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Бездрабко В. В. 

ДО ІСТОРІЇ ВИВЧЕННЯ 
КАРТОГРАФІЧНОГО ДОКУМЕНТА В УКРАЇНІ 

В мпралліи родрзлі ХХ пр. вігмкзи лаукмвдущ, бйзпкуфзи доугзр 
Ф. П. Макпзкдлкм жавваезв, нмгмгзвхзпщ іж кмйдгакз, 
ла лдгмпрарлмпрі взвфдлля каормгоасіфлмгм гмкукдлра1 як жапмбу 
кмкулікауії ра гедодйа ілсмокауії2. Вігрмгі кзлув фап, номрд і лаоажі 
пйухлмы жайзхаєрщпя кмлпрарауія сакру нмваелмгм гіяфа лаукз. 
Взявйяєрщпя, цм лджваеаыфз ла имгм ндодбувалля у прарупі 
удлроайщлмгм мб‘єкра гмпйігедлля гйя іпрмозфлзт гедодймжлавпрва, 
каормжлавпрва, каормгоасіфлмгм гмкукдлрмжлавпрва, каєкм жгдбійщхмгм 
кмлкодрлі оджуйщрарз, гмрмвд жлалля, і гуед оігкм – номудгуоз, 
жа гмнмкмгмы якзт уі жлалля мрозкуырщпя. Тмку мпмбйзвзи ілрдодп 
взкйзкаырщ рі нммгзлмкі і каймвігмкі ноауі, які кмела вваеарз 
взляркмвзкз ла рйі „кдрмгмймгіфлмгм ілсалрзйіжку‖. 

Ммгдола іпрмоімгоасія нзралля лд кмед мбіирзпя бдж ікдл жлалзт 
іпрмозків М. Г. Вавозфзл, Я. Р. Дахкдвзфа, І. Я. Козн‘якдвзфа, 
О. А. Кунфзлпщкмгм, У. Р. Козхраймвзф3 і іл., які, жажвзфаи, 
пдодг кмкндрдлрлзт фзрафів апмуіыырщпя жі йщвівпщкмы іпрмозфлмы 
хкмймы. Пмфаркз їт каормгоасіфлзт лаукмвм-кдрмгзфлзт пругіывалщ 
жгдбійщхмгм жбігаырщпя у фапі ж акрзвіжауієы ланзпалля іпрмозфлзт 
арйапів Смыжу РСР, УРСР, цм нознагає ла кілдущ 1950-т – 1970-і оо. 
Кійщкіпрщ нубйікауіи, цм ж‘явзйапя ніг фап гзпкупії ном смоку і жкіпр 
взгалщ воаеає4. Звзфлм, цм акудлр омбзвпя ла вгаймку 
іж каокпзпрпщкмї рмфкз жмоу нодгправйдллі, у ндоху фдогу, іпрмоії 
кйапмвмї бмомрщбз, пмуіайщлм-дкмлмкіфлзт номудпів, куйщруолмї 
одвмйыуії, ндодваг пмуіайіпрзфлмгм упромы лаг канірайіпрзфлзк, 
ндоімгзжауії омжвзрку пупнійщпрва, внйзву ла уди номудп гдмгоасіфлмгм 
фзллзка і р.г., цм нмяплыєрщпя мпмбйзвмпрякз фапу, рмгіхлщмы 
кдрмгмймгіфлмы ілваоіалрліпры. 

Ілакхд нмправзйзпя гм пноавз йщвівпщкі іпрмозкз. Дмйуфзвхзпщ 
гм мбгмвмодлля кмлуднуії іпрмозфлмгм арйапу Укоаїлз, вмлз улзкаырщ 
вігкозрмї, нубйіфлмї козрзкз цмгм номнмлмвалзт жапаг жвдохдлля 
номдкру, мбкдеуыфзпщ рмйдоалрлзкз взпрунакз-номнмжзуіякз 
лаивгайіхмгм вігмбоаедлля мб‘єкрзвлмї іпрмозфлмї гіиплмпрі. 
Наукмві омжгукз омжгмораырщпя гмвкмйа іпрмоії іпрмозфлмї каормгоасії, 
рмбрм взвфдлля гмпвігу нмндодглзків і пуфаплзків, нйалу гмоагялпщкмї 
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(гм 1917 о.) фапрзлз взгавлзфмгм каормгоасіфлмгм номгукру, 
пніввіглмплмпрі йілії гдоеавлмгм кмогмлу іж дрліфлзкз укоаїлпщкзкз 
ждкйякз, нмвлмуіллмгм і оівлмжлафлмгм омжкозрря омйі гдмгоасіфлмгм 
сакрмоу в іпрмоії йыгпрва, лайделмї акруайіжауії гедодйщлмї бажз 
ра ілхзт мплмвмнмймелзт нзралщ, бдж якзт одайіжауія ігдї іпрмозфлмгм 
арйапу Укоаїлз, лавояг фз кмгйа бз бурз упніхлмы5. 

Опмбйзвмгм нмуілувалля лабуйм нзралля гедодйщлмї бажз, лдмбтіглмї 
гйя пкйагалля каор оіжлзт ндоімгів іпрмоії Укоаїлз. Ймгм ноімозрдрліпрщ 
внйзлуйа ла взбіо йщвівпщкмї іпрмозфлмї хкмйз, яка, нмоухуыфз 
іпрмозкм-каормгоасіфлі рдкз, коік, одромпндкрзвлмгм іпрмоімгоасіфлмгм 
мгйягу гмпяглдлщ, акрзвлм жаиляйапя нмхукакз і взжлафдлляк кмйа 
гедодй. Оглзкз іж лаибійщхзт в Укоаїлі вйаплзкакз кмйдкуіи 
каормгоасіфлзт гмкукдлрів взявзйзпя удлроайщлі гдоеавлі іпрмозфлі 
аотівз у кіпрат Кзєві і Лщвмві, лаукмві клзгмжбіолі і куждї. 
Помрд, кмозпрувалля кмйдкуіякз каор буйм уроуглдлм фдодж вігпурліпрщ 
лайделмгм оівля могаліжауії вігнмвіглмї врмозллмї аотівлмї ілсмокауії, 
рмбрм гмвігкмвмгм анаоару. А рмку кардгмозфлм взкмгйзвм буйм 
нмоухдлм нзралля кдрмгзкз гмпйігедлля каормгоасіфлзт гмкукдлрів 
в аотівлзт, бібйімрдфлзт, куждилзт упралмват. Закйзкз ра кхрайр 
„жібоарз і ніггмрмвзрз гедодйщлі кардоіайз гйя фзпйдллзт каор іж 
оіжлмоіглмы рдкарзкмы‖6 буйз нігрозкалі аотівіпракз, які вжяйзпя 
взявйярз, унмоягкмвуварз и мнзпуварз пндуіайщлі взгз гмкукдлрів. 

Пмкірлзк мпдодгкмк омжомбйдлля кдрмгзкз взвфдлля 
каормгоасіфлзт гмкукдлрів прав Цдлроайщлзи гдоеавлзи іпрмозфлзи 
аотів УРСР у к. Лщвмві (лзлі – Цдлроайщлзи гдоеавлзи іпрмозфлзи 
аотів Укоаїлз у к. Лщвмві, ЦДІАЛ Укоаїлз), якмку лайдезрщ ндохіпрщ 
у нмоухдллі і омжв‘яжаллі багарщмт лагжвзфаилм ваейзвзт нзралщ 
іпрмозфлмгм каормжлавпрва і каормгоасіфлмгм гмкукдлрмжлавпрва. Ваорм 
жавваезрз, цм аотів вмймгіє вдйзфджлмы кмйдкуієы оіжлмї рдкарзкз 
оукмнзплзт каор (у р.ф. і нйалів), а ракме рзт, які однодждлруырщ 
лаибійщхі євомндипщкі гоукаопщкі удлроз каормгоасіфлмї номгукуії 
днмтз пдодглщмвіффя – Акпрдогак, Ныолбдог, Вдикао, Гймгау, Вігдлщ і 
іл., гармвалзт 1375–1945 оо.7 Кмйдкуія нмфайа пкйагарзпя бйзжщкм 
1787 о., фап віг фапу нмнмвлывайапя лмвзкз лагтмгедллякз, абм е 
у оджуйщрарі ндоділвдлраозжауії, внмоягкувалля, лаукмвм-рдтліфлмгм 
угмпкмлайдлля ілхзт смлгів, мпмбйзвм бібйімрдкз ЦДІАЛ Укоаїлз8. 
Нджваеаыфз ла гавлє нмтмгедлля кмйдкуії каор, гм гоугмї нмймвзлз 
ХХ пр. гмпйіглзкз вігжлафаырщ лзжщку ілсмокарзвліпрщ гмвігкмвмгм 
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анаоару ном її пкйаг і жкіпр, цм упкйаглывайм упніхлзи пзпрдклзи 
ілсмокауіилзи нмхук. Обкдедлля ілрдйдкруайщлмгм гмпруну 
гм кмйдкуії ндодхкмгеайм кмозпруваллы каормгоасіфлзкз 
гмкукдлракз. Такзк фзлмк, у йщвівпщкзт аотівіпрів, які ндохзкз 
жвдолуйзпя гм омжомбйдлля кдрмгзкз мнзпувалля каормгоасіфлзт 
гмкукдлрів і првмодлля вігнмвіглмгм нодгкдрлм-рдкарзфлмгм караймгу9, 
буйм, нозлаиклі, гдкійщка кмрзвауіилзт укмв. Пдохмы іж лзт пйіг 
лажварз, лдмбтігліпрщ унмоягкувалля аотівлзт смлгів, жабджндфдлля 
гмпруну гм вігмкмпрди, цм кіпрярщпя в кмйдкуії каор і нйалів, 
мрозкалля гмвігкмвмї ілсмокауії ном каормгоасіфлі гмкукдлрз, а 
гоугмы – нмродба одайіжуварз гоалгімжлзи лаукмвм-взгавлзфзи 
номдкр – іпрмозфлзи арйап Укоаїлз. 

Аврмомк ндохмї кдрмгзкз мнзпувалля каормгоасіфлзт гмкукдлрів 
у вірфзжляліи аотівліи ноакрзуі прав г. і. л. О. А. Кунфзлпщкзи – 
лаукмвдущ лдрозвіайщлзт жатмнйдлщ, мпмба длузкймндгзфлзт жлалщ, 
взпмкмквайісікмвалзи сатівдущ у багарщмт гайужят іпрмозфлмї лаукз. 
Ційдпноякмвалд взвфдлля каормгоасіфлмгм гмкукдлра взлзкйм 
жавгякз багармоіфлзк іпрмозкм-гдмгоасіфлзк, рмнмлікіфлзк пругіяк, 
якзкз вфдлзи жатмнйывавпя цд жі пругдлрпщкзт омків. Дм рмгм е, 
хзомкзи нмнзр гмпйіглзків ла гмкукдлрз ущмгм взгу укмоілзв 
ілрдодпз лаукмвуя і пнмлукав гм омжомбйдлля акруайщлмї ла фапі 
кдрмгзкз їт пругіывалля. Дмбоа мбіжлаліпрщ жі пндузсікмы кмйдкуії 
каор, нйалів, арйапів ЦДІАЛ Укоаїлз, вмймгілля номбйдклмы 
іпрмоімгоасієы (К. Буфдк, В. В. Вйапмв, Л. А. Гмйщгдлбдог, 
М. Джзкмвпщкзи, А. Домжгмвпщка, П. Н. Кмлмгмомв, В. О. Кмогр, 
Г. Н. Лімгр, Б. Ойщхдвзф, Х. Піпкмопщка, Е. Раправдущкзи ра іл.) 
укмейзвзйз упніхлд взжлафдлля ноавзй і нозимків омжкйагалля 
и уційщлдлля ілсмокауії ном аотівлі каормгоасіфлі гмкукдлрз. 

24 йзпрмнага 1965 о. номдкр кдрмгзкз мнзпувалля каормгоасіфлзт 
гмкукдлрів10 жа аврмопрвмк О. А. Кунфзлпщкмгм буйм нодгправйдлм ла 
мбгмвмодлля уфаплзків нмпріилм гіыфмгм аотівлмгм пдкілаоу 
ж аотівмжлавпрва ра гмнмкіелзт іпрмозфлзт гзпузнйіл, цм взкйзкайм 
у нозпурліт евавзи і лднігомблзи ілрдодп11. Зауваекм, цм гмнмвігщ 
омжгйягайапя лд як пакмуійщ, а як фапркмвзи взнагмк жагайщлмї 
гмпйіглзущкмї рдкз аотіву – пкйагалля караймгу каор, якзи, жа жагукмк 
аврмоів ігдї, кав пнозярз кмкнйдкплмку кмлмгоасіфлмку взвфдллы 
іпрмоії каормгоасії в Укоаїлі, ніггмрмвуі іпрмозфлмгм арйапу Укоаїлз. 
Акрзвлу уфапрщ в мбгмвмодллі номдкру вжяйз М. Г. Вавозфзл, 
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Я. Р. Дахкдвзф, І. І. Дкзрдокм, Ф. П. Макпзкдлкм, Е. М. Пмпаущка-
Чдолятівпщка, М. І. Тдпйдлкм і іл. гмпйіглзкз, кмкндрдлрліпрщ якзт 
у гайужі аотівіпрзкз, іпрмозфлмгм каормжлавпрва і пукіелзт гзпузнйіл – 
нмжа пуклівмк. Занзралля гм омжомблзка прмпувайзпя ндодваелм пкйагу 
аотівлмї кмйдкуії, кйапзсікауії каормгоасіфлзт гмкукдлрів, пндузсікз 
оіжлзт взгів каор і пнмпмбів агдкварлмгм, рмфлмгм вігмбоаедлля 
ілсмокауії ном їт жкіпр і кіпуджлатмгедлля. Пмжзрзвлі віггукз кіпрзйз 
ояг одкмкдлгауіи цмгм урмфлдлля пндуіайщлмї рдокілмймгії, мбпягу 
мкодкзт дйдкдлрів мнзпувалля, ніггмрмвкз і взгалля караймгу кмйдкуії. 
Рдсодлмк жагайщлмї муілкз жбмоів коаплмкмвлм кмеурщ пйугуварз пймва 
їт уфаплзків – „жкіпрмвла гмнмвігщ, ніггмрмвйдла ла взпмкмку лаукмвмку 
оівлі‖ (Е. М. Чдолятівпщка-Пмпаущка), яка нмродбує гммноауывалля, і 
„баеалм, цмб омбмра буйа лаихвзгхд жавдохдла‖ (Я. Р. Дахкдвзф)12. 

Маиед н‘ярщ омків жлагмбзймпя О. А. Кунфзлпщкмку ла 
гммноауывалля кдрмгзкз мнзпувалля каормгоасіфлзт гмкукдлрів, яку 
ніпйя птвайдлля Наукмвм-кдрмгзфлмы оагмы аотіву буйм мнубйікмвалм 
ла прмоілкат аврмозрдрлмгм сатмвмгм взгалля – „Аотівз Укоаїлз‖. 
І, якцм акр жфзрувалля лажвз праррі „Пом мнзпалля і караймгіжауіы 
каормгоасіфлзт рвмоів‖ – каймілсмокарзвлзи, рм акр її номфзралля 
омжкозває мплмвлу ігды рвмоу, яка жакйыфаєрщпя в ноакрзуі 
мнрзкайщлмгм ндодомбйдлля, оауімлайщлм взноавгалмгм пномцдлля і 
жгмолдлля ндовзллмї аотівлмї ілсмокауії іж кдрмы лаинмвліхмї, ймгіфлм 
взваедлмї однодждлрауії пкйагу кмйдкуії каор ла оівлі гмвігкмвмгм 
анаоару13. Зунзлзкмпя гмкйагліхд ла взпвірйдллі мкодкзт кмкдлрів 
кдрмгзфлмї омжомбкз О. А. Кунфзлпщкмгм. 

Зайделм віг сулкуіилмгм нозжлафдлля гмпйіглзк взмкодкйыє 
гдкійщка взгів мнзпувалля каормгоасіфлзт гмкукдлрів: мплмвлзи абм 
нмвлзи, гмгаркмвзи абм пкмомфдлзи і алайірзфлзи, вйапрзвзи, ла гукку 
аврмоа, р.жв. „гмгаркмвзк каорак‖ і каорак іж ілхзт взгів гмкукдлрів, 
які лд є пакмпріилмы мгзлзуды аотівлмгм мбйіку, урік, кмеурщ карз 
мкодкд жлафдлля14. Віграк, мбпрмыыфз ігды лаинмвліхмї однодждлрауії 
жкіпру каормгоасіфлмгм гмкукдлра в гмвігкмвмку анаоарі аотіву, 
козрзфлм мпвмївхз гмпяглдлля жаоубіелзт кмйдг в аотівліи 
і бібйімрдфліи псдоі ноакрзфлмї гіяйщлмпрі, рдмодрзфлзт ужагайщлдлщ 
лабурмгм гмпвігу15, О. А. Кунфзлпщкзи жаномнмлував вйаплу птдку 
лаукмвмгм нмгмкукдлрлмгм мнзпувалля каор, нйалів, арйапів і кмгдйщ 
вігнмвіглмї караймелмї каоркз. Дмрозкуыфзпщ кдрмгмймгіфлзт 
нозлузнів мб‘єкрзвлмпрі, іпрмозфлмпрі, упдбіфлмпрі, кмкнйдкплмпрі 
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и улісікауії мнзпувалля аотівлзт гмкукдлрів, гмпйіглзк жаномнмлував 
ракі ілрдгоайщлм лдмб‘єглалі нмжзуії16 нмгмкукдлрлмгм мнзпалля 
и нодгправйдлля ілсмокауіилмї и кардоіайщлмї пкйагмвзт 
каормгоасіфлмгм гмкукдлра у караймеліи каоруі: 1) жагмймвмк каорз 
(нйалу, арйапу); 2) лажва абм рзруй каорз (нйалу, арйапу); 3) авруоа 
каорз (нйалу, арйапу); 4) гоавдо, кодпйяо ра ілхі взкмлавуі каорз 
(нйалу, арйапу); 5) взгавдущ і взгавлзурвм; 6) гоукао, гоукаоля; 
7) гара пкйагалля ра взгалля; 8) кіпуд пкйагалля ра взгалля; 
9) капхраб; 10) жмвліхлє мнзпувалля каорз (нйалу, арйапу); 
11) пндуіайщлд лавалраедлля каорз (нйалу арйапу); 12) аврдлрзфліпрщ; 
13) кмва; 14) пнмпіб взкмлалля; 15) кмйіо; 16) омжкіо; 17) кардоіай; 
18) прал жбдодедлля; 19) нмтмгедлля каорз (нйалу, арйапу); 20) кіпуд 
нубйікауії каорз (нйалу, арйапу); 21) нмхукмві галі; 22) нозкірка17. 
Зауваекм, оукмнзплзи ваоіалр кдрмгзкз ндодгбафав цд мглу 
нмжзуіы – „Снмпіб взоаедлля одйщєсу ра нмфаркмвмгм кдозгіалу‖, цм 
нмвзлла буйа кіпрзрз ілсмокауіы ном пурм рдтліфлі апндкрз 
взкмлалля каорз (нйалу, арйапу), віг якмї в тмгі мбгмвмодлля аотівіпрз 
вігкмвзйзпя18. Такзи мнзп каормгоасіфлмгм гмкукдлра був 
взноавгалзи имгм кдрмы – „яклаинмвліхд омжкозрз ндодг 
гмпйіглзкмк галі ном каорз ... лаукмвм-рдтліфлд унмоягкувалля 
взгалля караймга каор‖, рмбрм ракмгм гмвіглзка, у якмку „нмвзллі 
жлаирз вігмбоаедлля упі кмлрдкпруайщлі і рдтліфлі галі 
каормгоасіфлмгм пкйагу кмйдкуії фз жбіокз‖19.  

Пубйікауія кіпрзрщ омжймгі, гмкйаглі кмкдлраоі, які омжкозваырщ 
жкіпр кмелмї нмжзуії мнзпу каормгоасіфлмгм гмкукдлра. Маєкм пноаву 
лд номпрм ж нмяплдллякз мсмокйывалля рієї фз ілхмї оубозкз мнзпу 
ла нозкйаглмку оівлі, а ж рдокілмймгіфлзк мжлафдлляк її жлафдлля, 
взкйагмк рдмодрзфлзт жапаг мбґоулрувалля її гмуійщлмпрі, нозимків і 
номудгуо взкмлалля. Так, ноз омжгйягі нмжзуії мнзпувалля „Загмймвмк 
каорз (нйалу, арйапа)‖ нмоухуырщпя нзралля рйукафдлля „жагмймвка 
каорз‖, имгм пніввіглмпліпрщ іж „лажвмы каорз‖, „рзруймк каорз‖, 
„гдмгоасіфлмы лажвмы мб‘єкра‖; пкзпймвмї нігнмоягкмвалмпрі нмлярщ 
„рдка каорз‖ і „взг каормгоасіфлмгм рвмоу‖; кйапзсікауії 
каормгоасіфлзт гмкукдлрів20; нмоягку ндодгафі двмйыуіилмпрі лажв 
гдмгоасіфлзт мб’єкрів; омйі лажвз каорз ноз првмодллі її жагмймвка; 
номудгуоз впралмвйдлля лажвз соагкдлра каорз рмцм21. 
Загайщлзи нмоягмк кмкдлрувалля кмелмї оубозкз взгйягає лапрунлзк 
фзлмк: рдокілмймгіфлд нмяплдлля жкіпру нмлярря; ндодйік мжлак, 
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вйапрзвмпрди і мпмбйзвмпрди дйдкдлру мнзпу; пнмпмбз улзклдлля 
гвмжлафлмпрі номфзралля жгмолурмї ілсмокауії; одкмкдлгмвалд 
везвалля жлакмвзт взгів кмгувалля ілсмокауії. Улісікмвалзи жоажмк-
смокуйяо караймелмї каоркз, пкйагдлзи ла мплмві ужагайщлыыфзт, 
алайірзкм-пзлрдрзфлзт пнмпрдодедлщ аврмоа, кіпрзв нмкажлзкз 
жгдбійщхмгм вйапрзві кмелмку каормгоасіфлмку гмкукдлру, а гйя 
взляркмвзт іж лзт вігвмгзйапя пндуіайщла оубозка „Позкірка‖, 
у кдеат якмї гмжвмйяймпя ваоіыварз ла жкіпрмвмку оівлі її ланмвлдлля. 
Пдодгбафавпя ракме мбмв‘яжкмвзи мнзп кмгзкмймгіфлзт, 
каогілайіпрзфлзт, найдмгоасіфлзт, сійігоалмймгіфлзт ра ілхзт 
мпмбйзвмпрди каормгоасіфлмгм гмкукдлра. Пмоухуєрщпя ракд ваейзвд 
гедодймжлавфд нзралля як одкмлпроукуія ла ґоулрі ндодтодплмгм 
взвфдлля аотівлзт гмкукдлрів лдмбтіглмї гйя мнзпувалля, 
айд вігпурлщмї ілсмокауії. 

Вігкмва О. А. Кунфзлпщкмгм віг нодрдлжіи ла гмпкмлайіпрщ 
і бджгмгалліпрщ омжомбйдлмї лзк кдрмгзкз йзхд увзоажлзйа 
оауімлайщліпрщ нмхуку аврмоа і ймгіфлу жавбафйзвіпрщ бджкделмпрі 
ніжлавайщлмгм номудпу. Помрд, ваорм взжларз, ноауя халмвалмгм 
гмпйіглзка угмпкмлайзйа одгйакдлрмвалу могаліжауіы гмпруну 
гм каормгоасіфлзт гмкукдлрів лд йзхд в Цдлроайщлмку гдоеавлмку 
іпрмозфлмку аотіві Укоаїлз у к. Лщвмві, айд и ілхзт гдоеавлзт 
аотіват, які вмймгіырщ жібоаллякз каор, нйалів, арйапів, првмозйа укмвз 
гйя акрзвлмгм кмозпрувалля лзкз, взявзйа мпмбйзвмпрі ігдлрзсікауії 
ущмгм взгу гмкукдлрлмї ілсмокауії ж-нмкіе ілхмї, вігкозйа лмві 
ндопндкрзвз гмпйігедллы іпрмоії каормгоасії Укоаїлз, пнозяйа 
ніггмрмвуі іпрмозфлмгм арйапу Укоаїлз. Свігфдлляк мсіуіилмгм 
взжлалля жлафуцмпрі лаукмвм-кдрмгзфлмї омжомбкз прайм нозпугедлля 
у 1972 о. кмйдгієы Гмймвлмгм аотівлмгм уноавйілля ноз Рагі Міліпроів 
УРСР жамтмфувайщлмї нодкії рмгіхлщмку лафайщлзку віггійу гавліт 
акрів ЦДІА УРСР у к. Лщвмві О. А. Кунфзлпщкмку жа ноауы 
„Пом мнзпалля і караймгіжауіы каормгоасіфлзт рвмоів‖22. 
На лаху гукку, омбмру кмела вваеарз ваейзвмы пкйагмвмы 
гедодйщлмї бажз лд рійщкз вірфзжлялмгм аотівмжлавпрва фз іпрмозфлмгм 
каормжлавпрва, айд и каормгоасіфлмгм гмкукдлрмжлавпрва.  

Іж фапмк, ніпйя омжвігкз О. А. Кунфзлпщкмгм, ж‘явзйзпя пмыжлі 
гдоеавлі пралгаорз ГОСТ 21667–76 „Каормгоасзя. Тдокзлш 
з мнодгдйдлзя‖, ГОСТ 7. 18–79 „Бзбйзмгоасзфдпкмд мнзпалзд 
каормгоасзфдпкзт номзжвдгдлзи‖, ілхі рдкарзфлі лаукмвм-кдрмгзфлі 
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взгалля, ланозкйаг, „Каормгоасзфдпкзд гмкукдлрш гмпугаопрвдллшт 
аотзвмв‖ (Ммпква, 1989), „Оогалзжаузя зпнмйщжмвалзя аотзвлшт 
каормгоасзфдпкзт гмкукдлрмв‖ (Ммпква, 1991), „Аотівла мбомбка 
каормгоасіфлзт кардоіайів губдоліайщлмгм оівля‖ (Хдопмл, 1998), 
„Мдрмгзфлі одкмкдлгауії жі пкйагалля каоркз мнзпу каормгоасіфлзт 
кардоіайів XVI–XVIII пр.‖ (Лщвів, 2003) і р.г.23, мжлаимкйдлля ж якзкз 
фіркм вкажує ла нмгібліпрщ номнмлмвалзт лзкз рдокілмймгіфлзт жапаг, 
ноавзй аотівлмгм мнзпувалля ущмгм взгу гмкукдлрів гм номнмжзуіи 
йщвівпщкмгм лаукмвуя. Факр нозилярря ігди О. А. Кунфзлпщкмгм нігліп 
гмпйігеувалу омбмру гм оівля нмжафапмвмї лаукмвмї кйапзкз. 

Цдлроайщлзи гдоеавлзи іпрмозфлзи аотів Укоаїлз у к. Лщвмві 
ла розвайзи фап прав номвіглзкмк акруайщлзт гмпйігедлщ 
каормгоасіфлзт гмкукдлрів. Сругії ж іпрмозфлмгм каормжлавпрва, 
дкпроанмйщмвалі ла аотівмжлавфзи ґоулр, пралурщ лдвіг‘єклмы фапрзлмы 
нйалів лаукмвм-гмпйіглмї омбмрз аотіву. Тдкарзфлзи жоіж лаукмвмї 
номбйдкарзкз упралмвз у гоугіи нмймвзлі ХХ пр. – ла нмфарку ХХІ пр. 
жапвігфзв їт лджкіллу нмнуйяоліпрщ24.  

Сйавлі роагзуії іпрмозкм-рмнмлікіфлзт, -гдмгоасіфлзт, каормжлавфзт 
пругіи О. Г. і Б. Г. Баовілпщкзт, М. Джзкмвпщкмгм, В. С. Ійщлзущкмгм, 
В. О. Кмогра, С. Кмраопщкзи, І. П. Козн‘якдвзфа, М. М. Кмогубз, 
Е. Раправдущкмгм, Е. Рмкдоа, С. Л. Руглзущкмгм, В. Сдккмвзфа, 
О. С. Тдойдущкмгм, С. Т. Тмкахівпщкмгм, П. А. Туркмвпщкмгм, 
І. І. Шаоалдвзфа, багарщмт ілхзт вірфзжлялзт, жаоубіелзт уфдлзт 
лапйігувайзпя лаукмвуякз лмвмї гдлдоауії, кмроі явзйз жоажкз 
омжв‘яжалля лагайщлзт рдмодрзфлзт і ноакрзфлзт номбйдк взвфдлля 
каормгоасіфлмгм гмкукдлра25. Пмяву у 2003 о. „Мдрмгзфлзт 
одкмкдлгауіи жі пкйагалля каоркз мнзпу каормгоасіфлзт кардоіайів 
XVI–XVIII пр.‖ (унмояглзк – У. Р. Козхраймвзф)26, а 2006 о. – 
взгалля „Укоаїла ла праомгавліт каорат. Кілдущ XV – ндоха нмймвзла 
XVII пр.‖27 (гмймва одгакуіилмї кмйдгії – Я. Р. Дахкдвзф), вігжлафдлмгм 
Фмоукмк взгавуів у Лщвмві лаивзцмы лагмомгмы (2005), кз йаглі 
омжгйягарз як взяв рягймпрі нігвзцдлмї увагз йщвівпщкзт аотівіпрів 
гм нзралщ іпрмозфлмгм каормжлавпрва. Бджндодфлм, нозвдолдлля увагз 
гм іпрмоії взвфдлля каормгоасіфлмгм гмкукдлра пнозярзкд мпвмєллы 
лаявлмгм гмпвігу, лакмнзфдллы дкніозфлмгм кардоіайу, имгм 
унмоягкуваллы и пзпрдкарзжауії, а жа рзк, ла оівлі взцзт укмвзвмгів, 
укмейзвзрщ омжвіи лмвірліт рдмодрзфлзт жлатігмк. 
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Позкіркз 
1 Піг „каормгоасіфлзкз гмкукдлракз‖ омжукієкм рі, які кіпрярщ у гдмкдрозфлм-
кардкарзфліи номдкуії жкдлхдлд ужагайщлдлд жмбоаедлля нмвдотлі Здкйі 
фз ілхмгм лдбдплмгм рійа, ж рмфлм нмжлафдлзк омжрахувалляк гдмгоасіфлзт 
нозомглзт мб‘єкрів абм пупнійщлзт урвмодлщ жа гмнмкмгмы мбоалмї пзпрдкз 
укмвлзт жлаків. Оплмвлзкз взгакз каормгоасіфлзт гмкукдлрів є каорз (у р.ф. 
нйалз) и арйапз. (Дзв., ланозкйаг: Рмппзипкая зпрмозфдпкая каормгоасзя (XV– 
лафайм XX вв.). Коаркзи пймваощ-пноавмфлзк. – М.: Науфл. клзга, 1997. – 206 п.) 
2 Цдлроайщлзи гдоеавлзи іпрмозфлзи аотів Укоаїлз у к. Лщвмві (гайі – ЦДІАЛ 
Укоаїлз), с.Р-1, мн. 1, пно. 442, аок. 141.  
3 Вавозфзл М., Дахкдвзф Я., Козхраймвзф У. Укоаїла ла праомгавліт каорат. 
Кілдущ XV – ндоха нмймвзла XVII пр. – К.: ДНВП „Каормгоасія‖, 2006. – 
208 п.; Вавозфзл М. Г. Нзелє Пмгліномв‘я у євомндипщкіи каормгоасії ндохмї 
нмймвзлз XVII пр. // Занмомжщкд кмжаурвм в нак‘яркат іпрмоії і куйщруоз: 
Мардоіайз кіелаомг. лаук.-ноакрзфл. кмлс., Занмоіеея, 2–4 емврля 1997. – 
Занмоіеея, 1997. – Сдкуії 1, 2. – С. 110–114; Її е. Каорз укоаїлпщкзт ждкдйщ 
XVI–XVIII пр. у бібйімрдкат і аотіват Лщвмва// Бібйімрдка – пкаоблзуя 
гутмвлмпрі: Міелаомг. лаук. кмлс., нозпвяфдла 50-оіффы Лщвівпщкмї лаукмвмї 
бібйімрдкз ік. В. Срдсалзка АН Укоаїлз. Лщвів, 5–8 вдодпля 1990 о. – 
К., 1993. – С. 240–245; Дахкдвзф Я. Пмкоаилі лмраркз ном укоаїлпщкі прднз у 
„Гдмгоасії‖ Прмймкдя 1562 о. // Бмнйал і Укоаїла: Збіол. лаук. ноаущ. – 
Л., 1998. – С. 82–87; Ймгм е. Стіглд Пмгіййя ла каорат XV пр.// Гдмгоасіфлзи 
сакрмо в іпрмозфлмку номудпі. – К., 1990. – С. 155–169; Ймгм е. Укоаїла ла 
каорат XІV–XVI пр.: Срал і номбйдка гмпйігедлля // Іпрмозкм-гдмгоасіфлд 
взвфдлля нозомглзт ра пмуіайщлм-дкмлмкіфлзт номудпів ла Укоаїлі. – 
К., 1988. – С. 94–100; Ймгм е. Пмгіййя ла каорат XV–XVII пр. // Помбйдкз 
іпрмозфлмї гдмгоасії Пмгіййя: Тджз гмн. мбйапл. лаук. кмлс. – Как‘ялдущ-
Пмгійщпщкзи, 1982. – С. 131–132; Ймгм е. Тдозрмоія Укоаїлз ла каорат XІІI–
XVIIІ пр. // Іпрмозфлі гмпйігедлля: Вірфзжляла іпрмоія. – К., 1981. – Взн. 7. – 
С. 88–93; Козн’якдвзф І. П. На хйяту гм взгалля іпрмозфлмгм арйапа 
Укоаїлз // Аотівз Укоаїлз. – 1966. – № 4. – С. 11–14; Ймгм е. Іпрмозфла 
каормгоасія в Затігліи Укоаїлі (гм 1939 о.) // Іпрмозфлі гедодйа 
ра їт взкмозпралля. – К., 1964. – Взн. 1. – С. 263–267 ра іл.  
4 В мбгмвмодллі вжяйз уфапрщ вігмкі іпрмозкз І. Л. Бурзф, І. П. Козн‘якдвзф, 
О. С. Кмкнал, В. І. Науйкм, А. Л. Пдокмвпщкзи, В. Г. Саобди, М. М. Ткафдлкм, 
І. Г. Шмвкмнйяп, В. К. Яуулпщкзи, сатівуі ілхзт гайужди жлалщ – Д. Ф. Віолзк, 
Ф. Т. Жзйкм, Я. І. Жуналпщкзи, А. С. Маофдлкм, Б. Й. Сзгмо ра іл. Буйм 
нмоухдлм нозлузнмві нзралля цмгм таоакрдоу, проукруоз, жкіпру і 
мсмокйдлля іпрмозфлмгм арйапу Укоаїлз. На Доугіи одпнубйікалпщкіи 
кіевігмкфіи лаукмвіи кмлсдодлуії, нозпвяфдліи кмкнйдкплмку 
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каормгоасуваллы Укоаїлз (Кзїв, 1965 о.), мбгмвмодлля ігдї првмодлля 
іпрмозфлмгм арйапу Укоаїлз іліуіывав Ф. П. Шдвфдлкм. У йзнлі 1966 о. 
Поджзгія АН УРСР утвайзйа нмпралмву ном првмодлля Науімлайщлмгм 
акагдкіфлмгм арйапу Укоаїлпщкмї РСР у рощмт рмкат. Буйм омжомбйдлм 
могаліжауіилзи нйал жатмгів гйя врійдлля номдкру в езрря. Урік, каєкм 
кмлпраруварз, фдодж мб‘єкрзвлі і пуб‘єкрзвлі фзллзкз номдкр жайзхзвпя 
лдодайіжмвалзк. Нзлі нзралля взоіхуєрщпя ла оівлі взгалля Вдйзкмгм 
іпрмозфлмгм арйапу Укоаїлз, у тмгі якмгм і каырщ нозпйуезрзпя жгмбуркз 
нмндодглзків. (Дзв., ланозкйаг, Бурзф І. Л. Ддякі гуккз ж нозвмгу првмодлля 
іпрмозфлмгм арйапа Укоаїлз // Укоаїлпщкзи іпрмозфлзи еуолай (гайі – 
УІЖ). – 1965. – № 10. – С. 100–102; Віолзк Д. Ф. Гйзбмкм вігмбоажзрз в арйапі 
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Самойлов Ф. А.  

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИИ НЕМЕЦКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ 
СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ В КОНЦЕ XVIII - XIX вв. 

(НА МАТЕРИАЛАХ КУЧУРГАНСКОГО ОКРУГА) 

Бмйдд 200 йдр кзлуйм п рмгм водкдлз, кмгга ла ыгд Укоазлш бшйз 
мплмвалш ндовшд лдкдукзд нмпдйдлзя. Дмйгмд водкя зжуфдлзд зпрмозз 
лдкдукми гзапнмош в лахди проалд латмгзймпщ сакрзфдпкз 
нмг жанодрмк. В упймвзят промзрдйщпрва лджавзпзкмгм укоазлпкмгм 
гмпугаопрва нмявзйапщ вмжкмелмпрщ зпноавзрщ ъру лдпноавдгйзвмпрщ 
з в нйалд мбчдкрзвлмгм, лднодгвжярмгм зжуфдлзя оажйзфлшт прмомл 
езжлз ндодпдйявхзтпя в лах коаи в кмлуд XVIII – лафайд XIX в. 
езрдйди Гдокалзз, з в нйалд пмжгалзя ла Огдпцзлд бйагмнозярлшт 
упймвзи гйя пмтоалдлзя з оажвзрзя лдкдукми лаузмлайщлми куйщруош 
зт нмрмккакз. 




