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нтропологічний поворот, привнесений в поле історіографії у 80– 
            90-х роках ХХ ст., помітно концептуалізував у її проблемно-тематич- 
            ному блоці дослідження інтелектуального зрізу розвитку історичної 
науки, що знайшло своє опредметнення у створенні творчих біографій-
портретів вчених. Причому все частіше через такий персоналізований інте-
лектуальний портрет перед читацькою аудиторією розгортається найширша 
панорама функціонування професійного середовища істориків, а також при-
таманної йому атмосфери, вписаних в соціокультурне тло епохи.  

Значення такого комплексного підходу до вивчення «феномена істо-
ричної культури» шляхом синтезування її соціокультурної та інтелектуальної 
складових на початку 2000-х років підкреслила Л. Репіна1. Російська дослід-
ниця теоретично-методологічних аспектів та загальних тенденцій в розвитку 
історичного знання на історіографічному етапі останньої чверті ХХ — пер-
ших двох десятиліть ХХІ ст., констатуючи виокремлення персональної, або 
ж індивідуальної, історії в осібний напрям, в якому «історія одного життя» — в 
нашому випадку індивідуальних біографій вчених — переломлюється через 
«формування і розвиток їхнього внутрішнього світу, сліди їх діяльності в 
різновимірних проміжках діяльності і часу», зробила наголос на тому, що 
водночас така історія є виразником «стратегічної цілі досліджень і адекват-
ним засобом пізнання оточуючого їх і створюваного ними історичного со-
ціуму»2. Ще майже двома десятиліттями раніше увагу саме на цьому аспекті 
зосередив А. Санцевич. «Найбільшим досягненням, — зазначав при цьому 
український вчений, — уявляються вплетення біографії історика в опис його 
творчості»3. 

Загалом, пройшовши практично протягом лише кількох десятиліть стадії 
становлення, маргінезації та чергового відродження на зламі 1980–1990-х 

—————— 
1 Репина Л.П. Историческая память и современная историография // Новая и но-

вейшая история. — 2004. — № 5. — С. 39. 
2 Репина Л.П. «Новая историческая наука» и социальная история. — Изд. 2-е, испр. 

и доп. — М., 2009. — С. 285–286; Её же. Историческая биография и интеллектуальная 
история // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. — К., 2009. — Вип. 4. — 
С. 444. 

3 Санцевич А.В. Место биографии историка в историографическом исследовании // 
Биография как вид исторического исследования. — Тверь, 1993. — С. 33. 

А 

Україна в Центрально-Східній Європі. — Вип. 17. — К., 2017 



МАТЯХ ВАЛЕНТИНА  24 

років, новий науковий напрям, що на сьогодні вже має не лише значну 
кількість адептів, чітко окреслену предметно-об’єктну сферу, визначене 
проблемно-тематичне поле та лінії концептуалізації, однозначно спрямовує 
дослідницький інтерес на «аналіз взаємозв’язку особистісної історії вчених з 
їхньою “науковою лабораторією”, конструкцією їхніх “життєвих наративів” і 
способів конструювання ними “історичних (мета)наративів”»4, вивівши тим 
самим індивідуальну інтелектуальну біографію у ранг одного з важливих 
критеріїв «для прояснення соціального контексту…»5. 

Один із яскравих зразків соціалізації власним творчим доробком в царині 
українського ранньоновістичного студіювання історичного досвіду тогочас-
ної епохи в реаліях ХХІ ст. та водночас контексту тяглості дослідницької 
традиції через генетичний зв’язок різних вікових генерацій фахового соціо-
культурного середовища демонструє творчий портрет професора Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка, доктора істо-
ричних наук Валерія Степановича Степанкова. 

Не претендуючи на оригінальність, повторимося за колегами — багато-
вимірності будь-якій інтелектуальній біографії, незалежно від часу та місця 
діяльності її суб’єктивізатора, надають кілька характеристичних складових, 
врахування яких є обов’язковим. Отже, насамперед йдеться про загально-
культурну специфіку професійного співтовариства, в якому відбувається ста-
новлення та протікає творче життя вченого, загальнокультурне середовище 
та інтелектуальне тло доби, широту компетентностей та комунікативних 
зв’язків, глибину та гнучкість інтелекту творчої особистості, її ціннісний та 
свідомісний горизонти тощо. Саме з цих ракурсів і спробуємо співвіднести 
біографічні дані з опредметненими в текстах показниками результативності 
творчої діяльності кам’янець-подільського науковця, який сьогодні посідає 
одне з чільних місць у цілому багатому на індивідуальності фаховому сере-
довищі українських істориків-новістів, початки складання якого слід від-
нести на час інституціоналізації в Україні історичної науки, тобто ще на 
середину ХІХ ст. 

Отже, перший (і багато в чому визначальний) профіль творчого портрета 
Валерія Степанкова почав формуватися в складних умовах повоєнного часу, 
з іще не загоєними ранами тієї жахливої трагедії, яку разом з рідним Поділ-
лям та всією країною довелося пережити батькам майбутнього вченого. Саме 
непросте повоєнне дитинство та сповідувані в родинному колі ціннісні імпе-
ративи, працелюбство і доброчесність, уважне ставлення до оточуючих, а 
також тяга пізнання і заклали підвалини його особистості, сформували пер-
ший шар світогляду, подальші напластування на який шліфувалися як 
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постійним самовдосконаленням, так і студентським та армійським середо-
вищами, колективами, у яких протікала перша трудова діяльність, вход-
женням у викладацьке коло нещодавно закінченого вузу, зав’язуванням 
перших контактів серед академічного наукового загалу.  

Він входив у велику науку у той час, коли завершувалася так звана 
«хрущовська відлига», а на зміну їй приходила чергова хвиля «деукра-
їнізації», коли в історіографії свідомо насаджувалася практика переорієнтації 
уваги вчених на дослідження сюжетів новітньої історії та історії державно-
ідеологічних інституцій радянської доби, а працювати в періодах більш 
віддалених вважалося непрестижним. 

Здібності до самостійної наукової роботи В. Степанков виявив доволі 
рано, фактично вже на другому курсі визначившись з проблематикою своїх 
майбутніх наукових зацікавлень, коли під керівництвом Петра Федоровича 
Щербини почав вивчати історію Поділля у роки Національно-визвольної 
війни під проводом Б. Хмельницького. Прикметно, що цій провідній у своїй 
науковій практиці проблематиці В. Степанков, вже досвідчений і титулова-
ний вчений, і сьогодні зберігає незмінну відданість.  

Незабаром прийшли і перші успіхи. Навесні 1967 р. здібний юнак став 
переможцем конкурсу наукових студентських робіт. Ще через півроку за 
активну участь у діяльності наукового гуртка і виголошену на студентській 
науковій конференції доповідь він отримав грамоту ректорату і перше у 
своєму житті матеріальне заохочення, здобуте завдяки власному інтелекту. 
Як одну з кращих було визнано і його наукову доповідь, з якою він виступив 
на Першій Республіканській студентській науковій конференції із суспільних 
наук у Луганську в травні 1969 р. У червні того ж року В. Степанков успішно 
захистив дипломну роботу на тему: «Визвольна війна українського народу 
(1648–1654 рр.) на Поділлі і Південно-Східній Волині». 

По суті, 1970 роком закладається формування ще одного профільного 
зрізу портрета науковця. Саме з цього року, після нетривалого періоду 
викладання історії в одній із сільських шкіл Чернівецької області, Валерій 
Степанков обіймає посаду асистента кафедри загальної історії Кам’янець-
Подільського педінституту, назавжди пов’язавши свій трудовий шлях з цим 
уславленим добрими традиціями вузом. Викладацька кар’єра Валерія Сте-
пановича складається в цілому успішно. У 1977 р. його обрано на посаду 
старшого викладача, а у січні 1985 р. — доцента кафедри загальної історії.  
У 1992 р. він обирається професором кафедри історії України, у 1995 р. 
отримує звання професора, з червня 1999 р. по серпень 2006 р. обіймає 
посаду завідувача кафедри всесвітньої історії, з серпня того ж року, з власної 
волі відійшовши від адміністративної роботи, залишається професором цієї 
ж кафедри. До завідування нею він повернеться майже через десять років 
потому, значно збагатившись знанням новітніх методологічних тенденцій в 
освітянській справі. 
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Він успішно опанував курс «Нова і новітня історія країн Азії та Аф-
рики», виступивши, зокрема, у 2006–2008 рр. одним із співавторів низки 
навчально-методичних посібників за профілем навчальної дисципліни; уво-
дить до навчальних програм спецкурси «Антифеодальна боротьба на Пра-
вобережній Україні в роки Визвольної війни українського народу» (1976) та 
«Пам’ятні місця подій Визвольної війни українського народу на Хмельнич-
чині» (1979), на початку 2000-х років розробляє і викладає лекційні курси 
«Українська козацька республіка в середині ХVІІ століття: особливості 
політичного устрою та соціально-економічних відносин» (1990), «Проблеми 
української революції ХVІІ ст. (1648–1676 рр.)» (2007), спецкурс «Укра-
їнська держава в середині ХVІІ ст.: проблеми становлення, боротьби за 
незалежність і впливи геополітичного фактору (1648–1657 рр.)» (2007) та ін. 

Чільне місце у його викладацькій діяльності останніми роками відво-
диться методологічним питанням організації навчального процесу. Зокрема, 
В. Степанков підготував (у співавторстві) статті «Інтерактивні методи нав-
чання у викладанні суспільно-гуманітарних дисциплін (з досвіду роботи 
викладачів історичного факультету Кам’янець-Подільського державного уні-
верситету)» (2003), «Сучасні педагогічні технології у викладанні історії (з 
досвіду підготовки вчителів на історичному факультеті Кам’янець-Поділь-
ського державного університету)» (2004), виступив співавтором навчально-
методичного посібника з питань державної атестації для студентів V курсу 
історичних факультетів, запропонував методичні розробки «Написання і 
захист дипломної роботи» (2002), «Магістерська робота. Методичні поради» 
(2005, 2017), «Написання і захист бакалаврської роботи» (2005) та «Бака-
лаврська робота» (2017), «Методика викладання історичних дисциплін у ВНЗ 
(методичні поради для підготовки до семінарських занять та завдання для 
самостійної роботи для студентів магістратури» (2014) тощо. В науковому 
доробку вченого (крім вже згаданих методичних та методологічних розробок 
і навчальних курсів, загальна кількість яких перейшла за перший десяток) є 
також підручники для середньої школи та вищих навчальних закладів. 
Зокрема, він — один із авторів навчального посібника «Історія України», 
який користується значним попитом в студентсько-викладацькому середо-
вищі. Не одне перевидання витримав адаптований В. Степанковим та  
В. Смолієм для учнів 7 класів загальноосвітніх шкіл виклад української 
історії, який охоплює період від найдавніших часів до початків раннього 
нового часу (його модернізована версія вийшла друком у 2016 р.)  

Як викладач і наставник молодого покоління, В. Степанков відкрив шлях 
у велику науку багатьом здібним студентам. Його колишні учні займаються 
педагогічною практикою у Кам’янець-Подільському державному універси-
теті та інших вишах України, успішно працюють на наукових посадах в 
Інституті історії України НАН України, в архівній та музейній системах. Під 
його керівництвом підготували і захистили кандидатські дисертації чотири 
випускники аспірантури Кам’янець-Подільського університету. Визнанням 
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внеску В. Степанкова у виховання студентської молоді стало відзначення 
його Почесними грамотами Міністерства освіти України (1978, 1986 та  
2002 рр.), нагородження знаком «Відмінник освіти України» (1998), зане-
сення на обласну Дошку Пошани «Кращі люди Хмельниччини» (1999 та 
2002 рр.), присвоєння звання «Заслуженого працівника народної освіти 
України» (1993). 

Однак, поза всяким сумнівом, основну лінію профілювання творчої 
біографії В. Степанкова становить його наукова робота, що розпочалася 
восени 1970 р. підготовкою кандидатської дисертації, присвяченої соціальній 
боротьбі на теренах Правобережної України в роки Національно-визвольної 
війни. Однак відомі події 1972 р. суттєво скоригували загальну ситуацію в 
царині україністики. Загальмувався, відповідно, з незалежних від здобувача 
причин, і процес захисту його дисертаційної роботи.  

Загалом випадок з дисертаційним дослідженням початкуючого науковця 
не становив якогось особливо винятку з тієї загальної ситуації, яка панувала 
у 1970-х — середині 1980-х років в радянській історіографії стосовно роз-
робки давньої та ранньонової історії України. Однак попри те, що доля 
продовжувала випробовувати його на міцність (а цією якістю, як і праце-
здатністю, В. Степанков обділений не був), молодий вчений наполегливо 
торує шлях до визнання не лише в республіканських наукових колах, а й на 
всесоюзному рівні, пропонуючи ґрунтовні статті з соціально-політичної 
історії України середини XVII ст. не лише до українських, а й центральних 
періодичних фахових видань. Зокрема, вже 1979 р. на сторінках «Истории 
СССР» побачила світ його публікація, у якій порушувалися новаційні для 
тогочасного історіографічного простору питання вироблення гетьманською 
адміністрацією в роки Визвольної війни українського народу політичної 
платформи щодо врегулювання соціальних питань6. 

Активна участь у різноформатних наукових форумах помітно розширила 
мережу персональних зв’язків В. Степанкова у науковому середовищі фахів-
ців, що практикували над дослідами української історії зламу XVI–XVII ст. 
та наступного за тим періоду. Молодого історика починають залучати до 
написання гасел до «Української радянської енциклопедії», престижного, як 
на той час, фундаментального академічного проекту. Тоді ж він пробує себе 
у царині джерелознавчих студій, здійснює краєзнавчі дослідження. Він є 
активним популяризатором історії Поділля на сторінках районної та обласної 
періодики, співавтором нарису «Городок» до тому «Хмельницька область» 
багатотомної «Історії міст і сіл Української РСР» (К., 1971) та історико-
краєзнавчого нарису «Буша» (Хмельницький, 1991), веде активну роботу по 
збереженню пам’яток минувшини. У 1976 та 1979 рр. виходять друком дві 

—————— 
6 Степанков В.С. Социальная политика гетманской администрации в годы Освобо-

дительной войны украинского народа (1648–1654 гг.) и борьба против нее крестьянства 
и казацкой голытьбы // История СССР. — 1979. — № 3. — С. 71–84. 
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його брошури, присвячені участі населення Поділля у національно-визволь-
ній боротьбі українців під проводом Б. Хмельницького7. Закоханість у рідний 
край та його минуле вчений зберігає до сьогодення. 2003 р. його активну 
історико-краєзнавчу роботу було відзначено обласною премією ім. Ю. Сіцін-
ського, а у 2012 р. В. Степанков отримав відзнаку міської державної адмі-
ністрації м. Кам’янець-Подільський «За заслуги перед міською громадою». 

Загартувавши його волю, 1980-ті роки, власне, визначили і основну 
тематичну спрямованість подальших наукових пошуків вченого. На цьому 
етапі превалюючою в його наукових інтересах виступала проблематика соці-
альних відносин і соціальної конфліктності в українському суспільстві напе-
редодні і в роки Національно-визвольної війни. Вчений спробував класи-
фікувати антагоністичні вияви в суспільних настроях, типологізувати соці-
альну боротьбу як селянську війну, визначити її хронологічні межі та етапи 
розвитку, показати її специфічні форми та особливості на кожному з цих 
етапів, проаналізувати діяльність великих повстанських з’єднань, спробувати 
визначити соціальний склад їхнього керівництва, з’ясувати наслідки селян-
ської війни для майбутнього соціального розвитку українського суспільства.  

У 1982 р. він завершив написання монографії на матеріалах дисерта-
ційної розробки, однак побачити світ їй довелося (після численних доопра-
цювань згідно редакційних висновків та суттєвого скорочення обсягу) лише 
у 1991 р. Під назвою «Антифеодальна боротьба в роки Визвольної війни та її 
вплив на формування Української держави» вона вийшла друком у львів-
ському видавництві «Світ». 

У цьому монографічному форматі вчений підкреслює масовий характер 
соціальних виступів за доби Хмельниччини. Він наголошує на тісному 
взаємозв’язку соціальної боротьби з національно-визвольним рухом україн-
ців, першим в історіографії намагається розкрити діалектичний «взаємо-
зв’язок соціального і національного аспектів Визвольної війни», показати 
вплив національного фактора на процес становлення Української козацької 
держави8.  

Як особливості національно-визвольних змагань середини ХVIІ ст. він 
відзначив насамперед перебрання керівної функції у революційних подіях 
козацькою старшиною, яка не володіла маєтками і не виступала безпосе-
реднім визискувачем селян і міщан, і це дозволило Б. Хмельницькому та 
його соратникам організувати навколо себе знедолені маси; по-друге, під час 
війни відбувався «інтенсивний процес формування української національної 

—————— 
7 Степанков В.С. Антифеодальна боротьба на Правобережній Україні у роки 

Визвольної війни українського народу (1648–1654 рр.). — Кам’янець-Подільський, 1976; 
Його ж. Пам’ятні місця подій Визвольної війни українського народу 1648–1654 рр. на 
Хмельниччині. — Хмельницький, 1979.  

8 Степанков В.С. Антифеодальна боротьба в роки визвольної війни та її вплив на 
формування Української держави (1648–1654). — Львів, 1991. — 196 с. 
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держави, республіканської за формою правління». Дослідник робить висно-
вок про те, що «український уряд сповна використав потенційні можливості 
держави для боротьби за незалежність». Аналізуючи заходи козацької адмі-
ністрації в соціальній сфері, він наголошує, що «Визвольна війна проходила 
в умовах раніше небаченого піднесення антифеодальної боротьби, вістря 
якої спрямовувалося не лише проти панівного класу Речі Посполитої, але й 
соціально-економічної політики українського уряду»9. В результаті проведе-
ної багаторічної дослідницької роботи В. Степанков доходить висновку, що 
на теренах козацької України селянська війна завершилася «компромісом з 
молодим панівним класом Української держави»10. Він наголошує на тому, 
що в її ході українське селянство продемонструвало «великі потенційні 
можливості, … спроможність долати властиву йому роз’єднаність, підніма-
тися на боротьбу не лише “проти” в загальнонаціональному масштабі, але і 
за утвердження козацького устрою, в якому воно вбачало соціальний ідеал, 
причому не надуманий, а земний. Активна участь у боротьбі, соціальна і 
національна самосвідомість трудящих України відіграли важливу роль в 
утворенні Української Козацької республіки»11. Тим самим В. Степанков 
впритул наблизився до визначення другої домінанти в своїй науковій діяль-
ності — а саме дослідження державотворчих процесів раннього нового часу. 

З 1987 р. вчений почав працювати над докторською дисертацією, при-
свяченою проблемі соціально-політичної боротьби та національно-визволь-
ного руху в Правобережній Україні в другій половині ХVІІ ст. Водночас він 
приділяє значну увагу дослідженню конкретно-історичних та теоретичних 
питань українського державотворення за доби Хмельниччини, ролі в цих 
процесах української козаччини. Розкриттю цих аспектів присвячено цикл 
його наукових студій, створених у 80–90-х роках. Він підняв і розглянув такі 
питання, як роль українського козацтва в національному державотворчому 
процесі раннього нового часу; державотворчі програми українських геть-
манів та засади державного будівництва в середині — другій половині  
ХVIІ ст.; становлення нової державної еліти та формування державної ідеї; 
геополітична ситуація навколо Української козацької держави та шляхи її 
розв’язання; Україна на міжнародній арені тощо. 

Вчений детально зупинився на характеристиці політичного устрою та 
соціально-економічних відносин в Українській козацькій державі, спробував 
з’ясувати деякі аспекти та особливості її формування. Він створив яскравий 
образ фундатора незалежної Української держави раннього нового часу — 
гетьмана Богдана Хмельницького, одним із перших в новітній українській 
історіографії звернувся до показу державотворчої політики одного із його 

—————— 
9 Там само. — С. 143–144. 
10 Там само. — С. 144. 
11 Там само. — С. 147. 
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найбільш видатних соратників та наступників на вищій державній посаді в 
Україні — гетьмана Петра Дорошенка. 

Без сумніву, після тривалої перерви в розробці історії ранньомодерного 
національного державотворчого процесу та розбудови національного 
державного організму цикл публікацій В. Степанкова можна вважати повно-
цінним комплексним дослідженням, в якому порушено важливі питання та 
відбито різні грані важливої та багатоаспектної наукової проблеми. Саме це і 
стало підставою для присудження йому наукового ступеня доктора істо-
ричних наук. Втім, успішний захист докторської дисертації став для вченого 
не підсумковим етапом в розробці певного кола проблематики, як це часто 
трапляється в науці, а навпаки — розгорнув в обраній дослідницькій царині 
нові горизонти пошуку. 

«Й життя конкретного вченого, й присвячений йому біографічний твір, — 
констатується в історіографії, — є головні частини самого процесу “творчого 
самоствердження”»12. При цьому, стверджують фахівці, «не варто забувати 
ситуацію, через яку проходить будь-який учений, — творчі муки, науковий 
пошук, складність вираження віднайдених відповідностей, доведених гіпо-
тез»13. Не вдалося, однозначно, оминути цих неодмінних супровідних твор-
чої праці і В. Степанкову. На прикладі співставлення перших і більш пізніх 
за часом його публікацій можна простежити шлях формування засадничих 
принципів і еволюційних зрушень в світоглядній парадигмі науковця. 
Безперечно, що до початку 1990-х років у його творчій лабораторії все ж 
таки продовжували превалювати традиції радянського історіописання. Вони 
проявляються і в загальний концепції його праць, і в оцінці окремих подій та 
явищ української історії середини ХVIІ ст., і в суто зовнішніх ознаках, як-то 
загальна схема побудови дослідження, використовуваний понятійно-терміно-
логічний апарат, необхідний набір цитат класиків марксистської ідеології, 
наявність яких нібито освячувала авторську достовірність трактування кон-
кретно-історичного матеріалу, оформлення науково-довідкового апарату тощо. 

Однак як людина раціоналістичного складу розуму, здатна вибудовувати 
мозаїку документально зафіксованих окремих фактів у цілісну картину від-
творюваних фрагментів минулого, як людина допитлива, пошукова інтуїція 
якої постійно шукала виходу за офіційно дозволене коло проблематики, а 
також не обмежувалася визначеним репертуаром праць наукових автори-
тетів, Валерій Степанович уже у своїх перших розробках продемонстрував 
схильність віднаходи в, здавалося б, заяложених проблемах і питаннях важ-
ливі для розуміння цілого, проте обійдені увагою попередників аспекти, 
проникати у їхню сутність, на підставі скрупульозного добору та осмислення 

—————— 
12 Петрина А.Б. Научная биография в российской культурной и интеллектуальной 

традиции: поиск новой модели: Автореф. дисс. … канд. ист. наук. — Омск, 2009. —  
С. 13. 

13 Там же. — С. 15. 
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свідчень джерел робити обґрунтовані висновки та узагальнення. Він уважно 
опрацював науковий доробок не лише радянської історіографічної школи, а 
й в умовах, які зовсім до того не спонукали, віднайшов можливості озна-
йомитися з багатогранною спадщиною українських істориків ХІХ — початку 
ХХ ст., з напрацюваннями кращих представників зарубіжної історичної 
думки, які в різний час працювали в проблемному полі української історії 
раннього нового часу. І не лише ознайомитися, а творчо його переосмис-
ливши, вибудувати на цій основі своє власне бачення історичного поступу 
України в середині ХVIІ–ХVIІІ ст., її місця в процесах загальноєвро-
пейського масштабу. Таку зміну його світоглядно-методологічних орієнтирів 
у доволі своєрідний спосіб було відзначено, зокрема, у редакційному ви-
сновку центрального історичного часопису «История СССР» на рукопис 
статті «Особливості розвитку класової боротьби і її вплив на процес фор-
мування Української феодальної державності» (1985 р.). Відхиляючи його 
від друку, поважний рецензент мотивував це тим, що «авторське розуміння 
формування української державності є розпливчастим і не позбавлене від 
впливів української націоналістичної історіографії».  

Підпорядкований переважно соціально-політичній проблематиці доби 
національно-визвольних змагань українців середини XVII ст., творчий доро-
бок В. Степанкова вже від початків його наукової діяльності відзначався 
жанровою різноплановістю. Поступово розкрилися і його можливості працю-
вати не лише у журнальних, а й великих монографічних форматах. 

Початок роботи над докторською дисертацією співпав із започатку-
ванням тісного співробітництва В. Степанкова з щойно затвердженим на 
посаді завідувача відділу феодалізму Інституту історії АН УРСР доктором 
історичних наук Валерієм Смолієм. За словами самого Валерія Степановича, 
цей творчий союз, плідну результативність якого науковий світ зміг оцінити 
вже найближчим часом, розпочався з того, що вони «дійшли принципової 
згоди щодо, по-перше, гострої актуальності проблем з’ясування сутності 
подій середини ХVIІ ст. й діяльності Б. Хмельницького; по-друге, співпраці 
у розробці їх теоретичних аспектів, що ґрунтувалася б на співставленні 
результатів аналізу процесів, подій і явищ, дискусій, в яких до уваги бралася 
лише виключно наукова аргументація (правота “золотої середини” була від-
хилена відразу) і абсолютне право кожного … на збереження власного 
погляду»14.  

Гіпотези та ідеї, які зароджувалися під час обміну думками та в наукових 
дискусіях двох неординарних вчених, на початку 90-х років втілилися в 
розробку нової концепції історії Визвольної війни українського народу 
ХVІІ ст., поява якої докорінним чином змінила ситуацію в українській істо-
ріографії щодо висвітлення цілого аспекту проблем національного історич-

—————— 
14 Степанков В. Творчий доробок співробітництва // Студентський меридіан. — 

2002. — 18 трав. 
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ного процесу раннього нового часу. Вихід друком цієї їх першої спільної 
праці відбувся на тлі полярності думок щодо перспектив розвитку, а підчас і 
самої можливості повноцінного функціонування історичної науки в Україні, 
яку на зламі 80–90-х років ХХ ст. засвідчили численні дискусії та публікації 
на сторінках фахової періодики. Її появою В. Степанкову та В. Смолію 
вдалося не лише наочно довести готовність українського історичної думки 
до конструктивного всебічного відтворення на рівні світових методологічних 
стандартів складних і суперечливих процесів державотворення в козацькій 
Україні, а й повністю витіснити з українського історіографічного простору 
рудименти застарілої марксистської парадигми у трактуванні багатьох важ-
ливих аспектів національної історії. 

Дещо згодом запропонована авторським тандемом концепція Націо-
нально-визвольної війни трансформувалася в концепцію Української націо-
нальної революції ХVII ст., основні положення якої було оприлюднено у 
працях «Українська революція середини XVII ст.: проблеми, пошуки рі-
шення» (К., 1999), на сторінках окремого тому п’ятнадцятитомного видання 
Україна крізь віки», присвяченого революційній добі 1648–1676 рр. У зга-
даних монографічних дослідженнях на широкій джерельній базі автори 
спробували дати комплексне висвітлення революційного процесу на україн-
ських теренах, визначити його хронологічні межі, періодизацію; по-новому 
поглянути на його типологію, рушійні сили; з’ясувати особливості і спів-
відношення у ньому національно-визвольної, конфесійної і соціальної бо-
ротьби; показати його роль і місце в історії України. Апелюючи до джерел, 
вони довели, що революційні події 1648–1676 рр. «за своїми масштаби не 
мали собі рівних серед революційних рухів Європи ХVI–ХVIІ ст. На теренах 
козацької України стався революційний вибух, традиції якого зберігали своє 
значення протягом наступних десятиліть, справляючи помітний вплив на всі 
сторони життя українського народу»15. Основний результат Української ре-
волюції вчені вбачали в тому, що на теренах козацької України було витво-
рено соборну незалежну державу16. 

Ще раз до цієї епохальної події вчені звернулися у 2009 р., підготувавши 
монографію «Українська національна революція XVII ст. (1648–1676 рр.)», у 
якій посилена увага зверталася на європейський контекст українського рево-
люційного руху ранньонової доби та розкриття його дискусійних проблем, 
що, за словами авторів, становлять важливі складові «єдиного революцій-
ного потоку, які акумулюють у собі надзвичайно великий і різнобічний 
комплекс факторів». До таких вони, зокрема, зараховують і геополітичні 
реалії центрального і центрально-східного регіонів Європи, в силовому полі 
яких перебувала Україна, і рівень її економічного розвитку та політичну 

—————— 
15 Смолій В.А., Степанков В.С. Українська національна революція ХVIІ ст. (1648–

1676 рр.). — К., 1999. — С. 7. 
16 Там само. 
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ситуацію всередині країни. «Це, — стверджують науковці, — і вибудова 
складної ієрархії соціальної взаємодії; це і відмінності засадничих принципів 
функціонування державних організмів і систем, з якими волею історичної 
долі доводилося вступати у різного роду відносини національним державним 
та політичним інститутам; це і розстановка політичних сил, і економічний та 
військовий потенціал, і рівень політичної культури елітарних прошарків; і 
особливості національного характеру та рівень розвитку національної сві-
домості й політичної культури суспільства; зрештою, мудрість урядової 
політики (причому як у внутрішньодержавному, так і міжнародному сенсах) 
тих, хто на тому чи іншому етапі розвитку революції перебував при владі»17  

Запропонований погляд на сутнісний зміст революційного процесу сере-
дини — другої половини ХVIІ ст. актуалізував для вчених трактування 
проблеми українсько-російських відносин раннього нового часу в контексті 
практичної реалізації механізмів імперської доктрини поглинення україн-
ських земель, ґрунтованої на «концепції безперервної спадкоємності Рюри-
ковичів», «патримоніального права московських володарів на всі «Руські 
землі»18. Тим самим докорінно змінювалися акценти стосовно цілого комп-
лексу аспектів суспільно-політичного процесу не лише нового, а й новіт-
нього часу. 

У цьому контексті заслуговує на увагу ще одна монографія В. Смолія та 
В. Степанкова «Українська державна ідея: проблеми формування, еволюції, 
реалізації» (К., 1997), з появою якої українська історіографія збагатилася 
новою концепцією державотворчого процесу раннього нового часу. Вченим 
першими вдалося не лише визначити та комплексно висвітлити основні ета-
пи зародження та розвитку в політичній історії України ідеї державотво-
рення, а й показати її місце в політичній свідомості нації, виявити механізми 
її практичної реалізації. На підставі ґрунтовної аргументації вони довели, 
що, навіть попри втрату власної держави ідея державотворчості в усталеній 
на кінець ХVIІІ ст. ієрархії цінностей продовжувала залишатися тією полі-
тичною та ідеологічною орієнтацією, яка одна була спроможна об’єднати 
патріотичні почуття найширших верств розколотого і зневіреного україн-
ського суспільства. Тим самим було спростовано тенденцію, яка простежу-
валася в окремих створених за межами України працях (певною мірою вона 
присутня і у вітчизняному історіографічному просторі) щодо відсутності в 
національно-визвольних змаганнях ХVIІ–ХVIІІ ст. зорієнтованості на полі-
тичну самостійність національного політичного організму19. 
—————— 

17 Смолій В., Степанков В. Українська національна революція ХVIІ ст.: (1648– 
1676 рр.). — К., 2009. — С. 9–10. 

18 Смолій В., Степанков В. Українська національна революція середини ХVIІ ст. — 
С. 5–6. 

19 Див., наприклад: Грицак Я.Й. До генези ідеї політичної самостійності України // 
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — Вип. 1. — К., 
1992. — С. 121. 
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Ще одним значним внеском у сучасну українську історіографію стала 
реконструкція творчим союзом двох істориків соціально-політичного порт-
рета однієї із найвизначніших постатей української ранньомодерної історії — 
гетьмана Богдана Хмельницького20. Без сумніву, монографія, яка витримала 
три видання (крім того, авторами на її основі було підготовлено науково-
популярні варіанти, розраховані на більш масову аудиторію21), стала поміт-
ним явищем в новітній українській біографістиці. Постать великого гетьмана 
постає на її сторінках в усіх іпостасях своєї небуденності — як людини, 
державотворця, політичного діяча, дипломата, полководця. Основні віхи 
його життєвого шляху документально запротокольовані. Динамічно, на ши-
рокому історичному тлі, розкриваються формування його характеру, станов-
лення і зміни світоглядних орієнтирів, механізмів вироблення ним підвалин 
своєї політичної програми.  

По завершенні широкоформатної біографії великого українського воло-
даря вчені пропонують увазі читацького загалу ще один великий біографіч-
ний формат непересічної історичної особистості — життєпис соратника і 
наступника Богдана Хмельницького на ниві національного державотворення 
гетьмана Петра Дорошенка22. Стосовно цієї праці В. Степанков в одному із 
своїх інтерв’ю для газети «День» зазначив: «…в Україні про людину, яку, на 
мою думку, варто ставити вище на голову від Мазепи у державотворенні, 
населенню майже нічого не відомо. Дорошенко … повністю присвятив своє 
життя Україні, він боровся за її незалежність, не тільки зовнішньо, але й 
внутрішньо»23. Торкнувся вчений і іншої магістральної лінії праці. «Разом зі 
співавтором книги, — зазначив він, — … ми виявили, що сучасна істо-
ріографія заповнена міфами про період, який відомий під назвою “Руїна”… 
Ми чомусь зовсім забули, що українці за цей період показали такі приклади 
боротьби за незалежність, яких ніколи не знала й, можливо, не знатиме 
Європа… Тому ми… зрозуміли, що без вивчення такого болючого питання, 
як “Руїна”, ніколи не дізнаємося того, що переживала Україна у ХVIІ сто-
літті. Нам потрібна була нова джерельна база, тому що відомі тексти не 
давали відповіді на основне завдання, відтак, наша робота тривала близько 
10 років…»24. 

Іншими важливими аспектами в контексті дослідження українського 
державотворчого процесу раннього нового часу для В. Смолія і В. Сте-
панкова стали формування і організаційне оформлення на теренах козацької 

—————— 
20 Смолій В.А., Степанков В.С. Богдан Хмельницький: Соціально-політичний порт-

рет. — К., 1993; 2-ге вид, допов., перероб. — К., 1995; вид. 3-є, доопр. — К., 2009. 
21 Смолій В.А., Степанков В.С. Богдан Хмельницький: Біографічний нарис. — К., 

2002; Їх же. Богдан Хмельницький. — К., 2013. 
22 Смолій В., Степанков В. Петро Дорошенко: Політичний портрет. — К., 2011. 
23 Степанков В. Гетьман, якому «не пощастило»: Інтерв’ю газеті «День» // День. — 

2011. — 14 жовтня.  
24 Там само. 
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України наприкінці 1640-х — у 1670-х роках національної моделі політичної 
системи та становлення на цьому хронологічному відрізку інституту влади. 
Результати пошуку в означеному тематичному полі вилилися у появу праць 
«Політична система українського суспільства у роки Національної революції 
ХVIІ століття» (К., 2008), «Український політичний проект ХVIІ ст.: станов-
лення національного інституту влади» (К., 2014) та «Інститут влади в полі-
тичній системі України (середина — друга половина ХVIІ ст.)» (К., 2014). 
Відзначаючи пошуковий характер своїх напрацювань, вчені, зокрема, зазна-
чили: «Виклад авторських поглядів щодо процесуально-інституціонального 
оформлення владного простору Української держави… а також його 
суб’єктно-ціннісного виміру є далеко не повним. Скоріше, йтиметься про 
кілька концептуальних моментів, що власне і презентують вектори, за якими 
позиціонується процес становлення тієї національної просторово-ментальної 
інфраструктури, яка обумовлювала як специфіку, так і самі можливості 
формування системи державного управління на рівнях структурування та 
конституювання з одночасним визначенням міри результативності владного 
волевиявлення та алгоритму регуляції відносин між суб’єктами влади і 
збереження цілісності самої інституції»25. Можна припустити, що в наве-
деній цитаті прихована, по суті, магістраль авторських наукових пошуків на 
найближчу перспективу. 

Поза згаданим монографічним форматом, у 1990–2000-х роках в полі 
дослідницької уваги В. Степанкова перебували такі питання, як політична 
роль Запорожжя у розвитку революційних подій та розбудові Української 
держави, процес формування еліти козацької України та особливості її мен-
талітету, етнічні та конфесійні питання в діяльності українських урядів, 
питання соборності Української держави. В низці публікацій вчений рішуче 
виступив проти спроб реанімувати в українській історіографії давно віджилу 
польську концепцію «домової війни» щодо оцінки революційних подій в 
Україні, визначив актуальні проблеми і перспективи подальших досліджень. 
Багато уваги у своїй науковій творчості він приділив українсько-російському 
договору 1654 р., зокрема, зосередив увагу на таких питаннях, як переду-
мови, зміст та наслідки переяславських домовленостей, спробував з’ясувати 
причини намагань української сторони розірвати цю угоду тощо. Крім роз-
робки сюжетів політичної історії, його творчий доробок позначений дослід-
женням питань соціальної та економічної політики гетьманських урядів, 
становлення державних інституцій та козацької моделі господарювання, роз-
витку національної свідомості українського суспільства в роки революції, 
формування та функціонування дипломатичної служби козацької України 
тощо. Вчений знову і знову звертається до улюбленої ним теми селянської 
війни, яка супроводила початковий етап Української революції і відіграла 

—————— 
25 Смолій В., Степанков В. Інститут влади в політичній системі України (середина — 

друга половина ХVIІ ст.). — К., 2014. — С. 4. 
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велику роль у зміні соціально-економічної моделі в державі. Зокрема, у  
2005 р. на сторінках наукового збірника «Україна в Центрально-Східній 
Європі» з’явилася його велика науково-теоретична стаття «Селянська війна 
1648 — першої половини 1652 років: основні події, періодизація, особли-
вості, наслідки». Ним створено галерею історичних портретів видатних осо-
бистостей української історії раннього нового часу, а також серію нарисів 
про видатних істориків сьогодення — уродженців Подільського краю.  

В. Степанков взяв участь у таких колективних працях, як «Володарі 
гетьманської булави» (К., 1994; 1995); «Полководці Війська Запорозького» 
(К., 1998); «Україна: утвердження незалежної держави (1991–2001)» (К., 
2001); «Нариси з історії дипломатії України» (К., 2001); «Українське сус-
пільство на зламі середньовіччя і нового часу: Нариси з історії ментальності 
та національної свідомості» (К., 2001); «Історія української культури» (Т. 3. — 
К., 2003); «Історія українського селянства: Нариси в 2-х т.» (К., 2006); 
«Історія українського козацтва: Нариси у 2-х т.» (К., 2006–2007; 2-е вид. — 
2010); «Державотворчий процес в Україні 1991–2006» (К., 2007); «Політична 
система для України: історичний досвід та виклики сучасності» (К., 2008); 
«Економічна історія України: Історико-економічне дослідження в двох то-
мах» (К., 2011); «Україна в Європі: контекст міжнародних відносин» (К., 
2011); Українське козацтво Литовське» (К., 2014); «Українська держава 
другої половини XVII–XVIII ст.: політика, суспільство, культура» (К., 2014); 
«Українське козацтво» (К., 2015). Разом із Ю. Мициком та І. Стороженком 
вчений підготував науково-популярний нарис «Сполохи козацької звитяги» 
(Дніпропетровськ, 1991). Його багаторічні дослідження над формуванням 
розвідувальної служби в Українській козацькій державі втілилися у вели-
кому нарисі до спільної з професором В. Сідаком праці «З історії української 
розвідки та контррозвідки», яка витримала два видання у 1994 та 1995 рр. й 
була відзначена Премією СБУ за високопрофесійне і об’єктивне висвітлення 
діяльності спецслужб України (підготовлений науковцем нарис «Станов-
лення розвідки й контррозвідки та їх роль у боротьбі за незалежність 
України у середині ХVIІ ст.», по суті, є окремим серйозним монографічним 
дослідженням; до цієї тематики автор ще неодноразово звернеться у по-
дальшому). 

Перу В. Степанкова належать також історіографічні студії, присвячені, 
зокрема, оцінці подій Української національної революції ХVІІ ст. різними 
генераціями представників вітчизняної історичної думки; рецензії; джерело-
знавчі розробки; передмови до історичних праць, серед них — «Проблеми 
козацтва та його боротьба за незалежність України у творчості Любомира 
Винара» до редагованої ним праці «Винар Л. Козацька Україна. Вибрані 
праці» (2003). Він плідно співробітничає з Інститутом історії України НАН 
України в справі підготовки багатотомної «Енциклопедії історії України»; 
підготував кілька нарисів до унікального видання «Україна — козацька 
держава. Ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах» 
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(К., 2004); надрукував низку науково-популярних статей з історії україн-
ського раннього нового часу, розрахованих на широкий читацький загал, 
оперативно відгукується на виклики сучасного суспільно-політичного життя, 
апелюючи при цьому до історичного досвіду минулих століть. 

Вимір творчої діяльності вченого визначається не лише кількістю дру-
кованої продукції, індексами цитування (цей показник у Валерія Степано-
вича зашкалює), членством у редколегіях, підготовленими учнями і наступ-
никами на ниві історичного студіювання, визнанням в колах фахівців та на 
державному рівні (за значний внесок у розвиток української історичної 
науки 1993 р. В. Степанкову Президією НАН України було присуджено 
Премію ім. М.С. Грушевського. У 2001 р. вчений став лауреатом Державної 
премії України в галузі науки і техніки, у 2003 р. відзначений Почесною 
грамотою Верховної Ради України за особливі заслуги перед українським 
народом, у 2006–2007 рр. нагороджений знаками «За наукові досягнення» та 
«Петро Могила» Міністерства науки та освіти України, 2007 р. отримав 
орден «За заслуги» ІІІ ступеня, а у 2010 р. відзнаку Президента України — 
Хрест Івана Мазепи). Чистоту пошуково-наукового експерименту Валерія 
Степановича в царині української історії раннього нового часу засвідчило 
саме життя, суспільно-політичними реаліями двох перших декад ХХІ ст. та 
практикою новітнього українського державотворення підтвердивши реалі-
стичність його наукових висновків та їх глибоку прогностичність. 

 


