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ВІДГУК 

офіційного опонента Шаповалова Георгія Івановича  

на дисертацію Бабкової Надії В`ячеславівни  

«Еволюція державної символіки ранньомодерної України (на матеріалах 

українського козацтва XVI – XVIII ст.)» поданої на здобуття наукового  

ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю  

07.00.01 – історія України 
 

Актуальність наукового дослідження Надії В`ячеславівни Бабкової щодо 

еволюції державної української символіки на матеріалах козацтва XVI – XVIII 

століть безсумнівна. Зараз нашій державі Україні доводиться захищати не лише 

незалежність та територію, а й відстоювати нашу історію і культуру. Тож справа 

встановлення наукової історичної правди про державотворчі процеси у її 

ранньомодерний час є надзвичайно потрібною. 

Дослідження державної символіки України займає помітне місце в 

сучасній історичній науці, що зумовлено потребою часу та інтересом 

дослідників до процесу державотворення на українських землях і сталістю його 

розвитку.  

Дисертаційне дослідження Н.В. Бабкової стосується однієї із важливих 

сторінок історії становлення і розвитку державної символіки ранньомодерної 

України, а саме: атрибутів козацької влади, що пройшли розвиток від 

військових знаків до інсиґній козацької держави. Зазначена проблема в 

контексті сучасної політичної та культурної ситуації в нашій країні набуває 

неабиякої актуальності. Тим більш, що попри залучення нових даних з джерел 

різного походження, та активізацію студій з вексилології, сфрагістики та 

артилерії Війська Запорозького, спеціальні дослідження, які б повною мірою 

розкривали зазначену проблему, поки що відсутні. Це зумовлює необхідність і 

обґрунтованість комплексного дослідження Н.В. Бабкової, яке відповідає 

потребам сучасного суспільства. 

Архітектоніка представленої роботи відповідає усім вимогам і 

поставленим автором завданням. Її структура відзначається широтою охоплення 

найважливіших аспектів теми та ідейною єдністю. В основу дисертаційного 

дослідження закладено проблемно-хронологічний принцип, який дозволив 
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зосередити увагу на ключових аспектах становлення та еволюції атрибутів 

військово-політичної влади Війська Запорозького як частини державної 

символіки ранньомодерної України в період з XVI по XVIII ст. 

У першому розділі «Історіографія, джерельна база та теоретико-

методологічна основа дослідження» охарактеризовано стан наукової розробки 

проблеми, проаналізовано джерельну базу та розкрито теоретико-методологічні 

підходи до висвітлення основних завдань. 

Аналіз історіографії проблеми аргументовано вказує не тільки на 

відсутність комплексних спеціальних праць на заявлену тему, а й на 

нерозкритість окремих аспектів розвитку елементів козацької символіки, таких 

як булава, пернач, бунчук і литаври. 

Авторка представленого до захисту дослідження ґрунтовно опрацювала 

роботи попередників, серед яких праці Марії Слабченко «Материалы по 

малороссийской сфрагистике» (1912 р.) та Івана Крип`якевича «З козацької 

сфрагістики» (1917 р.). Крім того, ретельний аналіз доробку діаспорних авторів 

(В.Ю. Січинського, В.К. Прокоповича, М.А. Битинського, Р.О. Климкевича та 

інших) дав підстави Н.В. Бабковій відзначити, що основною джерельною базою 

зазначених вчених були археографічні збірники видані ще за часів Російської 

імперії, але клейноди українського козацтва розглядалися виключно в контексті 

розвитку державності на території України. 

Дисертацію Н.В. Бабкової відзначає значна джерельна основа, що 

включає як опубліковані джерела, так і архівні матеріали з фондів Центрального 

державного історичного архіву м. Києва, Інституту рукопису Національної 

бібліотеки України імені В.І. Вернадського, Російського державного архіву 

давніх актів. Частина документів в науковий обіг вводиться вперше. 

Дослідницею охарактеризовано ступінь репрезентативності джерельної бази та 

її інформаційний потенціал, що дає підстави вважати її автентичною та 

достатньо вірогідною для розв’язання основних завдань дисертації. Специфіка 

запропонованої до захисту роботи передбачає і використання козацьких 

клейнодів – артефактів із музейних колекцій України. Автор чудово з цим 
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справилася, проаналізувавши при написанні своєї кандидатської дисертації 

експонати з дванадцяти вітчизняних музеїв. 

Методологічна основа роботи цілком відповідає рівню кандидатської 

дисертації. Комбіноване використання принципів, підходів і методів 

дослідження дало можливість вирішити поставлені наукові завдання. 

У другому розділі «Зовнішньополітичні чинники формування символіки 

українського козацтва» проаналізовано причинно-наслідкові зв`язки між 

міжнародною діяльністю Війська Запорозького та формуванням його 

символічного комплексу. Заслуговує на увагу ґрунтовний підхід дисертантки до 

розгляду особливостей взаємодії українського козацтва з представниками урядів 

Речі Посполитої, Священної римської імперії, Турецької держави та 

Московського царства (пізніше Російської імперії).  

Дослідницею виділено три етапи розвитку зовнішньополітичних зв’язків, 

що відзначилися врученням клейнодів. Доведено, що через процес жалування 

козацтву інсиґній іноземними монархами простежується процес трансформації 

сприйняття Війська Запорозького від простих військових найманців до 

незалежних гравців на європейській арені. 

У третьому розділі «Символічний комплекс клейнодів Війська 

Запорозького» досліджено кожен окремий елемент атрибутів військово-

політичної влади козацтва, розглянуто етапи його формування, в окремі групи 

виділено жалувані клейноди та символи місцевого походження, зроблено аналіз 

основних мотивів у оформленні та оздобленні. Заслуговує на увагу спроба 

Н.В. Бабкової віднайти перші письмові згадки про використання в козацькому 

гурті того чи іншого символу, що дало підставу стверджувати про 

сформованість всього комплексу інсиґній до 30-х років ХVII ст. 

Важливою складовою дисертаційної роботи є четвертий розділ «Урядовці, 

що відповідали за збереження державних символів», в якому розглядаються 

посади у Війську Запорозькому в обов’язки яких входила охорона та 

збереження клейнодів. Автор віднайшла перші письмові фіксації про існування 

в козацькому середовищі осавула, обозного, писаря, бунчужного, хорунжого та 

довбиша. Простежуючи еволюцію зазначених посад Н.В. Бабкова влучно 
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стверджує, що в доступних джерелах знаходиться вкрай мало згадок про 

виконання церемоніальних функцій вказаними чинами. Це пов’язано з тим, що 

для козацтва кінця XVI – XVIII ст. було звичним існування чіткої ієрархії 

відповідальних за цілісність клейнодів, тому автори і не акцентували на цьому 

увагу. Однак, з утворенням козацької держави ця функція відійшла на другий 

план, адже урядовці увійшли до складу генеральної старшини і отримали більш 

широкі повноваження. 

Заслуговує на увагу спроба Надії В’ячеславівни простежити перехід 

чиновників із однієї посади до іншої, відмітивши таким чином що посада 

бунчужного була стартом у кар’єрі козацьких урядовців. 

Важливою частиною дисертації є додатки представлені документами, 

ілюстраціями історичних реліквій козацької символіки (прапорів, печаток, 

булав, перначів, бунчуків, гармат та литавр), творами живопису та графіки (сс. 

252 – 286).  

Основні положення дисертації мають належну апробацію. Результати 

наукових пошуків авторки знайшли відображення у 15 публікаціях у тому числі 

2 в іноземних виданнях та виступах на наукових конференціях. 

Практичне значення дисертаційного дослідження Н.В. Бабкової полягає в 

тому, що зібраний та опрацьований нею значний матеріал щодо еволюції 

державної символіки українського козацтва разом із висновками будуть 

використані при підготовці спецкурсів з історії козацтва, історії української 

культури, українознавства. Величезна інформація, яка міститься у дисертації 

може бути використана у практиці патріотичного виховання молоді на славному 

минулому українського козацтва.  

В цілому позитивно оцінюючи дисертацію Н.В. Бабкової, вважаємо за 

доцільне висловити деякі зауваження і побажання: 

1. В підрозділі 1.1. «Ступінь наукової розробки головних питань 

дисертації» першого розділу роботи в характеристиці ранньої (1917 р.) статті 

Івана Крип`якевича «З козацької сфрагістики» (сс. 20 – 21) авторці не завадило б 

наголосити на його суттєвому внеску у розробку термінології козацької 

сфрагістики. Саме в цій роботі І. П. Крип’якевич першим вводить терміни 
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«українська сфрагістика», «печаті урядові», «державні печаті України», 

«печатки поодиноких урядів». Описуючи запорозькі печаті та систематизуючи 

їх, він наголошує «На першому місці треба поставити п е ч а т и  з а п о р о з ь к 

о г о  в і й с ь к а себто державні печати України» (розрядка І. Крип`якевича). В 

дослідженні про державну українську символіку автору бажано бути більш 

уважним до наукової спадщини наших великих попередників. Тим більше, що 

контекст праці свідчить про наступне – ці терміни, твореної у той час Іваном 

Крип`якевичем української сфрагістики, він розглядав як синоніми, пов`язані із 

процесами становлення державності на українських землях у козацьку добу. 

2. На жаль, в поле зору дослідниці не потрапило видання каталогу до 

виставки «Віхи історії: тисячоліття української печатки», яка експонувалася з 

травня 2013 р. по грудень 2015 р. (Тисяча років української печатки. Каталог 

виставки/ Голова редколегії В.А. Смолій; упорядник Ю.К. Савчук. – К.: 

Інститут історії України, 2013. – 504 с.). Історичний нарис «Генезис печатки у 

козацьку добу» написаний відомим фахівцем української сфрагістики д.і.н. 

О. Однороженком. Нарис містить опис 34 маловідомих сфрагісів як печаток 

Війська Запорозького Низового, так і печаток таких установ, як Кошовий та 

Генеральний військовий суди, Генеральна військова артилерія, Канцелярія 

Малоросійського скарбу, канцелярій полків і сотень, судових повітів і паланок, 

як місцевих органів влади та міського самоврядування. При розробці підрозділу 

3.4. «Державна сфрагістика Війська Запорозького» третього розділу дисертації 

(сс. 130 – 138), на нашу думку, ця фундаментальна праця була б дуже доречною. 

3. Вважаємо, що не завадило б, саме в такій науковій роботі дослідити і 

особисту гетьманську символіку – гетьманські герби. Адже гетьмани очолювали 

українське козацтво і, разом із усім символічним комплексом дослідженим в 

дисертації, їхні особисті герби ототожнювалися із козацтвом доби 

ранньомодерної України. Тим більше, що в підрозділі 3.5. «Гарматний парк» 

третього розділу дисертації авторка, вивчаючи козацькі гармати як клейноди, 

звертається до теми українських «гербових» гарматних зразків кінця XVII – 

XVIII століть (с. 152). Джерельна база для вивчення цієї частини козацької 

символіки в Україні і за кордоном є достатньою. 




