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3. Statistic materials: Kyiv Diocese statistical information, Kiev province statistic that supplied in 
the annual «Kiev province memorable books». Statistical materials provide the most complete and useful 
information about the Uman religious minorities condition.

4. Journals. In our investigation we used the leading journal of the Orthodox Church «Kiev diocesan 
journal», which housed a signifi cant number of journalistic material, highlighted problems and prospects 
of the Orthodox Church and other faiths in the region and so on;

5. Informative materials: this group of sources includes calendars, address- calendars, memorable 
books, reference books, guides, which were lodged analysis and materials from ethnic and religious 
paintings in Uman District of the late nineteenth – early twentieth century.

System research is promoted by the studying of the State Archives Kiev region funds: «Kyiv provincial 
government», «Offi ce of the Kiev governor», «Kiev provincial building and road commission», «Kyiv 
Regional Committee (1835–1919 years.)», «Uman county government», «Talnovsky county government».

Small in number and scope, but essential to our research, are documents of the Institute of Manuscripts 
National Library of Ukraine named Vernadsky funds, particular Uman collection, Novicki compilation.

An important source is the Church periodicals of the late nineteenth century, including «Kyev diocesan 
journal» that began to emerge from 1 March 1861.

Among the statistical sources and provincial all-out-diocesan publication reference and statistical 
nature. Among the many publications in Ukraine in the second half of the nineteenth century-early 
twentieth century the most important is the publication «Memorable Kyev province books» that was 
published serially and Kyiv Regional Committee from 1856 to 1915. They contain static material counties 
of the province and the city of Kyiv. Kyiv Supplement address – calendar province.

Today through various objective and subjective circumstances plucked a small part of the general 
body of sources. Comprehensive analysis of the sources of different origin and species characteristics and 
further heuristic work permit to analyze with a suffi cient degree of reliability confessional dimension of 
Uman County Kiev province in 1793–1917 years and realize its objectives.

We’ve analyzed the activity of the Russian imperial government that eliminated the structural 
organization of the Uniate Church, weakened social economic Roman Catholics and social political 
situation of the Uman Jews, with the full support and have sustained the Orthodox Church in Uman 
district. The conclusion about the importance of research into the history of religious centers of Uman and 
representativeness of sources of scientifi c problems was made.

Key words: acts, sources, books, transformation, confession, religion, church, Roman Catholic 
churches, synagogues, power, members of Orthodox Church, Roman Catholics, Greek Catholics, Jews, 
Нassidism.
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ПЕРІОДИЗАЦІЯ СУЧАСНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

БЛАГОДІЙНОСТІ КОЗАЦЬКОЇ СТАРШИНИ СЕРЕДИНИ
ХVІІ–ХVІІІ СТ.

Історії благодійності козацької старшини присвячена значна кількість літератури, різнопланової 
за проблематикою, шириною висвітлення аспектів. Аналіз стану наукової розробки, джерельного 
комплексу досліджуваної проблеми дозволяє виокремити основні історіографічні періоди в розробці 
теми: 1) 1991–1999 рр.; 2) 2000–2015 рр. Вагоме значення має повнота хронологічного охоплен-
ня історико-науковою літературою проблеми дослідження, що дає можливість простежити і 
з’ясувати відображення становлення та розвитку благодійності козацької старшини й тих змін, що 
відбувалися в ній і вітчизняній історіографічній науці. Відзначаючи комплексність систематичного 
висвітлення козацької доби історії України з конкретністю його структурованого відображення, 
необхідно наголосити на суттєвих труднощах, пов’язаних з необхідністю виокремлення наукового 
матеріалу стосовно благодійності козацької старшини та її відображення сучасною українською 
історіографією. Потрібно вказати на наявність великого обсягу опублікованої літератури, що дозво-
лило з’ясувати конкретний стан наукової розробки проблеми. Істотним моментом є великий об’єм 
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історіографічних та історичних джерел і значна розпорошеність документів й матеріалів у різних 
архівних фондах, бібліотеках. Комплексне вивчення масиву історичних і історіографічних джерел 
дозволяє зробити висновок, що він є достатньо репрезентативним і загалом сприяє вирішенню по-
ставлених у даній статті завдань.

Ключові слова: періодизація, благодійність, козацька старшина, сучасна українська 
історіографія, етапи досліджень, вітчизняні науковці, методологія досліджень.

На основі аналізу праць науковців можна 
виділити два основних етапи періодизації су-
часного розвитку знань з історії благодійності 
козацької старшини середини ХVІІ–ХVІІІ ст. Пер-
ший – розпочався з проголошення незалежності 
України і тривав до кінця 1990-х рр. Другий етап 
зумовлений появою принципово нових праць уза-
гальнюючого характеру, пов’язаний з початком 
2000-х рр. і продовжується в сучасних умовах. 
Звичайно, на кожному з них оновлювалися мето-
ди дослідження, поглиблювалася постановка пи-
тань, долалися ідеологічні та методологічні сте-
реотипи, зменшувався тиск політичних чинників 
на історичну науку. 

Перший етап сучасної вітчизняної історіо-
графії благодійності козацької старшини харак-
теризується не лише пожвавленням досліджень з 
проблеми, залученням значно ширшої джерельної 
бази,  але й новою якістю та значимістю праць. 
У рамках цього етапу вийшли у світ праці 
О. Гуржія [9], В. Кривошеї [17], Л. Мельни-
ка [19], Д. Наливайка [22], В. Смолія, В. Степан-
кова [31] та інших [11]. 

У першій половині 1990-х рр. з’явився 
цілий ряд ґрунтовних наукових статей і 
розвідок, у яких сучасні вітчизняні дослідники 
М. Андрусяк [1], І. Зельська [12], С. Сачен-
ко [28], В. Січинський [29; 30] вивчали особли-
вості благодійності козацької старшини, її 
безпосередній внесок у церковне будівництво, 
розвиток культури взагалі. Згадані автори звер-
нули увагу на активізацію таких прагнень у часи 
гетьманів Б. Хмельницького та І. Мазепи.

Дослідники історії церкви та релігійної 
дум ки в Україні О. Крижанівський і С. Пло-
хій [18, с. 147] переконані, що активізація 
благодійності в роки Національно-визвольної 
війни українського народу середини ХVІІ ст. ви-
кликана тим, що  гетьман і старшина враховували 
значний вплив церкви на народні маси, прагну-
ли мати в ній свого союзника, а тому фінансово 
підтримували й  видавали найбільше охоронних 
універсалів. Зазначимо, що ця точка зору авторів 
не стала домінуючою серед сучасних українських 
дослідників. Більшість істориків вважає, що 
Національно-визвольна війна українського наро-
ду середини ХVІІ ст. заклала міцний фундамент 
для утвердження соціокультурного феномену 

того часу – благодійництва, поклала початок фор-
муванню нової політичної еліти, ментальності, 
нових пріоритетів суспільства.

Українські  дослідники другої половини  
90-х рр. ХХ ст. ґрунтовно вивчали як окремі 
аспекти історичних витоків та традицій благо-
дій ності, так і її основні тенденції козаць кої 
доби. Серед них: С. Кагамлик [13], В. Ковалин-
ський [16], І. Мигович [20], С. Хведченя [37]. 
Найбільше матеріалів присвячено благодійній 
діяльності гетьманів у ході спорудження 
київських храмів, фінансуванні монастирів, 
Києво-Печерської лаври. У ряді наукових 
розвідок з’ясовується ставлення козацтва до 
церков і духовенства, їх підтримку, місце Києво-
Межигірського монастиря в духовному житті 
Запорозьких Вольностей.

Публікації В. Панашенко [25; 26], які базу-
ються на широкій історіографічній базі, надають 
важливу інформацію про життя та діяльність 
соціальної еліти, полково-сотенний устрій Геть-
манщини. Акцентується увага на козацькій 
старшині – новій еліті тогочасного суспільства. 
Вагомими для вивчення козацької біографістики є 
публікації відомого історика В. Борисенка [2; 3].

Підсумовуючи особливості першого історіо-
графічного етапу, зазначимо, що в 1990-ті рр. вив-
чення питання благодійності козацької старшини 
в середині ХVІІ–ХVІІІ ст. відбувалося паралельно 
з позбавленням ідеологічних штам пів і нашару-
вань. Характерним також було й те, що переваж-
но з’являлися наукові статті й розвідки, краєзнавчі 
матеріали. Поширення набули публікації 
бібліографічного та інфор маційного плану. На цей 
етап припадає також нова хвиля популяризації 
козаччини та її героїчної історії в Україні, що 
відповідало тогочасній суспільно-політичній 
ситуації та масовому емоційному піднесенню 
в соціумі. Перевидаються найважливіші праці 
Д. Яворницького, А. Скальковського, В. Антоно-
вича, козацькі літописи, відновилися публікації 
джерел з історії Запорозької Січі.  

З початком 2000-х рр. окреслюється другий 
етап дослідження проблеми. Він пов’язаний, 
перш за все, з появою цілого комплексу моногра-
фічних праць вітчизняних науковців О. Гуржія 
та О. Реєнта [10], В. Вечерського [6], В. Гри-
бовського [8], С. Кілесса [15], С. Павленка [24], 
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О. Путра [27] та інших [7; 21], а також робіт уза-
гальнюючого характеру [36], які вирізнялися 
більшою масштабністю та ґрунтовністю. Для 
новітніх видань характерним є залучення 
широкої джерельної бази, більша об’єктивність, 
збагачення дослідницької тематики.

У роботах В. Вечерського [4; 5] розгляда-
ються деякі питання, що стосуються нашої про-
блеми, в тому числі благодійність козацької еліти 
періоду Гетьманщини, зокрема, її причетність до 
архітектурної та містобудівної спадщини геть-
манських столиць.

У монографії [40] Т. Яковлева з’ясовує 
соціально-політичне становище в Україні в 
останні роки гетьманування Б. Хмельницького 
та за часів І. Виговського, подає структуру по-
жалувань гетьманів, вказуючи, що як один, так 
і інший більшу частину володінь надавали мо-
настирям. Надзвичайно цінною, на нашу думку, 
є в додатках таблиця з переліком майже 100 по-
жалувань, переважно цих гетьманів за 1648–
1659 рр., чимало з яких були для монастирів. 
При цьому в окремих графах показано, це 
підтвердження власності чи нове пожалування.

У дослідженні С. Павленка про І. Мазе-
пу в двох розділах автор торкається питань, 
пов’язаних з нашою проблемою, зокрема на-
водиться перелік виділених гетьманом коштів 
на благодійність, подається список спорудже-
них ним церков [23]. С. Кагамлик в одному з 
підрозділів свого дослідження вивчає правову та 
матеріальну підтримку козацькими керманичами 
Києво-Печерської лаври [14]. Зазначається, що 
українські гетьмани і козацька старшина були най-
першими благодійниками Лаври. При цьому наво-
дяться цікаві фактичні дані на основі ґрунтовної 
джерельної бази та літератури. У кіль кох 
публікаціях Ф. Ступака розглянуто багатосторон-
ню благодійно-меценатську діяльність гетьманів, 
старшини та рядового козацтва [32; 33].

Наукові праці Н. Яковенко [38; 39] важливі 
для з’ясування методології дослідження та оцінок 
подій козацької доби, зокрема діяльності козацької 
старшини та її соціального походження.

У 2000-ні рр. визначився предмет історичного 

дослідження, сформувалася певна джерель-
на основа у вигляді опублікованих та архівних 
документів, помітними стали перші результати 
дослідницької роботи академічних інституцій і 
центрів дослідження історії козацтва в Україні. 
З’явилося і певне «державне замовлення» на на-
писання наукових праць з історії козаччини, в т.ч. 
державотворчих процесів, постатей, особливо 
напередодні святкування знаменних дат і  просто 
річниць. У монографіях, що побачили світ у цей 
час, окремі «немодні» раніше сторінки козаччи-
ни, як предмет дослідження, ввійшли до комплек-
су проблем новітньої вітчизняної історії. Науков-
цями здійснено ряд оригінальних інтерпретацій 
становлен ня та розвитку української особливості 
благодій ництва, яка розглядається ними як специ-
фічний і неповторний феномен козацької доби. 

На міжнародних науково-практичних конфе-
рен ціях, присвячених історії українського ко-
зацтва, що відбулись у Києві (1995, 1997, 1998, 
2011, 2012, 2014 рр.), Переяславі-Хмельницькому 
(2003, 2008, 2013 рр.), Черкасах (2008 р.), 
Рівному (1995 р.), Одесі (2005 р.), Запоріжжі 
(2012, 2015 рр.) та ін. не лише наголошувалось на  
значимості цього феномену в українській історії, 
культурі, національній свідомості, а й розгля-
дався історіографічний аспект цілого комплексу 
питань, відображення сучасною вітчизняною та 
зарубіжною історіографією діяльності козацької 
старшини, окреслено основні напрямки вивчення 
на перспективу. 

Отже, діяльність козацької старшини в 
середині ХVІІ–ХVІІІ ст. широко відображена в 
сучасній українській історіографії. 2000-ні рр. 
позначилися формуванням цілих дослідниць-
ких напрямків, появою фундаментальних праць, 
довідкових видань, у тому числі й за регіональним 
принципом. Хоча зауважимо, що рідко вивчається 
козацька благодійність. Ще рідше проблематика 
піднімалася авторами дисертаційних досліджень. 
Однак, незважаючи на всі позитиви та недоліки, 
можна говорити про відсутність на сьогоднішній 
день спеціального дослідження, в якому б ком-
плексно розглядалася історія благодійності 
козацької старшини середини ХVІІ–ХVІІІ ст.
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ПЕРИОДИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ КАЗАЦКОЙ СТАРШИНЫ СЕРЕДИНЫ XVII–XVIII СТ.

Истории благотворительности казацкой старшины посвящено значительное количество ли-
тературы, разноплановой по проблематике, шириной освещения аспектов. Анализ научной раз-
работки, исходного комплекса исследуемой проблемы позволяет выделить основные историогра-
фические периоды в разработке темы: 1) 1991–1999 гг.; 2) 2000–2015 гг. Большое значение имеет 
полнота хронологического охвата историко-научной литературой проблемы исследования, что 
дает возможность проследить и выяснить отражение становления и развития благотворитель-
ности казацкой старшины и тех изменений, которые происходили в ней и отечественной историо-
графической науке. Отмечая комплексность систематического освещения казацкой эпохи истории 
Украины с конкретностью его структурированного отображения, необходимо подчеркнуть нали-
чие существенных трудностей, связанных с важностью выделения научного материала по благо-
творительности казацкой старшины и ее отражением современной украинской историографией. 
Нужно указать на наличие большого объема опубликованной литературы, что позволило выяснить 
конкретное состояние научной разработки проблемы. Существенным моментом является боль-
шой объем историографических и исторических источников и значительная разбросанность до-
кументов и материалов в различных архивных фондах, библиотеках. Комплексное изучение массива 
исторических и историографических источников позволяет сделать вывод, что он достаточно 
репрезентативен и способствует решению поставленных в данной статье задач.

Ключевые слова: периодизация, благотворительность, казацкая старшина, современная укра-
инская историография, этапы исследований, отечественные ученые, методология исследований.
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THE PERIODIZATION OF MODERN NATIONAL RESEARCHES ABOUT CHARITY 
BY COSSACK ELDERS IN MID-SEVENTEENTH – EIGHTEENTH CENTURIES

To history of Cossack elders’ charity is dedicated a signifi cant amount of literature  diverse on issues, 
wide coverage of aspects. Analysis of the scientifi c development, source complex of the investigated 
problem allows to distinguish the main historiographical periods in the development of themes: 1) 1991–
1999; 2) 2000–2015. Weighty importance has completeness of chronological coverage of historical and 
scientifi c literature research problems, which makes it possible to trace and fi nd refl ection formation 
and development of charity by Cossack elders and the changes taking place in it and the national 
historiography science. Noting the complexity of the systematic coverage of the history of Ukraine Cossack 
era with its specifi city structured refl ection should highlight the signifi cant diffi culties connected with 
the necessity of isolating scientifi c material on charity by Cossack elders and its refl ection in modern 
Ukrainian historiography. It is necessary to point out the large volume of published literature that has 
allowed to fi nd out the specifi c state of scientifi c research of problems. The essential point is the large 
volume of historiography and historical sources and signifi cant dispersed of documents and materials in 
various archives, libraries. Comprehensive study of the array of historical and historiographical sources 
leads to the conclusion that it is suffi ciently representative and generally contributes to solve problems 
taking place in this article.

Keywords: periodization, charity, Cossack elders, Ukrainian modern historiography, the stages of 
researches, Ukrainian scientists, methodology of researches.
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