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історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни 

 

Беззаперечною істиною є те, що джерелознавство належить до 

засадничих галузей історичного знання. Вдалий евристичний пошук і 

подальша наукова обробка виявлених першоджерел є запорукою будь-якої 

історичної реконструкції. Потужний джерелознавчий напрямок забезпечує 

всі дослідження, які мають місце в українській історичній науці впродовж 

останніх трьох десятиліть. В його межах студіювалися найрізноманітніші 

проблеми, проте вивчення т. зв. описово-статистичних джерел (далі – 

ОСД) все ще знаходилося осторонь наукового пошуку більшості вчених. 

Представлена на розгляд праця І.В. Петрової відрізняється із загалу тим, 

що вона є першою спробою актуалізації сукупності всіх ОСД, 

випродукованих упродовж останньої чверті ХVІІІ – першої половини 

ХІХ ст. Її поява має на меті продемонструвати інформаційний 

потенціал ОСД у справі реконструкції окремих аспектів соціальної , 

економічної, військової та політичної історії тих українських регіонів, 

які входили до складу Російської імперії у зазначений проміжок часу . 

Саме через це актуальність роботи, її практична значущість не підлягають 

сумніву.   

Структура дисертації, на наш погляд, є цілком зваженою: вона 

складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку джерел та 

літератури, додатків. Вважаємо, що така композиція тексту цілком 

узгоджується із поставленими дослідницькими завданнями.  

У Вступі дисертанткою було доведено актуальність проблеми, вказано 

на її зв’язок з конкретними науковими темами, визначено об’єкт і предмет, 

хронологічні і територіальні межі, мету та завдання дисертації, наукову 
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новизну одержаних в дисертації результатів, визначено практичне 

значення дослідження (С.11-15). Однак, він містить і дискусійні 

положення. Зокрема, суперечливою виглядає використання дисертанткою 

термінології джерелознавчого характеру, на кшталт «описово-статистичні 

документи» (курсив наш – В.М.), на С. 20. Причиною стало спроба 

здобувачки поєднати власне «ОСД» і «обліково-статистичну 

документацію» (ревізькі казки). 

Перший розділ дисертаційного дослідження – «Історіографія, джерела 

та методологічне підґрунтя дослідження» (С.26-86), авторка присвятила 

з’ясуванню стану наукової розробки проблеми її попередниками, опису 

сформованої ним власної джерельної бази та окресленню задіяного 

методологічного інструментарію.  

У параграфі 1.1. – «Стан вивчення проблеми» (С.26-61) – дисертантка 

спробувала розв’язати одне з базових дослідницьких завдань – з’ясувати 

рівень вивченості теми. Для цього вона пішла традиційним (можна сказати 

й «класичним») шляхом виокремлення певних історіографічних періодів, 

проаналізувавши в їх межах здобутки найбільш знаних дослідників. 

Відзначимо, що для того, аби досягти кінцевої мети здобувачка 

простудіювала велику кількість праць, як спеціально присвячених темі її 

дисертаційного дослідження, так і тих, що стосуються джерелознавства в 

цілому – 410 позицій (С.516-556). Все це є безсумнівним позитивом 

підрозділу, який нами зараз аналізується.  

Разом із цим, не можемо не згадати й певні невідповідності, помічені 

нами по тексту. Подекуди І.В. Петрова розглядає історіографічні сюжети, 

які явно виходять за заявлені географічні межі дослідження. Так вона 

описує праці, присвячені вивченню діяльності російських військових 

спеціалістів із опису й картографування територій Виборзької, Віленської 

та Гродненської губерній, пояснюючи це, однак, тим, що вони 

відображають загальний контекстуальний фон, подібний до аналогічних 

процесів на теренах губерній підросійської України (С.31-33).  
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Також трапляються і окремі хронологічні зсуви: згадуючи про 

топографічні зйомки «Української лінії» у 1820-х роках, вона забуває 

згадати про те, що її, як окрему адміністративно-територіальну одиницю 

було скасовано ще в 1764 р., шляхом включення до новозаснованої 

Новоросійської губернії, а з 1780-х років власне оборонні споруди Лінії – її 

вали – взагалі використовувались для промислового селітроваріння. Тож 

вести розмову про неї, як про реально існуючу ще  й на початку ХІХ ст. 

одиницю, не є коректною. 

Переходячи до наступного підрозділу першого розділу дисертації І.В. 

Петрової, треба відзначити достатньо високий науково-методологічний 

рівень здійсненого нею аналізу історичних/історіографічних джерел 

(параграф 1.2 – «Джерельна база дослідження» (С.61-78)), який 

нерозривно супроводжується аналізом умов їх формування. Зауважимо, що 

назагал авторкою було актуалізовано вельми представницький комплекс 

джерел за темою – 370 одиниць зберігання із фондів архівних, музейних і 

бібліотечних установ міст Києва, Москви, Кишиніва, Сімферополя, 

Дніпра, Одеси, Винниці, Харкова та Херсона (С.422-465), і 380 позицій у 

списку опублікованих джерел (С.465-512). Задіяного матеріалу інколи 

багато такою мірою, що він (його фондоутворювачі та продуценти) часто-

густо виходить за географічні межі, включаючи й території, які не тільки 

ніколи не входили в територіальні межі сучасної України, але навіть у 

етнічні кордони українських земель (С.68).  

Видова і жанрова різноманітність опрацьованих здобувачкою джерел 

да є нам змогу стверджувати, що вона сповна володіє всім джерелознавчим 

інструментарієм: палеографією текстів XVIII-ХІХ ст., вмінням критично 

аналізувати документальні, наративні, картографічні, власне описово-

статистичні, й інші історичні джерела.  

Паралельно зазначимо, й те, що обрана дисертанткою класифікаційна 

схема видається нам, у цілому, зваженою та виправданою. Проте, на 

деяких упущеннях і недоробках маємо зупинитись детальніше. Наприклад, 
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при аналізі використаних картографічних матеріалів варто було більш 

детально зупинитись на їх текстових частинах («пояснения», 

«экспликации» і т. п.), які, власне, й мають бути об’єктом дослідження в 

тематичному контексті дисертації (С.76). Також вкажемо на те, що 

віднесення такого вузько-спеціалізованого продовжуваного видання як 

«Записки Военно-топографического депо», до періодики в широкому 

значенні терміну, виглядає явно невдалим (С.77). 

Підрозділ 1.3. «Теоретико-методологічні засади дослідження» (С.78-

86) ), присвячений методологічній проекції дослідження, на нашу думку 

було виписано здобувачкою старанно, та, в цілому, «традиційно». Крім 

вдалих та своєчасних характеристик (наприклад, наративного аналізу 

різними техніками), він містить майже «ритуалізовані» формули 

«історизму» та «об’єктивності» (С.79-80). На користь авторки, можна 

зауважити, що основні принципи й інструментарій прописані під власну 

роботу. Дисертантка деталізовано розтлумачила застосування 

герменевтичного методу по відношенню до текстів ОСД (С.80-81). 

Головним зауваженням до змісту параграфу є те, що і в ньому, подібно до 

Вступу (та й всіх інших розділів!) продовжується синонімічне вживання 

термінів документ/джерело по відношенню до ОСД, хоча зрозуміло, що 

другий з них є більш широким і загальним (С.79). Відзначимо й помічену 

нами логічну непослідовність: ведучи розмову про використання 

археографічного та палеографічного методів при впорядкуванні 

використаних документів у додатки (С.85), треба було б поміняти їх 

місцями у тій послідовності, в якій вони використовуються при здійсненні 

наукових процедур над писемними джерелами. 

Другий розділ дисертаційного дослідження – «Економічні примітки 

до картографічних матеріалів генерального межування: історія 

створення та класифікація джерел» (С.87-176), І.В. Петрова присвятила 

дослідженню того, яким чином відбувалося Генеральне межування (ГМ) 

на теренах Російської імперії в цілому, та в чому полягала специфіка 
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українських земель – як саме це позначилось на характері створення 

описової частини картографічних комплексів, які становлять помітну 

частку досліджуваної ОСД.  

Відразу відзначимо, що здобувачкою було здійснено колосальну 

роботу із виявлення, атрибуції, аналізу і введення до наукового обігу 

інформації, вміщеної у кількох десятків опрацьованих нею позицій, як 

вже опублікованих, так і виявлених нею самою текстів економічних 

приміток. 

Разом із цим, високо оцінюючи працю, виконану авторкою, ми змушені 

не обминути увагою всі помічені недоліки, зробити зауваження щодо хиб, 

адже в цьому, власне, й полягає суть роботи опонента. Так, у параграфі 2.1. 

«Становлення системи обліку земельних ресурсів у Російській імперії» 

(С.87-97) ми закидаємо дисертантці таке: 

• Занадто багато уваги приділено описові технічної сторони процесів 

ГМ, що, радше, лежить в площині геодезії та картографії, в той час як 

діяльність межових контор, в якості продуцентів ОСД, та й, взагалі, як 

фондоутворювачів, проаналізовано скромніше (С.93-94). 

• Часто-густо процес ГМ розглядається не на конкретному прикладі 

українських губерній, а описується в масштабах всієї Російської імперії 

(С.95-97). З огляду на це зміст параграфів 2.1 та 2.2 взагалі можна було 

злити, сконцентрувавшись саме на місцевому матеріалі. 

Закиди до підрозділу 2.2. «Генеральне межування в Україні: історія 

проведення, органи управління та технічні засади реалізації» (С.97-141), є 

наступними: 

• Описуючи процес ГМ в Слобідсько-Українській губернії, здійснює 

обширі екскурси в історію поземельних суперечок слобідських козацьких 

полків із поміщиками, що не має прямого відношення до задекларованої 

теми дисертаційного дослідження (С.98-100). 

• Те ж саме можна сказати й стосовно надмірної деталізації опису 

роботи Межової контори Слобідсько-Української губернії (С.100-108).  
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• Фактично, процес ГМ на землях підросійської України дисертанткою 

було показано на прикладі Слобідсько-Української (1760-і – 1770-і рр.) та 

губерній т. зв. «новоросійської» групи – Катеринославської, Херсонської 

та Таврійської (1770-і – 1830-і рр.). Чому має місце саме така 

територіальна та хронологічна вибірка – не пояснюється. Розгляд сюжету 

із проведенням ГМ в усій Бессарабській губернії виходить за географічні 

межі дослідження, оскільки в межах сучасної України знаходяться лише 

землі Хотинського, Ізмаїльського, Аккерманського та частини 

Бендерського повітів, решта ж – ні, та й взагалі не є етнічними 

українськими територіями. Також треба було дати пояснення – чому не 

розглянуто процеси ГМ на теренах Київської, Чернігівської і Полтавської 

губерній (т. зв. «Малоросії»), або ж на землях колишньої «Польської 

України» – Волинська, Подільська і правобережна частина Київської, 

губерній. Якщо причиною цього є погана фізична збереженість фондів 

відповідних губернських межових контор, то про це треба було наголосити 

(С.132-139). 

У параграфі 2.3. «Економічні примітки до картографічних матеріалів 

Генерального межування: атрибуція, принципи класифікації та 

інформативні можливості» (С.141-176), І.В. Петрова описала всі види 

ОСД, створення яких регламентувалося настановами Правлячого Сенату 

Російської імперії (С.141-145), включно із супровідними картографічними 

матеріалами. Особливу увагу авторка приділила економічним приміткам, 

як найбільш інформативним із них (С.145-146), з елементами формулярно-

клаузульного аналізу (С.146-147). В той же час, в його тексті нами були 

помічені такі недоліки: 

• Подібно до попереднього параграфу, переважають матеріали, які 

мають відношення до Слобожанщини (Слобідсько-Українська губернія / 

Харківське намісництво / Харківська губернія (включно з сусідніми 

повітами Курської і Бєлгородської) (С.148-161). 
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• Обізнаність із матеріалами південноукраїнських губерній набагато 

скромніша, та базується майже виключно на інформації, взятої із 

заголовків справ описів ф. 1335 Російського державного архіву давніх 

актів і ф. 846 («Военно-ученый архив») Російського державного військово-

історичного архіву (С.162-163). На жаль, поза увагою дисертантки 

залишились, опубліковані свого часу професором А.В. Бойком описи до 

«атласів» – Катеринославського намісництва (1784 і 1787 р.): див. Описи 

Степової України останньої чверті ХVІІІ – початку ХІХ століття / 

Упоряд. А. Бойко. – Запоріжжя, 2009. – (Джерела з історії Південної 

України; Т. 10). 

Третій розділ дисертації – «Особливості військово-топографічних 

описів України кінця XVIII – першої половини ХІХ ст.» (С.177-285), 

складається із чотирьох параграфів. Якщо говорити про притаманні 

розділові, в цілому, переваги, то сюди ми віднесемо насиченість його 

великою кількістю сюжетів досліджених вперше. Так, саме авторка 

здійснила ретельний аналіз формуляру такого ОСД як «Опис квартир 

військ, призначених від катеринославського цивільного губернатора» 

(С.201). Нею було розписано алгоритм створення картографічних 

матеріалів, включно із ОСД, які їх супроводжували, на прикладі 

конкретних губерній підросійської України (С.206-208, 210-211). 

Також І.В. Петрова провела текстологічний аналіз військово-

топографічного опису (ВТО) Катеринославської губернії за 1817 – 

1819 рр. (С.212-213) та дослідила суть дискусії, яка мала місце серед 

військових картографів-геодезистів щодо оптимального формату 

створення інших подібних описів, протягом 1820  – 1830-х років 

(С.219-223). На схвалення заслуговує і представлення, як у 

персонологічному, так і в просопографічному вимірах, когорти 

випускників академії Генерального Штабу – авторів-упорядників 

військово-статистичних описів (ВСО) українських губерній (С.253, 

268). В цілому, сильною стороною розділу є зображення сукупності 
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детермінуючих факторів на процес створення ВТО та інших ОСД: 

було ретельно розписано вплив прикордонного розташування 

Волинської і Подільської губерній, із такими особливостями як 

контрабанда, соціальний бандитизм, польський повстанський рух, при 

поясненні того, чому російським урядом приділялась така велика 

увага картографування та опису їх територій (С.278-280).  

Перелічені вище здобутки, наявні в тексті Розділу 3, важливі поза 

сумнівом, адже, на нашу думку, саме він являє собою «тіло» 

дисертаційного дослідження. Традиційно констатуючи важливість 

виконаної здобувачкою роботи та її беззаперечні наукові здобутки, 

скажемо, тим не менше, про окремі авторські прорахунки.  

Так, у підрозділі 3.1. «Військово-топографічна служба як один із 

фундаторів топогеодезичних та описових досліджень у Російській 

імперії» (С.177-192), вони є наступними: 

• Вважаємо що основний фокус дослідження треба було зробити на 

діяльності Топо-картографічної служби як продуцента/фондоутворювача, 

тобто розглядати під джерелознавчим кутом зору. Крім цього, дисертантка 

і тут продовжує «грішити» тим, що розглядає явище в загально-

імперському контексті. В той час як треба – на прикладі створення карт, 

атласів і ВСО саме українських губерній (С.189-191). 

До підрозділу 3.2. – «Формування документального комплексу 

військово-топографічних описів України до кінця 30-х рр. ХІХ ст.» (С.192-

230) – дисертаційного дослідження, висловимо наступні претензії:  

• У самій назві цього параграфу криється логічна невідповідність, 

оскільки ВТО не відносяться до «документів» у повному розумінні, 

оскільки не є прямими продуктом оформлення тих чи інших управлінських 

рішень. Очевидно, що тут І.В. Петрова знову використала, в якості 

синонімів, поняття «документ» і «джерело» (С.192). 

• Авторка надто зосереджується на описанні процесів 

картографування та топографічної зйомки місцевостей, у той час як треба 
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приділяти цю увагу створенню ОСД, які, власне, й становлять об’єкт 

дослідження (С.193-197). 

• При роз’ясненні суті військових реформ О. Аракчєєва присутня 

зайва деталізація подробиць, що не мають прямого відношення до теми – 

калібри артилерії і стрілецької зброї і т. ін. (С.199). 

Із зауважень до параграфу 3.3. – «“Сведения об удобствах квартирного 

размещения всех родов войск в пределах Российской империи…” як 

різновид військово-топографічних описів» (С.230-250), закинемо авторці 

дисертації лише включення в його текст просторого сюжету, який 

стосується цього різновиду ОСД по Віленській губернії (С.233-236). Якщо 

це було зроблено задля порівняльного аналізу, то про це треба було 

наголосити окремо. 

По відношенню до підрозділа 3.4. – «Методика упорядкування та 

джерельна база “Военно-статистических обозрений Российской 

империи…”» (С.250-285), жодних зауважень висловлювати не будемо, 

оскільки, на нашу думку, авторці дисертаційного дослідження вдалося 

досконало зобразити механізм створення ВСО шляхом реконструкції 

комплексів джерел, які було взято за основу, та відтворення методики 

процесу. 

У четвертому розділі дисертації – «Камеральні та топографічні описи 

України останньої чверті XVIII – першої половини XІX ст.» (С.286-

339) І.В. Петрова ставила за мету дати всебічну джерелознавчу оцінку 

зазначеним різновидам ОСД досліджуваного періоду. Зазначимо, що в 

цілому їй це вдалося. Серед найбільш вдалих, на наш погляд, моментів 

відзначимо розгляд їх створення через призму діяльності різноманітних 

адміністративних установ або окремих імперських чиновників найвищого 

рангу. Саме в такий спосіб було проаналізовано обставини виникнення 

т. зв. «Румянцевського опису» Лівобережної України, чиє складення було 

ініційовано управлінською діяльністю «малоросійського» генерал-

губернатора П. Румянцева (С.288-290). Подекуди, в процесі 
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джерелознавчого аналізу того чи іншого з камеральних і топографічних 

описів, робилися важливі уточнення, фактично – цілі невеликі відкриття. 

Зокрема, шляхом співставлень та інших методів текстологічного аналізу, 

дисертантка довела компілятивний характер тих частин твору 

Є. Зябловського «Землеописание Российской империи: для всех состояний» 

(1810), які стосуються Харкова та його околиць (С.322). Заслуговує на 

увагу з’ясування інформаційного потенціалу топографічного опису 

Чернігівського, Харківського і Київського намісництв для дослідження 

геральдики полкових і сотенних міст Гетьманщини і Слобожанщини 

(С.330-339). 

Однак, як це часто буває у всіх без виключення наукових працях такого 

штибу, не обійшлося й без певних помилок, хиб чи то просто 

недопрацьованих фрагментів у тексті. Наприклад, у параграфі 4.1. 

«Методика впорядкування описів України останньої чверті XVIII – першої 

половини XІX ст.» (С.286-328), нами були помічені такі упущення: 

• Втрачено логіку подачі матеріалу, який стосується зображення 

адміністративних перетворень уряду Російської імперії на українських 

землях: запровадження губернського устрою показано з 1775 р., в той час 

як насправді – ще з часів Петра І, коли окремі козацькі землі входили до 

складу Київської та, частково, Азовської губерній (С.286).  

• Твердження про те, що «першою до складу Російської імперії була 

інкорпорована Слобідська Україна» не відповідає дійсності та правильніше 

казати про демонтаж козацько-полкового устрою, а самі ж їх землі, які ще 

з 1620-х років активно заселялись переселенцями-українцями з Речі 

Посполитої, ще відтоді належали Московському царству (С.286). 

• У тексті присутні повтори: дублюється матеріал щодо заснування 

Депо карт (1796) і Креслярні ЇІВ (1797) за правління Павла І (С.177, 295-

296). 
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У тексті параграфу 4.2. «Достовірність та інформаційний потенціал 

топографічних і камеральних описів України» (С.329-339) також 

трапляються місця, в яких неузгоджена логіка викладеного матеріалу: 

• На С.329 абзац починається словами про те, що «найбільшу увагу 

викладачі приділили вивченню аграрних відносин», але ж наступні 11 

речень розповідається про вирощування тютюну, згідно «Топографічного 

опису Подільської губернії», що лежить у площині агротехнології, але не 

аграрних відносин. 

• Залишається пошкодувати, що дисертантка не використала 

актуалізовані нею нові відомості з геральдики Лівобережної України для 

вміщення зображень гербів у Додатки.  

• Звертаємо її увагу на те, що розгляду сюжетів стосовно вирощування 

окремих сільськогосподарських культур, а також історичних гербів, явно 

замало для розкриття інформативного потенціалу топографічних і 

камеральних описів – таких сюжетів могло бути не менше 5-10! 

Матеріал, який вміщений у п’ятому розділі дисертаційного 

дослідження – «Первинні матеріали ревізійних переписів населення 

України останньої чверті XVIII – першої половини ХІХ ст. як 

історичне джерело» (С.340-416), цікавий для фахівців у галузі історичного 

джерелознавства, в першу чергу, своїм проблемно-дискусійним 

характером. Віднесення І.В. Петровою матеріалів «ревізій» до описово-

статистичних джерел, на перший погляд, може здатися неприпустимим. 

Спробуємо розібратися «чому», і чи «так».  

Справа в тім, що матеріали переписів населення у Російській імперії 

XVIII – І половини ХІХ ст. - «ревизские сказки» (РС), а також похідні від 

них «перечневые ведомости», «окладные книги» и «генеральные табели», 

які є результатом узагальнення РС, багатьма дослідниками відносяться не 

до статистичних, а тим більш «описово-статистичних» джерел, але ж до 

«облікової документації». Останніми, як це загально відомо, називають 

групу видів історичних джерел – матеріали фіскального, адміністративного 



 12 

і церковного обліку населення, які створюються для контролю вже 

прийнятих управлінських рішень. Від власне статистичних джерел вони 

відрізняються тим, що їх збирають не для прийняття, а для реалізації 

управлінських рішень.  

Статистичними ж є ті види історичних джерел, які створюються за 

спеціальними програмами (формулярами), які від формулярів облікової 

документації різнить переобтяженість інформацією, в тому числі й 

математичною. Навіть всю першу половину ХІХ-го століття, не кажучи 

вже про XVIII-е, переважали облікові системи, а власне статистика була 

представлена хіба що в додатках до губернаторських звітів. Лише з 1860-х 

років (тобто поза верхньою хронологічною межею дисертаційного 

дослідження І.В. Петрової), розпочинається розвиток статистики як 

системи наукового збору інформації та, відповідно, викликане цим 

продукування конкретно статистичних джерел.  

До розв’язання проблеми щодо того, чи є РС описово-статистичними 

джерелами, чи це виключно облікова документація, дисертантка підійшла, 

по-перше, через викладення його суті (С.375-376). По-друге ж, дати собі та 

іншим відповідь на це непросте запитання вона спробувала, дослідивши 

формуляр РС, на користь першого із тверджень (С. 376-391). Ми, як і 

решта джерелознавців, безперечно, вдячні нашій колезі І.В. Петровій за 

зроблений нею внесок у розв’язання цієї проблеми, хоча й зауважуємо, що 

певний простір для наукових суперечок все ще залишається. 

Якщо ж говорити про зміст конкретних структурних елементів 

Розділу 5, то маємо констатувати наявність певних недоліків у 

архітектоніці та розподілі матеріалів між ними. Зокрема, у параграфі 

5.1. «Становлення системи адміністративного обліку населення в 

Російській імперії у XVIII – першій половині ХІХ ст.» (С.340-374), авторці 

можна було сфокусувати дослідницьку увагу на процесах обліку населення 

саме на українських землях. Натомість, проведення І-Х ревізій (1718 – 

1858 рр.) змальовано «широкими мазками» – від Фінляндії до Сибіру, і від 
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архангельської Півночі до Закавказзя. Український матеріал, при цьому, 

використано як «інкрустацію» (С.343, 345-346, 349, 354, 359-360, 365-369).  

Ми вважаємо що требо було сконструювати текст трохи по іншому – 

відразу виокремити спільне для всієї імперії та проілюструвати це 

конкретними прикладами в географічних межах дисертаційного 

дослідження. При цьому зміст С.374-375 сміливо можна було перенести із 

підрозділу 5.2. «Ревізькі “сказки” як джерело з соціально-етнічної історії 

України (остання чверть XVIII – перша половина ХІХ ст.)» (С.374-416), до 

першого параграфу, саме для підсилення його «української» складової. 

До беззаперечних здобутків цього, самого останнього з усіх, параграфів 

дисертації, ми віднесемо й присутність в ньому елементів мікро-

історичного дослідження. Так, на прикладі села Темрюк (нині 

с. Старченкове Володарського району Донецької області), за 1811 – 1835 

рр., було продемонстровано інформативний потенціал РС для 

реконструкції статево-вікової структури його населення, особливостей 

народжуваності та дитячої смертності, міграційної активності мешканців, 

викликаної сукупністю різноманітних факторів тощо (С.395-398). Те ж 

саме було пророблено й на матеріалах с. Тернівки Смілянського району 

Черкаської області, за 1794 – 1834 рр. (С.398-405), а також деяких 

населених пунктів Харківщини (С.406-416). По суті, маємо інтерпретацію 

цього виду історичних джерел методами історичної демографії. До 

основного тексту, при цьому, додаються вміщені в Додатках діаграми, 

графіки і таблиці, які допомагають зорієнтуватись та підсилюють 

інформативність актуалізованих матеріалів РС (С.626-638). 

У Висновках І.В. Петрова зробила узагальнення проведеного 

комплексного дослідження (C.417-421). Вони повною мірою 

репрезентують положення основної частини дисертаційного дослідження. 

Відзначимо й той факт, що головні висновки дисертації знайшли 

відображення в публікаціях на сторінках наукових часописів України, в 

тому числі й у включених до переліку фахових. 
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Впорядковані дисертанткою Додатки (С.557-651) сповна 

прислужилися основній меті, що спричинила їх появу – надати в 

розпорядження дослідницького загалу максимум введеного до наукового 

обігу матеріалу. 

Констатуючи наявність у дисертаційному дослідженні певної кількості 

лакун, помилок й недоробок, зауважимо, що число їх не є таким, яке може 

суттєво вплинути на нашу, в цілому, позитивну його оцінку. 

Підсумовуючи, зазначимо, що дисертація І.В. Петрової є самостійним та 

логічно завершеним дослідженням. Здобувачка продемонструвала знання 

досліджуваної проблеми, уміння опрацьовувати надбання попередників у 

дослідженні проблеми, критично аналізувати різноманітні історичні 

джерела. Введення нею до наукового обігу великої кількості описово-

статистичних джерел (багато з них – вперше), заклало підґрунтя для 

наукового засвоєння актуалізованої нею джерельної бази широким колом 

дослідників історії України. 

Актуальність і рівень розкриття поставлених проблем, новизна 

дисертації і ступень обґрунтованості винесених на захист наукових 

положень відповідає вимогам Порядку присудження наукових ступенів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 

року №567, а відтак її авторка – Петрова Інна Володимирівна заслуговує на 

присудження їй наукового ступеня доктора історичних наук за 

спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні 

історичні дисципліни. 

 

 

Офіційний опонент: 

доктор історичних наук, професор,  

декан історичного факультету 

Запорізького національного університету   В.І. Мільчев 
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Вчений секретар ЗНУ     О.А. Проценко 


