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ідеологічною несумісністю Індії й Пакистану, а основним наслідком – 
зменшення популярності Пакистану серед мусульманських країн та 
поступова втрата до нього інтересу з боку США, поруч з перетворенням 
Індії на лідера руху неприєднання та укріплення її міжнародних позицій. 

Таким чином, проблема індо-пакистанських конфліктів має неоднорідне 
висвітлення в роботах радянських істориків. Дослідження часів існування 
Радянського Союзу визначаються спільними поглядами різних науковців на 
причини, характер, наслідки війн Пакистану з Індією. 

Роботи радянських дослідників другої половини ХХ ст. визначилися 
пошуком нових ідей та досі не вивчених аспектів, що лежали в основі 
чотирьох конфліктів. Загальна демократизація сприяла виробленню нових 
точок зору на подальше врегулювання напруженості у Південній Азії, та 
появі перших спроб пояснити війни Пакистану з Індією з позицій обох 
країн, уникаючи однобічності у вирішенні проблеми. 
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Распространение торговли людьми и различных проявлений расовой, 
национальной и религиозной нетерпимости в современном мире 
обусловливает возрастание интереса к историческим истокам рабства и его 
осмыслению выдающимися личностями прошлого. Научная новизна 
данного доклада состоит в том, что философские концепции рабства доныне 
не рассматривались ни в советской, ни в современной украинской 
историографии. А между тем анализ данных концепций, позволит, на наш 
взгляд, существенно расширить представления о природе и эволюции этого 
социального феномена.  

Особое место в этом плане занимает творчество английского философа 
Томаса Мора (1478–1535), которого ранее считали одним их первых 
предшественников научного коммунизма. В произведении «Золотая книга о 
наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия» 
представлена его модель идеального общества. Поскольку ранее 
отрицательные черты социального строя Утопии деликатно замалчивались, 
мало кто знает, что в этом «идеальном» обществе существовали… (!) 
рабство и работорговля.  

Рассмотрим, каким же представлялся Т. Мору облик «идеального» 
рабства. Основными источниками рабства на Утопии, согласно Мору, были 
наказание за различные преступления, а также порабощение, основанное на 
добровольном согласии человека. «Они обращают в рабство тех, кто у них 
допустит позорный поступок, или же тех, кто в чужих городах осужден на 
казнь за совершенное им злодеяние… Многих из них они… приобретают по 
дешевой цене, чаще же получают их даром… Иной род рабов, когда какой-
нибудь трудолюбивый и бедный работник из другой страны своей волей 
решается идти к ним в услужение». 
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Способы эксплуатации рабов на острове были довольно разнообразными. 
Это и тяжелая работа в каменоломнях, и прикрепление рабов к земле (по 2 раба 
на каждую общину), и сдача государственных рабов в аренду частным лицам 
для выполнения каких-либо работ. Использовали рабов также на черновой 
работе в городских дворцах. Примечательно, что за рабами «монопольно» 
закрепили профессию мясников, включая охоту (исходя из текста, это сделали, 
дабы защитить психическое здоровье «добропорядочных граждан»). В то же 
время, рабов предоставляли для сопровождения выезжающим за границу или 
же в качестве проводников иностранным путешественникам.  

Мор писал, что в каждой области Утопии рабов клеймили специальным 
«знаком, уничтожить который – преступление». В ряде случаев рабов могли 
казнить. В частности, если у них замечали деньги или оружие. Их убивали за 
побег и даже за попытку к бегству или бунту, «как свирепых зверей, которых 
ни тюрьма не может унять, ни цепь». Впрочем, от социальных катаклизмов 
Утопию надёжно защищала система доносов. Так, тому, кто сообщал о 
приготовлениях рабов к побегу, «полагалась награда: рабу – свобода, 
свободному – деньги». Единственным утешением, способным облегчить 
тяжкую участь раба, была мечта о свободе. Как отмечал философ, «каждый 
год нескольких рабов отпускают на свободу в награду за терпение». 

К этому следует добавить, что все негативные черты быта и эксплуатации 
рабов не касались пребывающих в добровольном рабстве. Более того, такие 
рабы могли уйти от хозяина в любой момент. «Если такой раб пожелает уйти, 
его не удерживают против воли, но и не отпускают ни с чем». 

Анализ произведения Мора и сопоставление его концепции с реальным 
обликом рабства в различные исторические эпохи позволяет сделать 
определённые выводы. Во-первых, положение рабов на острове Утопия 
было весьма неоднозначным. Суровое обращение, жестокие наказания, 
интенсивная эксплуатация их труда на «вредном» производстве сочеталась с 
очень ответственными поручениями. Во-вторых, картина жизни и труда 
рабов, очевидно, написана Мором под влиянием некоторых памятников 
древнего права, реальной действительности эпохи раннего и развитого 
средневековья (добровольное рабство). Некоторые детали пропитаны 
прагматизмом, присущим эпохе первоначального накопления капитала. 

Провідні тенденції демографічного розвитку населення  
Харківщини в 1970–1991 рр. 

Вікторія Півень  
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

E-mail: viktoriapiven@mail.ru 

1970–1980-ті роки є періодом глибоких змін в населенні Харківщини: 
періодом початку трансформації його соціального складу, перетворень у 
статевовіковій структурі, освітньому рівні населення, які зумовили хід 
подальшого розвитку і трансформації структури населення області загалом. 

Саме в зазначеному періоді слід шукати витоки сучасних демографічних 
перетворень, передумови тієї катастрофічної ситуації, що склалася в Україні 
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в 1990-х роках і триває, нажаль, до сьогоднішнього дня. Мова іде про 
глибоку демографічну кризу. 

На основі ґрунтовного аналізу історіографії, репрезентованої роботами 
О. І. Курило, В. О. Стешенко,В. К. Барана, В. Н. Даниленка, та широкої 
джерельної бази, представленої даними Загальних переписів населення, 
поточною загальносоюзною та регіональною статистикою, ретроспективними 
перерахунками, архівними матеріалами, виявлено та прослідковано провідні 
тенденції демографічного розвитку Харківщини 1970–1991 рр., зроблено 
аналіз корінних змін, що мали місце у структурі та чисельності населення 
області. 

В доповіді представлено дослідження суперечливої динаміки 
чисельності населення Харківщини періоду останнього 20-ти річчя 
існування радянської влади. Загальна чисельність населення області 
впродовж 1970–1989 рр. невпинно зростала – від 2 млн. 817 тис. до 3 млн. 
175 тис. осіб. Природний приріст населення незмінно мав позитивне 
значення, до того ж Харківщина не втрачала своєї привабливості для 
мігрантів як з території УРСР, так і з інших союзних республік. Проте, після 
1989 р. набирали обертів негативні тенденції: спостерігалося поступове 
скорочення кількості населення Харківщини. Вже на 1 січня 1992 р. на 
території області проживало 3 млн.168 тис. осіб. Розгляд населення області 
в розрізі розподілу його на міське та сільське виявив цікаві тенденції, 
зокрема: кількість мешканців міст області впродовж 1970–1989 рр. постійно 
зростала. Міста були каталізаторами економічних, соціальних і етнічних 
процесів. Проте, на початку 1990 рр. спостерігалося скорочення кількості 
міського населення Харківщини, хоча різниця між кількістю померлих і 
народжених на користь перших дещо нівелювалася тим, що, як і в минулі 
роки, кількість приїжджих до міст Харківщини перевищувала кількість тих, 
хто їх залишав. Динаміка чисельності сільського населення Харківської 
області в 1970–1991 рр. носила прямо протилежний характер – кількість 
сільських мешканців з року в рік невпинно скорочувалась. 

Аналіз даних генеральної та поточної статистики дав змогу виявити 
основні напрями перетворень в статевовіковій структурі населення 
Харківщини: особливу увагу привертає тенденція до постаріння населення. 
Підтвердженням цьому є показник середнього віку постійного населення 
Харківщини. Якщо в 1970 р. середній вік населення області становив 
36,5 років, то в 1991 – вже 37,2 роки  

Особливу увагу слід звернути до демографічного розвитку власне 
обласного центру. Місто Харків представляло собою дещо відмінну в 
демографічному плані картину: зростання кількості населення Харкова 
тривало і на початку 1990-х рр., але цей процес був зумовлений великою 
кількістю іммігрантів, що приїжджали до міста з самої області, з різних 
регіонів України та з зарубіжжя, бо в 1991році в Харкові, як і по всій 
Україні в цілому, вперше за повоєнні часи відбулось природне скорочення 
приросту населення. 

Демографічний розвиток Харківщини 1970–1991 рр. можна умовно 
схарактеризувати як «криву», вершиною якої є показники 1979 р., після чого 
темпи приросту сповільнюються, що, зрештою, призвело до перших 
кризових проявів на початку 1990-х рр. 
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Мета даної доповіді полягає у тому, щоб проаналізувати стан наукової 
розробки проблеми розвитку вітчизняної вищої школи за доби Революції та 
Громадянської війни в сучасній українській історіографії, до якої 
традиційно відносять наукові дослідження, що були реалізовані після 
проголошення незалежності України у 1991 р. 

Вивчення проблеми, розгляду якої присвячена дана доповідь, носить 
неповний та фрагментарний характер. Окремі аспекти проблеми 
історіографії становлення вищої освіти у 1917–1921 рр. були розкриті у 
присвячених культурно-освітньому розвитку України дисертаційних 
дослідженнях С. В. Майбороди, М. Ю. Ротар, О. П. Машевського та деяких 
інших авторів. Під час вирішення завдань даного дослідження автор 
спирається на принципи об’єктивності та історизму. Реалізація цих 
методологічних підходів стала можливою завдяки використанню низки 
загальнологічних та спеціально-історичних методів. 

Новизна даної роботи, насамперед, полягає у тому, що в ній вперше 
робиться спроба проаналізувати доробок науковців незалежної України в 
галузі дослідження трансформацій вітчизняної вищої освіти в період 
Революції та Громадянської війни. 

Аналізуючи наявні праці науковців, можна стверджувати, що сучасний 
період став достатньо продуктивним з огляду на розробку проблем розвитку 
вищої школи у 1917–1921 рр. Протягом 1990-х – 2000-х рр. в Україні було 
реалізовано ряд повномасштабних наукових досліджень з цієї тематики. 
Необхідність обґрунтування національних культурно-освітніх традицій, яка 
постала після проголошення незалежності України, зосередила увагу значної 
кількості вітчизняних дослідників на відповідній сфері діяльності українських 
державних утворень революційної доби – УНР часів Центральної Ради і 
Директорії та Гетьманату П. Скоропадського. Культурно-освітній політиці 
українських національних урядів 1917–1921 рр. присвячені дисертаційні 
дослідження М. Ю. Ротар та О. П. Машевського. Заслуговують на увагу також 
статті О. М. Мироненка, О. Д. Зубалія, О. М. Завальнюка, В. І. Онопрієнка, 
С. М. Філоненко. Іншим пріоритетним напрямом сучасних наукових розвідок 
стало дослідження системи управління освітою в період Революції та 
Громадянської війни. Ця проблема розкривається у працях С. В. Майбороди, 
Н. А. Сорочан, Н. К. Іванової. Окрему групу становлять наукові розвідки, 
присвячені історії окремих вищих навчальних закладів та персоналіям діячів 
вищої освіти. Ця група репрезентована дослідженнями І. Л. Лікарчука, 
О. В. Колпакової, В. М. Щербаківського, С. В. Остапенко та інших вчених, а 
також низкою колективних праць, наприклад, монографією «Харківський 
національний університет ім. В. Н. Каразіна за 200 років». 


