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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність дослідження зумовлена підвищеним інтересом до 
комплексу описово-статистичних матеріалів які є відображення політичних, 
соціально-економічних і культурних подій у вітчизняній історії останньої 
чверті XVIII – першої половини ХІХ ст. Цей період минув під гаслом 
інкорпорації українських земель до складу Російської імперії, ліквідації 
залишків автономії державних інституцій та системи судочинства, 
трансформації соціальної структури населення України. 

Запровадження російських стандартів управління та законодавства, 
єдиних правил адміністративного обрахування населення (ревізький облік) та 
комплектування військових формувань, включення українських територій до 
загальноросійського ринку вплинуло на становлення системи статистичного, 
картографічного, межового вивчення підвладних територій. 

Робота комісії А. Милорадовича, статс-секретаря Кабінету Її Величності 
П. Соймонова, військових топографів і статистиків Ф. Шуберта, К. Теннера та 
О. Чернишова відображає перші кроки на шляху дослідження економічних, 
людських і природних ресурсів України. Унаслідок діяльності зазначених 
інститутів та урядовців було сформовано комплекс описово-статистичних 
джерел (далі ОСД), до яких слід зарахувати військово-топографічні описи, 
Економічні примітки до картографічних матеріалів Генерального межування, 
топографічні та камеральні описи, ревізькі “сказки”. Тривалий час ці документи 
використовувалися лише як інформативна основа для наукових розвідок. 
Проблеми атрибуції описово-статистичних джерел, еволюції їхніх формулярів, 
достовірності й інформативної репрезентативності довго лишалися поза увагою 
вітчизняних істориків. Запропоноване дослідження має на меті заповнити цю 
прогалину. 

Хронологічні рамки дослідження окреслюються останньою чвертю 
XVIII – першою половиною ХІХ ст. Нижня межа обрана у зв’язку із 
запровадженням на теренах Російської імперії “Учреждения для управления 
губерний Всероссийской империи”, після прийняття цього документа 
активізуються процеси щодо вивчення та картографування інкорпорованих до 
складу Російської імперії територій. Вибір верхньої хронологічної межі (кінець 
40-х – початок 50-х рр. ХІХ ст.) зумовлений завершенням Генерального 
межування українських губерній і, відповідно, укладання Економічних 
приміток (ЕП). Також у цей період згортається процес становлення формулярів 
військово-топографічних описів і ревізьких “сказок”. В окремих сюжетах 
допускається розширення визначених меж з огляду на потреби дослідження. 
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Територіальні межі становлять українські землі, що в означений період 
перебували у складі Російської імперії. Лівобережну Україну в середині ХІХ ст. 
формували Чернігівська і Полтавська губернії. Правобережну Україну складали 
три губернії – Київська, Волинська і Подільська. До Слобідської України 
авторка зараховує території сучасної Харківської та Сумської областей, 
північних частин Луганщини й Донеччини, а також частини Бєлгородської, 
Курської та Воронезької областей Російської Федерації. Південну Україну 
становили три степові губернії – Катеринославська, Херсонська, Таврійська, а 
також Бессарабська область.  

Метою дослідження є здійснення комплексної та неупередженої оцінки 
описово-статистичних документів останньої чверті XVIII – першої половини 
ХІХ ст. як історичних джерел.  

У контексті реалізації загальної мети авторка ставить такі завдання:  
- з’ясувати стан наукової розробки теми та рівень репрезентативності її 

джерельної бази;  
- описати структуру, основні етапи формування та напрямки діяльності 

Військово-топографічної та Межової служб Російської імперії як 
фундаторів описово-статистичних досліджень у регіоні;  

- окреслити характерні риси ОСД як історичного джерела; 
- виокремити основні етапи еволюції описово-статистичних джерел;  
- виявити весь комплекс документів та історіографічних творів, 

залучених в якості первинної основи до створення документів цієї 
групи;  

- встановити методику укладання ОСД та їх виконавців;  
- проаналізувати ймовірні розбіжності між програмними документами та 

кінцевою редакцією ОСД;  
- розкрити інформативні можливості ОСД щодо вивчення соціально-

економічного, політичного й культурного життя на українських землях;  
- визначити роль і місце ОСД в інформаційному середовищі окресленої 

доби; 
- виокремити перспективні напрямки подальшого використання ОСД 

для наукового вивчення історії України.  
Об’єктом дослідження обрано комплекс описово-статистичних джерел з 

історії України останньої чверті XVIII – першої половини ХІХ ст., що з’явилися 
в результаті проведення картографічних, геодезичних та описових робіт, 
становлення системи адміністративного обліку населення у Російській імперії.  

Предметом дослідження є методика упорядкування описово-
статистичних документів, їхня джерельна база, атрибуція та рівень 
інформативної репрезентативності джерел. 
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Методологія та методи дослідження. Дисертаційне дослідження 
спирається на систему принципів і методів. Вивчення ОСД на різних фазах 
побутування документа ґрунтується на принципах наукової об’єктивності, 
історизму, системності. Для пізнання процесу формування комплексу ОСД 
авторка використовувала такі методи: 1) філософські (діалектичний, метод 
герменевтики); 2) загальнонаукові (аналіз і синтез, дедукція, індукція, 
статистичний, монографічний, таблично-графічний); 3) конкретно-наукові 
(історичні та джерелознавчі). Найбільш значущим серед загальнонаукових 
виявився таблично-графічний метод. Серед конкретно-наукових методів у 
дослідженні застосовано джерелознавчі (евристичний, археографічний, 
палеографічний, критичний та формулярно-клаузульний). Використання 
формулярно-клаузульного методу дозволило визначити типовий формуляр 
ревізьких “сказок”, військово-топографічних описів, Економічних приміток до 
картографічних матеріалів Генерального межування, топографічних і 
камеральних описів. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертація є складовою наукових планів і тем Донецького національного 
університету імені Василя Стуса: “Актуальні проблеми історіографії та 
джерелознавства історії України” (державний реєстраційний номер – 
0110U008190), “Історична наука як фактор історичної пам’яті” (державний 
реєстраційний номер – 0118U006124); “Актуальні питання історії України в 
контексті європейської цивілізації” (державний реєстраційний номер – 
0118U002396). 

Наукова новизна одержаних результатів зумовлена постановкою 
проблеми, адже описово-статистичні джерела останньої чверті XVIII – першої 
половини ХІХ століття в такому комплексному вигляді вперше стали 
предметом спеціального дослідження. Опрацювання літератури з теми та 
уведення до наукового обігу раніше не задіяних матеріалів дозволило 
сформулювати положення, які конкретизують наукову новизну роботи. 

Уперше: 
- реконструйовано джерельну базу військово-топографічних, 

Економічних приміток до картографічних матеріалів Генерального межування; 
- уведено до наукового обігу раніше не задіяні різновиди військово-

топографічних описів; 
-  з’ясовано вплив різних форм землеволодіння (приватного, державного, 

вакуфного) на проведення межування в окремих (національних) регіонах 
Російської імперії; 

- проаналізовано діяльність межових контор (Слобідської, 
Катеринославської (Новоросійської), Таврійської, Бессарабської), встановлено 
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шляхи вдосконалення роботи цих установ (збільшення штатного розпису, 
запровадження методів матеріального стимулювання робітників, використання 
різних методик обрахування земельної площі). 

Дістали подальшого вивчення: 
- визначення поняття “описово-статистичні джерела”, окреслення рис, 

притаманних досліджуваній групі історичних джерел; 
- проблема вдосконалення матеріально-технічної бази проведення 

топогеодезичних досліджень та межувальних робіт у Російській імперії; 
- умови праці співробітників межових контор та місцевих землемірів; 
- становлення системи підготовки військових топографів та 

співробітників межових контор, впровадження нових методів теоретичного та 
практичного навчання представників цієї галузі знань; 

- роль провідних учених країни (К. Теннера, Ф. Шуберта, К. Оппермана) у 
проведенні топогеодезичних досліджень і тріангуляційних робіт у Російській 
імперії. 

Уточнено та доповнено: 
- класифікацію Економічних приміток до матеріалів Генерального 

межування, запропоновану російським вченим Л. Миловим; 
-  уявлення про регіональну специфіку проведення Генерального 

межування в Україні; 
- періодизацію становлення Військово-топографічної служби в 

Російській імперії, вплив зовнішньополітичних факторів на формування цієї 
інституції; 

- механізми впровадження топогеодезичних досліджень у Російській 
імперії; 

- вплив рівня освіти, загальної ерудиції, національної ментальності 
укладачів військово-топографічних описів на зміст та інформаційне 
навантаження джерел цієї групи; 

- особливості становлення та розвитку формуляра ревізьких “сказок”, 
проведення заходів обліку раніше не обрахованих осіб; 

- специфіку роботи місцевих межових контор на теренах Слобідсько-
Української, Херсонської, Катеринославської, Таврійської губерній та 
Бессарабської області. 

Практичне значення очікуваних результатів полягає в тому, що 
вміщені в ньому фактичний матеріал, теоретичні положення та висновки 
можуть бути використані при підготовці узагальнюючих праць і навчальних 
посібників з історичного джерелознавства; відповідних лекційних курсів, 
спецкурсів та практичних занять із джерелознавства, історіографії та 
спеціальних історичних дисциплін (наприклад, історичної географії) для 
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студентів профільних спеціальностей вищих навчальних закладів України. 
Також результати дослідження доречно використовувати як первинний 
матеріал для конкретних розвідок із проблем соціально-економічної історії 
українських земель останньої чверті XVIII – першої половини ХІХ ст. та під час 
підготовки до друку рукописів військово-топографічних джерел з історії 
Правобережної України. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення 
дисертаційного дослідження пройшли ґрунтовне фахове апробування, 
обговорення на засіданнях кафедри історії України та спеціальних галузей 
історичної науки Донецького національного університету імені Василя Стуса 
(м. Вінниця) та кафедри всесвітньої історії та археології Донецького 
національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця). Наукові 
результати відображено в доповідях і виступах авторки на міжнародних, 
всеукраїнських, регіональних науково-теоретичних, практичних конференціях, 
організованих закладами вищої освіти й академічними установами, серед них 
міжнародні: ІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків 
“Українська історична наука на сучасному етапі розвитку” (м. Кам’янець-
Подільський, 2003 р.); VI Міжнародний конгрес україністів (м. Донецьк, 2005); 
наукова конференція “Джерела локальної історії: методи дослідження, 
проблеми інтерпретації, популяризація” (м. Київ, 2009 р.), Четверта міжнародна 
наукова конференція, присвячена 110-літньому ювілею професора Володимира 
Кубійовича (м. Тернопіль, 2010 р.), IV Волинська міжнародна історико-
краєзнавча конференція (м. Житомир, 2011  р.), Друга міжнародна наукова 
конференція “Джерела локальної історії” за напрямом “Культурний побут 
городян XVIII – першої половини XX ст.” (м. Київ, 2012 р.), IV Міжнародна 
наукова військово-історична конференція “Боевое братство славян на защите 
мира” (м. Гродно, 2013 р.), VI Волинська міжнародна історико-краєзнавча 
конференція (м. Житомир, 2013 р.), науково-практична конференція “Розвиток 
суспільних наук: європейські практики та національні перспективи” (м. Львів, 
2015 р.); всеукраїнські: наукова конференція “Історія України крізь призму 
мікроісторії та історії повсякденності” (м. Київ, 2010 р.), Третя всеукраїнська 
наукова конференція “Людина у структурах повсякдення в історії України” 
(м. Луганськ, 2011 р.), V Всеукраїнська краєзнавча конференція 
“Новодосліджені сторінки історії Подніпров’я та проблема увічнення імен та 
подій” (м. Дніпропетровськ, 2016 р.), науково-практична конференція 
“Феномен української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій” 
(м. Красноармійськ, 2016 р.), V Всеукраїнська науково-практична конференція 
студентів та молодих науковців “Креативність як феномен людського буття в 
культурі” (м. Вінниця, травень 2017 р.); регіональні: наукова конференція 
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“Освіта і культура Волині: історія та сучасність” (м. Луцьк, 2011 р.), наукова 
конференція викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів 
“Політичні, економічні та соціальні проблеми розвитку України: історичний 
досвід та сучасність в умовах глобалізації” (м. Донецьк, 2012 р.); локальні 
університетські: наукові конференції науково-педагогічних працівників 
Донецького національного університету імені Василя Стуса за підсумками 
науково-дослідної роботи (м. Донецьк, 2011, 2013 рр.). 

Публікації. Результати дослідження відображені у двох одноосібних 
монографіях, 45 публікаціях, з яких 26 розміщені у фахових виданнях (у т.ч. 3 
статті – у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, 1 стаття – 
у зарубіжному виданні). За темою дисертації підготовлено археографічний 
збірник. 

Структура дисертаційної роботи підпорядкована меті та завданням 
дослідження, обумовлена проблемним принципом. Дисертація складається зі 
вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел і літератури, 
додатків (таблиці, діаграми, витяги з урядових документів і чернетки деяких 
описово-статистичних джерел). Загальний обсяг дисертаційного дослідження 
складає 651 сторінку, з яких на основний текст припадає 421 сторінка. Список 
джерел і літератури налічує 1160 найменувань.  

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
У вступі дисертації обґрунтовано актуальність дослідження, визначено 

його предмет та об’єкт, хронологічні та географічні межі, мету і завдання, 
вказано на наукову новизну та практичне значення роботи. 

У першому розділі дисертаційної роботи “Історіографія, джерела та 
методологічне підґрунтя дослідження” розглянуто історіографію проблеми, 
охарактеризовано джерела, що були покладені в основу дисертації, а також 
визначено методологічні засади дослідження.  

Аналіз літератури з проблеми дослідження (підрозділ 1.1. “Стан 
вивчення проблеми”) засвідчив, що історіографія цього питання нараховує 
більше як сотню розвідок. З огляду на основні тенденції розвитку історичної 
науки, постійну еволюцію методологічних парадигм у сучасному 
джерелознавстві та інших галузях знань, у студіюванні цієї теми можна 
виокремити три періоди. У перший період, імперський (ХІХ – початок ХХ ст.), 
у Росії відбувся процес інституалізації статистики як науки, юридичне 
оформлення державних статистичних установ, удосконалювалася методика 
проведення загальнодержавних статистичних заходів, з’явилися перші наукові 
студії щодо ОСД. Серед науковців і громадських діячів, які сформували 
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фундамент досліджень ОСД, слід назвати Д. Багалія1, М. Бережкова2, А. фон 
Бушена3, І. Германа4, В. Дена5, Д. Журавського6, П. Іванова7, С. Кавеліна8, 
О. Макшеєва9, Д. Мілютіна10, М. Стороженка11, С. Рудіна12, В. Струве13, Е. фон 
Сідова14, Ф. Шуберта15 та ін. Результатом педагогічної та наукової діяльності 
Д. Мілютіна стає двотомна праця “Первые опыты военной статистики” (1847-
1848 рр.). За його задумом, військово-статистичне дослідження повинно 

                                                           
1 Багалей Д.И. Введение. Топографическое описание Харьковского наместничества с 
предисловием и примечаниями Д.И. Багалея.  Харьков: Типография губернского 
правления, 1888.  С. І -Х; Багалей Д.И. Заметки и материалы по истории Слободской 
Украины. Харьков: Тип. Губ. правл., 1893. 176 с.; Материалы для истории колонизации и 
быта Степной окраины Московского государства (Харьковской и отчасти Курской и 
Воронежской губернии) в XVI – XVIII столетии (собранные в разных архивах и 
редактированные Д.И. Багалеем). Сборник Харьковского историко-филологического 
общества. Т. 1. 1886. Харьков. С. I – XXI. 
2 Бережков М. А.Ф. Шафонский и его труд “Черниговского наместничества 
топографическое описание” (Заметки к истории Черниговской губернии и Малороссии 
вообще). Нежин: Типо-литография насл. В.К. Меленевского, 1910. 120 с. 
3 Бушен А. Б. Об устройстве источников статистики в России. Санкт-Петербург: Тип. 
В.Безобразова и Ко, 1864. 122 с. 
4 Герман И. Е. История русского межевания. Москва, 1910. 302 с. 
5 Ден В.Э. Население России по пятой ревизии. Подушная подать в XVIII веке и 
статистика населения в конце XVIII века. Т.I. Москва: Университетская тип. Страстной 
бульвар, 1902. 377 с. 
6 Журавский Д. П. Об источниках и употреблении статистических сведений. Москва: 
Госпланиздат, 1946. 119 с. 
7 Иванов [П. И.]. Описание топографических и картографических работ, произведенных в 
Европейской и Азиатской России Корпусом военных и частью соединенными средствами 
с межевым ведомством. Санкт-Петербург, 1872. 39 с. 
8 Кавелин С.П. Межевание и землеустройство. Теоретическое и практическое. Москва: Изд-
во Межевого ин-та, 1914. 340 с. 
9 Макшеев А. Конспект лекций военной статистики в 1878/79 году. Санкт-Петербург: 
Лит. Пазовского, [1879]. 176 с. 
10 Милютин Д. Первые опыты военной статистики. Санкт-Петербург: Военная тип., 1848. 
Кн. 2. 299 с. 
11 Стороженко Н. История составления “Топографического описания Черниговского 
наместничества” Шафонского. Университетские известия.  1886. № 10.  С. 135-168; 
Стороженко Н.В. Из фамильных преданий и архивов. Киевская старина.  1891. Июль. 
С. 141-147. 
12 Рудин С.Д. Межевое законодательство и деятельность межевой части в России за 150 
лет. 19 сентября 1765 г. – 1915  г.  Петроград, 1915. 547 с. 
13 Струве В. Я. Обзор географических работ в России. Записки Императорского русского 
географического общества. 1846. № 1. С. 43-584. 
14 Сидов Э. фон. Очерк современного положения картографии и в особенности 
специальных топографических работ в Европе до конца 1856 г. Санкт-Петербург, 1857. 
45 с. 
15 Шуберт Ф. История военно-топографического депо и геодезических работ 
Генерального штаба. Записки Военно-топографического депо. 1837. Ч. 1. С. 1-71. 



8 

складатися з трьох базових розділів: вступу, загальної характеристики 
сухопутних та морських збройних сил країни і, нарешті, характеристики 
стратегічного положення держави за окремими районами військових дій.  

Другий період у вивченні описово-статистичної проблематики 
(радянський) охоплює 20-ті – 80-ті рр. XX ст. На початку етапу в умовах 
становлення тоталітарного режиму відбулося згортання джерелознавчих та 
статистичних студій. Водночас розвитку історіографії ОСД приділяли увагу 
Л. Берг16, Г. Іванищев17, Б. Вальська18, Ф. Костяєв19, Г. Ліодт20, К. Салищев21. 
Так, відомий російський географ К. Салищев у монографії “Основы 
картоведения. Историческая часть” (1943) зосередив увагу на становленні 
Військово-топографічної служби Російської імперії у ХVIII-ХІХ ст. та 
вдосконаленні методики картографічних і геодезичних робіт. Також 
К. Салищев подає детальний аналіз твору К. Теннера “Мемуар” (1826) як однієї 
з перших фундаментальних програм військово-топографічного обстеження 
Російської імперії.  

Стан справ у дослідженні ОСД поступово починає змінюватися від 
середини 50-х рр. ХХ ст. Під впливом ХХ з’їзду КПРС та доповіді М. Хрущова 
“О культе личности и его последствиях” (1956) відбувалися істотні зміни в 
гуманітарній сфері радянського суспільства. На тривалий час провідною 
установою в галузі дослідження описово-статистичних джерел стає Московська 
філія Географічного товариства СРСР. З нею надалі активно співпрацювали 
З. Новікова22, М. Цвєтков23, А. Ісаченко24, Л. Милов25, Л. Гольденберг26, 
                                                           
16 Берг Л. С. Очерки истории русской географической науки (вплоть до 1923 г.). Ленинград: 
Изд-во АН СССР, 1929. 285 с. 
17 Иванищев Г. Т. Основные этапы развития русской картографии до 1917 г. Сб. науч.-
техн. и производственных ст. по геодезии, картографии, топографии, аэросъемке и 
гравиметрии. 1944. Вып. 6. С. 35-47. 
18 Вальская Б. А. Об экономико-географическом изучении России в первой половине 
ХIX ст. Вопросы географии. 1948. № 10. С. 41-52. 
19 Костяев Ф. В. Краткий очерк деятельности корпуса военных топографов за время его 
существования (с 1822 по 1923 г.). Москва, 1923. 56 с. 
20 Лиодт Г. Н. Картоведение. Краткий очерк истории картографии. Москва: Учпедгиз, 
1948. С. 15-130. 
21 Салищев К. А. Основы картоведения. Историческая часть. М.: Изд-во геодезической и 
картографической литературы ГУГК при СНК СССР, 1943. 238 с. 
22 Новикова З. М. Список топографических описаний и атласов наместничеств, 
хранящихся в Центральном государственном военно-историческом архиве (ЦГВИА) в 
Москве. Вопросы географии. Москва: Госгеографиздат, 1953. Сб. 31. С. 106-108. 
23 Цветков М. А. Картографические материалы Генерального межевания. Вопросы 
географии. Москва: Госгеографиздат, 1953. Сб. 31. С. 93-94. 
24 Исаченко А. Г. Развитие географических идей. Москва: Мысль, 1971. 416 с. 
25 Милов Л. В. О вариантах “экономических примечаний” второй половины XVIII в. 
История СССР.  1957. № 2.  С. 96-121.; Милов Л. В. Исследование об “Экономических 
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В. Єсаков27, О. Постніков28 та ін. Активну участь у роботі Географічного 
товариства брав російський географ М. Андреєв. У 1963 р. він успішно 
захистив дисертацію за темою “Географические труды офицеров Генерального 
штаба (1836-1868) и их значение для развития географии в России”29. 
М. Андреєв розглянув основні етапи становлення військової статистики як 
наукової галузі та навчальної дисципліни, проаналізував внесок Д. Мілютіна у 
розвиток військової науки, дослідив деякі зразки військово-топографічної 
продукції. 

Сучасний (третій) період в історії вивчення описово-статистичних джерел 
розпочався в 90-ті рр. ХХ ст. і триває до сьогодні. Помітну роль на цьому етапі 
відіграли регіональні відділення Інституту української археографії та 
джерелознавства ім. М. С. Грушевського (далі ІУАД). Зокрема запорізьким 
осередком під керівництвом А. Бойка (І. Лиман, В. Константінова, В. Козирев, 
В. Мільчев, С. Білівненко, Н. Сурєва та ін.) виявлено та опрацьовано велику 
кількість джерел з історії південноукраїнського регіону. Так, А. Бойку 
належить 168 праць з історії Південної України, левова частка яких присвячена 
описово-статистичним джерелам регіону. Найбільш фундаментальними є 
“Атласи Катеринославського намісництва останньої чверті XVIII ст.”30 (1998) 

                                                                                                                                                                                                 
примечаниях” к генеральному межеванию (к истории русского крестьянства и сельского 
хозяйства второй половины ХVІІІ в.). Москва: Изд-во Московского университета. 1965. 
310 с.; Милов Л. В. К истории создания экономических примечаний конца XVIII – начала 
XIX века. Проблемы источниковедения. Москва: Изд-во АН СССР, 1962. Вып. X. C. 104-
134; Милов Л. В. “Сказки” крестьян, как исходный материал для экономических 
примечаний генерального межевания. Археографический ежегодник за 1959 г. Москва: 
Изд-во АН СССР, 1960. С. 164-178. 
26 Гольденберг Л.А. Картографические материалы как исторический источник и их 
классификация (XVII – XVIII ст.). Проблемы источниковедения. Вып 7. Москва, 1959. 
С. 296-348. 
27 Есаков В. А., Соловьев А. И. Русские географические исследования в Европейской 
России и Урала в ХІХ – начале ХХ в. Москва: Мысль, 1964. 178 с.; Есаков В. А. 
Теоретические проблемы физической географии в России XIX – начале XX в. Москва: 
Наука, 1987. 208 с. 
28 Постников А. В. Развитие крупномасштабной картографии в России / отв. ред. И. А. 
Федосеев; АН СССР, Ин-т истории естествознания и техники. Москва: Наука, 1989. 
229 с. 
29 Андреев Н. В. Географические труды офицеров Генерального штаба (1836-1868) и их 
значение для развития географии в России: дис. … канд. географ. наук: 25.00.33 / Моск. 
Гос. ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени ун-т им. М В. Ломоносова, 
Москва, 1963. 359 с. 
30 Бойко А. В. Атласи Катеринославського намісництва останньої чверті XVIII ст. 
Південна Україна XVIII – XIX ст.: Записки науково-дослідної лабораторії історії 
Південної України Запорізького державного університету.  Запоріжжя: РА “Тандем У”, 
1998. Вип. 3. С. 122-135. 
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та “Південна Україна останньої чверті XVIII cт.: Аналіз джерел”31 (2001), де 
реконструйовано історію створення описів Катеринославського намісництва 
1784, 1787, 1798-1799 рр., зроблено їх формулярний, палеографічний і 
текстологічний аналіз. Активно долучалися до вивчення історії упорядкування 
ОСД представники Чернігівського відділення ІУАД (О. Коваленко32, 
О. Гринь33, І. Петреченко34) та Подільського (В. Дячок, Ю. Земський35, 
С. Копилов, А. Задорожнюк36). До пошуку, публікації та адаптації 
топографічних і камеральних описів Подільської губернії, ревізьких “сказок” до 
сучасних проблем історичної науки звернувся Ю. Легун37.  

Таким чином, аналіз стану дослідження описово-статистичних документів 
довів, що протягом ХІХ – початку XXІ ст. у процесі їх вивчення було досягнуто 
відчутних результатів. Однак на порядок денний постала проблема комплексної 
оцінки ОСД останньої чверті XVIII – першої половини ХІХ ст. як історичних 
джерел.   

У підрозділі 1.2. “Джерельна база дослідження” було систематизовано 
масив документів, за допомогою яких вдалося встановити атрибуцію ОСД та 
рівень їхніх інформативних можливостей. Основу дисертаційного дослідження 
становлять архівні та друковані матеріали, які за походженням та 
інформативними можливостями можна поділити на декілька груп: 1) описово-

                                                           
31 Бойко А. В. Південна Україна останньої чверті XVIII cт.: Аналіз джерел. Київ: Інститут 
української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2000. 
308 с. 
32 Коваленко О. Андрій Пригара та його “Особое или топографическое описание города 
губернского Новгорода-Северского”. Осягнення історії: Зб. праць на пошану професора 
М. П. Ковальського.  Острог – Нью-Йорк: ТОВ фірма “Принт Хауз”, 1999. С. 304-310. 
33 Гринь О. В. Описи Новгород-Сіверського намісництва останньої чверті XVIII ст.: 
історія створення та інформаційний потенціал: дис. … канд. іст. наук: 07.00.06. 
Чернігівський держ. педагогічний ун-т ім. Т.Г.Шевченка. Чернігів, 2004. 224 с. 
34 Петреченко І. Є. Описи Чернігівського намісництва останньої чверті XVIII ст.: історія 
створення та інформаційний потенціал: дис. ... канд. іст. наук: 07.00.06. НАН України,  
Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2004. Київ, 244 с. 
35 Описи Подільської губернії (1800 та 1819 рр.) / Упоряд. Ю.С. Земський, В.В. Дячок. 
Хмельницький: ХНУ, 2005. 106 с. 
36 Копилов С. А., Задорожнюк А. Б. Історія створення описів Поділля кінця XVIII – 
початку XIX ст. Карла Екстера та їх значимість як історичного джерела. Сучасні засоби 
збереження документів та нові методологічні підходи до наукових досліджень і 
застосування докуметів Національного архівного фонду України: наук. зб. за підсумками 
Всеукр. наук.-практ. конф., м. Кам’янець-Подільський, 20-21 верес. 2012 р. / Держ. архів. 
служба України, Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені І. Огієнка, Держархів Хмельниц. 
обл. [та ін.]. Кам’янець-Подільський, 2012. С. 49-67. 
37 Легун Ю. Вступ. Топографічний опис Подільської губернії 1799 р. Вінницький, 
Ямпільський, Брацлавський повіти / за ред. Ю. В. Легуна. Вінниця: ТОФ “Нілан-ЛТД”, 
2017. С. 3-21.  
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статистичні твори; 2) законодавчі акти; 3) діловодна документація; 4) 
картографічні матеріали; 5) періодична преса; 6) джерела особового 
походження. 

Найбільш затребуваними для дослідження є описово-статистичні джерела 
та програми, відповідно до яких вони створювалися. На сьогодні більшість 
військово-топографічних, топографічних і камеральних описів зберігається в 
Російському державному військово-історичному архіві (м. Москва) (фонд 846 
“Военно-ученый архив” та фонд 414 “Статистические, экономические, 
этнографические и военно-топографические сведения о территории бывшей 
Российской империи”). Основу зібрання цих фондів сформували матеріали 
Креслярні для Його Імператорської Величності та Військово-топографічного 
депо (1797-1863 рр.). Основний фонд “сказок” І-ІІІ ревізій зберігається в 
Російському державному архіві давніх актів (м. Москва) (фонд 350 
“Ландратские книги и ревизские сказки”). Матеріали ІV-Х ревізій розпорошені 
по центральних та муніципальних (обласних) архівах Російської Федерації, 
України, Республіки Молдова. На сьогодні матеріали Генерального межування 
зберігаються в обласних державних архівах (наприклад, у Державному архіві 
Харківської області), Російському державному військово-історичному архіві 
(м. Москва), Російському державному архіві давніх актів (м. Москва), 
Російському державному історичному архіві (м. Санкт-Петербург) тощо. 
Найбільша кількість Економічних приміток до картографічних матеріалів 
Генерального межування, польових записів конторських службовців, журналів 
та протоколів межових контор перебувають на обліку у фонді Ф. 1355. 
“Экономические примечания к планам дач Генерального межевания, 1765-
1843 гг. (коллекция)” в Російському державному архіві давніх актів (м. 
Москва). 

Фундаментальним джерелом з історії створення описово-статистичних 
джерел були і залишаються законодавчі акти, більшість з яких надрукована на 
сторінках “Полного собрания законов Российской империи”.  

У дисертаційному дослідженні активно використовувалася діловодна 
документація державних органів влади. Найбільший її обсяг зберігається у 
фондах губернських креслярень та губернських землемірів Державних архівів 
Хмельницької, Харківської, Херсонської, Київської областей. Діловодні 
документи, що відтворюють процес упорядкування військово-топографічних 
описів, відклалися в Російському державному військово-історичному архіві. З 
фонду 38 були залучені документи, що відтворюють упорядкування “Сведений 
об удобствах квартирного размещения всех родов войск в пределах Российской 
империи и квартирные карты губерний и областей…”. У фонді 40 було 
виявлено ділове листування керівництва Військового міністерства зі 
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співробітниками Військово-топографічного депо, інструкції про порядок 
проведення інструментальних зйомок та рекогносцирування. 

До четвертої групи джерел слід зарахувати картографічні матеріали – 
плани повітових міст і містечок, географічні та гідрографічні мапи, що 
безпосередньо складалися під час роботи топографічних експедицій, 
проведення рекогносцирувальних робіт.  

Затребуваною виявилася періодична преса. Значні інформаційні 
можливості з досліджуваної проблеми містять “Записки Военно-
топографического депо”. Їх почали видавати відповідно до наказу Військового 
міністра О. Чернишова від 19 лютого 1835 р. з метою публікації результатів 
картографічних та геодезичних робіт.  

Потужні інформаційні можливості з історії впорядкування ОСД надають 
джерела особового походження. Серед них потрібно згадати “Записки из 
некоторых обстоятельств жизни и службы действительного тайного советника 
и сенатора И. В. Лопухина” (1860). 

Таким чином, джерельна база дисертаційного дослідження є достатньо 
репрезентативною та дозволяє всебічно дослідити ОСД.  

Підрозділ 1.3 “Теоретико-методологічні засади дослідження” висвітлює 
теоретико-методологічну основу цього дослідження, яку складають принципи 
історизму, об’єктивності та системності та методи – філософські, 
загальнонаукові, конкретно-наукові. Їх поєднання забезпечило наукову 
достовірність результатів дослідження. Шляхом залучення значної кількості 
джерел з використанням арсеналу принципів і методів у дисертації 
реконструйовано історичну епоху, на тлі якої відбувалося впорядкування ОСД, 
досліджено вплив особистих характеристик укладачів на створення цієї групи 
пам’яток, встановлено рівень інформативної репрезентативності, достовірності, 
автентичності описово-статистичних творів. 

Другий розділ – “Економічні примітки до картографічних матеріалів 
Генерального межування: історія створення та класифікація джерел” – 
присвячено історії проведення Генерального межування, аналізу методів 
реалізації межових заходів, специфіці їх виконання в Україні.  

У першому підрозділі – “Становлення системи обліку земельних ресурсів у 
Російській імперії” – розглянуто методи здійснення Генерального межування в 
Російській імперії та процес впровадження й еволюції урядових заходів із 
виявлення прав власності на землю в останній чверті ХVІІІ – першій половині 
ХІХ ст. Зазначено, що законодавча практика вирішення поземельних питань у 
російській державі нараховує кілька століть. Одними з ініціаторів реформи 
системи поземельних відносин у Російській імперії були Петро І та Єлизавета 
Петрівна, однак відчутних результатів досягнуто не було. Більш дієвими 
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виявилися заходи імператриці Катерини ІІ. Підготовка до ГМ розпочалася зі 
створення Межової комісії. Результатом її діяльності було затвердження 
протягом 1765-1766 рр. “Манифеста о Генеральном размежевании земель по 
всей империи” 19 вересня 1765 р., сенатського указу “Об учреждении 
Сенатской Межевой экспедиции и о прочих постановлениях для приведения к 
окончанию размежевания всех земель в государстве”. Відповідно до нових 
правил серед основних завдань Генерального межування в Російській імперії 
було проголошено: 1) встановлення та затвердження існуючих кордонів 
державних та поміщицьких землеволодінь (дач); 2) припинення численних 
конфліктів та суперечок між окремими власниками земельних ділянок; 
3) унеможливлення подальшого процесу розкрадання казенних земель. 
Спеціально для проведення межування в Російській імперії в 1765 р. було 
створено розгалужену систему центральних та місцевих установ (межова 
експедиція – провінційна (губернська) межова канцелярія – межова контора). 
Однак із початком межування національних районів ця налагоджена система 
почала давати певні збої, що призвело до різкого зниження темпів межування. 
Для його завершення потрібні були додаткові заходи правового й 
організаційного характеру. 

Отже, ГМ за Катерини ІІ порівняно з попередніми періодами мало істотні 
відмінності. 

У другому підрозділі (“Генеральне межування в Україні: історія 
проведення, органи управління та технічні засади реалізації”) розглянуто 
специфіку проведення Генерального межування в українських землях. Першою 
з українських губерній була обмежована Слобідсько-Українська губернія. 
Особовий склад Слобідської контори неодноразово змінювався. Нестача 
підготовлених кадрів для проведення Генерального межування була головною 
проблемою діяльності Слобідської межової контори. За час її функціонування в 
губернії було розглянуто 562 справи, на 1 січня 1777 р. залишилося вирішити 3 
спірні справи. З 1782 р. межову контору перевели до Пензенського намісництва. 
Межування ще не обміряної 71 дачі було покладено на Курську контору. 

Досить тривалим був процес становлення та впорядкування поземельних 
відносин на Півдні України. Офіційною датою початку проведення 
межувальних робіт на Півдні України став указ Сенату від 1 квітня 1797 р. “О 
переводе Межевых контор и о межевании некоторых губерний”. Штатний 
склад Новоросійської (пізніше Катеринославської) межової контори було 
сформовано за рахунок землемірів зліквідованої Тамбовської. Межування 
відбувалося досить повільно. Це спричинили велика завантаженість повітових 
землемірів та конторських службовців; пожежа в будинку 
Новоросійської/Катеринославської межової контори в ніч проти 15 лютого 
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1816 р., що завдала великих збитків архіву, де зберігалися вже готові межові 
плани й супутні документи (станом на 1829 р. не всі плани було відновлено); 
велика кількість поземельних конфліктів у регіоні. Численні правопорушення з 
боку повітових та конторських землемірів спровокували прийняття 7 квітня 
1802 р. Сенатом указу “О правилах генерального размежевания земель в 
Новороссийской, что ныне Екатеринославская, Херсонской и Таврической 
губернии, о разрешении споров и выдаче планов”. У 1828 р. Микола І, 
вислухавши доповідь Комітету Міністрів, висловив незадоволення діяльністю 
Новоросійської / Катеринославської межової контори. З 1 січня 1829 р. 
сенатським указом Новоросійську / Катеринославську контору було 
ліквідовавно.  

Досить тривалим був процес межування Таврійської губернії. Розпочалося 
межування 24 січня 1829 р., коли був опублікований указ “Об учреждении в 
Симферополе межевой конторы и Комиссии для размежевания земель в 
Таврической губернии”. Згідно з цим указом, діяльність Сімферопольської 
межової контори розповсюджувалася на 4 із 6 повітів Таврійської губернії – 
Євпаторійський, Сімферопольський, Перекопський та Феодосійський. Два 
материкові повіти Таврійської губернії – Мелітопольський та Дніпровський – 
раніше межувалися Новоросійською/Катеринославською конторою. На 
Кримському півострові межування мало низку особливостей, зумовлених 
специфікою землеволодіння та землекористування, топографією регіону, 
наявністю двох установ, які відповідали за проведення межування в губернії. 
Генеральне межування в Таврійській губернії тривало впродовж 1829-1843 рр.  

У першій чверті ХІХ ст. до локальної зони межування потрапили землі, 
інкорпоровані до складу Російської імперії внаслідок російсько-турецької війни 
1806-1812 рр., що в майбутньому дістали назву Бессарабська область. Було 
запропоновано два підходи до межування в регіоні: один – для державних 
земель, інший – для приватновласницьких. Учасники експедиції (повітові 
землеміри та обслуговуючий персонал) підпорядковувалися полковнику 
С. Корниловичу, який протягом 1817-1819 рр. очолював топографічну зйомку 
Бессарабської області та керував межовими роботами в регіоні. У результаті 
були розмежовані землі під містами Аккерман, Кілія, Бендери, Ізмаїл, Рені, 
Каушани, території 75 казенних сільських поселень та 38 приватновласницьких 
ділянок, що призначалися для іноземних колоністів, а також 62 незаселених 
державних ділянок. Інакше межувалися приватновласницькі, церковні, 
монастирські та міські землі в інших районах Бессарабії. Так, для межування в 
Оргіївському, Хотинському та Ясському повітах та розгляду поземельних 
конфліктів в Аккерманському, Ізмаїльському та Бендерському повітах 
Бессарабської області 29 квітня 1818 р. було створено Бессарабську обласну 
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межову контору. До 1890 р. межування майже за всіма повітами Бессарабської 
області було завершено, тому з 1 січня 1891 р. Бессарабську межову контору 
було ліквідовано. 

Отже, Генеральне межування українських земель, розпочате 1769 р., 
тривало кілька десятиліть. Через низку причин воно відбувалося повільно і з 
труднощами: давалися взнаки обширність і недавня заселеність краю, 
різноманітність традицій і форм землекористування, велика кількість земельних 
суперечок, а ще – неповнота і розпливчатість нормативних актів, які 
неконкретно й суперечливо регламентували взаємодію межових контор з 
місцевою губернською межовою службою.  

Підрозділ третій другого розділу дисертаційного дослідження – 
“Економічні примітки до картографічних матеріалів Генерального 
межування: атрибуція, принципи класифікації та інформативні можливості” 
– містить джерелознавчий аналіз Економічних приміток. У результаті 
проведення ГМ губерній та областей Російської імперії було сформовано 
окремий комплекс межових документів, який поділяється на дві групи: 
“первинні” та “підсумкові” (класифікація С. Сотникової). До групи 
“первинних” документів ГМ належать польовий геодезичний журнал, польові 
записи, щомісячні польові відомості. “Підсумкові” документи поділяються на 
дві групи – межові акти й документи довідкового характеру. Першу групу 
становлять геометричний спеціальний план дачі, межова книга дачі, план 
повітового міста. Другу – генеральний повітовий план; повітова межова книга; 
межовий повітовий атлас; губернський атлас; Економічні примітки до 
картографічних матеріалів Генерального межування (далі – ЕП).  

У цьому підрозділі автором розглянуто низку дискусійних питань: 
проблеми атрибуції, класифікації, інформативної репрезентативності джерел. За 
основу класифікації ЕП до картографічних матеріалів Генерального межування 
покладено схему Л. Милова. У структурі ЕП відповідно до специфіки 
формуляра науковець виокремив три групи документів: 1) Економічні та 
камеральні примітки до Генеральних планів (створювалися протягом 1766-
1782 рр.); 2) Короткі економічні примітки до атласів; 3) Повні економічні 
примітки.  

Актуальним у сучасному джерелознавстві залишається питання 
інформативної репрезентативності ЕП. Більшість науковців відзначають її 
високий рівень. Однак до таких висновків слід ставитися зважено, враховуючи 
недостатній ступінь збереженості ЕП у межах окремих регіонів України. На 
відміну від топографічних і камеральних описів, які відображають відомості з 
історії культури та побуту місцевого населення, його ментальність і 
психологію, в ЕП до картографічних матеріалів межування значну увагу 
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приділено дослідженню демографії регіону, його природним ресурсам, 
аграрним відносинам. У “Наставлении землемерам о технической части 
межевания” (липень 1766 р.) укладачам ЕП рекомендувалося одночасно з 
висвітленням питань формування основних форм землеволодіння описувати 
якість і технологію обробки ґрунту, склад культур, шляхи збуту 
сільськогосподарської продукції, форми землекористування тощо. Однак у 
деяких ЕП інформація щодо цього зводиться до коротких приписів 
упорядників. Більш детально на сторінках ЕП охарактеризовано стан розвитку 
городництва, садівництва та промислів, оскільки останні становили додаткове 
джерело формування сімейного бюджету селянських і міських 
домогосподарств.  

Окреме місце в ЕП становлять питання, пов’язані з вивченням людських 
ресурсів країни. На перший погляд, упорядники повинні були надати точну 
кількість осіб чоловічої та жіночої статі в певному населеному пункті й 
узагальнити відомості про чисельність населення в повіті. Однак ще на початку 
ГМ були зафіксовані випадки недотримання вимог щодо якості наданої 
демографічної інформації. Також викликають сумнів матеріали демографічної 
статистики на сторінках ЕП за дачами Катеринославської та Херсонської 
губерній. Незважаючи на те, що наприкінці кожних приміток за дачами того чи 
іншого повіту можна зустріти узагальнені демографічні показники,  за текстом 
цих же ЕП присутні посилання на матеріали V (1794-1807 рр.) та VII ревізій 
(1815-1817 рр.). Це можна пояснити специфікою методики впорядкування ЕП.  

Таким чином, у процесі впорядкування ЕП можна виокремити кілька 
етапів. Перший етап – це безпосереднє збирання інформації. Другий етап – 
упорядкування узагальнених генеральних планів повітів та ЕП у межах 
діяльності контори або Московської межової канцелярії. Інформативні 
можливості ЕП обмежені, їх можна використовувати як джерело в межах 
регіональної історії. 

Розгляду військово-топографічних джерел присвячений третій розділ 
дисертаційної роботи “Особливості військово-топографічних описів кінця 
XVIII – першої половини ХІХ ст.”.  

У першому підрозділі “Військово-топографічна служба як один із 
фундаторів топогеодезичних та описових досліджень у Російській імперії” 
розглянуто еволюцію та напрямки діяльності ВТС. Процес інституалізації та 
юридичного оформлення військово-топографічної служби Російської імперії 
припав на кінець XVIII – першу половину XIX ст. У 1796 р. було створено 
Креслярню для Його Імператорської Величності, її першим керівником було 
призначено генерал-ад’ютанта Г. Кошелєва. У 1797 р. за рекомендацією вищого 
керівництва країни було створено Особисте Його Імператорської Величності 
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Депо карт. Відповідно до затверджених документів, на Депо карт царським 
урядом покладалося вирішення таких фундаментальних завдань: пошук, 
систематизація та зберігання картографічних матеріалів; проведення 
картографічних і геодезичних робіт у межах Російської імперії; виготовлення 
геодезичних і математичних інструментів; збір та систематизація статистичної 
інформації про основні стратегічні об’єкти та ресурси країни; упорядкування та 
друкування географічних карт та планів окремих територій Російської імперії. 

У 1801 р. за указом Олександра І на посаду генерал-квартирмейстера 
російської армії було призначено П. фон Сухтелена, якому за нетривале 
перебування на цій посаді вдалося запровадити систему заходів, що змінили 
подальший розвиток військово-топографічної служби Російської імперії. Серед 
них слід назвати вдосконалення академіком Ф. Шубертом інструментального 
оснащення астрономів (з цього часу почали активно використовувати 
хронометри, короткофокусні ахроматичні труби, відбивні секстанти); створення 
та запровадження єдиної системи відображення географічних об’єктів на 
військових картах та планах Російської імперії; підпорядкування цієї 
картографічної установи Військовому міністерству. До Вітчизняної війни 
1812 р. співробітниками установи було проведено серію зйомок та 
астрономічних спостережень. Так, у 1802-1804 рр. під головуванням 
Ф. Хоментовського була завершена зйомка окремих частин Подільської 
губернії (Каменецький, Проскурівський, Ушицький, Могильовський, 
Ямпільський, Ольгопільський, Балтський повіти). Протягом 1802-1806 рр. під 
керівництвом генерал-майора М. Вистицького топографи знімали окремі 
частини Волинської губернії (у 1803 р. прикордонні райони Волинської 
губернії знімав полковник Мухін).  

28 січня 1822 р. прийняттям Положення про Корпус військових топографів 
завершився процес інституалізації та юридичного оформлення російської 
військово-топографічної служби. Проте до середини 1830-х рр. тривало її 
реформування.  

Паралельно з організаційними заходами керівництво Військово-
топографічної служби Російської імперії працювало над удосконаленням 
методики проведення картографічних та геодезичних робіт. У 1837-1841 рр. 
проводилося військово-топографічне дослідження Волинської губернії. Після 
завершення топографічної зйомки на вимогу влади впорядковувався військово-
статистичний огляд регіону. Основні вимоги до змісту військового огляду були 
надані у другій частині Інструкції для топографічної зйомки Волинської 
губернії (1837).  

Таким чином, наприкінці XVIII – у першій половині ХІХ ст. відбулося 
юридичне оформлення Військово-топографічної служби Російської імперії. 
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Співробітники військово-топографічних установ активно долучилися до 
вивчення українських губерній. 

У підрозділі 3.2. “Формування документального комплексу військово-
топографічних описів України до кінця 30-х рр. ХІХ ст.” розглянуто процес 
створення відповідних документів у зазначений період. На початку 1810 р. 
російський уряд прийняв рішення поновити на теренах західного 
прикордонного простору масштабні топогеодезичні, картографічні й описові 
роботи. Для проведення рекогносцирувальних робіт у кожну частину було 
призначено по п’ять-шість офіцерів. Район від Старого Бихова до гирла 
Прип’яті вивчали майор Соснін, капітан М. Гартінг, підпоручики Гернгрос, 
Ферофонтов та колоноводи Паріс, Мілаш, а ділянку від Прип’яті до 
Кременчука – полковник П. Ємельянов, поручики Є. Згуромалі, М. Окунєв, 
підпоручик князь Оболенський, колоновод Г. Трітгоф.  

Раніше за проведення системних картографічних та геодезичних робіт на 
західному кордоні Російської імперії відбувався процес накопичення та 
опрацювання статистичних матеріалів про території, що знаходились у зоні 
дислокації окремих військових підрозділів або перебували на шляху їх 
пересування до місць бойових дій. У результаті співпраці військових та 
цивільних установ були створені такі описи: “Расписание Полтавской губернии 
городам и местечкам, селениям и деревням в коих военный постой для трех 
полков назначен быть” (1808), “Описание Екатеринославской губернии с 
приложением мнения гражданского губернатора и с описанием квартир. 
1808 г.”, “Мнение Слободско-Украинского губернатора относительно 
распоряжения войск в вверенной ему губернии с приложением описания 
квартир” (1808) тощо. Скориставшись надісланими матеріалами з регіонів, 
генерал-майор М. Вистицький за наказом О. Аракчеєва протягом 1808-1809 рр. 
упорядкував узагальнюючий військово-топографічний твір. Він складався з 
двох частин: самого опису місць дислокації основних військових підрозділів  і 
таблиці, яка в систематизованому вигляді містила статистичну інформацію про 
райони дислокації військових підрозділів за всіма областями та губерніями, 
зокрема за Волинською, Чернігівською, Подільською, Київською, 
Полтавською, Слобідсько-Українською, Херсонською, Таврійською. До опису 
додавалися картографічні матеріали.  

У першій третині ХІХ ст. активізувалися дослідження внутрішніх районів 
імперії. У цей період здійснено великі рекогносцирувальні роботи в районах 
дислокації Першої (1816-1821 рр.) та Другої (1817-1827 рр.) діючих армій, за 
результатами чого, зокрема було впорядковано “Топографическое описание 
Малороссийско-Черниговской губернии Черниговского, Нежинского, 
Козелецкого и всех прочих уездов”, “Описание, показующее число домов в 
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некоторых городах и местечках Киевской, Волынской, Подольской и 
Херсонской губернии, равно как местоположение оных и состояния рек, дорог 
и переправ”, “Военно-топографическое и статистическое описание Подольской 
губернии”. 

Протягом 1832-1836 рр. за пропозицією генерал-ад’ютанта О. Нейгардта 
було створено “Описание края на левой стороне Днепра, служившего местом 
расположения войск бывшим 4 и части 5 резервных кавалерийских корпусов с 
изложением предположения о защите оного. Составлено на основании 
высочайше одобренной инструкции, обер-квартирмейстером 3 резервного 
кавалерийского корпуса с 17 планами” (1833 р., К. фон Руге); “Военные 
записки с описанием Киевской, Черниговской и Полтавской губернии” (1835 р., 
Нюберг), “Военные записки о части Юго-Западного пограничного 
пространства, заключающей Волынскую губернию и сопредельные уезды 
Каменец-Подольской” (1835–1836 рр., І. Носков); “Военно-топографическо-
статистическое описание края, лежащего между реками Бугом и Днепром…” 
(1835 р., О. Балакирев). 

Як бачимо, до кінця 30-х рр. ХІХ ст. сформувалися дві групи описів:  
1) військово-топографічні, створені внаслідок проведення картографічних та 
геодезичних робіт на окремих територіях Російської імперії, що служили 
ілюстративним матеріалом до карт і планів, підготовлених під час проведення 
зйомок територій); 2) описи, що створювалися здебільшого цивільними 
губернаторами окремих територій чи безпосередньо військовими з метою 
вивчення майбутнього району розміщення військового підрозділу або ведення 
бойових дій.  

Підрозділ 3.3 “Сведения об удобствах квартирного размещения всех родов 
войск в пределах Российской империи…” як різновид військово-топографічних 
описів” присвячений аналізу першого комплексного дослідження імперії щодо 
потреб розміщення і забезпечення військових підрозділів. Наприкінці 30-х – на 
початку 40-х рр. ХІХ ст. були створені перші фундаментальні військово-
топографічні описи – “Сведения об удобствах квартирного размещения всех 
родов войск в пределах Российской империи”. У 1837-1842 рр. українські 
губернії були детально досліджені і результати їх оприлюднені. Упорядкування 
військово-топографічних описів Російської імперії усвідомлювалося винятково 
як систематичний захід, участь у якому повинні були брати як офіцери-
квартирмейстери окремих військових частин, так і представники губернських 
адміністрацій. Уточнення описів повинно було відбуватися раз на три роки, і 
раз на три роки їх повинні були перевидавати, що не завжди виконувалося. 
Лише в 1843 р. побачило світ наступне видання “Сведений об удобствах 
квартирного размещения всех родов войск в пределах… Подольськой 
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губернии”, а також “Сведения” Волинської і Катеринославської, у 1844 р. – 
Чернігівської, Херсонської, Таврійської, у 1845 р. – Київської та Полтавської 
губерній.  

Незважаючи на зусилля військових і місцевих чиновників, тематично 
збагатити описи кінця 30-х – початку 40-х рр. ХІХ ст. не вдалося, інформативні 
можливості деяких документів були обмежені, зокрема описів Харківської 
губернії 1838 р., Херсонської губернії 1843 р., Таврійської губернії 1844 р. 
тощо. Водночас змістовий потенціал ВТО Чернігівської (1844) та Полтавської 
(1845) губерній не залишає сумніву. 

У підрозділі 3.4 “Методика упорядкування та джерельна база “Военно-
статистических обозрений Российской империи” систематизовано інформацію 
про створення ВТО за програмою О. Чернишова. 

Нову групу описів було створено відповідно до затвердженої військовим 
міністром О. Чернишовим 1 жовтня 1847 р. “Программы для военно-
статистических обозрений губерний и областей Российской империи”. Вона 
складалася з шести базових розділів: “Сведения общие”, “Местность”, 
“Жители”, “Промышленность”, “Образованность”, “Сведения специальные”. 
Структура описів цієї групи, їх змістове навантаження повинні були 
відповідати міністерській програмі, однак упорядники корегували і програму, і 
зміст описів, виходячи зі специфіки регіону, наявних матеріалів та особистих 
уподобань. Наприклад, у “Военно-статистическом обозрении Подольской 
губернии” (1849) більш детально порівняно з описом Харківської губернії 
висвітлено кількісний та соціальний склад місцевих мешканців, процеси 
міграції та рееміграції населення, його природне зростання тощо. Автори 
описів використовували як експедиційний метод збирання інформації, так і 
монографічний. У 1851 р. було прийнято рішення про підготовку нової редакції 
описів. Незважаючи на рекомендації О. Чернишова щодо залучення 
різнопланових джерел до військово-топографічних описів (далі – ВТО), їхню 
документальну основу переважно складали щорічні звіти місцевих 
губернаторів. Зміст військово-статистичних оглядів засвідчує, що кожна 
українська губернія виконувала певну роль у стратегічних планах Російської 
імперії.  

Таким чином, описи кінця 40-х – початку 50-х рр. ХІХ ст. є важливим 
етапом у розвитку військово-статистичної думки. Було розроблено програму 
комплексного військово-топографічного дослідження, у ній було детально 
викладено основні вимоги до змістової частини опису, поряд із питаннями з 
розвитку військової справи, документ надавав інформацію про економіку, 
використання природних ресурсів і транспортних комунікацій.  
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У четвертому розділі дисертаційного дослідження – “Камеральні та 
топографічні описи України останньої чверті XVIII – першої половини 
XІX ст.” – розглянуто методику впорядкування, структуру, інформаційний 
потенціал, а також питання достовірності окреслених джерел.  

У підрозділі 4.1 “Методика впорядкування описів України останньої 
чверті XVIII – першої половини XІX ст.” проаналізовано основні етапи 
укладання топографічних і камеральних оглядів на українських землях. 
Зазначено, що запровадження єдиного політичного устрою в національних 
районах Російської імперії вимагало зважених дій. Тому Катерина ІІ ухвалила 
дослідити економічний, природний та людський потенціал цих губерній і на 
основі зібраної інформації розробити заходи щодо реформування місцевих 
владних інституцій. З цією метою в усі райони України було спрямовано 
експедиції. У Слобідській Україні роботи щодо вивчення регіону очолив 
харківський цивільний губернатор Д. Норов (обстеження тривало в 1776-
1778 рр.). У колишній Гетьманщині активно працювала комісія під 
головуванням А. Милорадовича, яка за особистим наказом П. Рум’янцева 
протягом 1779-1781 рр. описувала Київське, Чернігівське та Новгород-
Сіверське намісництва. Високо оцінивши результати топографічних 
досліджень, уряд вирішив продовжити обстеження територій імперії, зокрема 
українських. За програмою П. Соймонова створювався опис Харківського 
намісництва 1785 р., у 1786 р. – Київського та Чернігівського намісництв.  

За Павла І внаслідок проведення загального картографування й 
описування Лівобережної, Слобідської та Правобережної України, місцевими 
органами влади було впорядковано “Описание Слободско-Украинской 
губернии. С приложением карт. 1797 г.”, “Камеральное и топографическое 
описание Подольской губернии Могилевского повета”, Опис м. Києва та 
Київського повіту та атлас Київської губернії дванадцяти повітів, “Описание 
Атласа Новороссийской губернии, составленное из двенадцати уездов и 
разделенного на две части…” (1799 р.), “Топографическое описание 
Малороссийской губернии” (1798-1800 рр.) та ін. У 1805 р. новопризначений 
міністр юстиції П. Лопухін розіслав усім губернаторам листи з вимогою 
“надати міністерству карти довірених їм губерній і топографічні описи”. На 
запит відреагували оперативно – були надіслані “Топографическое описание 
Малороссийской Черниговской губернии 1805 г.” та “Описание Слободско-
Украинской губернии 1805 г.”.  

Протягом 20–40-х рр. ХІХ ст. з’явилися група топографічних і 
камеральних описів, упорядкованих як на замовлення владних структур, так і за 
ініціативи науковців: “Статистика Бессарабии. Составлена в 1817 г. по 
поручению военного губернатора Бахметьева” (П. Свиньїн, 1817 р.), 
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“Statystyczne, topograficzne i historyczne opisanie gubernii Podolskiey w 3t” 
(“Статистичний, топографічний та історичний опис Подільської губернії в 
трьох томах”, В. Марчинський, 1820-1823 рр.), “Камеральное описание города 
Мариуполя с выгонною землею” (Я. Калоферов, 1826 р.), “Атлас Подольской 
губернии” (1842 р.) із топографічним описом, “Статистический очерк России” 
(К. Арсеньєв, 1848 р.) та ін. Усі вони висвітлюють історію регіону, природні й 
економічні ресурси повітового міста й околиць, розвиток промисловості та 
стаціонарної торгівлі повітових міст, адміністративний склад, демографічну 
ситуацію, побут і традиції місцевого населення, політичні вподобання, 
ставлення до представників інших етнічних груп.  

Отже, за останню чверть XVIII – першу половину ХІХ ст. нагромадився 
масив топографічних і камеральних описів, різних як за походженням, 
методикою збирання даних, так й інформативними спроможностями. 

Наступний підрозділ –“Достовірність та інформаційний потенціал 
топографічних і камеральних описів України” – присвячено встановленню 
рівня інформативної репрезентативності досліджуваних джерел. Топографічні 
та камеральні описи, окрім демографічної та економічної статистики, містять 
цінні дані для формування джерельної бази спеціальних історичних дисциплін 
– сфрагістики та геральдики. Деяким укладачам краєзнавчих розвідок вдалося 
досконало описати процес формування гербів та печаток за польських королів, 
українських гетьманів та Російської імперії. Найбільш інформативним 
джерелом з історії геральдичних традицій міст Лівобережної України є 
топографічний опис Чернігівського намісництва О. Шафонського (1786 р.). 
Високий рівень інформаційних можливостей документа, зокрема з історії 
української геральдики та сфрагістики, пояснюється авторським підходом до 
збирання й систематизації джерел. Водночас слід зазначити, що не всі відповіді 
на питання про геральдичні та сфрагістичні традиції міст Лівобережної та 
Слобідської України мають однаковий ступінь достовірності. Наприклад, автор 
Скороченого топографічного опису Новгород-Сіверського намісництва 1787 р. 
виявив досить нестійкий інтерес до геральдичних традицій України, окрім того, 
припустився низки фактологічних помилок – неправильно датував указ про 
затвердження міських гербів за Катерини ІІ (замість 4 червня 1782 р. позначив 
1783 р.). 

У п’ятому розділі – “Первинні матеріали ревізійних переписів 
населення України останньої чверті XVIII – першої половини ХІХ ст. як 
історичне джерело” – презентований огляд ревізій та ревізьких “сказок”, 
створених у результаті адміністративної діяльності влади.  

У підрозділі 5.1 “Становлення системи адміністративного обліку 
населення в Російській імперії у XVIII – першій половині ХІХ ст.” розглядається 
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процес започаткування системи адміністративного обліку населення на 
українських землях у складі Російської імперії. Одним із головних елементів 
організації обліку населення, забезпечення комплектації війська та збору 
податків у Російській імперії залишались ревізії. Протягом XVIII – 50-х рр. 
ХІХ ст. було проведено 10 ревізій. Російські стандарти адміністративного 
обліку населення поширювалися на українські землі поступово. На частину 
Слобідської (офіційно населення Слобідської України під час проведення  
І ревізії не підпадало під адміністративний облік, однак у структурі Київської 
губернії перебували Бєлгородська та Севська провінції, до складу яких 
зараховувалися міста Недригайлів і Миропілля, населення яких підлягало 
обрахуванню) та Південної України (Бахмутська провінція Азовської губернії) 
загальноросійські стандарти обліку населення були поширені під час 
проведення І ревізії, на більшу частину Лівобережної України – під час ІV 
ревізії, на Правобережну Україну – під час V ревізії. Кожна ревізія мала певну 
специфіку в організації, методах проведення і перевірки результатів. Проте 
ревізії і мали певні спільні риси. Вони не охоплювали усього населення імперії, 
частково не враховували кількості осіб жіночої статі (І, ІІ та VI ревізії), 
проводилися протягом тривалого часу, перевірка іноді не давала очікуваного 
результату.  

Окрім вищеназваних переписів на теренах окремих територіально-
адміністративних одиниць Російської імперії, царський уряд періодично 
організовував локальні ревізії та переписи українських земель і населення.  

Таким чином, ревізії  були унікальним явищем у світовій практиці 
статистичних досліджень. Оскільки головним їхнім завданням у практиці 
адміністративних заходів Російської імперії виступило обрахування податного 
стану населення Російської імперії, була розроблена низка заходів щодо 
пошуку та фіксації прописних душ, запровадження каральних заходів відносно 
систематичних порушників норм законодавства. 

У підрозділі 5.2. “Ревізькі “сказки” як джерело соціально-етнічної історії 
України (остання чверть XVIII – перша половина ХІХ ст.)” проаналізовано 
основні етапи становлення формуляра ревізьких “сказок”, виокремлено коло 
проблемних питань, пов’язаних з дослідженням інформаційних можливостей 
цієї групи документів.  

У результаті проведення ревізійних переписів населення було сформовано 
окремий комплекс описово-статистичних джерел, до складу якого ввійшли:  
1) ревізькі “сказки” (первинні документи адміністративного обліку населення); 
2) відомості, які складалися на основі “сказок” за повітами (повітові відомості 
здебільшого презентували інформацію про час надання “сказки”, назву 
населеного пункту та загальну кількість чоловіків та жінок, що в ньому 
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мешкали); 3) перелікові відомості (упорядковувались у масштабах повіту, 
провінції та губернії, систематизували дані про соціальний стан населення та 
суму податку, яку воно сплачувало); 4) окладні книги (загальноросійські 
зведені матеріали ревізії, призначені тільки для вирішення фіскальних завдань, 
наприклад, розрахунку податних зборів; упорядковувалися з ІV ревізії); 
5) генеральні табелі, що представляють зведені матеріали в 
загальноросійському масштабі про кількість населення після завершення 
ревізій.  

Тривалий час єдиного формуляра ревізької “сказки” не існувало, оскільки 
за І ревізії в нормативно-правових актах рекомендувалося в документах 
первинного обліку лише зазначати, “скільки, де і в якій волості, в селі або 
селищі є селян, бурлак, задворних та ділових людей (які мають свою ниву) на 
ім’я, чоловічої статі, не залишаючи поза увагою ні старого, ні останнього 
немовляти з роками їхніми”. Тому за формою та змістом ревізькі “сказки” 1718-
1727 рр. наближалися до писарських (“писцовых”) книг.  

Розвиток формуляра ревізьких “сказок” завершився в 1815-1816 рр. 
Вступна частина документа значно скоротилася. Під час роботи над ревізькою 
“сказкою” потрібно було заповнити п’ять граф. Перша – “№ сім’ї”. Друга – 
“чоловіча стать”. У третій графі зазначався вік облікованої особи на час VI 
ревізії. Четверта описувала природний та механічний рух населення порівняно з 
попередньою ревізією 1811-1812 рр. У п’ятій графі вказувався вік податної 
особи. Заключна частина містила загальну кількість населення та підписи осіб, 
які впорядковували “сказку”.  

Важливим залишається питання інформативної репрезентативності й 
достовірності ревізьких “сказок”. Визначено декілька дискусійних аспектів, а 
саме: 1) вік облікованої особи; 2) антропонімічні відомості мешканців 
населеного пункту; 3) наявність великої кількості необлікованих осіб та 
ймовірність повторного обліку населення. З метою встановлення ступеня 
інформаційних можливостей матеріалів первинного обліку були проаналізовані 
ревізькі “сказки” селища Темрюк Олександрівського повіту Катеринославської 
губернії за 1816-1817, 1835-1836 рр., слободи Мартової Чугуївського повіту 
Харківського намісництва за 1782-1835 рр.; села Тернівка Черкаського повіту 
Київської губернії (до цього входило до складу Вознесенського намісництва) за 
1795-1834 рр. 

Отже, розвиток формуляра ревізьких “сказок” завершився в 1815-1816 рр. 
Він передбачав фіксацію антропонімічних даних, географічної атрибуції та 
соціального статусу населення тощо. Тому за матеріалами ревізій можна 
дослідити динаміку чисельності населення, статево-вікову та соціальну 
структуру, природний рух населення – народжуваність, смертність; тенденції в 
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природному та механічному прирості. Однак використовувати ревізькі “сказки” 
як історичне джерело можливо лише в комплексі з іншими документами, 
наприклад, із метричними книгами, урядовими звітами. 

 
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
На сучасному етапі, коли регіональна історія стає популярним і 

динамічним напрямком наукових досліджень, особливого значення набуває 
розширення її джерельної бази. Це потребує поглибленого вивчення її ознак, 
з’ясування інформативних можливостей документів.  

Серед фундаторів геодезичних та описових досліджень у Російській 
імперії слід назвати Військово-топографічної та Межової служб Російської 
імперії, процес їх інституалізації та юридичного оформлення припав на 
останню третину XVIII – першу половину XIX ст. Спеціально для проведення 
Генерального межування в 1765 р. було створено розгалужену систему 
центральних і місцевих межових установ (Межова експедиція – провінційна 
(губернська) межова канцелярія – межова контора). 13 листопада 1796 р. була 
заснована централізована картографічна установа Росії – Креслярня для Його 
Імператорської Величності. 7 серпня 1797 р., за рекомендацією вищого 
керівництва країни було створено Особисте Його Імператорської Величності 
Депо карт. 28 січня 1822 р., після вирішення всіх організаційних питань, 
проголошено про створення Корпусу військових топографів. 

У своєму розвитку кожна група ОСД пройшла певну еволюцію. Так, у 
першій третині ХІХ ст. з’явилися дві групи військово-топографічних описів: 
1) військово-топографічні як результат проведення топогеодезичних зйомок 
окремих територій Російської імперії (виконувати роль ілюстративного 
матеріалу до карт і планів, створених під час проведення топогеодезичних 
робіт); 2) описи, сформовані здебільшого цивільними губернаторами окремих 
територій на замовлення військових під час укладання чергового розкладу 
розквартирування військ, або ВТО територій, на яких дислокувався той чи 
інший підрозділ з подальшим плануванням військових операцій. Упорядниками 
останніх були дивізійні чи обер-квартирмейстери. У 1836-1837 рр. була 
започаткована друга серія військово-топографічних описів – “Сведения об 
удобствах квартирного размещения всех родов войск в пределах...”. Наступний 
етап військово-топографічного обстеження припадає на кінець 40-х рр. ХІХ ст. 
(саме в цей період з’являється друком нова серія військово-статистичних 
оглядів). 

Джерельна база виявлених ОСД різноманітна. В основу пам’яток (окрім 
первинних матеріалів адміністративного обліку населення) покладені численні 
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історичні, наукові, описово-статистичні дослідження, діловодна документація, 
законодавство, мемуари. Дбаючи про достовірність і репрезентативність, 
укладачі ОСД наголошували на суб’єктивності деяких матеріалів. 

До упорядкування ОСД залучалися різні категорії військослужбовців 
(корпусні обер- та дивізійні квартирмейстери, співробітники Військово-
топографічного депо), а також представники місцевих органів влади (земські 
справники, окружні начальники, поліцмейстери, повітові стряпчі, городничі), 
інтелектуальна еліта регіону. Під час упорядкування ОСД автори описів 
використовували як експедиційний метод збирання інформації, так і 
монографічний (обробка наявних у розпорядженні експедицій друкованих 
досліджень із соціально-економічної, політичної та військової історії регіону).  

Структура ОСД, їхнє змістове навантаження здебільшого задовольняли 
програмним документам. Однак упорядники деяких груп ОСД іноді корегували 
програму та зміст ОСД, виходячи зі специфіки регіону, наявних матеріалів та 
особистих уподобань. Вони вдосконалювали структуру описово-статистичних 
творів, розширювали їхню інформаційну базу, представляли власне бачення 
політичної, економічної ситуації в регіоні, самостійно поширювали військово-
топографічні описи серед місцевої громадськості шляхом їх публікації в 
регіональній пресі.  

На якість уміщеної в ОСД інформації впливали суспільно-політична 
ситуація, в якій створювалося та функціонувало джерело; умови та особливості 
збирання матеріалу, жорстка підпорядкованість державним інституціям і 
програмним документам, які регулювали їхнє інформативне навантаження, 
рівень освіти та професійної підготовки укладачів, розвиток тодішніх 
статистичних і топогеодезичних досліджень, первинні документи, що склали 
джерельну основу ВТО, Економічних приміток до картографічних матеріалів 
Генерального межування.  

Описово-статистичні матеріали останньої чверті XVIII – першої половини 
ХІХ ст. мають потужний потенціал з таких питань: дослідження історії окремих 
населених пунктів і родоводів селянських і поміщицьких родів, еволюції 
аграрних відносин в українських губерніях, внутрішньої та зовнішньої торгівлі, 
формування основних районів промислової спеціалізації, побутування в 
українському середовищі елементів традиційної культури, поступове 
проникнення в українське суспільство ідей модернізації всіх сфер його буття. 
Дослідницька цінність ОСД вагома, оскільки вони являють собою цілісний 
джерельний комплекс, охоплюючи майже всі українські землі у складі 
Російської імперії, що допомагає сформувати всебічне уявлення про найбільш 
значущі соціально-економічні та політичні процеси на цих теренах. Водночас 
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інформативні можливості деяких груп документів за певними блоками питань 
обмежені (наприклад, ЕП).  

Аналіз описово-статистичних джерел останньої чверті XVIII – першої 
половини ХІХ ст. дозволив визначити такі їхні риси: поєднання в документах 
описової та статистичної частин; наявність програми, анкети або формуляра – 
нормативної підстави для створення; цільова спрямованість, яка передбачає 
наявність первинних матеріалів обліку та подальше їхнє зведення в єдиний 
текст з метою більш якісної характеристики явищ і процесів, на вивчення яких 
було спрямоване джерело; використання великої кількості першоджерел, 
залучення для виконання проєкту на різних етапах певної категорії службовців. 
Формувався цей комплекс на тлі істотних змін, що охопили всі сфери життя 
українського суспільства. Проведення топогеодезичних та описових досліджень 
на території України з метою вивчення їхнього економічного та людського 
потенціалу цілком відповідало політиці урядів Катерини ІІ, Павла І, 
Олександра І та Миколи І щодо цілковитої інкорпорації українських земель до 
складу Російської імперії.  

Серед перспективних напрямів студіювання ОСД є підготовка рукописів 
військово-топографічних джерел з історії Правобережної України, розширення 
географії архівної евристики, опрацювання ОСД, що укладалися на теренах 
західноукраїнських земель, створення бази даних ОСД. 
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(військово-топографічні описи, ревізькі “сказки”, Економічні примітки до 
картографічних матеріалів Генерального межування, топографічні та 
камеральні описи України). Авторка зосередила увагу здебільшого на аналізі 
проблем, пов’язаних зі створенням ОСД. Це побутування серед організаторів 
обстеження різних підходів до методики та методології укладання ОСД; 
недостатня кількість репрезентативних і достовірних джерел з історії заселення 
та господарського освоєння окремих регіонів Російської держави; відмова 
місцевої влади від співпраці з керівниками та учасниками військово-
топографічних експедицій, межових контор, ревізійних комісій; перманентні 
територіально-адміністративні реформи, що приводили до інформаційного 
оновлення ОСД після чергової зміни внутрішніх кордонів Російської імперії; 
відсутність необхідної кількості перекладачів у складі експедицій у 
національних районах Російської імперії тощо. У дослідженні вперше здійснено 
спробу надати ґрунтовний джерелознавчий аналіз усього комплексу 
відомостей, репрезентованих на сторінках описово-статистичних джерел, про 
соціально-економічний, демографічний розвиток України в останній чверті 
XVIII – першій половині XIX ст., військовий потенціал українських земель. 

Ключові слова: описово-статистичні джерела, військово-топографічні 
описи, Генеральне межування, Економічні примітки, ревізька “сказка”, 
топографічні та камеральні описи, атрибуція джерела, інформаційний потенціал 
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анализе проблем, связанных с созданием ОСИ. Это бытование среди 
организаторов обследования различных подходов к методике и методологии 
составления ОСИ; недостаточное количество репрезентативных и достоверных 
источников по истории заселения и хозяйственного освоения отдельных 
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регионов российского государства; отказ местных властей от сотрудничества с 
руководителями и участниками военно-топографических экспедиций, межевых 
контор, ревизионных комиссий; перманентные территориально-
административные реформы, которые приводили к информационному 
обновлению ОСИ после очередной смены внутренних границ Российской 
империи; отсутствие необходимого количества переводчиков в составе 
экспедиций в национальных районах Российской империи и т. п. В 
исследовании впервые осуществлена попытка проанализировать 
источниковедческий комплекс сведений, представленных на страницах 
описательно-статистических источников, о социально-экономическом, 
демографическом развитии Украины в последней четверти XVIII – первой 
половине XIX вв., военный потенциал украинских земель.  

Ключевые слова: описательно-статистические источники, военно-
топографические описания, Генеральное межевание, экономические 
примечания, ревизская сказка, топографические и камеральные описания, 
атрибуция источника, информационный потенциал источников. 

 
SUMMARY 

Petrova I. V. Descriptive and statistical sources on the history of Ukraine 
in the last quarter of the XVIII – first half of the XIX century. – Manuscript. 

Thesis for a Doctor Degree in History: Speciality 07.00.06 – Historiography, 
Source Studies and Special Historical Disciplines. – Zaporizhzhia, Zaporizhzhia 
National University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, 2020. 

The dissertation is devoted to the history of ordering of descriptive and 
statistical sources in the last quarter of the XVIII – first half of the XIX century. The 
aim of the study is to provide a comprehensive and unbiased assessment of the 
outlined documents as a historical source. The object of the study is a set of 
descriptive and statistical sources (DSS – I. P.) on the history of Ukraine in the last 
quarter of the XVIII – first half of the XIX century, which appeared as a result of 
cartographic, geodetic and descriptive works in the Russian Empire. The subject of 
the research is the method of DSS compilation, their source base, attribution and level 
of information opportunities for studying the military, socio-economic and political 
history of Ukraine, spiritual and material culture of the Ukrainian people. 

The paper considers the issue of legal regulation of General surveying 
measures in the Russian Empire (in particular, the legislative solution of incidents 
that occurred during the border measures), determines the technical principles of 
surveying, the range of persons involved in its implementation, their educational and 
qualification level. Also, the research reconstructs stages of the General Survey on 
Ukrainian lands on the basis of archival documents. The researcher provides the main 
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list of documents that arose in the process of boundary works (field note, boundary 
plans, boundary books, field economic journals, general county plan, Economic notes 
to the materials of the General Survey), analyzes their information load and main 
structural components. The source analysis of the documents formed within the 
framework of these works gives the author an opportunity to highlight the patterns of 
the process of cadastral accounting of land holdings of the Russian Empire 
subordinate regions. 

Methods of collection, systematization and procession of historical sources 
used by participants in the military survey of certain territories of the Russian Empire 
were also studied. The author focused mainly on the analysis of problems related to 
the establishment of the military and topographic descriptions.  

The history of compilation of topographic and cameral descriptions, 
descriptions to atlases, their informative possibilities on reconstruction of social and 
economic history of Ukraine of the last quarter of the XVIII – the first half of XIX 
centuries is investigated in the research. The author describes the historical 
circumstances that provoked the emergence of this group of DSS, identifies the range 
of major customers and performers of descriptive and cartographic works. Also, 
detailed attention is paid to the development of economic and human resources of the 
region according to topographic and chamber descriptions, descriptions to atlases. 

The thesis is also devoted to the study of audit “tales” as a source of historical 
demography of Ukraine. The author defines the functions of audits in society, 
analyzes the changes that have occurred in the form of “tales”, as well as the system 
of control over their completion, systematization and processing. Audit “tales” helped 
to establish the dynamics of the number, natural movement, sex and age structure of 
the peasants of Temryuk village, Oleksandrivka district, Ekaterinoslav province in 
1816–1817 and 1835–1836, Ternivka village, Cherkasy district, Kyiv province in 
1795–1834; military inhabitants of the Martova settlement, Chuguiv district, Kharkiv 
governorate  for 1782–1835. The paper considers the ratio of men and women in 
time, demographic load on working population, life expectancy of peasants in this 
local area. The author substantiated the need to use other sources (metric books, 
confessional information, military records and kits, etc.) for the reconstruction of the 
pedigree of peasants. 

Key words: descriptive and statistical sources, military and topographic 
descriptions, survey program, General Survey, Economic notes, audit “tale”, 
topographic and cameral descriptions, source attribution, informative potential of 
sources.  
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