
вибіркового правосуддя проти окремих членів попереднього Уряду та його глави - 
лідера нинішньої опозиції Ю.Тимошенко, утиски преси та інші факти, що разом 
значною мірою підривають перспективи євроінтеграції України. Безперспективною 
виявилася теза “рух України до ЄС не має бути заручником долі однієї людини 
(Ю.Тимошенко)”. Подібні “словесні маневри” не знайшли розуміння в Європі[10].  

Тому 15-й саміт Україна-ЄС у листопаді 2011 р. проходив у важкій та напруженій 
атмосфері. Президент Європейської Комісії Жозе Мануель Баррозу та президент 
Європейської Ради Герман ван Ромпей у схваленому в Києві документі наголосили, що 
підписання та ратифікація Угоди про асоціацію залежатиме від стану демократії в 
Україні. "Ми хочемо просуватися до підписання і ратифікації Угоди про асоціацію 
настільки швидко, наскільки це можливо, але це залежатиме від політичних умов. У 
цьому сенсі низка недавніх внутрішніх процесів в Україні призвела до важкої 
атмосфери у відносинах між нею та Євросоюзом", -зазначив Герман ван Ромпей[11]. На 
цей час Юлія Тимошенко була засуджена до семи років тюрми. Представники ЄС 
відзначили, що шлях для технічної підготовки Угоди про асоціацію між Україною та 
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ЄС, включаючи ЗВТ, відкритий, але подальше просування - у руках української 
влади[12].  

25 лютого 2013 в Брюсселі за участю президента України Віктора Януковича, 
голови Європейської ради Германа Ван Ромпея та голови Єврокомісії Жозе Мануеля 
Баррозу відбувся черговий саміт Україна-ЄС. За підсумками переговорів сторони 
прийняли спільну заяву, що складалася з 16 актуальних питань українсько-
європейських відносин. У підсумковій заяві говорилося, що лідері мають намір 
підписати угоду про асоціацію Україна-ЄС вже під час проведення Вільнюського 
саміту «Східного партнерства» у листопаді 2013 р. Але підписання угоди можливо 
лише у випадку якщо Україна продемонструє відчутній прогрес у трьох сферах, 
визначених на двосторонньому саміті 2011 року, а також у висновку Ради ЄС із 
закордонних справ від 10 грудня 2012 року. Європейські лідери висловили повну 
підтримку працюючої в Україні спостережної місії Європарламенту, очолюваною 
колишнім президентом Європейського парламенту Петом Коксом і екс-президентом 
Польщі Олександром Кваснєвським. Глави ЄС підкреслили, що верховенство права з 
незалежною судовою системою є найважливішим елементом фундаменту Угоди про 
асоціацію. Глави ЄС обговорили ключові моменти судової реформи в Україні, а також 
привітали прийняття Україною нового Кримінально-процесуального кодексу, нового 
закону про адвокатуру, а також впровадження Національного превентивного механізму 
проти тортур. Представники ЄС особливо підкреслили на необхідності проведення 
повномасштабної судової реформи відповідно до європейських стандартів. Україна в 
свою чергу висловила зобов'язання щодо виконання судових рішень Європейського 
суду з прав людини, а також рекомендацій Ради Європи стосовно умов тримання під 
вартою та надання медичної допомоги людям в ув'язненні. Крім того, сторони взяли до 
уваги заяви Європейського парламенту і Верховної Ради про взаємну інтеграцію та 
підкреслили важливість імплементації всіх рекомендацій ОБСЄ щодо парламентських 
виборів в Україні. Європейські лідери привітали підписання договору про надання 
Євросоюзом Україні макрофінансової допомоги у розмірі 610 млн. євро, яке доповнить 
майбутня угода між Україною і Міжнародним валютним фондом. Також в заяві 
згадується газотранспортна система України. Євросоюз підкреслив надзвичайну 
важливість ГТС для країн Євросоюзу, запевнивши, що продовжить допомагати Києву в 
питаннях модернізації ГТС як частини європейської енергосистеми. Крім того, 
Брюссель зобов'язався допомагати Україні в питаннях виділення коштів на 
реконструкцію трубопроводу Уренгой-Помари-Ужгород. У спільній заяві ЄС привітав 
успіхи Києва на шляху лібералізації візового режиму з Євросоюзом. Брюссель 
розраховує на продовження діалогу і виконання всіх умов для скасування віз 
українським громадянам. Також Євросоюз висловив сподівання, що Україна на посаді 
глави ОБСЄ посилить вплив цієї організації в світі[13].  

Щодо наслідків саміту Україна-ЄС для зовнішньої політики України думки 
експертів розділилися на три майже рівні групи. Відносна більшість експертів упевнені, 
що вплив ЄС на Україну послабиться, ЄС буде мовчазним спостерігачем за процесами 
в Україні. Ще майже третина експертів вважають, що Україна буде все більше входити 
в зону впливу Росії, будуть розпочаті переговори про вступ до Митного союзу і стільки 
ж експертів упевнені, що Україна залишиться над інтеграційними процесами. Щодо 
впливу саміту на розвиток внутрішньої ситуації в Україні, думки експертів розділилися 
практично навпіл: одні вважають, що саміт не буде мати ніяких наслідків, а інші 
впевнені, що влада діятиме всупереч вимогам ЄС і досягнутим на саміті рішень. 
Більшість експертів упевнені, що одні вимоги, висунуті ЄС, влада намагається 
виконати (вимоги щодо лібералізації візового режиму, реформи, необхідні для 
підготовки до початку поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, а також 
схвалення Виборчого кодексу України), а інші – проігнорувати (вимога 
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неприпустимості застосування вибіркового правосуддя і звільнення політичних 
ув'язнених)[14]. Таким чином, саміт Україна-ЄС, проведений 25 лютого 2013 року слід 
розглядати як проміжний етап у зближенні України з ЄС, а також як важливий крок на 
шляху зближення позицій та пошуку компромісу. 

Загалом, аналізуючи рішення самітів Україна-ЄС з 2010 по 2013 рік, їх можна 
оцінити як безрезультативні. Євросоюз має небезпідставно багато претензій до 
України. Попри обіцянки влади провести успішні реформи у правовій системі 
(покращити ситуацію з дотриманням прав людини, припинити вибіркове правосуддя, 
посилити незалежність суддів, удосконалити виборче законодавство), досягнуті 
результати далеко не найкращі. Лідер опозиції Ю.Тимошенко залишається за ґратами, 
Ю.Луценко нещодавно наказом Президента України був помилуваний та випущений з 
під варти. Тому успіх України на шляху до ЄС залежатиме вже не від вміння 
українських можновладців і дипломатів переконати європейців у серйозності взятих 
зобов’язань провести ґрунтовні реформи, а у випадку підписання угоди виконати так 
звані acquis communautaire ЄС, а від реальних кроків, які Брюссель очікує від Києва до 
травня 2013 року. Важливо наголосити, що позиція ЄС на переговорах значною мірою 
враховувала не лише економічні вигоди від підписання угоди про вільну торгівлю, а й 
ціннісну підвалину Євросоюзу – повагу до дотримання прав людини. Вимогами для 
підписання Угоди про асоціацію у листопаді 2013 року ЄС назвав удосконалення 
виборчого законодавства і реформу судової системи з наголосом на тому, що треба 
забезпечити незалежність суддів та лібералізувати економіку. Українська влада 
підтвердила готовність виконати умови Європейського Союзу. Наразі можна 
прогнозувати два варіанти розвитку подій. Згідно з першим, підписання Угоди у 
листопаді 2013 році відбудеться, оскільки це також вигідно ЄС як амбіційному 
геополітичному гравцю. У другому варіанті підписання Угоди відкладуть на 
невизначений час, після чого розпочнеться зближення України з Росією[15].  

Свою точку зору про перспективи європейської інтеграції України в контексті 
вибіркового судочинства та відсутності обіцяних реформ висловила і доктор 
політології, викладач Західного Паризького університету та Паризького Інституту 
політичних досліджень Юлієя Шукан. На її думку, в Європейському Союзі вважають 
саміт Східного партнерства, який відбудеться в Вільнюсі в листопаді нинішнього року, 
влучним моментом до підписання угоди з Україною. Проте ЄС і далі чекає від 
української влади чіткого й якісного прогресу в декількох галузях. Він вимагає, 
зокрема, знайти адекватне рішення в справах із застосуванням вибіркового судочинства 
щодо Юлії Тимошенко та Юрія Луценка, реформувати правову систему так, щоб 
забезпечити її незалежність та виключити на майбутнє зловживання судовою владою, 
реформувати прокуратуру та ухвалити Виборчий кодекс. Києву буде складно 
представити західним урядам довічне ув’язнення Тимошенко саме як адекватне й 
прогресивне рішення. Це поставить під загрозу підписання самої угоди[16].  

Водночас, не треба забувати, що 27 членів Європейського Союзу не є 
одностайними між собою. Існує очевидне протистояння, з одного боку, між Польщею 
та Балтійськими країнами, що непокояться через нові геополітичні проекти Росії на 
пострадянському просторі та  підштовхують ЄС до швидкого зближення з Україною, 
та, з іншого боку, між такими країнами, як Франція, які стурбовані відступами від 
стандартів правової держави в Україні, використанням судочинства в політичних цілях, 
і котрі вимагають, до підписання угоди, відповідності взятим зобов’язанням. Фінальне 
рішення залежатиме від результатів протистояння цих двох позицій в середині ЄС.  

У той же час серйозною противагою євроінтеграційним прагненням України 
залишається політика Росії. Згідно з новою концепцією зовнішньої політики РФ, 
прийнятою 12 лютого 2013 року, Україна є головним партнером СНД для Росії. Згідно з 
цією ж концепцією, Росія буде всіляко сприяти інтеграційним процесам на 
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пострадянському просторі із залученням України. Починаючи з 2010 р., Президент 
України В.Янукович намагається на рівноправній основі розвивати стратегічне 
партнерство із Росією, в тому числі співпрацю України з Митним союзом. За його 
висловом, подальший розвиток стосунків з Митним союзом буде спиратися на нову 
договірну базу щодо угод про вільну торгівлю та можливу пакетну угоду про 
співпрацю за формулою «3+1»[17]. У липні 2012 р. була підписана Декларація про 
зміст українсько-російського стратегічного партнерства. У Декларації зафіксовані 
основні цілі стратегічного партнерства між Україною і Росією: поглиблення 
двостороннього співробітництва; надання взаємної підтримки у проведенні соціально-
економічних реформ, модернізації економіки, зміцненні правової демократичної 
держави та розвитку громадянського суспільства; зміцнення дружби і розвиток 
співробітництва між народами. Було також визначено основні сфери російсько-
українського співробітництва - політична, економічна, природоохоронна, науково-
технічна та культурно-гуманітарна сфери, у тому числі в галузі науки, освіти, 
інформації, спорту, туризму, молодіжної політики тощо, а також базові напрямки 
співробітництва в зазначених галузях. У рамках виконання довгострокової Програми 
економічного співробітництва України і Російської Федерації та інших двосторонніх 
документів Сторони докладуть зусиль для забезпечення повноцінного функціонування 
режиму зони вільної торгівлі без вилучень та обмежень, з урахуванням відповідної 
роботи в рамках Співдружності Незалежних Держав, надаючи особливу увагу 
лібералізації заходів захисту ринку у двосторонній торгівлі товарами. У Декларації 
констатувалося, що Україна та Російська Федерація виступають за 
взаємодоповнюваність інтеграційних процесів, що здійснюються в рамках Євразійської 
економічної інтеграції і Європейського Союзу. Заявлено, що Сторони надають важливе 
значення багатосторонньому співробітництву в рамках Співдружності Незалежних 
Держав, розглядаючи таке співробітництво в руслі загальноєвропейських тенденцій. 
Вони будуть і надалі робити внесок у розвиток та зміцнення СНД на благо своїх 
народів, надаючи особливу увагу підвищенню ефективності спільних соціально-
економічних і гуманітарних програм держав-учасниць Співдружності[18].  

Щоб завадити подальшій європейській інтеграції України та створенню зони 
вільної торгівлі між Україною та ЄС, Росія примушує Україну до визначення із 
умовами вступу до Митного союзу. Так, посол Росії в Україні М.Зурабов вважає, що 
Україна має прийняти рішення з приводу співпраці з МС протягом півроку. Відповідні 
переговори щодо вироблення взаємоприйнятного механізму взаємодії України з 
Митним союзом відбулися між лідерами України та Росії 18 грудня 2012 р. у 
Москві[19].  

Ще категоричніше висловився з приводу євроінтеграційних прагнень України 
Володимир Путін: «Ми знаємо, що Україна веде переговори щодо створення з 
Євросоюзом зони вільної торгівлі. Рівень митного захисту, який Україна обговорила 
собі при вступі до СОТ, більш ніж в два рази нижче, ніж наш єдиний митний тариф. І 
навіть у разі приєднання Росії до СОТ на тих підставах, які ми зараз для себе визначили 
з партнерами по переговорах СОТ, він майже не зміниться - він буде в два рази вище, 
ніж український. Це означає, що якщо Україна створить зону вільної торгівлі разом з 
Євросоюзом і змушена буде поступитися по багатьом позиціям, чутливим для 
української економіки, то вона, зрозуміло, розраховуватиме на те, що ці товари підуть 
на російський ринок. А ми не зможемо цього дозволити собі зробити», - попередив 
Путін [20]. Тобто позиція Москви є принциповою. Не може бути пільгових умов по 
імпорту українських товарів у країни МС, якщо Україна не зрівняє всі ввізні мита на 
імпорт товарів з ЄС. Однак цей варіант не влаштовує владні групи України. І причину 
їх невдоволення легко проілюструвати цифрами. Так, за даними екс-міністра фінансів 
Віктора Пинзеника, бюджету РФ дістаються 88% всіх митних платежів, отриманих від 
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переміщення товарів на / з території МС. В рамках Митного союзу середньозважений 
імпортний тариф - 9,43%, в Україні - 4,45%. Їх зрівнювання спричинить конфлікти з 
СОТ, призведе до подорожчання західного обладнання, необхідного для модернізації 
промисловості, з подальшим заміщенням машин і устаткування на російські. 

Враховуючи те, що економіка України знаходиться в катастрофічному стані, їй 
дуже важко буде витримати тиск з боку Росії. У 2013 р. вітчизняна економіка вступила 
з симтомами дуже серйозної кризи. За останні 6 місяців відбувається спад 
промислового виробництва (у вересні – на 7%, жовтні – на 4,2%, листопаді – на 3,7%). 
Основні причини такого спаду – високі ціни на газ для хімічної промисловості, яка 
програє конкуренцію білоруським та російським кампаніям, високі світові ціни на 
сталь, а також скорочення обсягів виробництва в машинобудуванні. У той же час 
дефіцит зведеного платіжного балансу України в жовтні 2012 р. склав $1 млрд 999 млн. 
У порівнянні з показниками прошлого року  ($1 млрд 566 млн.) дефіцит виріс на 
26,65%. Причина - в триваючому зростанні імпорту дорогих нафтопродуктів і газу, а 
так само в скороченні експорту товарів і послуг, в першу чергу, через погіршення 
світової кон'юнктури на ринку металу. Негативне сальдо торгового балансу України за 
9 місяці 2012 року (це самі "свіжі" дані) склало $ 11 млрд 474 600 000 в порівнянні з $ 9 
млрд 588 600 000 за аналогічний період минулого року. При цьому коефіцієнт покриття 
експортом імпорту склав 0,82 (за 9 місяців 2011 року - 0,84)[21].  

У таких важких умовах, Україна за словами прем'єр-міністра України Миколи 
Азарова, повинна співпрацювати і з Росією, і з Європейським Союзом. Прем'єр-міністр 
України переконаний, що потрібно прагнути всюди захищати свої національні 
інтереси. "Були визначені всі основні параметри нашого руху в бік Європейського 
Союзу. Рух у напрямку митного союзу з Росією теж відповідає національним інтересам 
України. Вона - найважливіший торговельний партнер, з яким пов'язана третина 
нашого товарообігу. Ця реальність диктує нам необхідність знаходити консенсус", - 
заявив Азаров[22].  

Можна виділити і деякі плюси для України від вступу до Митного союзу. Згідно з 
результатами дослідження Центру інтеграційних досліджень Євразійського банку 
розвитку, Інституту народногосподарського прогнозування РАН, Інституту економіки 
та прогнозування НАН, інтеграційний ефект для України від вступу до МС дасть у 
перспективі зростання ВВП на 6% (для Білорусі - на 14%, для Казахстану - на 3,5%, для 
Росії - на 2%). Це може бути забезпечено, в тому числі, завдяки нарощуванню 
високотехнологічного виробництва (зростання частки машинобудування у ВВП з 6 до 
9%). Найвідчутнішим короткостроковим ефектом від вступу до Митного союзу для 
України буде зниження ціни на газ на $ 100-200 за 1000 кубометрів. Що з точки зору 
валютних резервів означатиме економію близько $ 4 млрд у рік на сплату вартості газу. 
Однак цього буде явно недостатньо, щоб закрити розрив у зовнішньому фінансуванні. 
А кредитів для рефінансування боргу МВФ росіяни, як відомо, не пропонують. Зате 
пропозиція Путіна позбавляє Кабмін Азарова від необхідності займатися такими 
непопулярними реформами[23].  

У той же час, як звернули увагу в Інституті економічних досліджень та 
політичних консультацій, для України країни Митного союзу не є основними 
споживачами високотехнологічного експорту: майже дві третини українського 
високотехнологічного експорту продаються в країни поза Митним союзом, в т.ч. 37% - 
в країни ЄС-27. Отже, Митний союз, в який активно примушує вступити Україну 
Володимир Путін, гарантує знижку на газ, не б'є по кишені, але і не гарантує нових 
кредитів. А крім того, загрожує втратою суверенітету - спочатку економічного, а там 
недалеко і до політичного розчинення України. 

За висловлюванням народного депутата Верховної Ради, колишнього міністра 
фінансів Віктора Пинзеника, якщо Україна приєднається до Митного союзу, то за 



ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, № 1 (51), 2013 р. 

  244

підсумками року втратить 110 млрд. грн. митних зборів. "Сорок відсотків доходів 
державного бюджету оплачує українська митниця. Це ПДВ, акциз, це імпортне мито з 
імпортних товарів. В абсолютній сумі це 110 млрд. гривень в рік. У разі створення 
Митного союзу митний контроль стає загальним, немає внутрішніх митних кордонів. І 
це означає, що 110 млрд гривень потрапляє не в український бюджет, а, вибачте, в 
общак", - сказав він. Депутат додав, що з цієї суми найбільше буде отримувати Росія. У 
чинному складі Митного союзу, до якого входить Росія, Казахстан і Білорусь, 88% 
митних платежів відходять РФ, 7,3% - Казахстану, 4,7% - Білорусі. В.Пинзеник також 
зазначив, що рішення у Митному союзі ухвалюються при домінуванні Росії[24].  

На думку ще одного з народних депутатів України В.Наливайченка, Митний союз 
є нічим іншим, як корупційним механізмом відмивання українського мита в іншу 
державу, - в наднаціональний орган у Москву. Наприклад, у Білорусь повертається 
лише 4,7% загальних митних надходжень. Україна при вступі до Митного союзу буде 
втрачати щорічно щонайменше 110 мільярдів гривень. Існують і інші сторони питання. 
Промислове виробництво, в першу чергу українські шахти, будуть приречені, навіть у 
випадку застосування формули "3+1". Вугілля буде викопуватися і відразу 
закопуватися на Донбасі, тому що в Росії мито встановлюється для того, щоб 
підтримувати своїх шахтарів[25].  

Загалом існують дві думки щодо того, наскільки серйозною є загроза втягування 
України в Митний союз. Прихильники першої переконані, що сьогодні загроза не 
більше, ніж в усі останні два з половиною роки і вона вже стала перманентним тлом. 
Причому українська влада вдало використовує цю загрозу для шантажу Євросоюзу з 
метою більш чіткого визначення з датою укладання Угоди про асоціацію. Прихільники 
ж другої вважають, що нинішня катастрофічна ситуація в українській економіці може 
змусити В.Януковича прийняти нелегке рішення про вступ до Митного союзу. Хоча це 
невігіднио вітчизняним фінансово-промисловим групам, які теж тиснуть на президента. 

Таким чином, протягом 2010-2013 р. Україна продовжує свій інтеграційних шлях 
до ЄС. Проте просування у європейському напрямку йде дуже повільними темпами. В 
українського керівництва немає чіткого визначення з пріоритетами зовнішньої та 
внутрнішної політики. Україна, прийнявши позаблоковий статус та відмовившись від 
членства у “військово-політичних союзах”, обмежила можливість своєї участі в 
реформуванні європейського безпекового простору та залишилась практично 
беззахісною під тиском Росії. Вплив Росії у євразійському регіоні, її всілякі намагання 
залучити Україну до інтеграції на цьому напрямку може стати фактором, який змінить 
стратегічні пріоритети України у зовнішній політиці на користь російського вектору. 
Якщо Україна і надалі бажає просуватися у європейському напрямку та підписати у 
листопаді 2013 р. Угоду про асоціацію з ЄС, її керівництву треба провести до травня 
цього року низку реформ у галузі судочинства, прокуратури, прийняти новий Виборчий 
кодекс і головне – піти на поступки у справах із застосуванням вибіркового 
судочинства щодо Юлії Тимошенко. 
 
РЕЗЮМЕ 

В статье рассматривается интеграция Украины в Европейский Союз в период с 
2010 по 2013 гг. Автор анализирует решения саммитов Украина-ЕС, их достижения и 
перспективы и делает вывод, что в ближайшее время Украине следует болем четко 
определиться со внешнеполитическим курсом. Это необходимо сделать, так как, с 
одной стороны, на законодательном уровне евроинтеграция остается приоритетным 
направленим внешней политики, а с другой - по сути происходит постепенное 
отдаление Украины от Евросоюза и ее сближение с Россией. 

Ключевые слова: интеграция, Украина, ЕС, внешняя политика, внеблоковый 
статус, демократия. 
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SUMMARY 
Article deals with the process of integration of Ukraine into European Union during the 

period of 2010-2013. Author analyzes decisions of Ukraine-EU sammits which took place 
under presidency of Victor Yanukovych, their achievements and prospects and makes a 
conclusion that Ukraine should define its foreign policy course more clearly as from one side 
at the legislative level eurointegration is the main priority of our foreign policy but from other 
there is gradual distancing of Ukraine from European structures and its rapprochement with 
Russia. 

Keywords: integration, Ukraine, EU foreign policy, non-aligned status, democracy. 
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ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС 
 
І.О.  Лазнєва  
 
АНОТАЦІЯ  

В статті розглядається процес еволюції соціальної політики Європейського 
Союзу. Аналіз етапів розвитку спільної соціальної політики проведено на основі 
вивчення ключових подій, пов’язаних із поглибленням інтеграції в ЄС. Зокрема, 
представлено особливості розвитку соціальної сфери Європейських Співтовариств в 
контесті інституційних перетворень на початку XXI століття. Джерельною базою стали 
матеріали саммітів Ради Європейського Союзу,  базові документи, що регулюють 
соціальну сферу ЄС.  

Ключові слова: Європейський Союз, соціальна політика, самміт, безробіття, 
спільний ринок.  
  

Європейський Союз на сучасному етапі розвитку являє собою не лише політичний 
та економічний альянс, об’єднуючи 27 країн-учасниць, він демонструє одни з 
найвищих показників досягнень у соціальній сфері. Ідеологі утворення Європейського 
Співіторавиства вугілля та сталі ще наприкінці 1940-х років зазначали на необхідності 
збалансованого розвитку  соціального компоненту, саме в ньому вони  бачили запоруку 
сталого розвитку усіх держав-учасниць.  

Актуальність вивчення соціальної політики ЄС продиктована в першу чергу її 
унікальністю та масштабами реалізації, також значний науковий інтерес полягає у 
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дослідженні механізмів взаємодії держав задля забезпечення сталого розвитку 
гуманітарної сфери.  

Для України, як держави, що має на меті не лише продовження співробітництва  з 
ЄС, а й планує врешті-решт набути повноправне членство в організації, вивчення 
досвіду побудови сталої системи соціального забезпечення є запорукою успішної 
євроінтеграції та фактором економічного зростання. В процесі імплементації норм та 
засобів покращення соціальної сфери в нашій країні, залучення дієвих інтструментів 
підвищення соціального розвитку та наближення показників до загальноєвропейських, 
вважаємо доцільним не лише вивчення сутності, а й проведення  аналізу історії 
становлення суспільної політики Європейського Союзу.  

Дослідження з проблематики соціальної спрямованості не є новими у науковій 
практиці.  В різні часи до них звертались багато дослідників. У сучасних розробках з 
цієї проблематики можна виокремити кілька напрямів: найбільш досліджена сфера – 
захисту населення на ринку праці ЄС – пов’язана з іменами таких вчених, як Д.П. 
Богиня,  

О. С. Власюк, О.А. Грішнова, М.І. Долішній, Т.А. Заяць, І.С. Кравченко,  Е.М. 
Лібанова, О.В. Макарова. Аналізу та оцінці соціальної політики та державних 
соціальних програм пенсійного забезпечення, політики доходів, рівня життя та 
подолання бідності присвячені праці В.М. Гриньової, А.М. Колота, Е.М. Лібанової. 
Серед зарубіжних сучасних дослідників питаннями соціальної Євросоюзу 
проблематики займалися такі вчені як     В.Н. Бобков, М.О. Волгін, В.Ф. Галецький, 
Грег Мак Таггарт, Дж. Ю. Стігліц. 

Джерельною базою стали матеріали саммітів Ради Європейського Союзу,  базові 
документи, що регулюють соціальну сферу ЄС.  

Метою представленої статті є визначення основних засад реалізації соціальної 
політики Євросоюзу та їх розгляд в історичній ретроспективі. 

На етапі підготовки установчих угод по створенню Європейського об’єднання 
вугілля та сталі (далі ЄОВС),  представники держав-учасниць неодноразово 
наголошували на необхідності координації заходів у соціальній сфері. Аналіз Договору 
про створення ЄОВС свідчить по переважно декларативний характер заходів щодо 
реалізації зазначених планів. Статті, які розкривали зміст введеного авторами 
документу терміну «соціальна гармонізація», хоча і закріплювали наявність заходів з 
координації соціальної сфери, але не містили конкретних дієвих інструментів. Така 
ситуація виникла внаслідок того, що перші 6 країн-учасниць мали різні рівні 
соціального розвитку та їх уряди доволі неохоче бажали передавати управління на 
наднаціональний рівень. На початковому етапі економічної інтеграції в Європі спільна 
соціальна політика концентрувалась переважно на забезпеченні вільного пересування 
робочої сили та перепідготовці працівників вугільної та металургійної галузей. Саме ці 
сфери й були стартовим майданчиком для подальшої співпраці шести країн, які 
утворили ЄОВС. Оцінюючи правову базу реалізації представлених напрямків, варто 
констатувати, що в умовах повоєної відбудови економік держав Європи такі заходи 
були найбільш необхідними та їх дієвість визначалася зростаючими показниками 
виробництва й покращенням умов праці.  

Наступним кроком, спрямованим у бік соціального компоненту побудови 
Європейських співтовариств, стало будівництво спільного ринку праці. Після успіхів, 
пов’язаних з повоєною відбудовою вугледобувної та металургійної сфер, стало 
доцільно поширити спільне управління на інші галузі економіки. Такая ситуація 
вимагала стабільного забезпечення підприємств робочою силою, а це, в свою чергу, 
потребувало створення єдиних умов праці та системи соціального забезпечення. 
Оскільки нескоординована діяльність могла призвести до відтоку робітників з країн, де 
не забезпечено належні умови праці, урядам держав-членів довелося переглянути 
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ставлення до спільних елементів соціальної політики.  В цілому ж, 1960-ті роки стали 
зламним моментом у соціальному секторі Європейських Співтовариств. По-перше, 
було створено Європейське економічне співтовариство, по-друге, країни-учасниці 
реалізували принцип вільного пересування громадян, по-третє, наприкінці 1960-х було 
розпочато маштабну підготовку до першого розширення.  

Зростання економічних показників, переваги єдиного ринку та спільного 
управління економікою привели до перегляду спільного соціального поступу. Як 
окремий сектор співробітницва, соціальна політика була розглянута на Паризькому 
самміті у 1972 році.  Згідно з ініціативою ФРН планувалася реалізація комплексу 
заходів задля утворення «Соціального Європейського Союзу» [1]. Єврокомісія була 
уповноважена розробити комплекс заходів з координації соціальної політики всіх 
держав учасниць ЄОВС. Реалізації планів зашкодила економічна криза 1974-1975 рр. 
Брак фінансування та підготовка до нових хвиль розширення стали на заваді побудови 
загальноєвропейських соціальних структур.  

У другій половині 1970-х – на початку 1980-х до лав ЄЕС були прийняті Греція, 
Іспанія та Португалія. Ці країни переживали не найкращі часи, тому, задля сприяння 
зростанню економік «новачків» Співтовариства реалізовували цілу низку заходів задля 
стимулювання економічного зростання. Тому, соціальна сфера лишалася переважно 
справою кожної з країн-учасниць. У 1982 році Франція виступила ініціатором нових 
перетворень в галузі спільного соціального поступу Співтовариств. Зокрема, було 
запроновано створити окремий фонд, метою якого було фінансування соціальних 
програм. Але ця ініціатива мала виключно декларативний характер, жодного кроку у 
цьому напрямку ЄЕС не зробив. У першій половині 1980-х років, на щорічних саммітах 
питання про необхідність скоординованої політики у соціальній сфері неодноразово 
обговорювалось, але Велика Британія займала доволі жорстку негативну позицію щодо 
її реалізації [2].   

Наступним серйозним кроком Європейських Співтовариств стала реалізація 
Єдиного Європейського Акту у 1986 році. Головною метою Акту стала декларація 
необхідності співробітництва у політичній сфері та націлення країн-учасниць на 
створення вільного ринку до 1992 року. Єкономічний і політичний зміст документа 
доповнювався цілим переліком заходів, які мають бути вжиті в межах поглиблення 
співробітницва. Значним досягненням на той час було визначення конкретних дій, які 
полягали у прийнятті соціального законодавства в галузі виробництва, захисті прав 
робіників, сприянні профспілкам. Продовженням положень, закріплених у Єдиному 
Європейському Акті стало ухвалення Хартії соціальних прав працівників у 1989 році. 
Передбачалося, що цей документ стане обов’язковим для виконання в усіх державах 
ЄЕС. Але одноголосного ухвалення не відбулося, оскільки представникі Великої 
Британії спочатку вимагали внесення змін, а згодом британська сторона відмовилась 
від прийняття цього документу [3].  

1990-ті роки стали періодом переходу від декларування необхідності проведення 
спільних соціальних заходів до становлення дієвої системи соціального захисту. Така 
ситуація  була пов’язана по-перше, з підписанням Маастріхтської угоди та 
поглибленням інтеграції, по-друге, із економічною кризою початку 1990-х та 
зменшенням підримки ідей розширення ЄС. Керівництво ЄС, розуміючи необхідність 
повернення популярності ідеї європейської єдності, надало поштовх реалізацій 
найабітніших планів у соціальній сфері. У 1994 році була розроблена так звана «Біла 
книга» «Європейська соціальна політика: шлях до Союзу». Цей документ став по суті 
планом дій, де містились конкретні шляхи з розвитку загальноєвропейської соціальної 
сфери. В ньому охоплювалось дуже широке коло питань, починаючи від соціального 
захисту дітей до відносин у сфері виробництва.  Окрім цього ЄС впроваджував цілу 
низку соціальних програм для держав-кандидатів на вступ. Особливо актуальним це 
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було для постсоціалістичних держав, в яких за допомогою Євросоюзу мав відбуватись 
плавний перехід до демократичних перетворень [4].  

Більша частина положень «Білої книги» була реалізована у Амстердамській угоді 
1997 року. В глобальному розумінні Амстердамська угода представляла собою 
уточнений варіант Маастріхтського договору 1992 року. Доповнення торкалися 
соціальної сфери. Особливим досягненням стала реалізація принципів сприяння 
зайнятості та соціального страхування на випадок втрати робочого місця. Важливим 
аспектом реалізації блоку соціальних питань стала підтримка збоку Великої Британія, 
уряди якої раніше ставилися доволі негативно до інціатив ЄС у цьому напрямі. Одним з 
ключових аспектів стало введеня поняття «Зайнятість». Починаючи з 1997 року країни 
ЄС брали на себе зобов’язання реалізовувати масштабні програми з працевлаштування 
громадян [4,5].  

Демонструючи перехід від декларативного характеру спільної соціальної 
політики, керівництво ЄС виступило з ініціативою впровадження «плану дій» у 
соціальній сфері. Результатом підготовки пакету пропозицій стало підписання так 
званої «Соціального порядку денного 2000-2005 рр.» Цей документ був підписаний 
одночасно з ухваленням Ніцької угоди про розширення повноважень ЄС у 2000 році. 
Згідно із «Соціальним порядком» передбачалося утворення Комітету соціального 
захисту, який мав фінансувати соціальні проекти в державах-членах ЄС, спрямовані на: 
покращення умов праці, боротьбу з соціальним віддоргненням, модернізацію систем 
соціального захисту. Окрім цього на самміті в Ніцці була підписана Хартія основних 
прав ЄС, яка містила положення про соціальні права громадян країн-учасниць 
Євросоюзу [6].  

В останні 5 років ключовим напрямком керівництва ЄС стала розробка та 
впровадження Європейської соціальної моделі, яка включає в себе комплекс заходів із 
фінансового забезпечення, стандартизації заходів у соціальній сфері. Напередодні 
представлення конституції ЄС та голосування у країнах-членах у 2005 році, 
керівництво Співтовариств намагалося поліпшити імідж організації. Соціальний 
компонент мав стати ключовою складовою поглиблення політичної інтеграції. Але 
провал євроконституції та світова економічна криза у значній мірі призупинили 
комплекс соціальних перетворень [7].  

На тлі економічної кризи, керівництво ЄС зосередило зусилля на подоланні 
безробіття, більша частина фондів допомоги та програм  зосереджується саме на цій 
проблемі. Починаючи з 2010 року показники безробіття в ЄС постійно зростають, 
особливе занепокоєння в державах-учасницях викликають проблеми з 
працевлаштуванням молоді. В січні 2013 року показник безробіття серед молоді, в 
середньому по країнах ЄС склав 10,2 %.[8]  За весь час існування Євросоюзу, це 
найвищій показник.  

Таким чином, спільна соціальна політика Євросоюзу пройшла складний шлях 
становлення та інституційного оформлення. Еволюція соціального компоненту 
інтеграції повністю була пов’язана із ровзитком економічної та політичної консолідації 
ЄС. Аналізуючи ровзиток соціальної політики, можна побачити, що напердодні 
ключових подій, пов’язаних з роширенням або з поглибленям політичної інтеграції, 
керівництво Співтовариств намагалося поліпшити імідж та впроваджувало плани з 
покращення системи забезпечення громадян. Впродовж всього існування ЄС соціальна 
політика постійно вдосконалювалася, результатом її поліпшення стало створення 
фондів соціальної допомоги, фінансування програм з перепідготовки фахівців, 
стоврення підприємств та уставнов задля запобігання безробіття. Але, попри наявні 
успіхи загальноєвропейської соціальної політики, більшість країн-учасниць ЄС 
намагається зберігти за собою повноваження з управління.  
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РЕЗЮМЕ  
В представленной статье рассмотрен процесс эволюции социальной политики 

Европейского Союза. Анализ этапов развития социальной политики проведен на основе 
изучения ключевых событий, связанных с углублением интеграции в ЕС. В частности, 
представлены особенности развития социальной сферы Европейских Сообществ в 
контексте институциональных преобразований в начале ХХI ст. Источниковая база 
представлена материалами саммитов Совета Европейского Союза и базовыми 
документами, регулирующими социальную сферу ЕС.  

Ключевые слова: Европейский Союз, социальная политика, саммит, 
базработица, общий рынок.  
 
SUMMARY 

The evolution of social politics in EU is researched in the article. The analysis of the 
main stages in social development is analysed on the basic events, which closely linked with 
institutional reforms. The main sources are – conclusions of the summits, basic documents, 
which conduct social sphere of the EU.   

Key words: European Union, social politics, summit, unemployment, common market. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ З ЗАХИСТУ ПРАВ МІГРАНТІВ 
 
М.М. Касьянова 
 
АНОТАЦІЯ 

Запропонована стаття присвячена аналізу діяльності міжнародних організацій з 
питань міграції та захисту прав працівників-мігрантів, проаналізовано міжнародні акти 
щодо робітників-мігрантів, досліджено систему міжнародних договорів із питань 
трудової міграції. У статті висвітлено та проаналізовано основні напрямки і підходи до 
державного регулювання у сфері захисту прав мігрантів.  

Ключові слова: міграція, міжнародні організації, трудове законодавство 
 
Характерною ознакою світових процесів на початку ХХІ століття стала стрімка 

глобалізація. Інтеграційні тенденції нині охоплюють практично всі сфери 
життєдіяльності держав. Відбувається трансформація традиційних і формування нових 
світових ринків. До одного з таких можна віднести і міжнародний ринок праці. 
Зростають масштабність і динамізм трудових міграцій. Очевидно, що глобалізація 
процес нерівномірний. У глобальному світі країни, нації й люди перебувають на різних 
шаблях розвитку. Зокрема, глобалізаційні тенденції, з одного боку, посилюють 
популяризацію держав та соціальну нерівність (в отриманні прибутку, роботи, освіти, 
медичних послуг, участі в діяльності політичних організацій та ін.), а з іншого 
уніфікують суспільні процеси (економічні, політичні, соціальні, культурні). 

Так, за офіційними даними Міністерства закордонних справ України (далі МЗС), 
на заробітках у Польщі перебуває близько 300 тисяч українців-нелегалів, в Італії від 
200 до 500 тисяч, у Чехії – 200 тисяч, у Португалії – 180 тисяч, в Іспанії – 100 тисяч, у 
Туреччині - 35 тисяч. Загалом, за оцінками МЗС, нелегально працюють за кордоном 
понад 2 мільйони українців. У Росії лише офіційно (на основі ліцензій Федеральної 
міграційної служби Російської Федерації) працює близько 100 тисяч українських 
громадян, загальна ж кількість українців, які працюють в цій країні оцінюється в 1 млн. 
осіб [1].  

Проблеми міграції населення привертають до себе увагу як вітчизняних так і 
зарубіжних вчених та дослідників. Вагомий внесок у вивчення процесу 
інтернаціоналізації робочої сили, теорії та практики міжнародної трудової міграції, 
нормативно-правових аспектів її регулювання зробили О. Левцун [2], А.А. Куксина [3], 
И.А. Мельников [4], С.Е. Метелев [5]. Джерельну базу дослідження складають 
Конституція України [6], законодавчі та нормативно-правові акти, статистичні 
матеріали Міністерства праці та соціальної політики України, Державного комітету 
статистики України, офіційні документи ООН, Міжнародної організації з міграції 
(МОМ) [7], Міжнародної організації праці (МОП) [8], Міжнародного бюро праці 
(МБП), а також дані експертних опитувань фахівців з питань регулювання міграційних 
процесів. 

Метою цього дослідження є вивчення міжнародних організацій, які безпосередньо 
організовують діяльність щодо захисту прав мігрантів, вивчення основних напрямів і 
підходів до державного регулювання у цій сфері.  

Міжнародні організації є основною інституціональною формою співробітництва 
держав, вони виступають у якості основного організатора міждержавного спілкування. 
У своєму сучасному розумінні міжнародні організації як правовий феномен виникли 
наприкінці ХІХ – початку ХХ ст., коли потреби світового розвитку обумовили 
необхідність створення постійно діючих колективних міждержавних органів. На той 

© Касьянова М.М., 2013 
 



ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, № 1 (51), 2013 р. 

  252

час в історії людської цивілізації вже був накопичений певний досвід створення 
міжнародних об’єднань. Наприклад, у Давній Греції в VI ст. до н.е. були створені перші 
постійні міжнародні об’єднання – симмакії й амфіктонії. Вони уявляли собою 
релігійно-політичні союзи племен (громад) і міст із загальними святилищем, казною, 
правилами ведення війни. Ці та інші об’єднання стали прообразами майбутніх 
міжнародних організацій. Виникнення міжнародних організацій у ХІХ ст. стало 
відображенням і результатом становлення об’єктивної тенденції до інтернаціоналізації 
багатьох сфер життя суспільства.  

Провідною установою у сфері координації, організації та здійснення програм 
щодо міграції є Міжнародна організації з міграції (МОМ), створена у 1951 р. як 
міжурядова організація для розселення переміщених осіб-мігрантів у Європі [9]. З 
часом МОМ розширила сферу своєї діяльності й зараз охоплює широке коло завдань, 
пов’язаних з управлінням міграційними процесами у всьому світі. Хоча МОМ не 
належить до системи Організації Об’єднаних Націй (ООН) вона підтримує тісні робочі 
відносини з органами та спеціалізованими установами ООН.   

На сьогодні до складу МОМ входять 138 країн-членів та країн-спостерігачів. 
Міжнародна організація з міграції завдяки мережі представництв у різних країнах світу, 
надає допомогу урядам та суспільству шляхом здійснення оперативних гуманітарних 
заходів реагування на несподівані міграційні потоки, допомоги мігрантам, сприяння 
трудовій міграції, допомоги для добровільного повернення нелегальних мігрантів, 
масової інформації та освіти з міграційних питань, міграційних медичних програм і 
програм охорони здоров’я.  

У 2001 р. Україна звернулась із запитом про надання статусу країни-члена МОМ, 
а у 2002 р. Парламент України ратифікував угоду про членство України у МОМ. 
Законом України «Про прийняття Статусу Міжнародної організації з міграції та Змін до 
Статуту» № 114-IV від 11 липня 2002 р. Верховна Рада постановила прийняти Статут 
Міжнародної організації з міграції 1953 р. (989_001) [10] та Зміни до Статуту, прийняті 
Резолюцією Ради Міжнародної організації з міграції (989_002) від 24 листопада 1998 р. 
№ 997 [11]. Принципово важливим, є аналіз преамбули до Статуту, яка обумовлює мету 
створення Організації, її основні завдання і функції. Текст цього Статуту включає до 
Статуту Міжурядового комітету з європейської міграції (колишня назва Організації) від 
19 жовтня 1953 р. поправки, які були прийняті 20 травня 1987 р. і вступили в силу 14 
листопада 1989 р., а також поправки, внесені Резолюцією Міжнародної організації з 
міграції (989_002) від 24 листопада 1998 р.[12]. На 2006 р. діє Статут від 1998 р., 
прийнятий із поправками Законом України № 114-IV (114-15) від 11 липня 2002 р.[13]  

Договірні Сторони, що утворили МОМ і підписали Статут, визнають, що надання 
міграційних послуг на міжнародному рівні часто обумовлюється необхідністю 
забезпечення впорядкованих міграційних потоків у всьому світі та для сприяння 
облаштуванню й інтеграції мігрантів у економічну та соціальну структуру країни, яка їх 
приймає. Аналогічні міграційні послуги можуть бути також необхідними при 
тимчасовій міграції, зворотній міграції і внутрішньо-регіональній міграції. Окрім того у 
статуті зазначається необхідність у розширенні співробітництва держав та міжнародних 
організацій із метою сприяння еміграції осіб, які бажають мігрувати до країн, де вони 
можуть досягти самостійності шляхом своєї трудової діяльності й жити зі своїми 
сім’ями з гідністю та самоповагою; що міграція може сприяти створенню нових 
економічних можливостей у державах, що приймають, і що існує взаємозв’язок між 
міграцією та економічними, соціальними й культурними умовами в країнах, які 
розвиваються; що при здійсненні співробітництва та інших міжнародних заходів у 
сфері міграції слід враховувати інтереси країн, які розвиваються; що існує необхідність 
у сприянні співробітництву держав, урядових і неурядових міжнародних організацій 
для проведення досліджень та консультацій з питань міграції не тільки стосовно 
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процесу міграції, але також конкретного становища і потреб мігранта як індивідуальної 
людської істоти; що рух мігрантів має, наскільки це можливо, здійснювати за 
допомогою звичайних транспортних послуг, але в певних випадках потрібні додаткові 
або інші засоби; що існує необхідність у міжнародному фінансуванні діяльності, 
пов’язаної з міжнародною міграцією [14]. 

Співпраця МОМ з урядовими структурами здійснюється на основі нормативних 
документів, головним з яких є Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України 
та Міжнародною організацією праці, представленою Міжнародним бюро праці, 
підписаний 10 червня 2002 р., строком на п’ять років і набув чинності з дати 
підписання [15]. Слід також зауважити, що законодавчою передумовою цього 
Меморандуму став Закон України «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів 
України та МОМ щодо статусу МОМ в Україні й співробітництво у сфері міграцій» від 
13 липня 2000 р.[16]. Окремо варто звернути увагу на міжвідомчі договори МОМ з 
міністерством праці та соціальної політики, а саме: протокол намірів про 
співробітництво у сфері реабілітації і зайнятості інвалідів між Міністерством праці та 
соціальної політики України й Міжнародним бюро праці, підписаний у м. Києві, 20 
вересня 2000 р., діяв до 31 грудня 2004 р.; Угода про співробітництво щодо сприяння 
розвитку професійної реабілітації та зайнятості інвалідів в Україні між Міністерством 
праці та соціальної політики України, Міжнародною організацією праці, 
Підприємством професійного сприяння (Німеччина), професійно-навчальним 
реабілітаційним центром (Австрія). Підписана 1 грудня 2000 р. набула чинності з дня 
підписання та діяла до 31 грудня 2004 р. [17]   

Протягом 2009 – 2012 рр. МОМ здійснювала моніторинг умов тримання мігрантів 
із неврегульованим статусом та дотримання їхніх прав. Відповідний проект 
фінансувався Європейським Союзом (бюджет 2,377 млн. євро) і реалізовувався спільно 
з Адміністрацією Державної прикордонної служби України (АДПСУ), Секретаріатом 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (Омбудсманом), 
Міністерством внутрішніх справ України, Державною міграційною службою (ДМС) 
України (з 2011 р.), та рядом інших державних органів [18]. 

Міжвідомча угода між адміністрацією Державної прикордонної служби України і 
Міжнародною організацією з міграції про співробітництво підписана і набула чинності 
1 квітня 2005 р.[19]. Окремо 14 вересня 2005 р. підписано Угоду про співробітництво 
між Міністерством внутрішніх справ України і Міжнародною організацією з міграції 
[20]. 

Представництво МОМ в Україні впроваджує актуальні Програми Протидії 
торгівлі людьми та Зміцнення потенціалу у сфері управління міграційними процесами у 
співробітництві з урядовими структурами, громадськими та релігійними організаціями, 
а також із міжнародними партнерами. Окремо можна виділити чотири програми, які 
виконує Представництво МОМ в Україні: «Зміцнення потенціалу у сфері управління 
міграційними процесами», «Гуманітарні та соціальні програми», «Міграційні медичні 
послуги», «Управління міграційними процесами» [21]. 

Не менш важливою організацією є Міжнародна організація праці (МОП), яку 
заснували у 1919 р. уряди різних країн для того, щоб підтримувати міжнародне 
співробітництво у справі забезпечення миру в усьому світі й зменшити соціальну 
несправедливість за рахунок поліпшення умов праці. Після Першої світової війни у 
Версалі (Франція) відбулась конференція, на якій було засновано Комісію з 
міжнародного трудового законодавства. Комісія запропонувала утворити міжнародний 
орган щодо захисту працівників, а її пропозиція стала частиною Версальського 
Договору і статутом саме такого органу – Міжнародної Організації Праці (далі МОП) – 
що діє дотепер. Війна також призвела до використання у виробництві нових засобів 
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індивідуального захисту. Цілі МОП в модернізованій формі зазначені у 
Філадельфійській Декларації, схваленій у 1944 р.[22]  

Ця Декларація, яка дотепер залишається додатком до Статуту МОП, проголошує 
право всіх людей на «підтримання їхнього матеріального добробуту і на рівні 
можливості». В ній також зазначається, що «бідність в якомусь одному місці світу 
являє собою небезпеку для процвітання повсюди». Розвиток охорони праці, починаючи 
з 1919 р., у більшості країн світу нерозривно пов’язаний з діяльністю МОП. Суттєвий 
вплив на роботу і загальну політику МОП мають США, які зробили вагомий внесок для 
становлення цієї організації, хоча власну політику щодо охорони праці будують дещо 
незалежно від інших країн [23].  

Сьогодні першочерговими завданнями діяльності Міжнародної організації праці є 
підтримка демократії і соціального діалогу, боротьба з бідністю та безробіттям, 
заборона дитячої праці. 

Характерною рисою структури МОП є те, що в її роботі спільно беруть участь як 
представники роботодавців й організацій трудящих, так і представники урядових 
структур. У 1946 р. МОП стала першою спеціалізованою установою ООН [24]. 
Сьогодні членами МОП є 174 держави. Відповідно до Статуту МОП її членом може 
бути кожна держава – член ООН. Україна являється членом МОП з 1954 р. Головним 
принципом роботи МОП є трипартизм, що означає, що формування майже всіх органів 
МОП базується на основі трьохстороннього представництва - від урядів, представників 
працівників і підприємців (роботодавців). Отже, кожна держава представлена чотирма 
делегатами: два – від уряду, по одному – від підприємців і працівників. Вищий орган 
МОП – Міжнародна конференція праці (Генеральна конференція), яка скликається 
щорічно і складається з делегатів усіх держав-членів МОП. До компетенції Генеральної 
конференції відноситься прийняття міжнародних конвенцій і рекомендацій, визначення 
задач і напрямів діяльності МОП, внесення змін в її Статут, прийом у члени МОП 
окремих держав, спостереження за застосуванням державами ратифікованих ними 
конвенцій, а також рекомендацій МОП. 

Виконавчим органом МОП є Адміністративна рада, яка обирається на 
Міжнародній конференції праці й складається з 56 чоловік: 28 делегатів представляють 
уряди, 14 – підприємців і 14 – працівників. Адміністративна рада призначає 
Генерального директора Міжнародного Бюро Праці. 

Міжнародне Бюро Праці – постійний орган МОП виконує функції секретаріату, 
він не є суб'єктом міжнародно-правового регулювання праці, але займається 
підготовкою конвенцій і рекомендацій МОП і спостереженням за їх застосуванням, 
збиранням і поширенням інформації щодо міжнародно-правового регулювання умов 
праці найманих працівників. 

Згідно з Статутом МОП одним з головних напрямків її діяльності є 
нормотворчість, тобто створення міжнародних трудових стандартів. МОП приймає 
конвенції та рекомендації, що стосуються різних аспектів праці. 

Конвенції приймаються Генеральною конференцією більшістю голосів присутніх 
делегатів. Конвенція набуває статусу багатосторонньої міжнародної угоди після 
ратифікації її як мінімум двома державами-членами МОП і з цього моменту накладає 
певні зобов'язання як на ті держави, що ратифікували її, так і на держави, що не 
ратифікували даної конвенції. Для окремої держави-члена МОП конвенція стає 
юридичне обов'язковою тільки після ратифікації її вищим органом державної влади 
(конвенції містять правила також про порядок їх денонсації). У разі ратифікації 
конвенції держава зобов'язана прийняти законодавчі акти для втілення її в життя і раз 
на 2-4 роки подавати в МОП звіти відносно вжитих заходів щодо ефективного 
застосування ратифікованої конвенції. Якщо конвенція не ратифікована, держава несе 
зобов'язання інформувати по запитах Адміністративної ради МОП про стан 
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національного законодавства і практики відносно такої конвенції, а також про заходи, 
які передбачається вжити для надання їй сили. 

Рекомендація не є міжнародним договором і не повинна бути ратифікована. 
Рекомендація є побажанням, пропозицією ввести відповідні норми в національне 
законодавство. Рекомендація доповнює, уточнює і деталізує положення конвенції, дає 
можливість вибору державам при застосуванні міжнародної норми. Рекомендація 
подається уряду держави-члена МОП з тим, щоб її положення шляхом прийняття 
закону або іншого нормативно-правового акта набули юридичної сили. 

МОП приймає міжнародно-правові акти в сфері праці у таких напрямках: право 
на працю, заборона примусової праці, право на колективні переговори, право на страйк, 
зайнятість і працевлаштування, умови праці, охорона праці, соціальна співпраця 
працівників і роботодавців, мирні засоби вирішення трудових конфліктів, право 
працівників на створення професійних організацій тощо. 

Систематизовані Конвенції і рекомендації МОП утворюють Міжнародний кодекс 
праці. З 1919 р. МОП прийняла 181 конвенцію і 188 рекомендацій з широкого спектра 
питань у сфері праці. До них належать деякі основні права людини, зокрема, свобода 
об’єднання, право на створення організацій, трудові відносини, політика в галузі 
зайнятості, умови праці, соціальне забезпечення, техніка безпеки й охорони праці, 
зайнятість і права мігрантів. 

Положення мігрантів взагалі є однією з центральних проблем, що знаходиться в 
сфері уваги МОП. Ще на першій сесії Генеральної конференції МОП у 1919 р. була 
прийнята рекомендація «Про взаємність в області відносин до трудящих-іноземців». 
Права мігрантів забезпечуються Конвенцією № 97 «Про трудящих-мігрантів». Згідно з 
цим документом країни-члени МОП зобов’язуються діяти без дискримінації за ознакою 
національності, раси, релігії або статі і надавати не менш сприятливі, ніж для власних 
громадян, умови в заробітній платі, тривалості робочого часу, соціальній 
забезпеченості. Мігранти мають бути забезпечені житлом, мають право брати участь у 
колективних договорах. Послуги, що робляться мігрантам державними службами 
працевлаштування, надаються безкоштовно. 

У Конвенції № 43 (прийнята у 1975 р.) наголошується, що країни-члени МОП 
зобов’язані розробляти й здійснювати національну політику, спрямовану на сприяння й 
гарантію рівності можливостей у відношенні праці і зайнятості, соціального 
забезпечення для осіб, що перебувають на законних підставах, як мігрантам, так і 
членам їхніх родин. 

Конвенція про правовий статус трудящих-мігрантів набула чинності 1 травня 
1983 р. Станом на 18 грудня 2002 р. цю конвенцію підписали 13 держав, ратифікували 
– вісім (Франція, Італія, Нідерланди, Португалія, Іспанія, Швеція, Туреччина) [25]. 
Велика кількість українських громадян працює саме в цих країнах та потребує 
відповідного захисту в рамках Конвенції. Положення Конвенції розповсюджуються на 
працівників однієї держави-учасниці, які мають дозвіл на здійснення оплачуваної 
діяльності на території іншої держави-учасниці, за винятком прикордонних робітників, 
акторів й інших артистів естради, моряків, стажерів, сезонних робітників, працівників 
підприємств, головний офіс яких розміщений за межами цієї держави. Конвенцією, 
зокрема, передбачено ряд гарантій, які стосуються процедури добору працівників, 
укладення трудового договору (контракту), переїзду, адміністративних гарантій, житла 
тощо. 

Так, працівник звільняється від сплати витрат, пов’язаних із медичним оглядом та 
професійним іспитом. Відповідно до положень Конвенції, кожному трудящому, 
найнятому на роботу, до виїзду до приймаючої держави видається трудовий договір 
(контракт), який обов’язково складається у письмовій формі мовою держави 
походження та мовою приймаючої держави.  
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У випадку добору через офіційний орган приймаючої держави до від’їзду 
трудящого йому повинна надаватися повна інформація щодо майбутніх умов праці, 
умов проживання, можливість та умов возз’єднання сім`ї, соціального забезпечення, 
харчування, подорожування, відрахування із заробітної плати тощо для того, щоб він 
мав можливість прийняти рішення із повним розумінням справи.  

Кожна договірна сторона зобов’язується забезпечити, щоб у випадку офіційного 
колективного добору працівників, витрати на переїзд до приймаючої держави не 
покладалися на трудящого-мігранта. Передбачається також звільнення особистих речей 
трудящого і членів його сім`ї від увізного мита. Після приїзду трудящого 
компетентними органами приймаючої держави йому повинна надаватись уся необхідна 
для його поселення та адаптації допомога. Конвенцією також передбачена можливість 
стягування сум, належних у зв’язку з утриманням (аліментів) [26]. Зазначене 
положення є важливим з огляду на те, що не з усіма країнами-учасницями цієї 
Конвенції Україна має договори про правову допомогу в цивільних справах, а тому на 
сьогодні стягування таких сум є дещо ускладненим.  

У випадку звільнення з незалежних від працівника причин, йому надається 
можливість повторного працевлаштування. Враховуючи те, що в Україні 
спостерігається пріоритет трудової еміграції до країн Західної Європи над імміграцією, 
приєднання до Європейської конвенції про правовий статус трудящих-мігрантів 
найкращим чином відповідає національним інтересам України та сприятиме належному 
захисту українських громадян, які здійснюють трудову діяльність за кордоном. 

Сьогодні одним із пріоритетних напрямів співпраці Україна - МОП є приєднання 
до Конвенцій «Про зловживання в галузі міграції і про забезпечення працівникам-
мігрантам рівних можливостей і рівного становлення», яка набула чинності 9 грудня 
1978 р., та до Європейської конвенції про правовий статус трудящих-мігрантів від 1977 
р. Представник України підписав останню в березні 2004 р., але процедуру ратифікації 
ще не закінчено [27]. Хоча приєднання до Конвенції є лише справою часу, цілком 
імовірним виглядає такий перебіг подій, унаслідок якого вона буде ратифікована з 
цілою низкою застережень. Вважаємо, що це непродуктивний шлях, оскільки 
створюється прецедент, на котрий будуть посилатися під час обговорення питання про 
ратифікацію інших міжнародно-правових документів із питань трудової міграції. 
Аналіз тексту Європейської конвенції свідчить, що в ньому не міститься ніяких 
положень, які є принципово неприйнятними для української держави. У 2002 р. 
відбулося приєднання України до Конвенції про статус біженців [28]. 

Український уряд у 2004 р. визнав передчасним приєднання до двох інших 
ключових міжнародно-правових актів у сфері трудової міграції. Конвенції Міжнародної 
організації праці 1975 р. «Про захист прав трудящих-мігрантів та членів їх сімей» і 
Конвенції ООН «Про захист прав усіх трудящих-мігрантів та членів їх сімей» 1990 р. 
[29]. Як аргумент Міністерство праці й соціальної-політики наводило той факт, що 
більшість країн, у яких працюють українські заробітчани, також уникають підписання 
згаданих конвенцій. Між тим особливістю конвенції 1990 р. є те, що її дія поширюється 
також і на трудових мігрантів, які перебувають у країні на нелегальному статусі. 
Зважаючи на те, що і на сьогодні, і в найближчій перспективі кількість українців, які 
нелегально працюють за кордоном залишатиметься неспівмірно вищою, ніж кількість 
перебуваючих на аналогічному положенні іноземців в Україні, слід визнати 
перебільшеними побоювання щодо негативного впливу на український ринок праці 
приєднання до згаданої Конвенції. На нашу думку, слід більш детально проаналізувати 
наслідки можливого приєднання до згаданих Конвенцій, визначивши, чи будуть ними 
надані додаткові механізми захисту прав українських заробітчан за кордоном. При 
цьому варто реально оцінити, наскільки серйозною є загроза напливу до України 
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мігрантів із країн із нижчим рівнем життя, котрі б нелегально працевлаштовувались в 
країні. 

Оскільки спроможність держави на даному етапі надавати всебічну допомогу 
громадянам України, котрі працюють за кордоном, є обмеженою, державна стратегія 
має поєднувати як зміцнення власне державних інститутів, так і підтримку неурядовим 
структурам (українським та зарубіжним), що готові надавати правову, соціальну, 
медичну й іншу допомогу українським трудовим мігрантам за кордоном. На нашу 
думку, держава зобов’язана сприяти українським правозахисним організаціям у 
відкритті філій у країнах перебування значної кількості українських мігрантів, а також 
підтримці партнерських відносин та довгострокових проектів між спорідненими 
правозахисними організаціями України і країн перебування. Заходи із розвитку 
системи допомоги українським трудовим мігрантам можуть мати форму спільних 
проектів зацікавлених неурядових організацій із дипломатичними установами. 
Обмеженість ресурсів та можливостей офіційних представництв України за кордоном 
може бути компенсована просуванням фахових неурядових організацій, які, у свою 
чергу, потребуватимуть у своїй діяльності «дипломатичного супроводу». 

Завдяки системній співпраці з неурядовими організаціями українські держави 
органи можуть отримати більш-менш повну картину української трудової міграції в 
Європі; інформацію щодо механізму патологічних форм трудової міграції, зокрема 
зв’язків між вербуванням, працевлаштуванням та борговим тягарем; удосконалення 
механізмів допомоги тим мігрантам, які її потребують; можливості порівняння 
надійних даних із різних країн; інструменти регулярної співпраці з організаціями 
роботодавців та профспілками. 

 
РЕЗЮМЕ 

В статье анализируется деятельность международных организаций по вопросам 
миграции, проанализированы международные и украинские законодательные акты, 
конвенции и резолюции, система международных договоров по вопросам трудовой 
миграции. Выучены основные направления и подходы, которые регулируются 
государством в сфере защиты прав мигрантов.  

Ключевые слова: миграция, международная организация, трудовое 
законодательство. 

 
SUMMARY 

The article analyzes the activities of international organizations on migration and 
protection of migrant workers, analyzed international instruments on migrant workers, 
investigated the system of international agreements on labor migration. The main directions 
and approaches to government regulation in protecting the rights of migrants. 

Keywords: migration, international organization, labour legislation. 
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МІСЦЕ ТА РОЛЬ СПОРТИВНОЇ ДИПЛОМАТІЇ У ВНУТРІШНІЙ ТА 
ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ 

 
І.Грідіна, Д.Куц 
 
АНОТАЦІЯ 

У статті розглядається актуальна проблема сучасної політики і міжнародних 
відносин - спортивна дипломатія. Спираючись на вже існуючі дослідження, 
представлено оригінальне бачення проблеми. Через новизну феномена спортивної 
дипломатії розширена теоретико-емпірична база дослідження. В умовах фактичної 
відсутності вітчизняних досліджень з проблеми спортивної дипломатії привернуто 
увагу до її феномену як до сучасного дипломатичного методу. В статті представлені 
теоретичні та практичні обґрунтування своєчасності й необхідності застосовування  
механізмів та інструментів спортивної дипломатії, а також з’ясовані можливості 
практичного використання спортивної дипломатії для формування іміджу країни (на 
прикладі провідних держав та України).  

Ключові слова: зовнішня політика, публічна дипломатія, спортивна дипломатія, 
імідж країни. 

 
Спорт як частина людської культури і складова загальнолюдських цінностей, 

завжди давала широку можливість людям спілкуватися один з одним без кордонів. По 
мірі свого розвитку він вийшов на такий рівень, коли здатен робити величезні внески у 
реалізацію гуманістичних ідеалів і цінностей, у вдосконалення людини і суспільства. 
Вивчаючи потенціал спорту глибше, можна переконатися, що спорт можна розглядати 
не тільки як невід'ємну частину культури і історії міжнародних відносин, але й як 
суттєвий аспект дипломатичної діяльності, самостійну форму сучасної дипломатії.  

Гуманістичні принципи спортивного руху демонструють, що спортсмен може 
бути справжнім послом миру, а відтак - важливою складовою миротворчого руху, що 
об'єднує народи, служить гарантом міжнародної стабільності. А з трансформацією 
традиційної дипломатії і збільшенням впливу неурядових акторів на світовій арені 
спорт став реальною політичною силою і зайняв окреме місце в міжнародних 
відносинах. Отже, проблема спортивної дипломатії, як невід'ємної складової публічної 
дипломатії, набуває особливої актуальності. 

Разом з тим, не зважаючи на усвідомлення актуальності даної проблеми для нашої 
країни, вона поки що не перетворилась на предмет спеціальних досліджень у 
вітчизняній політичній історіографії. Західні школи міжнародних відносин  тільки-но 
починають розвідки в цій царині. Повштовхом до них стали, з одного боку, праці 
Джозефа Ная, Філіпа Тейлора та інших ідейних натхненників тлумачення публічної 
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дипломатії у якості «soft power» (м’якої сили) [1]. З іншого боку, витоки виокремлення 
спортивної дипломатії  як самостійної теми досліджень, слід шукати не тільки в 
політичній площині, в якій спорт почав використовуватися як інструмент впливу, а й 
безпосередньо в його історії та філософії, як незалежного та унікального явища. Низка 
західних дослідників присвятили свої праці саме вивченню спорту, його поєднанню з 
політикою та ролі, яку він набуває в міжнародних відносинах [2].    Поодинокі праці, 
переважно крос-дисциплінарні дослідження щодо ролі спорту в міжнародних 
відносинах, можна віднайти в російській історіографії [3]. 

Отже, мета нашого дослідження полягає у вивченні феномену спортивної 
дипломатії, як невід’ємної складової публічної дипломатії, та виявленні/обґрунтуванні 
доцільності використання спортивної дипломатії у зовнішній та внутрішній політиці 
сучасної держави, зокрема формуванні її міжнародного іміджу.  

Після завершення «холодної війни» і падіння «залізної завіси» нова міжнародна 
архітектура створила сприятливі умови для розвитку в закритих раніше суспільствах 
країн соціалістичного табору «гнучких» видів дипломатії: економічної, культурної, 
народної і, зокрема, спортивної. Не таємниця, що у перші роки незалежності про 
молоду українську державу в світі дізнавалися завдяки перемогам її спортсменів – 
С.Бубки, Л.Подкопаєвої, братів Кличків, А.Шевченка та багатьох інших. А з Євро-2012 
пов’язувались надії не тільки на суттєве покращення міжнародного іміджу держави, але 
й як на націооб’єднучий чинник. Чи повною мірою виправдались ці надії, говорити ще 
рано, адже окрім позитивних вражень спортивних туристів (що само по собі чимало), є 
«довгограючі» наслідки і результати, оцінити які одразу неможливо. Отже, для 
України, як молодого суб’єкту міжнародних відносин, вивчення ефектів і результатів 
практичного впровадження не випробуваної раніше дипломатії «м'якої сили» є 
ключовим питанням в оптимізації зовнішньополітичного курсу держави.  

Поняття «спортивна дипломатія» є достатньо новим в словнику міжнародних 
термінів, тому вважаємо за доцільне розкрити сутність її феномену за допомогою 
загальної характеристики всіх нових дипломатій «м'якого» спрямування - публічної 
дипломатії. 

Говорячи про публічну дипломатію, яка багато в чому і є тим локомотивом 
глобалізації в дипломатичній сфері, необхідно зазначити, що сфера її діяльності 
фактично безмежна [4]. Вона охоплює всі сфери людського життя, і на відміну від 
традиційних уявлень про елітарність дипломатичної справи, в якості її суб'єкта може 
виступити абсолютно будь-яка людина, що має контакти з іншою державою. В цілому, 
публічну дипломатію можна охарактеризувати як комплекс дій, спрямованих на захист 
цілей і інтересів національної зовнішньої політики, а також кращого розуміння 
цінностей та інститутів власної держави за кордоном. Публічна дипломатія просуває 
національні інтереси і забезпечує національну безпеку шляхом вивчення настроїв 
іноземної громадської думки, її інформування та впливу на тих, хто цю думку формує  
[5]. Більш того, в сучасному світі збільшилася в рази не тільки кількість «гравців», що 
беруть участь у міжнародному діалозі, але і їх вплив на формування міжнародного 
порядку. Все більше міжурядових, неурядових і некомерційних організацій виходять на 
міжнародну арену з відстоюванням загальнолюдських інтересів на противагу 
«егоїстичному» підходу національних держав, що, за їх думкою, є причиною усіх 
конфліктів в міжнародних відносинах. Спортивні міжнародні інститути, які є одними з 
основоположників колективного співробітництва з метою підтримання миру на Землі 
(під час Олімпіських ігор припинялися усі війни і конфлікти), і є першими в лобіюванні 
мирного співіснування, з поширенням і поглибленням процесів глобалізації набувають 
все більше прав і прихильників. Отже, можна стверджувати, що спорт зі своїми 
можливостями набуває настільки значного впливу, що може розглядатися не тільки як 
невід'ємна складова культури і міжнародних відносин, але й як важливий аспект 
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дипломатичної діяльності, самостійної форми сучасної дипломатії. Відповідно, 
міжнародні спортивні заходи, будучи одними з головних арен публічної дипломатії, 
через свій значний статус, «сплав» спорт/політика, заслужили від деяких корифєєв 
дипломатичної науки визначення «спортивної дипломатії».  

Як вже зазначалось вище, термін «спортивна дипломатія» потрапив до 
«дипломатичного словника» зовсім недавно. Загальновизнаного визначення через 
новизну і обмеженість досліджень він поки що не має, однак, на нашу думку, його 
сутність можна розкрити наступним чином: спортивна дипломатія - офіційна та 
неофіційна діяльність держав, урядів, спеціальних зовнішньополітичних органів по 
здійсненню завдань зовнішньої політики держави, а також інших учасників подій, так 
чи інакше причетних до спортивного дійства, за допомогою організації, проведення та 
участі в міжнародних спортивних заходах за допомогою команд, спортсменів, тренерів 
та їх досягнень. 

Це можна продемонструвати на прикладі, коли відбувається залучення 
спортсменів, тренерів та іншого персоналу, а також уболівальників у спортивні (і в той 
же час політично важливі) процеси для створення, наприклад, сприятливого образу 
держави серед зарубіжної публіки. При цьому, крім намірів фактичної перемоги на 
турнірі, відбувається експлуатація образів причетних до заходу людей з метою 
формування позитивного образу всієї держави, яку вони представляють. Таким чином, 
позитивне сприйняття успішної держави служить сприятливим фактором для 
досягнення цілей зовнішньої політики. 

Якщо проводити паралель між традиційною та спортивною дипломатією, то 
традиційна дипломатія опікується питаннями реалізації зовнішньої політики і є засобом 
досягнення зовнішньополітичних інтересів, а в такий спосіб спортивна дипломатія, за 
думкою Стюарта Мюррея, це своєрідний «засіб засобу» [6]. 

Коло учасників спортивної дипломатії, як і її форм, надзвичайно широке: це 
держави, державні структури в області спорту, міжнародні та національні спортивні 
об'єднання, спортсмени, тренери, ЗМІ, вболівальники, бізнес-структури та ін. До форм 
відносяться такі спортивні заходи як Олімпійські ігри, чемпіонати світу та Європи, 
міжнародні, континентальні, регіональні першості, кубкові і товариські зустрічі, 
спортивні фестивалі, конгреси, конференції з проблем спорту та ін. 

Ставлячи за мету не тільки вивчення феномену спортивної дипломатії, а його 
впливу на внутрішню та зовнішню політику держави, можна виділити основні її 
функції, а відтак - і мотивації для уряду держави приділяти увагу розвитку спорту, щоб 
мати можливість повною мірою використовувати механізми та інструменти спортивної 
дипломатії: 

- покращення стану здоров'я нації. Здоров'я - це провідний фактор, який визначає 
не лише загальний гармонійний розвиток людини, але й безпосередньо впливає на 
соціально-економічне становище держави. Зокрема, мова йде про успішність освоєння 
майбутньої професії, що вкрай важливо для країни, яка має проблеми з формуванням 
кваліфікованих трудових ресурсів. Крім того у сучасному дитячому та молодіжному 
середовищі зростає популярність малорухомого способу життя (комп’ютери, 
електронні ігри, перегляд телепередач тощо),  переважають пасивні форми дозвілля, 
ризикована поведінка та різні форми залежності: алкоголь, наркотики, тютюнопаління, 
ігроманія тощо. Перелічені фактори спричиняють істотне погіршенням рівня здоров'я 
підростаючого покоління; 

- сприяння згуртуванню нації. Згідно думки багатьох спортивних і політичних 
експертів, спорт виконує інтегративну функцію, тобто за допомогою своєї унікальної 
сили духу має можливість об'єднувати народи. Посол США в Данії Джим Кей зазначав: 
«Спорт може бути потужним посередником у побудові відносин через етно-культурні 
відмінності зі своєю позитивною передачею спільних цінностей, взаємоповаги, 
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толерантності, співчуття, дисципліни, рівності можливостей та верховенства права» [7]. 
Існують яскраві приклади, коли спортивна солідарність долала ідеологічні та етно-
культурні відмінності між народами, які проживали на території однієї держави. На 
підтвердження, що спорт дійсно має силу долати конфронтації в «складних» націях 
соціолог Д.Левер наводить приклад Бразилії [8].  Мало хто буде сперечатися з тим, що 
під час грандіозного спортивного заходу учасниками події на психологічному рівні 
заволодіває почуття спільності, причетності до великої події. Це формує певний зв'язок 
між людьми, який можна назвати «емоційною єдністю». Не дарма ідеологи таких 
міжнародних організацій ідеалістичного спрямування як ЮНЕСКО і МОК 
(Міжнародний олімпійський комітет) наполегливо просувають думку про те, що спорт 
сприяє миру на Землі: «О, спорт, ти - мир». Разом з тим, було б неправильно повністю 
ідеалізувати явище спорту та ігнорувати конфліктну складову самої його природи. 
Спорт - це саме по собі суперництво. Конкуренція в спорті, та й взагалі, є об'єктивною 
категорією, від якої нікуди не дінешся. Але, якщо спорт - це певною мірою конфлікт, то 
даний конфлікт - кращий варіант з усіх можливих. Проблема першості в даному 
випадку вирішується мирними ненасильницькими шляхами. Грубо кажучи, це набагато 
безпечніший спосіб мірятися силою, ніж військовий конфлікт. Більш того, конкуруючі 
сторони перебувають у рівних і чесних умовах, так що чинник соціально-економічної 
переваги держави або індивідуума, який її представляє, тут не має визначального 
значення;  

- розвиток цінностей, лояльних до чинної ідеології. Політичні експерти 
Д.Хоберман і К.Хілл наполягають, що структура взаємовідносин між політикою та 
спортом повинна бути паралельна: політика підтримує спорт, але не втручається [9]. Ні 
в якому разі не заперечуючи авторитетну думку, ми вважаємо, що спорт, особливо 
великий, за останнє неповне століття сам по собі пертворився на політику. Згадаймо, 
наприклад, спортивні баталії періоду «холодної війни» між СРСР та США,  і  ту 
гордість за радянських спортсменів - фігуристів, хокеїстів та інших, яка охоплювала 
навіть тих, хто не був у захваті від самої радянської влади. Тому помірне злиття 
інститутів (наприклад, ціннісне) може лише сприяти органічному розвитку нації. 
Узагалі ми маємо на увазі розвиток таких цінностей, які не суперечать сучасним 
реаліям і є у загальному сприйнятті позитивними. Зрозуміло, при авторитарному 
втручанні політика може за допомогою спорту досягати власних амбіцій (наприклад, 
нав'язування антисемітизму в нацистській Німеччині), що буде прикладом 
несумлінного використання спортивного ресурсу. 

У сучасному світі демократичних цінностей за допомогою спорту можна 
прищепляти молоді ідеї толерантності, свободи, прав людини, взаємоповаги, рівності і 
таке інше. Значний ефект має поширення за допомогою спорту і культурних цінностей. 
Позитивний образ спортивних кумирів здійснює потужний вплив на формування 
поглядів уболівальників, і зважаючи на приклад, населення буде усвідомлено (чи 
несвідомо) переймати трансльовані цінності; 

- відволікання мас від політичних і соціально-економічних проблем. Світова 
публіка втомилася від надзвичайної кількості насильства. У зв'язку з цим, їй приємніше 
бути залученим до чогось більш позитивного. Мова важкої сили, що базується на 
військових договорах, економічна криза і подібні проблеми не зрівняються з 
позитивним навантаженням «світлого» образу спорту. Таким чином, населення часто 
шукає віддушину в спортивно-розважальному дозвіллі;  

- зміцнення підтримки політичних лідерів. Дана функція нерозривно пов'язана з 
попередньою. Для населення багатьох спортивних країн спортсмени є популярнішими, 
ніж Президенти, тому причетність політичних лідерів до спорту може принести 
серйозний плюс для підвищення авторитетності влади. Наприклад, історик спорту 
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Річард Крепо стверджує, що спорт допомагає робити образи політиків більш людяними 
[10].  

Більш того, спортивний успіх національної команди на міжнародних змаганнях 
може викликати безпосередні асоціації з успіхом чинної влади, адже успішний  виступ 
відбувся завдяки її підтримці; 

- покращення міжнародного іміджу держави. Нарешті, однією з головних цілей 
спортивної дипломатії є її іміджева спрямованість (про що вже йшла мова вище на 
прикладі нашої держави). Більшість держав розглядають прийняття міжнародного 
спортивного турніру як політичну перемогу, безумовний успіх країни в міжнародному 
житті, який автоматично несе за собою поліпшення іміджу.  Не випадково, що 
політична еліта «кровно» зацікавлена у виборюванні права проводити в своїй країні 
різного рівня міжнародних змагань, прикладом чого може служити особиста участь 
В.Путіна у засіданні МОК у Гватемалі у 2007 р., коли Росія виборола право проводити 
у 2014 р. в Сочі Зимову Олімпіаду.  Наймаючи спорт в якості інструменту зовнішньої 
політики, держава може змінити свій образ в очах світової громадськості із закритого 
або навіть ворожого на відкритий і позитивний [11]. Звичайно, це може бути штучно 
створений образ (як у випадку, коли нацистська Німеччина використовувала Олімпіаду 
для повернення на міжнародну арену), частково «підправлений» образ, як у випадку з 
комуністичним Пекіном (Олімпіаду-2008), однак результат в даному випадку один - 
зростання уваги та довіри до приймаючої державі. 

Завойовування вищих спортивних нагород – одна з найбільш переважних 
можливостей заявити про себе на міжнародному рівні. Більш того, не можна не 
простежити причинно-наслідковий зв’язок між спортивними результатами та 
соціально-економічним розвитком країни: з одного боку, високі спортивні результати – 
це відображення соціально-економічного розвитку країни, спроможності країни 
вкладати кошти в спорт, з іншого – відбувається заочне формування успішного 
соціально-економічного розвитку країни у міжнародної аудиторії, коли спортсмени 
країни демонструють високі результати, що в очах міжнародної громадськості 
підвищує її інвестиційну привабливість і, в решті решт, підкріплює потенційні 
економічні результати реальними.   

Таким чином, при успішному проведенні спортивного заходу зростає інвестиційна 
привабливість держави і, як результат, соціально-економічний рівень в цілому. Існує 
навіть такий термін як «Олімпійський ефект». Дослідники з Федерального резервного 
банку Сан-Франциско прийшли до висновку, що в країні, яка приймає чемпіонат 
масштабного рівня, обсяг експорту та імпорту зростає приблизно на 30%. На думку 
вчених, навіть сам факт заявки на проведення великих змагань підвищує міжнародний 
рейтинг країни і пожвавлює торгівлю [12], що важливо для країн, що розвиваються, 
зокрема для України.   

- бізнесова і фінансова функція. В умовах комерціалізації спорту спортивна 
дипломатія придбала ще й бізнес-вимір. Світовий ринок спортивних товарів складає 
близько 100 млрд. дол. на рік, а ЗМІ платять величезні гроші за право транслювати 
спортивні змагання. Гравців можна купити, продати, орендувати, обміняти [13]. З 
урахуванням даних тенденцій будь-яка держава що проводить грамотну спортивну 
політику, може витягти чимало вигод для свого бюджету. 

Але, все ж таки, на нашу думку є найголовнішим те, що спортивна дипломатія 
несе культурний посил: сприяє міжнародному розумінню і дружбі, допомагає розвіяти 
стереотипи і упередження про державу.  

Таким чином, спортивна дипломатія є невід’ємною складовою дипломатії 
публічної. В широкому сенсі головна задача спортивної дипломатії - сприяти  
міжнародному миру і порядку за допомогою гуманістичних ідеалів спорту. Практичні 
функції спортивної дипломатії вбачаються у забезпеченні за допомогою її механізмів та 
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інструментів національних інтересів держави через донесення своїх цінностей до 
закордонної аудиторії та покращення свого іміджу на міжнародній арені.  

Досягненню глобальних цілей сприяє універсальність інститутів і функцій 
спортивної дипломатії, яка багато чим зобов’язана старанням Міжнародного 
Олімпійського Комітету. При цьому спорт - одне з тих унікальних явищ, опонентів 
якому (не рахуючи окремих радикально-спрямованих груп) у всьому світі фактично 
немає: «Хто проти спорту? Ніхто, або майже ніхто» [14] . 

Сьогоднішні реалії показують, ніщо не заважає спортивним інститутам 
збільшуватися в масштабі і залучати до своїх ідеалів все більше прихильників. 
Працюючи спільно, міжнародні спортивні інститути поширюють такі загальнолюдські 
цінності як взаємоповагу, дисципліну, толерантність, рівність, чесність, іноді - як 
альтернативу не позбавлених блюзнирства політико-дипломатичних відносин. 

Що стосується використання спорту в національних інтересах, то завдяки такій 
політиці відбувається демократизація політичних інститутів, і дипломатії в тому числі. 
Спорт та дипломатія гібридизуються, увага сучасних зовнішньополітичних концепцій 
фокусується на тому, як і чому уряди повинні використовувати спортивні ресурси, щоб 
підкріплювати успіх традиційної дипломатії. Як вважають сучасні дослідники 
дипломатичної галузі – там, де «незграбна машина» компетентної дипломатії не 
справляється – потрібно підключати м’яку силу гнучкої та адаптивної неофіційної 
дипломатії.    

Цілком природно, що автори статті, будучи прихильниками викладеної думки, 
схильні відстоювати окреслену позицію з досліджуваної теми. Разом з тим, підходячи 
до вивченням проблеми неупереджено, ми далекі від того, щоб ідеалізувати свій підхід, 
так як це б суперечило одному з основоположних наукових принципів - об'єктивності. 
Тому, забігаючи наперед і передбачаючи критичні зауваження опонентів, зазначимо: 
можливо, що спортивній дипломатії поки що не під силу стати універсальною 
панацеєю в згладжуванні міжнародних конфліктів, особливо між такими 
непримиренними ворогами як Ізраїль і Палестина, Індія і Пакистан (хоча в останньому 
випадку спроби робилися). Разом з тим, саме її інструменти можуть стати лакмусовим 
папірцем, що сигналізуватиме про зрушення у відносинах, про покращення чи навпаки 
погіршення ситуації та ін. 

Використання інструментів спортивної дипломатії може, якщо не вирішити 
проблему, але реально дозволяє створити більш сприятливі умови для подальшого 
діалогу вже на найвищому рівні - в політичній площині. 

Отже, ми далекі від того, щоб видавати спортивну дипломатію за панацею від 
«недугів» в сучасних міжнародних відносинах. Разом з тим, вважаємо, що методи 
спортивної дипломатії можна і необхідно розцінювати як «болезаспокійливий засіб», 
що знімає «вогнища запалення» в точках міжнародних конфліктів. Більш того, 
розглядуваний вид дипломатії в деяких випадках цілком може бути корисний в 
профілактичних цілях у якості плацебо. Сподіваємося, що терміни, метафорично 
запозичені з медичної галузі, можливо і доречно екстраполювати в площину 
міжнародних відносин - з метою більш яскравої характеристики феномена. 

 
РЕЗЮМЕ 

В статье рассмотрен и проанализирован феномен спортивной дипломатии, как 
неотъемлемой составляющей публичной дипломатии, выявлена и обоснована 
целесообразность использования спортивной дипломатии во внешней и внутренней 
политики современного государства.    

Ключевые слова: внешняя политика, публичная дипломатия, спортивная 
дипломатия,  имидж страны.  
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SUMMARY  
In this article the phenomenon of sports diplomacy as an inalienable element of public 

diplomacy is considered and analyzed, an expediency of sports diplomacy utilizing at internal 
and foreign policies of modern state is identified and substantiated.  

Key words: foreign policy, public diplomacy, sports diplomacy, state image. 
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