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АНОТАЦІЯ 

 

Михалюк М.М.  Етнокультурний потенціал єврейського етносу 

малих містечок Столичного суспільно - географічного району України. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних 

наук за спеціальністю 11.00.02 «Економічна та соціальна географія». – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2019. 

У дисертації досліджено етнокультурний потенціал (ЕКП) єврейського 

етносу малих містечок Столичного суспільно - географічного району (СГР) 

України. У роботі розкрито сутність етнокультурного потенціалу як 

наукової категорії. Під ЕКП ми розуміємо сукупність матеріальних і 

нематеріальних об’єктів  і засобів традиційної культури, сформованих на 

певній території в процесі  етнокультурогенезу, які  можуть бути використані 

для задоволення потреб людей і підвищення конкурентоспроможності 

регіону. Введено поняття «територіальної етнокультурної системи», 

«функціонально -  компонентної структури етнокультурної системи», 

визначено елементи територіальної структури етнокультурної системи 

регіону з урахуванням туристичної спрямованості. 

Розроблено методику суспільно - географічного дослідження ЕКП на 

прикладі малих міст Столичного СГР України. Методика суспільно -

географічного дослідження ЕКП єврейського етносу в межах територіальної 

етнокультурної системи  (ТЕКС) регіонального рівня побудована на основі 

узагальнення загальнонаукових підходів та спеціальних методів кількісного 

та якісного аналізу. Якісний аналіз базується на методах історико -

географічного та порівняльно - географічного підходів, кількісний – на 

методах соціологічного, геокультурного аналізу, виражених в бальних 

оцінках. Запропоновано виділення трьох дослідницький етапів (теоретичний, 

оціночний та конструктивний), а також відповідних дослідницьких процедур.  
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Проаналізовано процеси формування ЕКП єврейського етносу в 

межах Столичного СГР. До поч. ХХ ст. на українських землях невеликі 

поселення, що виконували роль регіональних центрів з обслуговування 

сільськогосподарських виробників і відповідно навколишніх населених 

пунктів називалися «містечки».  На сьогодні «малі міста»  налічують  10– 20 

тис осіб та  входять до загальної  категорії «малі міські поселення» разом із  

«дуже малими містами» або «селищами»  (з людністю менше 10 тис осіб) та 

«напівсередніми» містами (20 – 50 тис осіб – за Б. Хоревим ).  

Визначено, що основними центрами концентрації етнокультурної 

спадщини єврейського етносу в межах території дослідження  є штетли – 

невеликі містечка у Східній Європі, що знаходилися на території, що з кін. 

XVIIIст. становила смугу осілості у  Російській імперії. Встановлено, що за 

даними  «Першого перепису населення Російської імперії 1897р.» вищий 

відсоток євреїв серед міських поселень найчастіше спостерігався у малих 

містечках (штетлах) – понад 90 % у Тетіїві, Баранівці. Найбільша кількість 

євреїв мешкала в Сквирі, Радомишлі, Богуславі – понад 7 тис. осіб. 

Географічна локалізація штетлів пов’язана із політико - культурними 

(розпад Речі Посполитої, численні обмеження з боку Російської Імперії, 

зокрема встановлення Смуги осілості),  соціально - економічними 

(розроблена система оренди в Речі Посполітій, торгово - економічні звʼязки із 

селами, транспортні шляхи), природно - географічними (планувальна 

структура поселень) факторами. 

Історико-географічний аналіз культурної спадщини єврейства  в 

містечках досліджуваного району до часів незалежності України ми 

пропонуємо  розглянути в межах декількох етапів: давній (1897 – 1914 рр.), 

модерний (1914 – 1941 рр.), новий (1941 – 1991 рр.), сучасний (1991р.– 

сьогодення). На давній та модерний  етапи припадає найбільша чисельність 

євреїв від загальної кількості  населення містечок,  найбільша кількість 

єврейських релігійних і освітніх закладів та організацій. Наведені  етапи 

визначено як основні при формуванні етнокультурної спадщини на території 
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дослідження, що характеризуються  особливостями планувальної структури,  

пам’ятками матеріальної та рухомої спадщини тощо. 

Розкрито  сучасне використання ЕКП єврейського етносу в межах 

Столичного СГР. Встановлено, що  нині ЕКП єврейського етносу 

досліджуваних містечок майже не використовується. Визначено основні риси 

у територіальній організації ЕКП єврейського етносу містечок: високою 

інтенсивністю етнокультурної діяльності характеризуються Сквира та  

Богуслав; помірною  інтенсивністю  – Новгород -  Сіверський, Тараща, 

Радомишль; слабкою інтенсивністю – Баранівка, Корюківка, Мена, Ічня, 

Овруч, Олевськ, Бахмач, Борзна, Кагарлик, Городня, Сновськ. В решті 

містечок ЕКП повністю або майже відсутній.   

Проведене опитування (анкетування) респондентами якого виступили 

мешканці м. Богуслав продемонструвало, що  більшість опитаних – 94% 

знають про єврейську спадщину свого міста та близько 77% з них позитивно 

ставляться до відновлення обʼєктів єврейської спадщини з метою розвитку 

туризму у місті.  

Виявлено, що нині найчисельніші єврейські громади (від 50 до 80 осіб) 

проживають у Богуславі, Сквирі та Новгород -  Сіверському, в решті міст – 

до 20 осіб. Відсоток євреїв від загальної кількості мешканців не перевищує 

1%. В  більшості малих містечок  Столичного СГР серед єврейського етносу 

спостерігається асиміляція,  не задовольняються духовні та освітньо -  

наукові потреби, не відбувається відродження єврейських традицій і звичаїв, 

підтримка національно - культурних інтересів.  

З’ясовано, що основними проблемами використання ЕКП є: недостатня 

підтримка розвитку туризму місцями  єврейської спадщини  в малих 

містечках на державному, регіональному та місцевому рівні; складна 

економічна та соціально-демографічна ситуація в містечках; незадовільний 

стан більшості об’єктів єврейської спадщини, їх використання не за прямим 

призначенням, та часткове залучення до туризму. 
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Досліджено  та узагальнено напрямки використання ЕКП 

єврейського етносу в східно -  європейських країнах, сучасні території 

яких становили Смугу осілості Російської імперії (насамперед, Польща, 

Литва). Вивчення та узагальнення досвіду Молдови, Литви, Латвії, Білорусі, 

Росії та Польщі дозволило виділити освітньо -  науковий та просвітницько -   

комемораційний, комерційний та туристичний напрямки використання ЕКП 

єврейського етносу. Найбільше увагу феномену штетлу приділяють в Польщі 

та Литві. Найпоширенішими видами туризму із використанням ЕКП 

єврейського етносу малих містечок є: культурно - пізнавальний, етнічний 

(зокрема,ностальгічний та етнографічний), релігійний, музейний, подієвий 

(фестивальний).  

Розроблено пропозиції використання ЕКП єврейського етносу 

малих містечок Столичного СГР України в туризмі. З’ясовано, що 

перспективними напрямками використання ЕКП єврейського етносу малих 

містечок СГР України є:  освітньо - науковий, просвітницько - 

комемораційний, комерційний та туристичний. Основними учасниками 

реалізації ЕКП можуть  виступити представники єврейської громади 

містечка, місцеві органи влади, науково - дослідні та навчальні заклади, 

підприємства і організації,та приватні особи. Встановлено, що єврейська 

спадщина становить інтерес для: осіб, які раніше проживали у цьому місті; 

осіб,  які   зацікавлені у історії власної сімʼї;  нащадків  людей, які пережили 

Голокост; хасидських паломників та  осіб, які зацікавлені у відродженні і 

використанні з метою популяризації та зміцнення міжнародного іміджу 

країни. 

Виявлено, що в залежності від  форми територіальної організації,  

містечка можуть мати різні шляхи використання зазначеного потенціалу, де 

основну увагу слід приділити  містечкам із високою та помірною  

інтенсивністю ЕКП єврейського етносу – Сквирі,  Богуславу, Новгород-  

Сіверському, Таращі та  Радомишлю.  Для всіх містечок важливим є: 

проведення моніторингу обʼєктів єврейської спадщини, їх внесення до 
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Держреєстру; створення та реалізація проектів і державних та  регіональних 

програм розвитку туризму єврейською спадщиною з урахуванням державно -  

приватного партнерства; створення веб - сайтів із популяризації єврейської 

спадщини; створення туристичних маршрутів єврейською спадщиною та 

співпраця із туристичними компаніями;  створення  музеїв або музейних 

експозицій, туристичної інфраструктури, зокрема із етнічною складовою, та 

розвиток етноекономіки  (містечкам із високою та помірною  інтенсивністю 

ЕКП); організація тематичних фестивалів, підтримка аматорської творчості,  

позашкільної освіти (містечкам із високою інтенсивністю ЕКП).  

Запропоновано основні теми екскурсій: поширення хасидизму – 

«Шляхами хасидських праведників», життя в єврейському містечку – 

«Богуслав – втрачена «Красилівка», Голокост «Важкий пісок»: історія 

втрачених життів». Для останнього були розроблені паспорти об’єктів та 

технологічна карта. Створено геоінформаційну базу етнокультурних ресурсів 

єврейського етносу малих містечок Столичного СГР за допомогою 

програмного забезпечення ArcGis версії 10.1, що відображає детальну 

інформацію про збережені  та латентні об’єкти єврейської спадщини. 

 

 Ключові слова: єврейський етнос, штетл, етнокультурний потенціал, 

територіальна етнокультурна система, її структура, меморіальна спадщина 

 
 

 

SUMMARY 

Mykhaliuk M.M. Ethnocultural potential of the Jewish ethnos of small 

towns of the  Capital Socio - Geographical Region  of Ukraine.  – Manuscript.  

The dissertation for the degree of Candidate of  Geographical Sciences in 

speciality  11.00.02 «Economic and social geography». – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Kyiv, 2019. 

The dissertation reviewes the ethnocultural potential (ECP) of the Jewish 

ethnic group of small towns of the Capital Social and Geographic region (SGR) of 
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Ukraine. In the dissertation the essence of the ECP as a scientific category was 

revealed.The  ECP is understood as set of tangible and intangible objects and 

means of traditional culture, formed on a certain territory in the process of 

ethnocultural genesis, which can be used to meet the needs of people and increase 

the competitiveness of the region. The concept of «territorial ethnocultural system» 

as well as «functional - component structure of the ethnocultural system» was 

introduced. Elements of the territorial structure of the ethnocultural system of the 

region based on the tourist orientation were determined. 

The method of socio - geographical research of ethnocultural potential was 

developed on the example of small towns of the Capital  SGR of Ukraine. The 

methodology of the socio - geographical research of the ECP of the Jewish ethnic 

group within the territorial ethnocultural system (TECS)  of the regional level was 

based on the generalization of  basic scientific approaches and special methods of 

quantitative and qualitative analysis. Qualitative analysis was based on methods of 

historical geographical and comparative - geographical approaches, quantitative – 

on the methods of sociological, geocultural analysis, expressed in conformation 

score. The selection of three research stages (theoretical, evaluative and 

constructive) as well as relevant research procedures were proposed.  

The processes of formation of the ECP of the Jewish ethnic group within the 

framework of the Capital  SGR was analyzed. Until the beginning of the 20th 

century  small settlements on the Ukrainian lands, which served as regional centers 

for the servicing of agricultural producers and  consequently the surrounding 

settlements were called «small towns». Nowadays  «small towns» (mistechka)  

have 10 – 20 thousand inhabitants  and are included in the general category «small 

urban settlements» together with «very small towns» or «settlements» (selyshcha)  

(with less than 10 thousand inhabitants) and «semi - average»  cities (20 – 50 

thousand inhabitants, according to B.Khorev). 

It is determined that the main centers of concentration of the Jewish 

ethnocultural heritage within the territory of the study were  shtetls (mistechka)    – 

small towns in Eastern Europe, located on the territory that  from the end of 18th 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/conformation+score
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/conformation+score
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/the+20th+century
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/the+20th+century
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/and+consequently
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century  was the  Pale of Settlement of the Russian Empire. According to the data 

of the First Census of the Russian Empire in 1897 it was established that the 

highest percentage of Jews among urban settlements was more often observed in 

small towns (shtetls) – more than 90% in Tetiiv, Baranivka. The largest number of 

Jews lived in Skvyra, Radomyshl, Bohuslav – more than 7 thousand people.  

The geographical location of the shtetls is related to the politico - cultural 

(the  division of Rzecz Pospolita, numerous restrictions on the part of the Russian 

Empire, in particular the establishment of the Pale of Settlement), socio - economic 

(developed system of lease in the Rzecz Pospolita, trade and economic relations 

with villages, transport routes), natural geographic (planning structure of 

settlements) factors.  

The Jewish historical and cultural heritage in the studied towns is considered 

in several stages: ancient (1897 –1914), modern (1914 –1941), new (1941–1991), 

contemporary (1991– till present). The oldest and modern stages had the largest 

number of Jews from the total population of towns, the largest number of Jewish 

religious and educational institutions and organizations. The mentioned stages are 

defined as the crutial in the formation of ethnocultural heritage on the territory of 

the study, characterized by peculiarities of the planning structure, objects  of 

tangible  and intangible heritage etc. 

The current  use of the Jewish ECP within the framework of the Capital  

SGR of Ukraine is revealed. It has been established that nowadays the ECP of the 

Jewish ethnos of the studied towns is almost not used. The main features of the 

territorial organization of the ECP of the Jewish ethnic group of the towns were 

determined: Skvyra and Bohuslav were characterized by high intensity of 

ethnocultural activity; Novgorod - Siversky, Tarashcha, Radomyshl have moderate 

intensity; Baranivka, Koryukivka, Mena, Ichnia, Ovruch, Olevsk, Bakhmach, 

Borzna, Kaharlyk, Horodnya, and Snovsk – weak intensity. In the remaining towns 

the ECP is completely or almost absent. 

A survey conducted among  residents of  Bohuslav showed that the majority 

of respondents – 94% know about the Jewish heritage of their town. About 77% of 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/division+of+Rzecz+Pospolita+into
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them  had a positive attitude to the idea of restoring the  Jewish heritage objects in 

order to develop tourism in the town. 

It was revealed that today the most numerous Jewish communities (from 50 

to 80 people) live in Bohuslav, Skvyra and Novgorod - Siverskyi, and in the 

remaining towns –  up to 20 people. The percentage of Jews from the total number 

of inhabitants does not exceed 1%. There is assimilation process among the Jewish 

ethnic group, spiritual and educational needs are not met in most small towns of 

the Capital  SGR of Ukraine. However  there  is neither revival of Jewish traditions 

and customs nor support of national and cultural interests.     

It is revealed that the main problems of the use of the ECP are: insufficient 

support of  the development of the  Jewish heritage tourism in small towns at the 

state, regional and local levels; difficult economic and socio - demographic 

situation in towns; the unsatisfactory condition of the majority of  Jewish heritage 

objects, it`s not appropriate use, and partial involvement in tourism. 

The directions of the use of the Jewish ECP  in the Eastern European 

countries, the modern territories of which were included in the Pale of Settlement 

of the Russian Empire (primarily Poland, Lithuania), were explored and 

generalized. The study and generalization of the experience of Moldova, Lithuania, 

Latvia, Belarus, Russia and Poland allowed to highlight the 

 educational and scientific, educational and  commemorative, as well as  

commercial and tourist directions of the use of the ECP of the Jewish ethnic group. 

The greatest attention was paid to the phenomenon of the shtetl in Poland and 

Lithuania. The most common types of tourism based on the Jewish ECP are: 

cultural and  cognitive, ethnic, religious, museum tourism,  and event tourism  

(festival tourism).  

The proposals of the use of the Jewish ECP of small towns of the Capital  

SGR of Ukraine in tourism have been developed. It is revealed that the perspective 

directions of the use of the Jewish ECP in mentioned towns  are: 

educational and scientific, educational and  commemorative, as well as    

commercial and tourist. Representatives of the Jewish community of the towns, 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/had+a+positive+attitude
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/educational
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/scientific
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/educational
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/scientific
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local authorities, research and training institutions, enterprises and organizations as 

well as individuals can become the main participants in the realization of the ECP. 

It has been established that Jewish heritage can be interest to: those who had 

previously lived in this town; persons who are interested in the history of their own 

family; the descendants of people who survived the Holocaust; Hasidic pilgrims 

and individuals who are interested in rebirth and use in order to popularize and 

strengthen the international image of the country.  

It was revealed that depending on the form of the territorial organization, the 

towns may have different ways of using this potential, whereas the focus should be 

on towns with high and moderate intensity of the Jewish ECP – Skvyra, Bohuslav, 

Novgorod - Siverskyi, Tarascha and Radomyshl. It is significant for all towns: 

monitoring of objects of the Jewish heritage, their inclusion in the State Register; 

creation and realization of projects as well as state and regional programs of 

development of the Jewish heritage tourism, taking into account public - private 

partnership; creation of websites for popularizing Jewish heritage; creation of  the 

Jewish heritage tourist routes and cooperation with travel agencies; the creation of 

museums, tourist infrastructure, in particular with the ethnic component, and the 

development of the ethno - economy (towns with high and moderate intensity of 

the ECP); organization of thematic festivals, support of amateur creativity, 

extracurricular education (towns with high intensity of the ECP).   

In the dissertation the main topics of excursions – the spread of Hasidism –

«The route of the Hasidic righteous», the life in the Jewish town –«Boguslav – lost  

«Krasilivka», as well as the Holocaust – «The heavy sand»: the history of lost 

lives»  were offered. For the latter, passports of objects and a technological card 

were developed. A geoinformational database of the Jewish ethnocultural 

resources of small towns of the Capital  SGR of Ukraine  was created using the 

software ArcGis version 10.1. The abovementioned  darabase displays detailed 

information about visible and latent objects of the Jewish heritage. 

Key words: Jewish ethnos, shtetl, ethnocultural potential, territorial 

ethnocultural system, its structure, memorial legacy 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Україна є поліетнічною країною, де 

кожен етнос має свої особливості формування культури, розселення, 

господарювання, що фіксуються в культурній спадщині, у формуванні 

самобутнього етнокультурного життєвого простору. В Україні одним із 

проявів культурного різноманіття є феномен втраченого східно-

європейського єврейства, яскраво представленого «штетлами» - містечками, 

що виникали у Східній Європі з XV – XVI ст. як осередки концентрації 

єврейського населення і формували специфічний життєвий простір євреїв, 

відображений у планувальній структурі, особливостях занять і повсякденної 

культури, основаної на догматах юдаїзму. В країнах, на території яких 

знаходилися штетли, насамперед у Польщі та Литві, об’єкти єврейської 

спадщини включені до списків національної спадщини, популяризуються та 

використовуються в туризмі.  В Україні відлунням самобутньої культури 

євреїв є містечка (малі міста з чисельністю населення від 10 до 20 тис. осіб – 

за Б.Хорєвим), що знаходилися в смузі осілості Російської імперії, які на 

сьогодні в цьому аспекті ще недостатньо досліджені, зокрема, суспільною 

географією.  

Малі міста історично і по сьогодні виступають організаційними 

центрами сільського розселення, господарювання, соціокультурного 

розвитку та забезпечення соціально-побутових потреб населення прилеглих 

територій. Однак економічна і військово-політична криза негативно 

позначились в першу чергу саме на соціально-економічній ситуації малих 

міст, що мають ряд економічних, соціально - демографічних і екологічних 

проблем, зокрема деградація промисловості, несприятлива демографічна 

ситуація,  пов’язана із значним відтоком населення, особливо економічно 

активного, що призводить до зменшення народжуваності, позначається 

процесами старіння та депопуляції і потребує розвитку служб соціального 

захисту, медичного обслуговування і сфери побуту.   
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Одним із чинників, що може пригальмувати процеси занепаду малих 

міст, особливо в зоні впливу столиці, вбачається туризм. На теренах України 

зародився один із найпотужніших релігійних ортодоксальних рухів  

юдаїзму– хасидизм, що сьогодні забезпечує Україні позитивне сальдо 

туристичного балансу з Ізраїлем та значні туристичні іноземні потоки з 

розвинених країн світу. Понад дві третини цих в’їзних потоків проходить 

через Київ та територією Столичного суспільно-географічного району (СГР), 

тому розвиток  тут у малих містах та містечках, які були штетлами, мають 

збережену або меморіальну латентну єврейську спадщину, туристичної 

пропозиції може стати додатковим чинником стабілізації соціально - 

економічної ситуації як в містечках, так і в регіоні в цілому. Саме цим 

обумовлений вибір території дослідження. Розвиток туризму на базі 

єврейської меморіальної спадщини може пригальмувати процеси деградації 

поселень, міграції, частково вирішити питання створення інфраструктури та  

нових робочих місць.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами. Дисертаційне 

дослідження пов’язане із тематикою науково-дослідних робіт, які 

виконувалися на географічному факультеті Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, зокрема науково-дослідної роботи 

«Просторові трансформації в Україні: моделі модернізації та планування 

міських територій» (№ державної реєстрації 0116U002636, довідка № 050 / 

653-30 від 19.11.2018р.). Роль автора  полягає у розкритті  рекреаційно-

туристичного потенціалу малих містечок Столичного СГР, зокрема 

відображення етнокультурного спадку єврейського етносу для стабілізації їх 

соціально - економічного розвитку. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в 

актуалізації культурної спадщини єврейського етносу малих містечок 

Столичного СГР задля стабілізації соціально-економічної ситуації шляхом 

розвитку туризму. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення 

наступних завдань: 
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 розкрити сутність етнокультурного потенціалу (ЕКП) як наукової категорії 

та виявити форми його територіальної організації; 

 розробити методику суспільно-географічного дослідження ЕКП; 

 проаналізувати процеси формування ЕКП єврейського етносу в межах 

Столичного СГР; 

 розкрити  сучасне використання ЕКП єврейського етносу в межах 

Столичного СГР; 

 дослідити та узагальнити напрямки використання ЕКП єврейського етносу 

в східно-європейських країнах, сучасні території яких становили смугу 

осілості Російської імперії (насамперед Польща, Литва);  

 розробити пропозиції використання ЕКП єврейського етносу малих 

містечок Столичного СГР України в туризмі. 

Об’єктом дослідження є етнокультурний потенціал єврейства малих 

містечок Столичного суспільно-географічного району (за М.Пістуном), а 

предметом – особливості його формування та форми просторової організації.  

Методи дослідження. Методи дослідження. У процесі дослідження 

були використані  як загальнонаукові, так і конкретнонаукові методи. Серед 

загальнонаукових методів було застосовано: синтезу  та критичного аналізу 

(для визначення структури об’єкту дослідження), систематизації (для 

узагальнення, систематизації, уточнення та доповнення поняттєво-

термінологічного апарату та упорядкування  необхідної інформації шляхом 

встановлення єдності і відмінності елементів); метод бальної оцінки (для 

оцінки  сучасного стану  ЕКП в малих містечках Столичного СГР України, а 

також    проведення оцінки об’єктів, визначення їх цінності, атрактивних 

властивостей), типізації (для виділення  показників інтегрального балу на 

рівні, що відповідає формі територіальної організації). Серед конкретно-

наукових методів дослідження застосовуються: методи історичної географії: 

хронологічний – для викладення історичного матеріалу стосовно євреїв на 

території України в хронологічній послідовності; історико-географічних 

зрізів (для виділення особливостей традиційної культури єврейського етносу, 
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зокрема  штетлів («містечок») в Європі, та  для виділення часових зрізів у 

дослідженні розселення єврейського етносу), статистичний (для формування 

та обробки інформаційної бази з теми дослідження); порівняльно- 

географічного аналізу (для виявлення особливостей розташування штетлів в 

межах досліджуваних  областей),  картографічний (для візуалізації 

результатів дослідження та їх аналізу шляхом застосування програми Adobe 

Illustrator CS5), опитування (анкетування) (для виявлення ставлення 

мешканців міста до відновлення об’єктів єврейської спадщини з метою 

розвитку туризму в Богуславі), польових досліджень (для оцінки сучасної 

ситуації ЕКП в досліджуваних містечках). При розробці геоінформаційної 

бази етнокультурних ресурсів малих міст Столичного СГР застосовувалося 

програмне забезпечення ArcGis версії 10.1. 

Інформаційну базу дисертаційної роботи склали наукові публікації, 

матеріали періодичних видань, всеукраїнських та міжнародних науково - 

практичних конференцій, літературні й картографічні джерела, присвячені 

різними авторами формам просторової організації ЕКП, зокрема єврейського 

етносу;  систематизовані дані Головного управління статистики у 

Житомирській, Київській та Чернігівських областях, Міністерства культури 

України, архівні матеріали Національної бібліотеки України імені В. І. 

Вернадського, Національної історичної бібліотеки України, Національної 

парламентської бібліотеки; емпіричні дані, отримані автором під час 

польових досліджень; нормативно - законодавчі акти і документи, 

насамперед, Конституція України, Закони України «Про охорону культурної 

спадщини», «Про національні меншини в Україні», «Про свободу совісті та 

релігійні організації», «Про реабілітацію жертв політичних репресій в 

Україні», інші закони у національній та культурній сферах, Укази 

Президента України, зокрема Указ «Про заходи щодо повернення релігійним 

організаціям культового майна», постанови Верховної Ради України і 

розпорядження Кабінету Міністрів України з питань розвитку культури, 

міжнародні договори, зокрема Пакт про громадянські і політичні права, 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
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Європейську конвенцію з прав людини, а також  сучасні теорії і концепції 

суспільної географії та географії культури  щодо розвитку етнокультурних  

територіальних систем. 

Теоретико - методологічну основу дисертаційного дослідження 

становлять праці українських і зарубіжних вчених в галузі географії, зокрема 

суспільної географії (М.Баранський, М.Воловик, М.Дністрянський, Н. 

Дністрянська, С. Іщук, Г.Лаппо, Я.Олійник, М.Пістун, О.Топчій,  Б.Хорєв, 

О.Шаблій), географії людини (Дж.Роуз, Б.Хуквей),  географії культури 

(К.Зауер, Д.Консгров, Х.Лорімер, О.Любіцева, І.Ровенчак), економіки 

(О.Лавренко, С.Панікарова, О. Ултургашова), культурології, історії та юдаїки 

(Дж. Веідлінгер, Т.Возняк, В.Димшиць, С.Коссов, О.Львов, А.Марковський, 

Й.Петровський-Штерн, А.Подольський, Л.Фінберг, Б.С.Пінчук,  А.Соколова). 

Наукова новизна одержаних результатів. У результаті 

дисертаційного вперше: 

 розроблено методику суспільно-географічного дослідження 

етнокультурного потенціалу (ЕКП) єврейського етносу, в межах якої 

запропоновано і апробовано на прикладі малих містечок Столичного СГР 

України показники інтегральної оцінки рівня розвитку малих міст та 

інтегральної оцінки ЕКП єврейського етносу;  

 виділені елементи територіальної структури територіальної етнокультурної 

системи (ТЕКС) регіонального та локального рівнів та проведено їх 

типізацію;  

 проаналізовано та надано оцінку сучасній геокультурній ситуації у малих 

містечках Столичному СГР щодо стану традиційної єврейської культури та 

використання  ЕКП єврейського етносу; 

 розроблено пропозиції щодо використання ЕКП єврейського етносу для 

активізації розвитку туризму на основі узагальнення зарубіжного досвіду 

використання штетлів в туризмі; 

          удосконалено: 
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 поняттєво - термінологічний апарат географії туризму, зокрема 

класифікацію туристичних ресурсів; 

 періодизацію формування ЕКП малих містечок Столичного СГР; 

 геоінформаційну базу єврейських етнокультурних ресурсів малих містечок 

Столичного СГР; 

          набули подальшого розвитку: 

 розробка наукової категорії «етнокультурний потенціал», зокрема 

обґрунтування функцій, структури, напрямків та результатів реалізації 

ЕКП; 

 розробка суспільно - географічної категорії «малі містечка» з позиції 

географії культури та етногеографії; 

 обґрунтованння штетлу як основної форми етнокультурної організації 

життєвого простору єврейського етносу; 

 аналіз етнокультурних ресурсів єврейства у малих містечках Столичного 

СГР. 

Практичне значення одержаних результатів. Основні результати і 

положення дисертаційного дослідження використовуються Українським 

центром вивчення iсторiї Голокосту для здійснення проекту «Захистимо 

памʼять» (у співпраці з Міністерством освіти і науки України та 

Міністерством закордонних справ Німеччини) (довідка від 23.11.2018р.), 

Асоціацією «Українсько-Ізраїльська Торгова палата» для здійснення 

проектів  з відновлення єврейської спадщини містечок Столичного СГР 

(довідка від 23.11.2018р.), Міжнародним єврейським студентським 

культурним центром «Гілель» для організації туристичних маршрутів 

містечками Столичного СГР України (довідка від 10.09.2018р.). Теоретичні 

положення, методика і отримані результати використовуються в навчальному 

процесі в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на 

кафедрі країнознавства та туризму при викладенні дисциплін «Організація 

http://www.holocaust.kiev.ua/
http://www.holocaust.kiev.ua/
http://www.holocaust.kiev.ua/
http://www.holocaust.kiev.ua/
http://www.holocaust.kiev.ua/
http://www.holocaust.kiev.ua/
http://www.holocaust.kiev.ua/
http://www.holocaust.kiev.ua/
http://www.holocaust.kiev.ua/
http://www.holocaust.kiev.ua/
http://www.holocaust.kiev.ua/
http://www.holocaust.kiev.ua/
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екскурсійних послуг», «Основи туризмознавства», «Туристичне 

країнознавство» (довідка № 050/ 657-30 від 19.11.2018р.).       

 Особистий внесок дисертанта. Представлена дисертаційна робота є  

одноосібним дослідженням, в якому представлені особисті розробки автора. 

З наукових праць, опублікованих у співавторстві, були використані тільки ті 

ідеї  та розробки, що є результатом індивідуальних досліджень автора. 

Апробація результатів дослідження. Результати теоретичних 

досліджень та практичних розробок дисертаційної роботи апробовані на 

наступних конференціях: ХIV Міжнародній науковій міждисциплінарній 

конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна» 

(Київ, 2016), XII, XIII  Всеукраїнських науково-практичних конференціях 

студентів, аспірантів та молодих вчених «Молоді науковці – географічній 

науці» (Київ, 2016, 2017), International conference «Sustainable Tourism for 

Development» (Zhovka, 2017),  Міжнародній  науково - практичній 

конференції  «Регіон – 2017:  стратегія оптимального розвитку» (Харків, 

2017),  Міжнародній науково - практичній конференції-фестивалі (Київ, 

2017), Міжнародній науково-практичній конференції: «Туризм та курорти: 

досвід Ізраїлю для України» (Київ, 2018).  

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 14 

наукових праць загальним обсягом 7,4 д.а. ( у т.ч. 6,1 д.а. авторські), з яких 7 

статей у фахових виданнях з географічних наук загальним обсягом 5,4 д.а. 

(всі - одноосібні), зокрема: 5 статей – у виданнях України, 2 – в іноземних 

виданнях; 7  тез доповідей та матеріалів конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (198 найменувань) і 

додатків (23 додатки на 70 сторінках). Загальний обсяг роботи становить 257 

сторінок друкованого тексту, з них основну частину викладено на 149 

сторінках. Робота містить 28 таблиць, ілюстрована 38 рисунками. 

 

 

http://www.holocaust.kiev.ua/
http://www.holocaust.kiev.ua/
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СУСПІЛЬНО - 

ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ ЄВРЕЙСЬКОГО ЕТНОСУ В УКРАЇНІ 

1.1. Етнокультурний потенціал як наукова категорія суспільної 

географії 
 

В сучасному глобалізованому світі визначного значення набуває 

культура. У  «Порядку деннному культури на ХХІ ст.» «культура» 

визначається як спосіб життя людини, перетворюючи  його на четверту 

опору в трикутнику стійкого розвитку території (навколишнє середовище, 

соціальна інтеграція та економіка) [140]. 

Категорія «культура» (від лат. – догляд, освіта, виховання, розвиток) 

вперше була застосована Марком Тулієм Цицероном в 45р. до н.е. у праці 

«Тускуланські бесіди». У сучасній  науці виділяють такі групи визначень 

культури: онтологічні (розглядають культуру як форму самореалізації 

людини у всій її багатоманітності); соціологічні (зосереджують увагу на 

факторах організації й формування певного суспільства); аксіологічні 

(підкреслюють, що культура є сукупністю матеріальних та духовних 

цінностей, які створюються людиною в процесі її життєдіяльності) [86,с.18]. 

За визначенням ЮНЕСКО «культура» – «цілісний комплекс унікальних 

духовних, матеріальних, інтелектуальних і емоційних характеристик 

спільноти або соціальної групи, які охоплюють не тільки мистецтво і 

писемність, а й спосіб життя, уклад спільного проживання, системи 

цінностей, традиції і вірування» [190]. Г.Дворецька виділяє наступні основні  

форми культури: матеріальну – сукупність опредмечених результатів 

людської діяльності, що включає фізичні обʼєкти, створені в результаті 

діяльності людей, та природні об’єкти, що використовуються людьми; та 

духовну – cукупність результатів діяльності, що включає нематеріальні 

обʼєкти, створені розумом і почуттями людини (мова,традиції) [13,с.223]. 

Водночас предмети можуть одночасно належати до обох форм культури.  
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Сучасні уявлення про віртуальну реальність зводяться до механізму 

компʼютерної (електронної) віртуальної реальності.  Основою прояву 

ідеального і, зокрема віртуального,   є матеріальні нейродинамічні процеси, 

що проходять в мозку, тому ідеальна і віртуальна реальність є  

матеріальними за походженням. Водночас віртуальні обʼ єкти належать до 

нематеріальної спадщини. 

І. Тюрменко та О.Горбула, розглядаючи різні аспекти культури, 

виділяють такі  типи культури: традиційну (етнічну); сучасну, з досить 

швидкими змінами, що відбуваються в процесі безперервної модернізації; та 

традиційно - індустріальну, де відносно гармонійно сполучаються елементи 

модернізації й етнічно зумовлені стереотипи поводження, звичаїв, 

національних особливостей світовідчуття [60,с.19]. О.Кравченко, 

досліджуючи питання культури, відзначає: «Центральним поняттям 

традиційної культури постає  «етнос» (з грец. мови – народ) – історично 

сформована на визначеній території стійка сукупність людей, що має єдину 

мову, загальні  риси й стабільні особливості культури і психології» [47,с.31]. 

Е.Маркарян зазначає, що традиція визначається як механізм акумуляції та 

передачі соціально - історичного життєвого досвіду [64].  Отже, традиційна 

культура може означати сукупність структур колективної свідомості і 

колективної памʼяті, яка формує етнічний менталітет, що успадковується і 

проявляється у відтінках характеру, особливостях психіки, ціннісних 

орієнтаціях і, зокрема у наслідуванні певного способу життєдіяльності.  

За визначенням Є. Палки, географія культури є  дисципліною, що 

фокусується на моделях і взаємодіях  людської культури, як матеріальної, так 

і нематеріальної по відношенню до навколишнього природного середовища і 

людської організації простору [174,с.76].  В зарубіжній літературі  ця наука 

розглядається в межах географії людини та є субдисципліною соціальної 

географії (Додаток Б). У географічній науці теоретичні основи «ранньої» 

культурної географії були закладені в німецькій школі антропогеографії 

(Ф.Ратцель, О.Шлютер), у французькій школі географії людини  (П. Відаль 
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де ла Блаш, Ж.Брюн), та  в американській школі географічного детермінізму 

(Е. Ч. Семпл, Е. Хантігтон) [74,с.219].  В зарубіжній традиції можна виділити 

два основні етапи розвитку географії культури – передакадемічний та 

академічний (Додаток В). Початок передакадемічного етапу у ХІХст. заклав 

Ф. Ратцель, виділивши географію культури як окремий  напрямок у структурі 

антропогеографії.  

Остаточне утвердження науки починається із виходом  праці К.Зауера 

«Морфологія ландшафту» (1925р.), де визначено  «культурний ландшафт»  

як штучний, просторове відображення накопиченої еволюції культур в 

певній місцевості, своєрідна проекція культур на природний ландшафт. 

[158,c.26]. Розглядає  географію як «науку про регіони» Р.Хартшорн,  

зосереджуючись  на «диференціації ареалів». Дослідження випливали з ідей 

посибілізму, які визначають навколишнє середовище одним із факторів, що 

мають вплив, проте не визначають процес утворення культури. Критика 

напряму стосується спрощеного трактування К.Зауером  культури, погляд на 

людей як її пасивних носіїв,  фокусування на продуктах культури, а не на 

процесах, які спричиняють її виникнення. Напрям «нової географії культури» 

був запропонований у 1987р. Д.Косгровом і П.Джексоном [141,c.36].  

Засновником «нерепрезентативного» напряму  став Н.Сріфт. В межах 

напряму географи досліджували сутність танцю,  музичні вистави, контакт із 

природою, чуттєві ефекти, мистецьке вираження [74, с.222]. На поч. 2000 - х 

рр. Х. Лорімер запропонував  термін «більше ніж репрезентативний», що 

почав використовуватися в багатьох галузях [170]. В умовах постійного 

розвитку технологій цей напрям допомагає  дисципліні брати участь у 

створенні та використанні різноманітних культурних форм.  

На сьогодні форми культурної творчості створюються через  цифрові 

пристрої (цифрові камери, компʼютери, смартфони), онлайн дистрибуційні  

платформи (Vimeo, Instagram, YouTube, Facebook), пакети  програмного 

забезпечення і додатки [72,c.77].  Цифрова культурна діяльність включає 

інтерфейс, мережу та перешкоди, що змінюють зосередження на стабільних 
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обʼєктах культури [156, c.39].  Процес починається з  інтерфейсів, де завдяки 

взаємодії  обладнання, програмного забезпечення і людей, створюється 

тимчасовий обʼєкт культури, що сформований з коду, набору пристроїв і 

діяльності (Додаток Г). Цифрове культурне виробництво є  мінливим, 

масовим і матеріалізується в різних формах [180,c.345].  В умовах постійного 

розвитку технологій відкрилися нові можливості для реалізації класичних 

цілей: продукування, збереження та відтворення цінностей різного характеру.  

Нині географія культури викладається  в багатьох університетах США 

та в старших класах шкіл європейських країн [49,c.17].  Сучасний стан 

розвитку науки характеризується різноманітністю областей досліджень та 

відзначається характерними рисами (рис.1.1)  

  

Рис. 1.1.Сучасний стан розвитку зарубіжної географії культури 

(Авторська розробка). 

Ця дисципліна справляє  вплив на політичні кола (екологічне 

планування, управлінння в галузі спадщини тощо). Свідченням цього 

виступають Комісія з географії культури в межах Міжнародного 

Географічного Конгресу, Дослідна група з вивчення соціальної та культурної 

географії Королівського географічного товариства (спільно з Інститутом 

британських географів). Найвідомішими науковими школами у географії 
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культури є американська (США) та західноєвропейська (Великобританія, 

Німеччина, Франція).  

У Радянському Союзі до кін. 1920 - х рр. культурно - географічні 

дослідження проводилися в дискурсі антропогеографії і етнографії. 

Теоретичні основи географії культури в СРСР заклали В. Семенов- Тян- 

Шанський (концеція культурних пейзажів) і В. Богораз- Тан (концеція 

етногеографії). Засновником ландшафтного напрямку в радянських 

культурно– географічних дослідженнях став Л. Берг [29].  Тривалий час 

культурно - географічні дослідження зводилися до вивчення територіальної 

організації соціально - культурно - побутових особливостей населення 

(концепція соціально - культурного районування Р.Кабо). Згодом 

дослідження були переміщені у сферу етнографії (теорія господарсько-

культурних типів та історико - культурних областей Н.Чебоксарова, 

М.Левіна; етнологія Л.Гумільова). В радянській науці термін «культурна 

географія» вперше вжив М.Баранський у 1956 р.  Пожвавлення географічних 

досліджень культури припадає на кін. 1970 - х рр. і присутнє в працях 

А.Колотієвського, С.Лаврова та ін. Формування новітніх поглядів на науку 

відбулося в кін. 1980- х рр. і пов’язано  з роботами О. Дружиніна. Нині в 

Російській Федерації відомі праці В.Каганського, Д.Замятіна, Д.Ліхачьова, 

О.Лавренової, В.Стрілецького, Р.Туровського. Проблеми культурної і 

природної спадщини досліджує  «Російський науково- дослідний інститут 

культурної і природної спадщини ім. Д.С.Лихачьова». 

Щодо України, то нині географія культури  є найменш теоретично 

розробленою  галуззю української суспільно - географічної  науки. Досі не 

сформовано усталеного підходу до питання про обʼєкт í предмет 

дослідження, зміст і структуру дисципліни, її місце в системі географічних 

наук. наука перебуває на стадії становлення,  a сфера культури як і сама 

категорія «культура» – досить складні системні утворення. В історії розвитку 

української географії культури І. Ровенчак виділяє кілька періодів – 

середньовічний (ХІІ – ХVІІІ ст.), новий (ХІХ – сер. ХХ ст.) і новітній 
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(сер.ХХст.– наш час) [107,c.15].  Перші кроки геокультурних досліджень в 

Україні повʼязані із історико -  етнографічними працями В. Рубана, Я. 

Марковича, П. Чубинського, М. Грушевського. С.Рудницький [107,с.10].  

виокремлював цей напрям досліджень у праці «Нинішня географія» (1905р.), 

вважаючи «географію культури» складовою  антропогеографії, яка вивчає 

розмішення і географічну сутність різних країв та народів земної кулі.  В. 

Кубійович вивчав історико - ентографічні регіони України, процеси міграції  

тощо [132, c.126– 127]. У 1990 - х рр. в Україні відбувається процес 

відродження культурно- географічних студій на теоретико- методологічній 

основі. Відповідні дослідження розгорнулися на географічних факультетах 

Київського (О.Любіцева), Львівського (О.Шаблій, І.Ровенчак) та Одеського 

(О.Топчієв) університетів. Сучасне повернення до географічних досліджень 

культури пов’язано з певним етапом суспільного розвитку, відповідною 

увагою до власної культурної і наукової спадщини.  

У вітчизняній науці географію культури зазвичай визначають як 

суспільно- географічну науку у складі соціальної географії разом з 

географією населення, рекреаційною,  медичною географією тощо. На думку 

М. Пістуна, культура– складова сучасного суспільного життя, що охоплює 

всі інтелектуальні прояви цього життя. Об’єктом вивчення географії 

культури є територіальні комплекси (системи) культури [92,c.77]. Головним 

завданням є виявлення особливостей територіальної організації культури, розвитку і 

взаємодії культурних обʼєктів з іншими елементами територіальної  організації 

суспільства, розробка наукових засобів управління просторовими культурними 

процесами. О.Любіцева визначає географію культури як  галузь географічних 

знань про просторові аспекти буття культури. Предметом її дослідження є 

форми просторової організації культури, сформовані в процесі трансформації 

традиційної культури в сучасну [61,c.50]. Основи структуризації науки 

розробив  І. Ровенчак. Вчений визначив її головні галузі– етногеографія 

культури (етнокультурна географія), географія релігії (сакральна географія), 

історична географія культури (історико -  культурна географія) і три 



29 
 

неголовні - культурно - географічна топоніміка, антропологічна географія 

культури, інкультураційна географія [107, c.15]. Доцільним є зауваження 

О.Любіцевої щодо необхідності структурування науки на 

загальногеографічному предметі дослідження – процесі взаємодії суспільства 

і природи. Так у структурі науки існує три компоненти: географія релігії;  

географія мистецтва;  географія способу життя [61, c.49]. 

В межах вітчизняної географії культури існує низка теоретико- 

методологічних та практичних завдань (рис.1.2.). 

 

Рис.1.2. Пріоритетні завдання вітчизняної географії культури  

(побудовано автором за [62,c.17, 36,c.210]). 

Становлення теоретичної бази сприятиме інтенсифікації практичних 

досліджень. В межах креативних творів передбачається поява нових 

географічних жанрів опису місць та ландшафтів, що межують з описами 

подорожей, мемуарами та просторовою історією. Так наука  зможе більше 

орієнтуватися на розробку та застосування форм культурного спадку, 

залишаючи за собою функцію накопичення та реалізації культурного 

потенціалу з метою збереження ідентичності нації. 

Традиційна культура кожного народу має певні особливості, що 

відбиває специфічний способом його життєдіяльності. На нашу думку, у 

традиційній культурі  євреїв в Європі можна виділити наступні   особливості: 
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визначений рід занять (через численні обмеження та заборони, основними 

заняттями були ремесло і торгівля, частина займалася підприємництвом і 

лихварством, вільними професіями); проживання на замкнутій території 

(більшість євреїв жило замкнутими громадами (кегіла) в міських кварталах 

(гетто) в Італії і Німеччині, худерія (жудерія) в Іспанії та Португалії, штетли 

(межа осілості Російської імперії тощо); визначення загальноєврейських рис  

матеріальної культури приписами юдаїзму (кашрут в їжі, обовʼязкове 

покриття голови для чоловіків і заміжніх жінок і ін.); вплив мов релігійних 

канонів юдаїзму (івриту, арамейської) на всі єврейські мови і діалекти 

(єврейсько - італійська – мова євреїв Італії; єврейсько- каталанська – мова 

євреїв– вигнанців зі Східної Іспанії; ідиш – мова ашкеназьких євреїв тощо; 

очолення самоврядування (кагалу) економічною елітою  і рабинатом. 

За  останні десятиріччя було опубліковано цілу низку наукових праць, 

де висвітлюються повністю або частково аспекти територіальної організації 

культури (О.Любіцева [61], О.Ріпка [106], К.Дударчук [17], К.Поливач [95]. 

Актуальними є вивчення соціокультурних аспектів територіальної 

ідентичності населення (Я.Олійник i О.Гнатюк [85], О.Заставецька [30]). 

Поняття етнокультури та її процесів широко досліджується вченими  інших 

галузей–  історії, філософії, культурології тощо. Серед вітчизняних 

суспільно– географічних досліджень питання етнокультурного потенціалу 

висвітлені недостатньо. Водночас ЕКП визначають важливою складовою 

соціально-економічного [63, с.15]) та економічного потенціалу регіону [118, 

с.44]. Найчастіше  поняття розглядають в дискурсі  розвитку туризму 

(етнічного, культурно - пізнавального) як його конкурентну перевагу [5, 

52,120,126]. 

Останнім часом  у всьому світі, і в Україні зокрема, зростає роль 

етнічної культури в регіональному розвитку території. Збереження 

етнокультурного різноманіття та реалізація  ЕКП здатна перерости в 

конкурентну перевагу. ЕКП є складовою соціально - економічного 

потенціалу регіону поряд із  економічним, рекреаційним, природно - 
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ресурсним, соціально - екологічним, соціально - демографічним, науково - 

технічним, виробничим,  інформаційним, аграрним, трудовим,  науковим,  

соціальним і організаційним потенціалами [37, с.30]. 

Для зʼясування сутності категорії  ЕКП варто звернутися до визначення 

поняття «потенціал». Саме поняття є багатогранним, що пояснюється 

різноманіттям галузей науки та діяльності людини, у яких воно може 

застосовуватися. За визначенням, наведеним у  Оксфордському словнику, 

потенціал–це приховані якості або здібності, які можуть бути розроблені і 

призвести до успіху чи користі в майбутньому [173].У радянському 

енциклопедичному словнику потенціал розглядається з декількох аспектів:  

як потенційна функція, яка характеризує широкий клас фізичних силових 

полів (електричного, гравітаційного тощо); як джерела, можливості, засоби, 

запаси, які можуть бути використані для рішення будь - яких задач, 

досягнення певної мети; як можливості окремої людини, суспільства, 

держави в певній області [113,с.1046].У філософії потенціал визначається як 

здатність речі бути не тим, що вона є, в категорії: субстанції; якості; 

кількості; місця, тобто здатність здійснювати відповідно «рух» або «процес» 

[104,с.14]. В економіці потенціал досліджують із декількох аспектів: як 

сукупність наявних ресурсів [93,с.3], [119, с.64]; як здатність продуктивних 

сил до досягнення певного ефекту [59, с.67]; як результат економічних і 

виробничих відносин між суб'єктами господарської діяльності [124, с.75;111, 

с.14]. 

Зважаючи на наведені вище визначення, можна стверджувати про 

відмінність між  поняттям «ресурс» – як тим, що вже використовується, та  

поняттям «потенціал» –  сукупністю наявних факторів, які можуть бути 

використані  для досягнення певної мети, результату. На думку 

С.Панікарової та Л.Ангажинової,  у підвищенні конкурентоспроможності 

ряду регіонів в умовах глобалізації та становлення постіндустріального 

суспільства, ЕКП можна розглядати  як економічний ресурс, який виступає в 

матеріальній і нематеріальній формах і створенні умов для соціально - 
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економічного розвитку регіонів та підвищення якості життя населення [89, 

с.321]. Водночас при дослідженні ЕКП регіону, автори не приділяють 

достатньої уваги території регіону та просторовим формам організації 

етнічної культури. 

 На нашу думку,  ЕКП визначається як сукупність матеріальних і 

нематеріальних об’єктів  і засобів традиційної культури, сформованих на 

певній території в процесі  етнокультурогенезу, які  можуть бути використані 

для задоволення потреб людей і підвищення конкурентоспроможності 

регіону. Структурними складовими ЕКП є: історико-культурний, 

інноваційно-комерційний, соціально-економічний, духовно-культурний, 

національно-культурний, виробничо-технологічний, організаційно-

управлінський, біосоціальний, інвестиційний та меценатський, соціально-

культурний, освітньо-науковий потенціали (рис.1.3. )  

 

 

Рис. 1.3.Функціонально- компонентна структура ЕКП (Авторська розробка) 
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Одним із основних постає соціально - економічний компонент, що  

характеризує кількість населення певного етносу та його професійний склад. 

Історико - культурний компонент включає матеріальну культуру:внесені до 

реєстру рухомі та нерухомі матеріальні обʼєкти історико - культурної 

спадщини, а також нововиявлені пам’ятки та технології. 

Нематеріальна культура включає ментальні  та чуттєві здобутки етносу,  

віртуальні та латентні об’єкти   етнокультурної спадщини. Організаційно - 

управлінський компонент включає установи та  структурні підрозділи, що 

здійснюють організаційно - управлінську діяльність у сфері етнічної 

культури.Духовно - культурний компонент включає особливості форм і 

виявів релігійної свідомості територіальних спільнот людей та  

включає: релігійні традиції та свята, культові споруди  і місця (храми, 

молитовні будинки, капища, місця паломництва), релігійні організації. 

Виробничо - технологічний компонент формує конкурентоспроможність 

засобів виробництва (споруд, обладнання) та технологічних способів 

(технологій), що взаємоповʼязані із  галузями, підприємствами та товарами 

етноекономіки та релігійної економіки. Тому компонент включає, 

насамперед, підприємства та організації з продажу етнічної (сувенірної) та 

релігійної продукції. Інвестиційний компонент проявляється в інвестиційній 

привабливості елементів етнокультурної спадщини, та в можливості 

залучення інвестицій з країн (регіонів) етнічної,  культурної, лінгвістичної та 

релігійної близькості.  Меценатський компонент відноситься до добровільної 

безкорисливої діяльностьі фізичних осіб у матеріальній, фінансовій та іншій 

підтримці набувачів благодійної допомоги. Компонент включає інвестиційні 

проекти, що пов’язані із етносом та етнокультурною спадщиною. 

Біосоціальний компонент  включає культурно - історичні та інші обʼєкти, 

пов’язані з певним життєвим циклом тієї чи іншої видатної особи 

(народження, діяльність, перебування, смерть, поховання) [6,с.69].  

Національно - культурний компонент включає відмінності певного етносу 

(усні традиції та форми вираження, виконавські види мистецтва;соціальні 
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практики, свята тощо). Зазначений компонент проявляється у обʼєднанні 

представників етносу задля досягнення певної мети (економічної, культурної, 

соціальної тощо) та полягає у діяльності національно - культурних товариств, 

політичних, економічних та громадських організацій. Компонент також може 

включати діяльність із збереження і популяризації культурної самобутності 

та організацію різноманітних подій культурно життя етносу із регулярною 

періодичністю проведення (фестивалі, ярмарки,виставки тощо). Соціально- 

культурний компонент включає заклади соціокультурного обслуговування 

населення– культурно- пізнавального, видовищного та дозвілєвого 

характеру,  різноманітні за функціональним призначенням, статусом, 

організаційно- правовою формою господарювання. Освітньо- науковий 

компонент включає заклади позашкільної, середньої,  вищої  та іншої освіти з 

етнокультурним ухилом та науково - дослідні інститути етнокультурного 

профілю. Інноваційно - комерційний компонент проявляється у 

функціонування закладів сфери гостинності з етнічною складовою  

(громадське харчування, готельне господарство), етнокультурних студій, 

салонів, туристичних компаній (екскурсійних бюро), центрів із генеалогічних 

досліджень. 

Локалізація складових ЕКП та їх сполучення формують ТЕКС – 

сукупність взаємопов’язаних наскрізними зв’язками компонентів 

матеріальної та нематеріальної культури, представників етносу та  

інституцій, що взаємодіють у геокультурному просторі, формуючи структуру 

ТЕКС на всіх ієрархічних рівнях (від глобального до локального). На нашу 

думку,  така система може включати наступні компоненти: матеріальну та  

нематеріальну  культуру, носіїв (представників етносу) та інституції [69, c.88] 

(рис.1.4.).Основними елементами матеріальної культури постають  

матеріальні об’єкти:  рухомі  (одяг, предмети народного  побуту, твори 

мистецтва) та нерухомі   (споруди, визначні місця тощо). Важливими є 

технології, що забезпечують етнокультурні  потреби  людства за допомогою 

технічних засобів. 
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Рис.1.4. Структура та внутрішня організація територіальної етнокультурної системи  
 (Авторська розробка) 

                                Умовні позначення  

                           Періодичність виникнення зв’язків: 

 постійні 

 періодичні 

 епізодичні 
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 До елементів нематеріальної культури належать ментальні  та чуттєві 

здобутки (мова, знання, традиції). Віртуальні об’єкти відображають   

етнокультурну спадщину  у технологічній сфері, як правило, через 

компʼютерну  візуалізацію артефактів або віртуальних реалій оточення (3D, 

4D моделювання, графіка та анімація тощо).   

До латентних належать приховані етнокультурні об’єкти, що існували у 

минулому, проте наразі відсутні.  Основним компонентом постають 

представники етносу з їх навичками, здібностями, знаннями і вміннями, що 

передалися спадково як складові етнічної культури. До них належать   

релігійні, національні, регіональні відмінності (усні традиції та форми 

вираження, зокрема мова; виконавські види мистецтва – театр, музика, 

танці;соціальні практики, ритуали і свята; знання та практики, що стосуються 

природи та всесвіту;традиційні ремесла). Включення зазначених компонентів 

в соціально– економічні відносини забезпечує інституційний компонент, до 

якого належать: управлінські інститути - органи державної влади та 

місцевого самоврядування (Міністерства культури, регіонального розвитку, 

адміністрації територіальних органів управління);економічні інститути 

(туристична індустрія з етнічною складовою  (заклади  харчування; заклади 

розміщення;  організації з продажу сувенірної продукції, туристичні 

організації); релігійні  інститути (релігійні організації: релігійні громади, 

управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства 

(місії), духовні навчальні заклади, та  обʼєднання, що складаються з 

вищезазначених релігійних організацій); соціальні інститути (центри 

розвитку народних ремесел та художніх промислів, етнічні клубні 

формування (колективи, гуртки, студії, аматорські обʼєднання),  заклади 

культури  (музеї, клубні заклади (клуби, будинки культури, палаци культури 

тощо), архіви, бібліотеки, театри, історико - культурні заповідники, 

комплекси та парки тощо); освітньо -  наукові заклади (середні, зокрема 

недільні школи  та позашкільні заклади (гуртки,  групи, секції, відділення, 

відділи,  студії та інші творчі обʼєднання)із етнокультурним ухилом, ЗВО та 
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науково - дослідні інститути етнокультурного профілю; інститути 

громадянського суспільства: національно - культурні товариства (асоціації, 

ради, спілки,  альянси,  культурні центри, громади) , громадські організації.  

Територіальна структура ТЕКС представлена  співвідношенням і 

взаємним розміщення суб’єктів етнокультурної діяльності, які функціонують 

на певній території і повʼязані геопросторовими звʼязками 

(етносоціокультурними, організаційно-управлінськими, виробничо-

технологічними, соціально-інфраструктурними, інформаційними та ін., що 

носять постійний, періодичний чи епізодичний характер),  створюючи 

сприятливі умови для задоволення  етнокультурних потреб представників 

етносу. 

ТЕКС  функціонує на підставі організаційних функцій столиці, яка є 

ядром національного господарського комплексу, головним політичним і 

культурним центром, а також центром взаємозв’язків систем розселення 

нижчих ієрархічних рівнів [134, c.227– 230]. ТЕКС  включає  регіональні  

системи розселення (міжобласні та обласні) і локальні (елементарні, кущові, 

районні та міжрайонні). Важливою складовою постають матеріальні 

елементи культурної спадщини, інститути (управлінські, економічні, 

релігійні, соціальні, громадського суспільства). Ядро (поселення і його 

статус) пов’язане із кількістю охоплення населення: міста (центра 

міжобласної системи розселення) – більше 3000000 осіб, міста (міста 

обласного підпорядкування, обласні центри) – більше 200000, міста (середні 

та малі за людністю міста, функції яких перевищуютьрайонний центр) –

20000 – 100000, міста (районні цетри) –2000– 100000, СМТ та малі міста – 

2000 – 20000, сільські населені пункти – 50– 2000 (Додаток Д).  

На нашу думку, функціонально-компонентна структура ТЕКС 

представлена сукупністю взаємопов’язаних і взаємодіючих суб’єктів 

етнокультурної діяльності (закладів, підприємств, установ, організацій, 

товариств, клубних формувань, окремих митців). Системоутворюючими 

галузями постають: етнокультурне обслуговування і етнокультурна освіта, 
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етноекономіка, релігійна економіка, а також етнічна діяльність, національно - 

культурні, громадські та релігійні обʼєднання (рис.1.6).  

Функціонування системи забезпечують різноманітні 

системообслуговуючі галузі: апарат державного управління, торгівля, 

транспорт тощо [73,c.126]. ТЕКС має важливе значення для розвитку 

туризму, що є супутньою галуззю.  

До первинних структурних елементів (суб’єктів етнокультурної 

діяльності), що утворюють функціонально - компонентну структуру, 

належать: заклади, установи, підприємства,організації, товариства, клубні 

формування, окремі майстри та митці. Обʼєднання у підгалузі структурних 

елементів базується на таких ознаках: характер і призначення послуг та 

продукції; організація і технологія виробництва послуг; однорідність 

ресурсів виробництва; наявність внутрішньогалузевих звʼязків; єдиний 

профільний орган управління. Підгалузі формують структурне «ядро» 

системи – внутрішню структуру. Зовнішню структуру складають допоміжні 

галузі, що забезпечують повноцінне функціонування етнокультурної 

системи.   

До чинників, що впливають на змістовну насиченість, внутрішній поділ 

і динаміку розвитку етнокультурної системи регіону впливають: суспільно - 

географічне положення території, зокрема геопросторові взаємовідношення 

«центр ↔ периферія»;  історико -  етнокультурні умови розвитку 

територіальних спільнот;  господарська спеціалізація території; рівень потреб 

населення у етнокультурних благах (обʼєктах та засобах 

задоволення етнокультурних потреб); державна (місцева) політика у сфері 

культури й етнічних меншин; рівень впровадження інновацій; професійно -

кваліфікаційний, освітній, творчий потенціал та рівень самоорганізації 

населення. 
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Рис. 1.6.Функціонально – компонентна структура ТЕКС регіону(Авторська розробка) 

                                 Умовні позначення: 

Етнокультурна система Єврейський ЕКП на період розквіту 
Етнокультурна система Єврейський ЕКП на сьогодні 
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Важливим аспектом постає залучення ресурсів етнокультурної сфери 

для розвитку туризму в регіоні. Поділ геопростору на складові, котрі 

виокремлюють за наявності спільних ознак або певної спеціалізації 

туристично– рекреаційного господарства, подібності ресурсів і подібності 

перспектив розвитку туристичної сфери. Процесу регіоналізації загалом і 

господарської діяльності туристичної сфери зокрема притаманні певні 

принципи [51, c.172]. Професором  О.Шаблієм виокремлено дві групи 

принципів – загальні й конкретні. На нашу думку, із загальних принципів 

найбільш важливим постає принцип історизму, що передбачає врахування 

його поєднаності у часі й просторі, зокрема періодів існування – зародження, 

розвитку і трансформації у район нової якісної зміни. Конкретні принципи 

дають пояснення, за котрими законами й закономірностями здійснюється 

територіальна організація суспільства, а також чинники районоутворення. З 

конкретних принципів, одним із найважливіших  постає принцип 

конструктивності, що  передбачає розроблення регіональної туристичної 

політики; формування мережі туристичних районів країни, групи країн; 

розвитку конкретних територій тощо. Принцип економічної (соціальної або 

екологічної) ефективності є актуальним, оскільки, окрім соціальних  функцій, 

туризм характеризується також економічною ефективністю. Щодо 

екологічної ефективності, то вона цілковито пов’язана із економічною 

ефективністю, оскільки збереження природного довкілля є гарантією 

успішного (економічно ефективного) функціонування туристичної галузі. 

Принцип спеціалізації передбачає врахування дії закону територального 

поділу праці й закономірності територіальної спеціалізації. Принцип 

комплексності в туризмі, як і кожної іншої галузі, базується на врахуванні 

географічного поділу праці.  

На думку С. Кузика, територіальну структуру туристичного простору 

визначають поєднанням туристських пунктів, центрів, вузлів, районів, 

регіонів, що формуються під впливом найрізноманітніших чинників, 

унаслідок територіального поділу праці. В основу виокремлення зазначених 
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поєднань покладено такі ознаки: спільність території; рівень зосередження 

туристичних закладів; інтенсивність зв’язків між елементами територіальних 

поєднань, здійснюваних за допомогою туристських маршрутів та об’єктів 

інфраструктурного забезпечення; обсяги продукованих послуг [50].  

На нашу думку, за кількісними та якісними (стан, рівень атрактивності) 

параметрами можна виділити наступні елементи територіальної структури 

ТЕКС регіонального рівня: 1) потенційний  етнокультурний пункт– 

поселення (місцевість), в якому розташований окремий не збережений 

(латентний) або напівзруйнований етнокультурний об’єкт, що не  має  

зв’язків із наявними туристичними ресурсами; 2) етнокультурний  пункт– 

поселення (місцевість), в якому наявний окремий  збережений або 

відновлений етнокультурний об’єкт, що  має слабкі епізодичні або 

періодичні зв’язки із туристичними ресурсами. За інтенсивністю зв’язків ці 

пункти можна ранжувати на пункти І-го рангу (високої інтенсивності 

етнокультурної діяльності) та ІІ-го рангу (помірної інтенсивності); 3) 

етнокультурний центр – поселення з кількома збереженими або 

відновленими етнокультурними об’єктами, наявними туристичними 

ресурсами та туристичною інфраструктурою, пов’язаними тісними 

періодичними та повсякденними зв’язками. 4) етнокультурні «кущі» – 

територіальні утворення, сформовані взаємодією етнокультурних центрів  з 

етнокультурними пунктами; 5) етнокультурний вузол –  сукупність 

етнокультурних центрів, що  тісно взаємодіють на компактній території 

(рис.1.5.).    

ЕКП території може по- різному проявлятися на різних рівнях 

економіки. На мікрорівні  етнокультурна спадщина  є ресурсом реалізації 

особистості як в повсякденному, так і суспільному житті. ЕКП населення 

реалізується в продукції і послугах, сприяє зростанню його 

конкурентоспроможності та збільшенні прибутку. На мезорівні 

етнокультурна спадщина здатна формувати  унікальний вигляд території, що 

проявляється в специфіці економічної діяльності, її привабливості та 
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конкурентоспроможності. Реалізація ЕКП дозволяє забезпечити комунікацію 

між активними субʼєктами місцевої громади, що сприяє формуванню 

спільних інтересів та цілей. На макрорівні етнокультурна спадщина підвищує 

конкурентоспроможність економіки країни через ресурс мультикультурності, 

беручи участь в побудові міжнародних звʼязків [66, c.113]. 

 

 

.  

Рис. 1.5.  Етапи формування та внутрішня організація елементів 

територіальної структури ТЕКС (Авторська розробка) 
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ЕКП має декілька основних функціональних завдань(табл.1.1.). Окрім 

посилення відчуття приналежності до певного етносу, збереження 

етнокультурної спадщини та ін., завдання полягають, зокрема і в підвищенні 

соціально - економічної конкурентоспроможності регіону. 

Таблиця 1.1. 

Функціональні завдання ЕКП (Авторська розробка) 

Функціональне 

завдання 

Значення 

зберігаюче збереження матеріальної та духовної етнокультурної спадщини 

ідентифікуюче посилення відчуття приналежності до певного етносу, культивація 

етнокультурної гідності 

інтеграційне  полягає в обʼєднанні представників етносу у цілісне співтовариство, 
яке функціонує як живий організм 

розподіляюче інформація і знання передаються і, як економічний ресурс, приносять 

вигоди носіям 

освітньо- виховне формування всебічно розвиненої особистості з толерантним 
відношення до представників різних етносів 

пізнавально-

туристичне  

розвиток туризму на базі етнокультурних ресурсів території 

духовно-
просвітницьке  

створення умов для відродження і розвитку релігійного життя 
територіальних громад 

трансляційне передача соціального-культурного досвіду етносу від одного 

покоління людей до іншого 

соціально-
економічне 

пов’язане із підвищенням соціально- економічної 
конкурентоспроможності регіону. 

 

Компоненти  ЕКП можуть реалізуватися в багатьох напрямках, 

створюючи різноманітні можливості  для регіону. Спектр напрямків 

реалізації ЕКП варіюється від покращення соціально -  економічної ситуації в 

регіоні до збереження та розвитоку культурної самобутності етносу, 

формування толерантності та взаємоповаги у представників різних народів  

[89, c.321]. (табл. 1.2.) 

Таблиця 1.2. 

Напрямки та результати реалізації ЕКП (Авторська розробка) 

Напрямки  Результати 

Підтримка та розвиток 
етнічних груп  

 

Реалізація в регіоні державних цільових програм, проектів 
міжнародних фондів та ін., що направлені на збереження та 

розвиток культурної самобутності етносу 

Поліпшення міжнародних 
та міжрегіональних 

звʼязків з етнічно 

близькими народами 

Збільшення обсягу міжнародної торгівлі, обсягу іноземних 
інвестицій, формування толерантності та взаємоповаги у 

представників різних народів тощо 
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Продовження табл.1.2. 
 

Розвиток туризму 
 

Збереження, відновлення та підтримка об’єктів етнокультурної 
спадщини,збільшення кількості туристів, зростання  доходів 

від туризму,  

створення нових робочих місць,формування унікального 

диверсифікованого турпродукту тощо 

Розвиток етноекономіки та 

релігійної економіки 

Зростання обсягів виробництва і торгівлі товарами релігійного 

призначення та етноекономіці, збільшення кількості зайнятих в 

етноекономіці, відродження традиційних промислів і ремесел 

Формування або посилення 
регіональної ідентичності 

Зміна міграційного балансу, зростання інвестицій тощо 

Розвиток інфраструктури, 

комунальних служб, 

транспортної системи 
території 

Покращення та модернізація інфраструктури,комунальних 

служб, транспортної системи, поліпшення зовнішнього 

естетичного вигляду території  

 

Отже,  реалізація ЕКП та   окремих його компонентів забезпечує 

формування та підтримку механізмів саморозвитку етнічних спільнот 

держави, та сприяє підвищенню конкурентоспроможності регіону, залучаючи 

додаткові кошти на його розвиток. 

 

1.2. Територіальна етнокультурна система єврейського етносу в 

Європі та Україні 

Євреї, вихідці з древнього Єврейського царства, були переселені в 

Вавилонію після того, як єврейське царство було завойованого вавилонським 

царем Невуходоносором II. Так було покладено початок єврейської діаспори.  

В умовах діаспори іудаїзм зіграв головну роль в самозбереженні євреїв як 

етносу, виконуючи етноконсулідуючу функцію. Завдяки завоюванню 

Александра Македонського, між Сходом та Заходом встановилися міцні 

торгові та інші звʼязки, що сприяло розповсюдженню євреїв у західній 

частині Середземного моря. В ІІ ст. до н. е. євреї зʼявилися в Європі – у 

Греції, Македонії та Римі.  

В середньовічній Європі єврейські меншини  формували власні 

громади, оточені християнами. Церква часто була нетерпима до єврейської 

віри.  В деяких країнах приймалися закони, що обмежували євреїв в правах, 

або навіть змушували покинути країну (Англія – 1290р., Франція –1394р., 
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Іспанія–1492р. тощо) [58, c.334– 373]. Інколи євреїв змушували  жити на 

відокремлених вулицях, які називались «гетто». Близько 1100 р. армії 

християнських країн перетнули Європу. Папа Римський закликав їх прогнати 

мусульман з Єрусалиму. На своєму шляху вони атакували усіх невіруючих, а 

в Європі їх головною ціллю стали євреї. У XIVст. в Європі вибухнула 

епідемія чуми. Страх, упередження і неосвіченість призвели до 

обвинувачення  євреїв у поширенні хвороби.  У Європі існувало багато 

заборонених для євреїв професій. Аби практикувати їх, потрібне було 

членство в гільдії, здобути яке могли  лише християни. Євреї ставали 

лікарями, торговцями або шліфувальниками діамантів. Дуже довго  професія 

позичання грошей була заборонена християнам. З цієї причини володарі 

Іспанії та Польщі мали євреїв за консультантів з грошових питань. Деякі 

євреї на цьому збагатилися, та більшість були простими торговцями. 

Пізніше, коли християнам дозволили ставати банкірами, вони намагалися 

позбавитися єврейської конкуренції, звинувачуючи євреїв у здирництві.  

У ХІХ ст. ідеали свободи та рівності, проголошені Французькою 

революцією, швидко поширювалися Європою. Гільдії перестали бути 

виключно християнськими. Гетто було скасовано. Євреям дозволялося 

вчитися в університетах. Як і єврейські торговці та промисловці, єврейські 

науковців та митці зробили свій внесок у розвиток Європи. Проте 

дискримінація євреїв не скінчилася. Близько 1880 р. ненависть до євреїв 

отримала в Німеччині спеціальну назву: антисемітизм. Антисемітським 

рухом називали себе німці, що всіляко утискали євреїв.  

Коли у 1933 р. націонал- соціалісти прийшли до влади, німецькі євреї 

одразу зіткнулися з дискримінацією та насиллям. У 1935 р. були прийняті 

нові «Нюрнберзькі» закони. Євреї більше не мали рівних прав з 

неєврейськими громадянами. Євреїв швидко ізолювали від решти населення. 

Так сталося в усіх країнах, окупованих Гітлером після 1939 р. Чисельність 

єврейського населення з 1939р. стрімко знизилася і продовжує зменшуватися 

у всіх досліджуваних країнах (Додаток Е). Якщо у 1939р. максимальний 
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відсоток становили євреї в Польщі– близько 9%, то в 2016р, як і в більшості 

досліджуваних країн, він не перевищує 0.1%. Убивство єврейського 

населення різних країн Європи, яке скоїла нацистська, гітлерівська 

Німеччина за допомогою представників інших окупованих  країн у роки 

Другої світової війни, дістало назву Голокост. В івритомовній літературі 

використовують термін «Шоа» (нещастя). За доби нацизму  і в період війни у 

27 країнах  європейського континенту було знищено 6  млн європейських 

євреїв, серед них майже 1.6  млн з України [35, с.15].    

На нашу думку,  в організації життєвого простору євреїв в Україні, 

можна виділити такі типи поселень: єврейські квартали, гетто, землеробські 

колонії та штетли (містечка). Внаслідок  соціально- побутових і релігійних 

особливостей, євреї селилися компактно завжди і у всіх місцях свого 

проживання. Протягом століть євреї селилися, хоча і не завжди добровільно, 

в спеціально визначених  кварталах- вулицях або районах міст, відведених 

владою для проживання євреїв. Єврейські квартали існували вже в 

Олександрії в І ст. н. е.,  Римі та інших містах Італії. Дотепер у багатьох 

європейських містах збереглися вулиці з назвами, що нагадують про це: «Рю- 

де- Жюіф», «Худеріа», «Юденгассе».  

Ранні згадки про появу євреїв на території сучасної України  

відносяться до IV ст. до н.е. Вони селяться переважно  в Криму і серед 

грецьких колоній на північно- східному узбережжі Чорного моря. Після 

розділу у 395 р.Римської імперії на Східну зі столицею у Константинополі 

(Візантію) і Західну зі столицею в Римі,єврейські громади формуються  у 

стратегічно важливихдля Візантії регіонах півострова –  Херсонесі, Боспорі і 

Південно- Західному Криму. Частина євреїв мігрують в долину трьох 

великих річок – Волги, Дону й Дніпра, де підтримують активні економічні і 

дипломатичні відносини з Візантією, Персією і Хазарією.З приходом у Крим 

хазарів в кін. VII –  поч. VIII ст. почався новий період в історії євреїв. 

Практично вся Лівобережна Україна, як певно і Київ, з кін. VII – сер.X 

ст. входили до складу Хозарського каганату – держави, що існувала з другої 
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пол.VII ст. до 965р. Євреї мали свободу пересування і торгівлі. За часів 

розквіту до каганату належали території Передкавказзя, Нижнього і 

Середнього Поволжя, сучасного Північно- Західного Казахстану, Приазовʼя, 

східна частина Криму, а також степ і лісостеп Східної Європи до 

Дніпра.Через Хозарію проходило кілька великих торгових ш ляхів. В кін.IX 

ст. загострення військово - політичної ситуації в Східній Європі та 

військовий похід Київського князя Святослава у 965 р.поклали кінець 

існуванню каганату. Після його загибелі єврейське населення зберігається у 

прибережних містах Криму та Таманського півострова.  Деяка частина 

переселяється до міст Прикаспію, Закавказзя, Середньої Азії та Близького 

Сходу, інша  зʼявляється в містах Київської Русі, зокрема, у Києві. 

На території Київської Русі євреї були вільними людьми, займалися 

торгівлею та зазвичай сповідували юдаїзм. Найдавнішим документом, що 

засвідчує присутність єврейської громади у Києві, є «Київський лист», 

датований Х ст. В XI ст. в руському праві зʼявляються елементи 

обмежувального щодо євреїв законодавства. Зміцнення системи державного 

управління, зокрема поява усталених законів – «Правди Ярослава», сприяє 

збільшенню кількості євреїв. В кін. XI ст. у Західній Європі відбуваються 

погроми та вигнання єврейських громад, спровоковані хрестовими походами. 

Частина євреїв Європи намагається переселитися на територію Русі. В кін. 

X– поч. XI ст.розвинута торгівля стимулює спілкування між євреями різних 

громад. За правління В. Мономаха євреїв було вигнано з Києва, однак через 

кілька років вони  повертаються. Монгольське завоювання Криму і Київської 

Русі принесло процвітання єврейській общині аж до Литовсько - татарської 

війни 1396– 1399 рр. [162].  

На західних територіях Галицько - Волинський князь Д. Романович та 

Волинський князь В. Василькович відносилися досить прихильно до євреїв  і 

використовували їх для справ в торгівлі і фінансуванні. Євреї часто 

призначалися на адміністративні та фінансові посади. Волинські князі давали 

змогу зводити синагоги, школи, молитовні тощо. Переселення євреїв на 
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західноукраїнські землі посилилося за татаро- монгольської навали. Після 

татаро - монгольської навали, за винятком Галицько -  Волинського 

князівства, міста перебували в запустінні, економічне життя і торгівля 

переживали занепад. За таких умов євреї, які займалися переважно 

торгівлею, були змушені емігрувати до інших країн. Новий період єврейської 

історії на українських теренах розпочинається вже за литовсько- польської 

доби. 

У ХІІІ – ХІV ст. через низку економічних, юридичних та ідеологічних 

причин центри проживання європейських євреїв переносяться із заходу на 

схід Європи. В більшості європейських країн відбуваються виселення або 

християнізація євреїв. Після Люблінської унії 1569р.українські землі 

переходять під польське адміністрування. Межею міграції євреїв на сході 

стає кордон з Московією, де з XVст. проживання євреїв заборонено. Привілеї 

1367 р. та 1388р., крім регулювання прав та обовʼязків єврейської громади, 

підпорядковують її  королівському або великокняжому суду. Основою 

організації єврейських спільнот - кагалів, були привілеї від короля, угоди між 

громадами та воєводами, закони, визначені Галахою і кодексом  «Шульхан 

Арух». Єврейські самоврядні структури мали виконавчі, законодавчі 

(релігійні) і репрезентативні функції,здійснюючи посередництво між 

єврейським населенням та місцевою адміністрацією.Керівництво життям 

єврейської громади здійснювалося кагалами, які складали в державні округи 

з окружними сеймиками, а ті – в загальноєврейський сейм–Ваад  [42, с.455]. 

У XVст. в значній кількості євреї зʼявляються у  Великому князівстві 

Литовському. Його перші правителі дозволили еміграцію євреїв із сусідніх 

німецьких земель.  Вважається, що князь Гедемін дарував їм привілегії  у 

1323 р. – у рік заснування Вільнюса. Його політику продовжив князь Вітовт, 

який у 1388р.  надав євреям землі в Брест - Литовську, Тракаї, Панівежисі. 

Відтоді до  XVІІІст. єврейське населення Литви постійно зростало.За перших 

князів переселенці загалом проживали  в містах та  були досить заможними. 

Пізніше зʼявилися і незаможні представники, які селилися в містечках, де 
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найперше будували синагогу. Переселенці контактували з сусідами, але 

намагалися жити ізольовано. Самих себе вони називали ашкеназами, а сусіди 

називали їх литваками. Ця назва не була образливою та визначала євреїв, які 

мешкають у Литві. На той час до Литви відносили також українські – 

волинські та подольські  землі [46, с.26]. 

У 1495 р.приймається указ про виселення юдеїв з Великого князівства 

Литовського  та про передачу їхнього майна на користь держави. Згодом 

євреї отримують дозвіл  повернутися. У 1569р. землі князівства Литовського  

відійшли до Польщі, а Литва увійшла до складу об’єднаної держави – Речі 

Посполитої. Юдеїв з  польської частинми держави литваками називати 

перестали. Ця назва закріпилася лише за вихідцями з литовських та 

білоруських земель.Після вигнання, євреї прямують до Польщі, де діє  

обмеження на їх проживання в містах.У приватних містечках та селах 

створюються широкі можливості орендарства та посередництва в торгівлі 

сільськогосподарською продукцією, зокрема через систему ярмаркового 

продажу. У XV– XVI ст. це і стало поштовхом для формування штетлів 

(єврейських містечок). На відміну від єврейських кварталів і гетто, штетли  

були формою поселення, що виникла природно. Поміщики передавали 

ключові економічні функції єврейським орендарям. Розширення  

співдружності в бік сходу після 1569 р. співпало зі зростаючим ринком 

деревини, зерна, худоби і шкірсировини, хутра в Західній і Центральній 

Європі. Багато з таких населених пунктів перетворювалися на штетли, 

більшість жителів яких за родом своєї діяльності (оренда поміщицьких 

маєтків, скупка сільськогосподарських продуктів, різні ремесла), та за 

способом життя були повʼязані з селом.  

На формування штетлів вплинула сукупність історико- політичних 

(розпад Речі Посполитої;  численні обмеження з боку Російської Імперії, 

зокрема встановлення Смуги осілості; масові виселення євреїв з 

прифронтової смуги; конфлікти із місцевим населенням, зокрема хвилі 

погромів; події Першої та Другої світових війн; Жовтнева революція і 
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громадянська війна; Голокост; і в більш пізній час–зростаюче  значення 

відносин між містечком і його емігрантами з інших країн, та хвилі  міграцій 

за кордон); історико - культурних (компактне розміщення єврейського 

населення, його релігія, професії, мова і культура); та соціально-економічних 

факторів (взаємоповʼязана мережа економічних і соціальних відносин з 

місцевими жителями неєвреями;  розроблена система оренди в Речі 

Посполітій; соціально -  економічна політика радянської влади [75, с.121]. В 

межах   географічних кордонів існували  спільні риси  між штетлами, проте  в 

межах регіону містечкове життя відрізнялося. Сильний вплив мали  

відносини з сусідніми міськими центрами і сільськими поселеннями, їх 

географічне розташування, політичний суверенітет тощо).  

Речі Посполитої, численні обмеження з боку Російської Імперії, 

зокрема встановлення Смуги осілості),  соціально-економічними (розроблена 

система оренди в Речі Посполітій, торгово-економічні звʼ язки із селами, 

транспортні шляхи), природно-географічними (планувальна структура 

поселень) факторами. 

Єврейські громади в штетлах  підпорядковувалися великим кагалам, 

але з часом, отримували можливість встановлювати власні принципи 

співжиття (особливо в містечках, цілком заселених євреями).Економічна 

конкуренція з боку християн в старих містах в західній і центральній частині 

Польщі, та ненависть до євреїв з боку церкви і гільдій стимулювали євреїв  

мігрувати до містечок в менш розвинених східних районах (нині території 

східної Польщі, України, Білорусі і Литви). Головні осередки освоєння 

сільськогосподарських територій формуються на Брацлавшині, Київщині, 

Задніпровʼї. У ХV– ХVІст. переосмислюються небажані для християн види 

діяльності, що призводить до заборон та обмежень єврейських підприємців. 

З 1650 – х рр. з  більшості міст королівського підпорядкування  євреї 

виселяються або обмежуються єврейськими кварталами.Вводяться 

обмеження на виконання послуг, торгівлю, ремісництво. Зубожіння 

селянства виливається в низку козацьких повстань, що у 1648 р.переростають 
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у Національно - визвольну війну. Внаслідок війни було винищено близько 

300 єврейських громад, насамперед, на Поділлі, Волині та Лівобережній 

Україні.Після перемирʼя 1667р. між Московією та Польщею кордон заборони 

на проживання юдеїв розширюється, охопивши територію козацької 

автономії у складі Московської держави. На решті земель поновлюється 

функціювання громад, зокрема і на Поділлі після переходу в 1672 р. під 

владу Османської імперії. У  1764 р. було ліквідовано Ваад. Зменшення 

євреїв у 1770 - х рр. до 120 тис.осіб викликано, зокрема  спалахом чуми, що 

охопила регіон,  переорієнтацією напрямку міграційних процесів внаслідок 

дозволу на поселення євреїв у Новоросійському краї, звільнення територій 

після ліквідації Запорізької Січі, захоплення російськими військами Криму та 

державною нестабільністю в  Речі Посполитій. Репресії проти місцевого 

населення посилили гайдамацький рух і викликали Коліївщину – найбільше 

селянське повстанняз переслідуванням євреїв, повʼязане з іменами Залізняка і 

Ґонти. Деякі євреї, щоб уникнути переслідування, приймали християнство.За 

переписом 1787р. кількість євреїв зросла до 125 тис. осіб [80, с.57].  За 

професійним складом у містах більшість з них є  шинкарями, корчмарями, 

купцями та  ремісниками. 

У другій пол. XVIIІ ст. із розвитком єврейських громад влада Вааду та 

кагалів була підірвана. На хвилі месіанських очікувань зʼявилися 

Саббатіанський рух та франкізм. У XVIII ст. альтернативою попереднім 

течіям та  кагальному управлінню стають хасидські спільноти, які очолювали 

цадики (праведники).Засновник хасидизму (від івр.«хасид» – благочестивий) 

Ізраель Баал Шем Тов  оголошує, що праведником є той, хто справами втілює 

Закон у життя.Хасидизм не скасував жодної з наріжних засад юдаїзму і 

швидко охопив третину світового єврейства. Проте зʼявляються і противники  

нового вчення–міснагдім, для яких головною є равіністична вченість. 

Автономна структура єврейського самоврядування та сприяння польської і 

литовської   державної адміністрації стали  запорукою розвитку єврейських 

громад.Однак  ізольованість  стосовно місцевого  населення через ідеологічні 
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протистояння неодноразово призводила до трагічних наслідків.З розпадом 

Речі Посполитої в кін. ХVІІІст. найбільша в світі єврейська громада 

перейшла під російське, австрійське і пруське панування.  

Період австрійського панування розпочався внаслідок поділу Польщі у 

1772 р. Галичина була приєднана до Австрії, яка 1774 р. окупувала й 

Буковину. Під владою Австро - Угорщини західноукраїнські землі 

залишалися до її розпаду в 1918р. та утворення Західноукраїнської Народної 

Республіки. Галичина була об’єднана з частиною польських земель в один  

край – Галичину. Північна Буковина і частина румунських земель входили до 

складу єдиного Герцогства Буковини, а  Закарпаття – до Угорщини під 

владою Габсбургів. Єврейське населення території, захопленої Австрією у 

1772 р., налічувало 171 851 осіб [80, с.98].  Найбільшу частину складали 

ремісники, купці та крамарі, а також зайняті у сільському господарстві. 

Політичних прав єврейське населення не мало, а решта прав були вкрай 

обмежені.У1773р. відбулося значне збільшення податків та обмеження 

економічної діяльності. Вся провінція була поділена на 6 округів, у кожному 

з яких євреї підпорядковувалися «Єврейській ординації», що складалася з 

представників усіх кагалів і старшини. Очолювала галицьке єврейство 

«Єврейська дирекція». Згідно Патенту 1781 р.євреї могли орендувати землі 

для ведення господарства, розширювалися можливості для економічної 

діяльності. Наступні укази  ліквідували автономії кагалів і «Єврейської 

дирекції» та забовʼязали  єврейських юнаків до військової служби. Патент 

толерантності 1789р. містив обмеження, зокрема на проживання в містах.  

У 1846 р. єврейське населення Галичини складало 335 тис.осіб [80, 

с.101].   У Львові, Самборі, Перемишлі та інших містах євреї жили в гетто. У 

революційних подіях в  Галичині в1848– 1849 рр.,окрім інших народів, брали  

участь і євреї. Унаслідок австрійський уряд запровадив податки, заборонив 

євреям  проживати у великихмістах, скасував виборчі права тощо. У  1900р. в 

Галичині мешкало 811 122 євреїв, які переважно були задіяні у 

промисловості, торгівлі, складали значну частку банкірів і буржуазії, близько 
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2% – у сільському господарстві. Напрям міграцій євреїв спочатку був 

спрямований в інші регіони імперії, а згодом і до інших країн. Упродовж 

1880 – 1910рр. з Галичини емігрувало більше 237 тис. євреїв. У 1900р.на 

Закарпатті мешкало 75 тис. євреїв, і Північній Буковині – 68 100, де вони 

становили  14% від усього населення цих регіонів [80, с.106].  Значний вплив 

на розвиток єврейських політичних рухів мали хасидизм і Гаскала. Більшість 

євреїв знаходилися під впливом ортодоксів-хасидів. Їм протистояла 

єврейська інтелігенція, схильна до реформованого юдаїзму та асиміляції.  

З розпадом Австро- Угорщини був  зруйнуваний традиційний спосіб 

життя єврейства. На окупованих територіях Східної Галичини та Буковини 

російською владою було створене Тимчасове військове генерал- 

губернаторство Галичини та Буковини. Вступ російських військ на ці 

території супроводжувався погромами, вбивствами євреїв, нищенням синагог 

тощо. Зі Східної Галичини вимушено емігрувало близько 400 тис. євреїв [80, 

с.114].   На поч. 1915р. розпочалися масові висилки євреїв з Галичини та 

Буковини переважно до віддалених губерній Російської імперії. Воєнні дії 

послабили активність єврейських політичних партій і кагалів. 

Масове розселення євреїв на українських етнічних землях було 

зумовлене поділами Польщі 1772, 1793, 1795 pp., унаслідок яких частина 

польських територій увійшла до складу Російської імперії. Вже на поч. XVII 

ст. в Україні мешкало близько 120 тис. євреїв. В сер. XVIII ст. на Київщині, 

Брацлавщині, Поділлі, Волині їх кількість досягла 130 тис. осіб.Проживання 

євреїв в межах Російської держави майже від самого початку було  обмежено 

згідно із державною політикою антисемітизму. У 1791 р. імператриця 

Катерина II встановила «смугу осілості» – територіальний регіон, що  

охоплював спеціально обумовлені населені пункти міського типу (містечка, 

оскільки в сільській місцевості проживання теж не дозволялося), за межами 

якого поселення євреїв було заборонене. До  його складу згодом увійшли 

Катеринославська, Київська, Волинська, Подільська, Херсонська, Таврійська,  

Чернігівська, Полтавська, Мінська, Віленська, Бессарабська, Астраханська та 
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Кавказька губернії, а також Курляндія. «Смуга осілості» проіснувала  із 

незначними змінами до 1915 р. Cамобутній уклад містечка розвивався в 

межах Смуги осілості, включаючи Царство Польське (з 1815р.) та Бессарабію 

(приєднана до Росії в 1812 р.). Сучасними країнами, де розташовувалися такі 

поселення, окрім України, є Молдова, Литва, Латвія, Польща, Росія, 

Білорусь. Хоча території Польщі не входили до смуги осілості офіційно, 

євреї до 1868р. не могли переселятися і селитися  в десяти губерніях Царства 

Польського (Додаток  Е). Проживати поза  смугою могли євреї- купці першої 

гільдії, особи із вищою освітою, деякі категорії ремісників тощо. 

У 1801–1825рр. було уведено положення  про майнові, економічні 

аспекти облаштування євреїв, єврейських громад. Були  надані права вступу 

до народних училищ, гімназій та отримані особливі права для євреїв, які 

хрестилися. Надалі було уведено військову повинність, скорочення «смуги 

осілості», Положення про «виправлення» євреїв та ліквідація кагалів. 

Унікальним  типом єврейських поселень на території Російської імперії  є 

землеробські колонії. У 1835 р. імператор Микола I  видав указ «Положення 

про євреїв» з  метою залучення єврейського населення до землеробства та 

сільськогосподарського освоєння степів та нових земель. Більшість 

єврейських сільськогосподарських колоній було згодом  організовано в 

Бессарабії, Катеринославській та Херсонській губерніях.  У ряді поселень в 

післявоєнні роки були організовані колгоспи і радгоспи.  

У період правління Олександра II (1855– 1888 рр.) видається низка 

законів, розпоряджень, котрі поліпшували становище євреїв. У1881– 1917 рр. 

запроваджуються жорсткі вимоги: заборони на професії, обмеження прав у 

торгівлі, промислах, скасування або обмеження виборчих прав тощо.З метою 

вигнання євреїв із місць традиційного проживання, деякі містечка отримали  

статус сіл. Щодо демографічної ситуації, то у 30- ті рр. ХІХст. в українських 

губерніях Російської імперії мешкало понад 600 тис. євреїв. В 70- ті рр. XIX 

ст. місцями їх найбільшої концентрації стали міста й невеликі містечка 

Правобережної України: у селах євреї становили 15% мешканців, у містах – 
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39%, у містечках – 53%. Регіонами найвищої концентрації євреїв в Україні 

були Київщина, Волинь, Поділля, а також території, приєднані до Російської 

імперії в кін.XVIII ст. Протягом 1880–1897 рр. чисельність євреїв в 

українських губерніях Російської імперії зросла до 1 644 488 осіб, що 

становило 8% загальної кількості населення. В Україні була найвища 

концентрація євреїв, близько 30% від загальної чисельності населення світу 

єврейства [162]. Скупченість на обмеженій території, специфічна політика 

царату стосовно євреїв, зумовлювала еміграцію євреїв за кордон. За період 

1880–1916рр. за межі Росії щороку емігрувало приблизно 1660 євреїв.  

Побут єврейського населення у XVIIIст. і в XIXст.,особливо у смузі 

осілості, визначався старозавітно - талмудичними настановами.У XIX 

ст.серед євреїв поширюються ідеї сіонізму, досить стримано зустрінуті 

ортодоксальними рабинами. На першу пол.XIX ст. припадає активна 

інтелектуальна діяльність представників галицької Гаскали (просвіти). Проте 

реформізм в юдаїзмі не набув поширення в Україні.Переслідування євреїв як 

етносу в кін. XIX– на поч.XX ст. були спричинені  політикою державного 

антисемітизму, що  проводилися за допомогою чорносотенних монархічних 

організацій. Євреї України входили до загальнополітичної революційної 

організації. В другій пол. XIX ст. почали формуватися єврейські політичні 

партії та організації. У середовищі українського єврейства поширилися 

палестинофільські ідеї та почали виникати різні гуртки: «Ховевей Ціон», 

«Рішон ле - Ціон» та ін. Загалом в кін. XIX – поч. XX ст. політика змушувала 

євреїв до асиміляці або до  еміграції. Система законодавчого регулювання 

життя і діяльності «смуги осілості» була спрямована на те, щоб примусити 

євреїв відмовитися від національних та релігійних традицій. 

Перша світова війна, масові виселення євреїв з прифронтової смуги  та 

хвилі погромів, що прокотилися по Україні в 1905 р.  і в 1918– 1921 рр., 

завдали важкого удару по укладу життя штетлу і  посилили міграцію євреїв з 

них. В 1917р. Тимчасовий уряд Росії проголосив євреїв рівними з усіма 

громадянами, однак без надання статусу національної меншини 
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або автономії. Велика кількість євреїв брала участь у революційній 

діяльності і з приходом до влади більшовиків, багато отримало керівні 

посади в новому уряді. Скасування смуги осілості євреїв дало змогу  перейти 

до іншої частини старої Російської імперії, у східну Україні і на 

Кубань.Зʼявилася можливість селитися у великих містах. Єврейське 

населення українських земель зменшилося з 8.3 % від загальної чисельності 

населення у 1897р. до 5.5% у 1926р. Втрати внаслідок громадянської війни 

сягли 75 тис.осіб [162]. 

Важливим фактором стало активне залучення євреїв у партійно–  

радянський апарат. У 1925 р.вони становили 25% партійних і державних 

функціонерів, 26.7% від загальної кількості службовців в економічних і 

фінансових органах [42,с.431]. Високою була частка євреїв у науці й 

культурі.Ставлення партійно–державних структур того періоду було 

спрямовано на викорінення юдаїзму. Деяке пожвавлення релігійного і взагалі 

єврейського життя в Україні настало після приєднання до СРСР Західної 

України (1939р.), Бессарабії та Північної Буковини (1940р.). Однак згодом 

єврейські організації, навчальні й наукові заклади було закрито, а десятки 

тисяч осіб заарештовано та вислано до Сибіру чи Казахстану.Подальша 

політика «воєнного комунізму» та «Нова економічна політика» призвели до 

остаточного зубожіння містечок.Прагнучи змінити важку соціально–

економічну  ситуацію, уряд прийняв ряд заходів з «продуктівізаціі» євреїв і 

залученняїх до хліборобської праці. Проте заходи   не змогли зупинити 

деградацію містечок, остаточно знищених  Голокостом. 

Західноукраїнська Народна Республіка, що існувала у 1918– 1919рр., 

надала євреям громадянське та національне рівноправʼя. У 1918– 1921 рр. 

західноукраїнські землі були розділені між Румунією, Чехословаччиною та 

Польшею.Єврейські національні ради, що утворилися в багатьох 

західноукраїнських містах, закликали євреїв притримуватися нейтралітету.У 

1921р. на території сучасних Львівської, Рівненської, Волинської, Івано -

Франківської та Тернопільської областей проживало 657 тис. євреїв. На 
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Буковині та Хотинщині у 1920– х рр. мешкало 128 тис. євреїв. В Закарпатті 

на поч.30- х рр.– понад 80 тис. осіб [80, с.166].  У 1919 р.під час Версальської 

мирної конференції євреям, що опинились у складі Польщі, Румунії та Чехо-

словаччини, надали права національних меншин.  

Важливим питанням були перспективи відродження єврейської 

держави в Палестині, вибір між мовою їдиш та івритом тощо. 

Найпотужнішою партією, що обстоювала пропалестинську позицію, був 

«Загальноєврейський робітничий союз» (Бунд).Сильні позиції мали релігійні 

ортодокси, обʼєднані в організацію «Агудат Гаортодоксім». Активно діяли 

фонди та молодіжні сіоністські організації. Чимало євреїв виїжджали  до 

Палестини, Європи та США. Протягом 1925– 1931 рр. за  допомогою 

«Єврейського центрального еміграційного товариства в Польщі» лише на 

Волині виїхало понад 10 тис. осіб [80, с.177].    Сприяли єврейській еміграції, 

з одного боку, бажання  до утворення власної держави, з іншого – бідність та 

зростання антисемітизму.З другої пол. 1920 - х і впродовж 30- х рр. 

тоталітаризм поширюється в багатьох країнах Європи. З початком Другої 

світової війни частина євреїв виступила на захист Польської держави. 

Останній тип єврейського поселення «гетто» на території України 

найбільше повʼязаний із трагічними подіями  Другої світової війни. Поняття 

«гетто» виникло в XVI ст. та означає ізольовану частину міста в 

християнських країнах, відведену владою для проживання євреїв. 

Вважається, що перше гетто Європи було створено в 1516 р. у Венеції. Гетто 

представляли собою огороджену територію, де влада змушувала селитися 

євреїв. Вони нічим не відрізнялися від єврейських кварталів, де євреям теж 

доводилося жити в умовах вимушеної ізоляції. У літературі ХІХ ст. термін 

«гетто» став по суті синонімом кварталів єврейських.У ряді міст Східної 

Європи, окупованій Німеччиною, нацистами були створені концентраційні 

табори, названі ними гетто і призначені для ізоляції єврейського населення. 

Найбільшими гетто були у Львові (130 тис. осіб),  Чернівецьке (45 тис. осіб) 

тощо.У 1941 р. напад Німеччини на Радянський Союз призвів до знищення 
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майже 1.6  млн євреїв з України [35, с.15].   Особливостями Голокосту в 

Україні були: широка пропаганда звинувачення євреїв у «жидобільшовизмі», 

масове застосування наказу про розстріли осіб, котрі переховували чи 

надавали допомогу євреям. Вбивства тривали всюди у1941–1944рр. [136, 

с.378].  Самобутня культура штетлів, що  почала зникати ще під час Першої 

світової війни, остаточно зниклау цей час. Близько 100 тис. євреїв не 

повернулися з евакуації [80, с.204]. Мова їдиш почала  поступово переходити 

у академічний стан. Після війни в СРСР розгорнуто боротьбу з «безрідними 

космополітами», було репресовано багато єврейських інтелектуалів. 

Після закінчення війни у 1945р. до УРСР було  приєднано Закарпаття, в 

1954р. –  Крим.В післявоєнні роки відбувається  наступ на єврейське 

общинне життя, арешт  єврейських лідерів, звільненення з офіційних посад, а 

також зниження їх ролі у Комуністичній партії.У ЗВО були введені квоти на 

число зарахованих єврейських студентів. Із появою Держави Ізраїль та її 

орієнтацією на США, євреїв звинувачують у нелояльності до Радянської 

влади, націоналізмі, сіонізмі. Радянське керівництво з одного боку, 

намагалося втримати Ізраїль у сфері свого політичного впливу, з іншого – 

всередині країни – провадило радикальний антиєврейський курс. З кін. 50 –  

х рр. розгортається кампанія з викорінення інституціалізованої релігійності. 

Після її згортання в Україні діяло 14 синагог, ця кількість залишалася 

незмінною аж до кін. 80 -  х рр. Чисельність єврейського населення в УРСР 

знижувалася: з 840тис. у 1959р. до  634 тис.в 1979р. [80, с.204]. 

У 1964 р. чисельність прихильників юдаїзму оцінювалася апаратом 

уповноваженого Ради у справах релігійних культів при Раді Міністрів УРСР 

приблизно в 30тис. чоловік. В республіці діяли також десятки міньянів, 

офіційний статус яких не оформлявся. Ізраїльсько - арабська війна 1967р. 

погіршила становище радянських євреїв. У країні розгортається  активна 

антисіоністська пропаганда.У переписі 1959 р. ідиш назвали рідною 17.9% 

євреїв, а в 1970 р.– лише 13% [80, с.223]. У 1968–88 рр. з України на постійне 

проживання за кордон (насамперед, в Ізраїль, в США, Канаду, Австралію, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1941
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2
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Німеччину та інші країни) виїхало близько 100 тис. українських євреїв (12–

13% їх загального числа) [139].  Це призвело до більш жорстокого контролю 

за синагогою з боку уряду. До  керівництва синагогами допускаються особи, 

котрі контролювалися місцевими органами влади та органами безпеки. Проте 

синагога в цей період стала універсальним інститутом і виконувала 

найрізноманітніші функції:тут обговорювалися специфічно етнічні 

проблеми, відбувався обмін літературою тощо.У 70–80–х рр.в Україні йде 

активне утворення гуртків з вивчення івриту, єврейського виховання та 

ін.Напередодні незалежності  України еміграція євреїв набула розмаху. У 

1990–1991рр. до Ізраїлю виїхало 99688 євреїв, до США – близько 24783. До 

інших країн 1990–1991рр.емігрувало 5–10 тис. євреїв [80, с.230]. 

Загалом політика адміністрації Української держави в єврейському 

житті здобула позитивні відгуки світової громадськості. Проте великі 

масштаби має  еміграція, лише в Ізраїль з країн колишнього СРСР 

репатріювалося від часу скасування обмежень понад 700 тис. євреїв, 

приблизно 18%з України. За переписом 2001р. розселення євреїв в Україні 

характеризується тим, що 99.2% усіх євреїв проживає у міських поселеннях і 

тільки 0.8% – у сільській місцевості. Найбільша кількість проживала в 

м.Києві (17.2% від їх загальної кількості), Одеській (12.8%), 

Дніпропетровській (13.2%) обл. [39].   

У 2017р. в Україні було зареєстровано більше 200 національних 

єврейських організацій та близько 100 єврейських благодійних організацій і 

фондів[21]. Працює до 30 денних та приблизно 60 недільних єврейських 

шкіл, близько 20 дитячих садочків, Міжнародний Соломонів університет, 

«Міжнародний гуманітарно - педагогічний інститут» Бейт - Хана», 

використовуються дистанційні форми навчання тощо[125 ].  До визначальних 

рис  єврейської громади відносяться: об’єднання світського і релігійного 

напрямків діяльності; відсутність відкритих «єврейських воєн» між 

«парасольковими» організаціями та між основними єврейськими 

організаціями на загальноукраїнському рівні. В Україні працюють 
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представництва основних міжнародних єврейських організацій – «Джойнта», 

«Сохнута», «Клеймс конферанс», «Гілеля». Під патронатом «Джойнта» 

майже в 70 містах України діють «Хесед» (благодійні центри). Паралельно в 

деяких містах на заході України існують і свої власні благодійні організації, 

обʼєднані в систему «Милосердя Маген Авот». Діє кілька всеукраїнських 

єврейських організацій і «парасолькових» обʼєднань місцевих громад [18]. 

Юдаїзм представлений  широким спектром напрямків –

ультраортодокси (хасиди, Хабад), консерватори, реформісти. Ортодокси 

займають ключові позиції в єврейських організаціях, що оперують на теренах 

колишнього Радянського Союзу. На місцевому рівні потужно представлений 

сквирський і брацлавський хасидизм. В синагозі, окрім богослужіння,  

проводиться велика клубна робота. Більшість єврейського населення України 

не є релігійними.За даними Єврейської наукової ради, релігійні євреї 

складають в Україні не більше 3% від загальної кількості євреїв (1% –

відвідують синагогу практично кожного дня, 2% – моляться вдома, близько 

10% – дотримуються традицій) [33]. За останні роки кількість антисемітських 

інцидентів в Україні поступово знижувалася (найбільше у 2005–2007 рр.) 

[32]. Нині єврейська громада України є однією з найбільших в світі. 

Культурно - освітні та благодійні організації  входять до складу двох 

основних обʼєднань – «Єврейської конфедерації України» та 

«Загальноукраїнського єврейського конгресу». Найбільш перспективним  є 

формування специфічної української моделі єврейства й стабілізація 

сврейської громади, що об’єднуватиме релігійних та нерелігійних євреїв. 

 

1.3.Містечка – штетли як осередки традиційної культури 

єврейського    етносу  в Україні 

Просторові форми ЕКП визначаються особливостями розселенням 

населення, що вивчається в межах географічних дисциплін. В зарубіжній 

літературі географію прийнято  поділяти  на дві галузі:  фізичну географію та 

географію людини [158]. Перша галузь вивчає процеси і закономірності в 
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природному середовищі, на відміну від другої, що досліджує культурне або 

штучно створене  середовище (Додаток Б). 

У вітчизняній літературі зазначені процеси досліджуються в межах 

географії населення, що входить до блоку основних дисциплін в межах 

суспільної географії [135,c.35]. Географія населення – це  наука, що вивчає 

закономірності і територіальні особливості формування і розвитку сучасного 

складу населення та поселень за різних соціальних, економічних і природних 

умов [87, c.9]. За визначенням О.Шаблія, розселення населення – це  

розміщення населення на території і форми його територіальної організації у 

вигляді системи населених місць з їх взаємовідносинами [87, c.153]. Форми 

розселення визначаються сукупністю часових  (історичних, військово - 

політичних) та просторових (природно - географічних,  демографічних та 

соціально - економічних) чинників.  Теорія розселення включає ряд окремих 

наукових концепцій:   концепція єдиної системи розселення Б.Хорева і 

К.Шешельгіса [127], концепція опорного каркаса розселення, висловлена  

М.Баранським і розвинута В. Лаппо [57]. 

На сьогодні у різних країнах визначення міста відрізняються. З  

найпоширеніших концепції міст належать уваги заслуговує, насамперед, 

суспільно - географічна (економічна) концепція, згідно з якою  місто відіграє 

ключову роль у територіальному поділі праці та є первинним елементом 

соціально-поселенської структури суспільства (Додаток З). Докладна 

типологія і класифікація міст за окремими ознаками розроблена О.Нищою 

(Додаток З). Вчені  С.Тауер[189]. та М.Ауроссеау [142] пропонують власні 

підходи до типізації міст. Водночас міста можуть бути типізовані за такими 

ознаками: за походженням та особливостями історичного розвитку; за 

географічним положенням – геополітичним, транспортно -  географічним, за 

політико - адміністративним статусом тощо.  

Існує багато підходів щодо визначення нижнього демографічного 

порога невеликих міських поселень. Найчастіше зазначається, що «мале 

міське поселення» – це поселення з чисельністю населення від 3 до 20 тис 
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осіб, в яких поєднані риси міських і сільських населених пунктів та 

зосереджений певний економічний потенціал. Для європейської традиції 

характерною рисою розселення стала поява містечок – невеликих міських 

поселень, які одержали міські права переважно в середньовічні часи. До поч. 

ХХ ст. на українських землях такі поселення називалися «містечки». На 

думку  А.Доценка, термін «містечко» має тривалий період існування.  

Містечка виконували роль регіональних центрів з обслуговування 

сільськогосподарських виробників і відповідно навколишніх населених 

пунктів. Водночас  поняття «селище міського типу» (СМТ)  не має тривалого 

історичного віку, воно виникло в радянський період як категорія 

централізованої планової системи господарювання [16, с. 27]. Зважаючи на 

те, що нині за своїми функціями і структурою зайнятості населення СМТ 

дуже подібні з містами, що мають менше 10 тис.жителів, багато вчених, 

насамперед, А.Доценко [16], Н. Дністрянська, М.Дністрянський [15], 

О.Заставецька [30] підтримують ідею обʼєднання  малих міст з кількістю 

жителів менше 10 тис. і СМТ в одну категорію «містечка». 

В суспільній географії найчастіше використовується класифікація міст 

за чисельністю населення Б.Хорєва (табл.1.3). 

Таблиця 1.3. 

Класифікація міст за людністю за Б.Хорєвим (складено автором за [122,с.26]) 

Категорія Група Клас Чисельність населення (тис.чол) 

Великі міста надвеликі 

великі 

1 

2 

3 
4 

Понад 1000 

500 – 1000 

250 – 500 
100 – 250 

Середні міста середні 

напівсередні 

5 

6 

50 – 100 

20 – 50 

Невеликі міста малі 
СМТ 

7 
8 

10 – 20 
До 10 

 

Населені пункти з людністю менше 10 тис осіб названо «дуже малими 

містами» або «селищами», 10 – 20 тис осіб – «малими містами», а 20 – 50 тис 

осіб – «напівсередніми». Всі вони об’єднані в загальну категорію «малі міські 

поселення» [122, с.26]. Відповідно до затвердженої ЗУ «Генеральної схеми 
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планування території України» виділяються такі типи малих міст: малі міста, 

які прилягають до центрів систем розселення; малі міста, які є центрами 

сільськогосподарських районів; малі міста, що мають значний природний 

потенціал; малі міста, що мають значний історико - культурний потенціал; 

монофункціональні малі міста, які мають виробничу базу у галузі 

спеціалізації [15, с.13].. 

У законодавстві  України систему адміністративно - територіального 

устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, 

міста, райони в містах, селища і села. Малі міста, на відміну від СМТ, 

законодавчо закріплені як низові територіальні одиниці адміністративно- 

територіального устрою [43]. У 1981р. було прийнято Указ «Про порядок 

вирішення питань адміністративно - територіального устрою УРСР», що  є 

чинним до сьогодні[25]. Відповідно до державних будівельних норм населені 

пункти чисельністю до 50 тис осіб відносять до малих міст, сюди ж 

зараховують і СМТ [77].  Отже, малі міста є міськими поселеннями, що 

налічують 10 – 20 тис мешканців та мають переважно сформовані міські 

традиції та відповідну вуличну забудову, значущі промислові, транспортні чи 

рекреаційні обʼєкти, на яких працює не менше третини зайнятого населення, 

є адміністративні установи чи обʼєкти соціально - культурної 

інфраструктури, що забезпечують обслуговування прилеглих сільських 

населених пунктів [15, с.13].  

Унікальним прикладом міського типу поселення постають штетли (з 

ідишу «містечко»). Перші штетли зʼявилися в XV – XVI ст., коли на 

порівняно сприятливих умовах євреїв запрошували селитися в селах і містах 

представники польської місцевої знаті.  Феномен штетлу зазвичай 

досліджується як історичне місце або як літературний міф, та дуже рідко як 

окремі міські поселення. На нашу думку, у дослідженні штетлів, що 

знаходилися на українських землях, можна умовно виділити декілька етапів: 

початковий, новий та новітній.Перший підетап першого етапу включає 

початок зібрання матеріалів про штетли. Першими дослідниками в  
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Російської імперії стали групи клерків - картографів, яких  у 1797р.  

київський губернатор направив зіставити карти та плани місцевостей, 

приєднаних до Російської імперії. За підсумками  етнографічно- статистичної 

експедиції 1872 р., під час якої  досліджувався побут єврейського населення 

Київської, Подільської та Волинської губерній, П.Чубинський опублікував 

наукову збірку [131].   

Другий підетап  повʼязаний із формуванням негативного образу 

містечка у кін. ХІХ ст. Так у своїх творах М.Мохер - Сфарім,  І.Л.Гордон та 

інші письменники зображали убозтво містечкового життя. Однозначні 

прикметники в мові  ідиш «клейнштетлдіке» (дрібномістечковий) і в 

російській – «містечковий» стали  символами провінційності та обмеженості. 

У 1911– 1914 рр. під час етнографічної експедиції  по  Волині та Поділлю під 

керівництвом С.Анського, було записано тексти єврейського фольклору, 

зібрано численні предмети матеріальної  культури тощо.  

Новий  етап дослідження штетлів повʼязаний із встановленням 

радянської влади в Україні. Перший підетап  з  1920 – 1940 - х рр. 

характеризується  з одного боку, поширенням догматизованої  теорії 

історичного процесу, а з іншого, значними змінами у вивченні історії 

єврейського населення України. Національні проблеми єврейського етносу 

розглядалися  крізь призму політичних завдань. Так В.Тан - Богораз та 

М.Кіппер зображали злиденність життя в містечку. Загалом кількість праць є 

незначною  через невелике число емігрантів з містечок, що виїхали  з СРСР  

перед війною. Відомі твори  М. Ольгіна, Л.Фельдблюма тощо. Другий 

підетап – поч.1940 - х рр. ХХст. – процес дослідження проблематики  почав 

згортатися внаслідок офіційної  позиції щодо вирішення національного 

питання в СРСР, а згодом і через кампанію боротьби з «космополітами». 

Протягом 1960–1980 - х рр. єврейство розглядалось крізь призму формування 

радянського народу. Виключення становили фрагменти   праці «Історія міст і 

сіл УРСР», де містяться фактичні матеріали з історії багатьох містечок 

Вінничини, Волині, Житомирщини, Київщини, Хмельниччини та Черкащини. 
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Створений єврейською літературою, зокрема письменниками Шолом-

Алейхемом, Ш.Й.Агноном,  Й.Котиком, та ін., а згодом  представлений 

американською антропологією, насамперед,  М.Зборовським, образ штетлу 

репрезентував уявлення євреїв про власний світ. Після Другої світової війни, 

особи, які вижили, опубліковали сотні меморіальних книг, що, незважаючи 

на цінну інформацію про  життя в містечках, часто видавалися без 

системного наукового підходу.  

Новітній етап дослідження штетлів починається зі здобуття Україною 

Незалежності та характеризується новими  методологічними підходами та 

обʼєктивним характером. Однією із перших вітчизняних праць, в якій була 

зроблена спроба об’єктивно висвітлити життя єврейського населення у 

радянський період, стала робота Л.Беренштейна [8]. Певні аспекти 

економічного та суспільного життя єврейських громад у локальних регіонах 

відобразили О.Іващенко – на Волині  та Т.Клименко – на Черкащині. У 

монографії О.Козерода розглядається руйнівний характер економічної  

політики  радянської влади щодо штетлів [40].  В.Воловик у своїй монографії  

розглядає  етнокультурні ландшафти містечок Поділля [10]. Відомі 

дослідження єврейських містечок на Волині – М.Андрійчука [2], та  на 

Галичині – Т.Возняка [9]. Важливими є праці Л. Місінкевича [76], 

О.Рафальського [103], М.Кушніра [55] та ін.Загалом сучасні вітчизняні 

дослідження зосереджені на історії українських євреїв ХVІІ – ХХ ст. В них 

аналізуються законодавчі основи, економічні та суспільно - політичні мотиви 

формування «смуги осілості», її вплив на становище українських євреїв, 

політика царського та радянського урядів тощо. Значна  частина публікацій 

присвячена містечкам Правобережної України, зокрема штетлам Поділля та 

Галичини. Водночас  недостатня увага приділена етнокультурному 

потенціалу штетлів Подніпров’я. 

На поч. 1990 - х рр. великий внесок у дослідження штетлів в Україні 

був зроблений закордонними, насамперед, російськими дослідниками. 

Поступово набуваючи наукового характеру, експедиції фокусувалися на 
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вивченні єврейських кладовищ і епіграфіки, народного мистецтва і 

архітектури. Уваги заслуговують праці В.Лукіна, А.Соколової [117], 

В.Димшиця, О.Львова [138], де представлені результати польових  

досліджень, матеріали з єврейської етнографії та  фольклористики. Нині 

дослідження проводяться в  Центрі наукових співробітників і викладачів 

юдаїки у ВНЗ «Сефер» (м. Москва), та Міжфакультетському центрі 

«Петербурзька юдаїка» при Європейському Університеті (м. Санкт - 

Перербург) тощо. 

Серед значних доробків західних науковців останнього часу, варто 

відзначити Дж. Веідлінгера [192], Й. Петровського-  Штерна [175]. Загальні 

дослідження, що стосуються штетлів Східної Європи і України представлені, 

зокрема Б.С.Пінчуком, А.Теллером, С.Косовим, Т.Кацом та ін.  [163]. 

Проблеми самоідентифікації євреїв в сучасній Україні розглядають 

Ц.Гітельман,  М.Гольдман,  М.Глантс [150]. Одним із навідоміших 

інститутів, що приділяє значну увагу дослідженню  штетлів, є Дослідний 

інститут ідишу («YIVO», Нью - Йорк, США). В західних країнах існують 

відмінності між дослідженнями євреїв (Study of Jews) і єврейськими 

дослідженнями (Jewish studies, юдаїка). Останні, зберігаючи 

мультидисциплінарність, орієнтовані на вивчення єврейських текстів та/ або 

історії. Вітчизняна ситуація досі стосувалася майже всіх досліджень, що так 

чи інакше повʼязані з євреями.  

Нині як у вітчизняній, так і в зарубіжній науці немає загально 

прийнятого визначення терміну «штетл». Для самих євреїв відмінність у 

визначенні штетлу визначана в мові ідиш: «штетл» – містечко, «штетелі» – 

маленьке містечко, «штот» – місто, «дорф» – село, і «їшев» – крихітне 

сільське поселення. Кожен з них був частиною місцевої і регіональної 

економічної системи, що охоплювала  інші штетли  і провінційні містечка. 

Хоча штетл розвинувся  з приватного ринкового містечка польської знаті, з 

часом термін «штетл»  став загальним для будь-якого міста в Східній Європі 

з великим єврейським населенням: міста, які не належали дворянам в 
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Польщі, а також міста в Україні, Угорщині, Бессарабії, Буковини та 

Підкарпатської області тощо [182].  Ключовою  різницею  між селом і 

штетлом було те, що  штетл був достатньо великим, аби  підтримувати 

основну мережу установ, що мають важливе значення для єврейського 

суспільного життя (принаймні, одна синагога, ритуальна купальня, цвинтар, 

школи, а також  громадські обʼєднання, що виконували основні релігійні та 

громадські функції).  

За найбільш узагальненою думкою географів, істориків, соціологів та 

культурологів, «штетл» означає, за висловом А.Банда: «уявний образ, 

заснований на літературному описі» [163,с.243].  Загалом  спроби визначення 

терміну «штетл», що базуються на кількісному підході (визначення відсотку 

єврейського населення, яке мешкає в певному містечку) є досить неточними 

та мають суттєві розбіжності. Це простежується, наприклад, у відмінностях 

представлення даних у роботах Д.Асафа, Й.Барам- Гала, А. Теллера та ін. 

[171,с.51– 54].  Інші підходи визначення «штетлу» можна поділити на дві 

групи. В межах першого підходу дослідники визначають його як єврейську 

частину містечка (українські дослідники Є. Котляр [44], поліські дослідники 

Х.Хейко,  А.Кала, Г.Залевська, Г.Вегржинек [144]; російські дослідники 

А.Соколова, В.Лукин, Б.Хаймович [117], [138]). За другим підходом – це 

містечко, де окрім євреїв, проживають також представники інших народів 

(українські дослідники Л.Фінберг [80], В.Воловик [10],Т.Возняк [9]; польські 

дослідники А.Унтерман [191], Р.Зебровські  [143]; ізраїльські дослідники 

Й.Бауер, Б.С.Пінчук [176]; американські дослідники С.Коссов [163], 

Й.Петровський - Штерн [175]; російські дослідники В.Кельнер  [38], 

В.Димшиц  [138] тощо. Логічним є визначення  Й.Петровського- Штерна, 

згідно з яким штетл – поселення, що мало елементи старої польської 

орендної системи,  ринок та розвинену торгівлю, зокрема алкогольними 

виробами, сконцентровані переважно в руках євреїв, які платили податки в 

Російську державну казну, давали хабарі російській поліції, та об’єднувалися 

в традиційну єврейську громаду [175, с.8]. 
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Другий  підхід включає різноманітні визначення, що виходять з різних 

підстав:  «штетл» визначають з географічного підходу (просторового) як 

єврейську частину містечка, з соціального – як єврейську общину, та підходу, 

що поєднує попередні – як соціально - географічно - просторовий 

конгломерат. Першого підходу притримується А.Соколова, на думку якої 

штетл– це торгово - ремісничий центр єврейського містечка,  межі якого, а 

зовсім не адміністративні кордони поселення, були осмислені місцевими 

мешканцями –  як межі «міста» і одночасно території, де «у давнину» 

компактно проживали євреї [114,с.42]. Соціальний підхід стосується 

визначення Б.С.Пінчука,  за яким штетл –  невелике містечко  у Східній 

Європі, що існувало з XVI – XIXст., своєрідна культура якого, втілюючись у 

зовнішньому вигляді, мові, манерах та поведінці, стала  асоціюватися з 

аутентичним єврейством [176, c.169]. Прихильником останнього підходу є 

А.Марковський, який зазначає, що штетл – це соціально – економічно -

релігійний конгломерат, що знаходився у визначеному просторі та не мав 

суттєвої сільськогосподарської структури [171, с.51 – 67].  Важливими 

постають взаємні відносини міє єврейським населенням та місцевими 

жителями. Так  Дж. Веідлінгер, не погоджується із твердженням Г. Хундерта, 

який зазначає, що  євреї жили у ізоліції від навколишнього суспільства. 

Насправді, спостерігалася постійна взаємодія між єврейською общиною 

штетлу та християнськими селянами та представниками влади [192, с.6 – 8].   

 На нашу думку, можна виділити такі визначальні риси штетлу, що 

створили своєрідну культуру цього  типового єврейського поселення: 

компактне розміщення єврейського населення, його релігія, професії, мова і 

культура. Узагальнення культурологічних, соціологічних, етногеографічних 

підходів до визначення сутності штетла  дозволяє запропонувати таке його 

трактування: «штетл» – це мале місто (містечко), що сформувалося в смузі 

осілості Російської імперії, в основу життєдіяльності якого покладені 

принципи єврейської общини (соціокультурного просторового утворення на 

основі мовно-релігійної та виробничо-побутової єдності), де євреї, що 
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займались переважно дрібною торгово-ремісничою діяльністю, становили 

більшість населення, утримували основні заклади (синагога, ритуальна 

купальня, цвинтар, школи), громадські обʼєднання  і де наслідки домінування 

єврейського способу життя закріплювались в культурній спадщині, в 

особливостях планувальної структури поселення. (Додаток Ж).  

 

1.4. Методика суспільно - географічного дослідження 

етнокультурного   потенціалу єврейського етносу в малих містах  

Численні європейські організації підкреслюють важливість впливу 

культури на розвиток туризму. Водночас сучасні праці західних вчених 

спрямовані загалом на визначення культурної спадщини як засобу 

підвищення конкурентоспроможності регіону, часто завдяки формуванню 

туристичних кластерів.Проблеми вивчення ЕКП повʼязані із наступними 

аспектами: дослідження ЕКП в межах культурології, філософії, соціології, 

етнографії, та практично відсутність   вивчення поняття в межах суспільної 

географії; відсутність теоретико - методологічної бази дослідження поняття; 

багатогранність складових ЕКП кожного етносу; не відповідність розселення 

певного етносу адміністративним кордонам держав; часткове дослідження 

латентної спадщини етносів  тощо. 

Поняття етносу як категорії, що узагальнює ознаки етнічних 

спільнот на всіх етапах історії людства, розроблялося переважно 

в російській, радянській, пострадянській етнографії [1]. Термін  «етнос» у 

російській етнології  вживається майже в усіх випадках, коли йдеться про 

народ і націю. Тому на сьогодні вивченню ЕКП приділяють увагу, 

насамперед,  російські  вчені. Водночас у працях досліднині О.Півневої 

поняття ЕКП регіонів розглядається як сума умов, факторів і досягнень 

регіональної етичної політики [90].  Дослідники О.Лавренко та 

О.Ултургашова визначають ЕКП через поняття етноекономіки [56]. Однак 

зазначений вище  підхід виключає туризм, що  не є складовою 

етноекономіки, оскільки, на думку авторів, використовує етноресурси з 
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метою рекреації, а також інші ринково - трансакційно - етнічні види 

діяльності. Досить ґрунтовні дослідження проводять С.Панікарова та 

Л.Ангажинова, які розглядають потенціал етнічної культури як ендогенний 

фактор регіонального розвитку [88, с.319].   Вітчизняні дослідники  

визначають ЕКП важливою складовою соціально - економічного [63, c.15] та 

економічного потенціалу регіону [118, c.44]. Водночас ґрунтовного 

дослідження сутності ЕКП та методики його дослідження не представлено. 

Оцінка ЕКП  регіонів є важливою складовою соціально - економічної 

політики регіонів. Існують різноманітні підходи до оцінки ЕКП регіону. Так 

О.Лавренко та О.Ултургашова для оцінки ЕКП регіону, пропонують 

методику, що заснована на методичних рекомендаціях з аналізу економічної 

ефективності  матеріального виробництва НДІ Держкомстату СРСР 1982р. 

Зазначена методика передбачає оцінку ЕКП у трудовому вираженні. Даний 

підхід є яскравим прикладом марксистської теорії, що не дає змогу належно 

охопити всю багатогранність поняття ЕКП регіону, зокрема латентних 

ресурсів території, а також здійснити оцінку результативності впровадження 

програм з використання ЕКП.  В основу розрахунків покладено принцип 

пропорційності частин продукції, виражених у вартісних і натуральному 

вимірі [56]. При цьому визначається коефіцієнт сумірності ресурсів: 

 
 витрати сукупного (живої і матеріалізованої) праці в розрахунку на 

одиницю продукції; 

 величина  - х витрат праці (живої і матеріалізованої в засобах 

виробництва: основних і оборотних фондах); 

 відповідно вартість і обсяг всієї продукції; 

величина  -  го елемента (засобів виробництва, оплати праці, 

прибутку) відповідно в загальній вартості і обсязі всієї продукції. 
 

Далі визначається загальний обсяг ресурсів ЕКП  в трудовому 

вираженні: 

 

 витрати живої праці або середньорічна чисельність працівників 

матеріального виробництва; 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D2%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D2%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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матеріальні витрати в матеріальному виробництві; 

коефіцієнт оцінки носія інституцій; 

 ЕКП регіону локалізації етносу. 
 

Оцінка ЕКП проводиться шляхом визначення величини оплати праці 

зайнятого в етноекономіці економічно активного населення, скоригованої на 

коефіцієнт оцінки носія інституцій, що є показником зростання оплати праці 

в залежності від їх наявності.  

Декілька загальних методологічних принципів оцінки ЕКП виділяє 

С.Панікарова: необхідність обліку обʼєктивних природних показників, що 

характеризують стан ЕКП території; необхідність розгляду розширеного 

набору груп показників, що включають первинні показники для визначення 

ефективності використання матеріальних та нематеріальних елементів ЕКП; 

можливість використання інструментарію аналізу, що розробляється, як для 

цілей довгострокового планування, так і для прийняття короткострокових 

рішень [88].   Враховуються також додаткові фактори: рівень господарської 

освоєння території, спеціалізацію та концентрацію господарської діяльності, 

територіальну привʼязку локальної території до того чи іншого субʼєкту 

держави. Вплив вищезазначених  факторів є «зовнішнім фоном», який може 

як прискорити, так і загальмувати реалізацію ЕКП  [89,с.322]. Дослідниця 

наголошує на доцільності врахування додаткових можливостей, які можуть 

виникнути внаслідок залучення ресурсів території до господарської 

діяльності. Так оцінка ефективності ЕКП відноситься до оцінки 

етнокультурної політики, основним інструментом  практичної реалізації якої 

є цільові програми. С.Панікарова пропонує два підходи для визначення 

ефективності цільових програм.  Перший підхід стосуються порівняння 

діючих програм  з можливими результатами  розвитку без реалізації 

програми, або ж співставляючи результати з витратами. Другий підхід 

пропонує використання  окремих елементів методів економічного 

співставлення витрат та результатів (Cost- Benefit Analysis). Водночас обидва 

підходи не в змозі дати необхідну оцінку ресурсів території. 
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Проаналізувавши попередній досвід та враховуючи специфіку об’єкту 

дослідження, ми дійшли висновку, що запропоновані підходи не можуть 

повністю розкрити сутність обраної теми дослідження. Оскільки формування 

ЕКП обумовлене  суспільно-географічними факторами, а також  тісно 

пов’язане  із територіальною організацією суспільства, що є базовим 

об’єктом вивчення суспільної географії, пропонуємо суспільно- географічний 

підхід до вивчення  ЕКП регіону, а також  власну методику дослідження  

ЕКП єврейського етносу Столичного СГР України (рис.1.7.).  

Суспільно- географічний підхід до вивчення ЕКП регіону  передбачає 

дотримання таких наукових принципів: географічного характеру об’єкта 

дослідження (означає визнання ЕКП регіону суспільно - географічним 

явищем, яке формується в процесі суспільно - географічних  процесів); 

історизму (полягає у пізнанні закономірностей розвитку чи трансформації 

ЕКП регіону шляхом ретроспективного аналізу його динаміки та історичних 

умов його формування; комплексності та системності (передбачає, 

комплексне вивчення території, а також розгляд географічних об’єктів як 

складних систем [132,с.408– 411]; територіальності (означає раціональну 

територіальну впорядкованість всіх об’єктів суспільно - географічного 

простору [92,с.21– 23]); практичності (врахування та використання ЕКП 

регіону для  наукових та  суспільних завдань: формування іміджу регіону, 

визначення стратегії та напрямків регіонального розвитку тощо; 

перспективності (означає як  вивчення історичного розвитку та сучасного 

стану ЕКП регіону, прогнозування наслідків  реалізації програми з 

задоволення потреб населення у етнокультурних потребах, та оцінкою 

результатів без реалізації програм. Методика дослідження відповідає 

дедуктивному підходові,  при якому окремі положення логічно виводяться із 

загальних положень (аксіом, постулатів, законів).Основу аналізу формує 

діалектика, яка визначає всезагальні принципи вивчення предметів і явищ, 

дозволяє виявити причинно -  наслідкові зв’язки, зміст і форму 

досліджуваних об’єктів тощо[41]. 
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Дослідження теми потребує розробки методики, що включає кілька 

взаємоповʼязаних етапів – три етапи дослідження, що також включають 

підетапи (Рис.1.7). Теоретичний етап включає  два підетапи.Перший підетап  

розпочинається з  осмислення теми роботи та обґрунтування  її актуальності. 

Він включає пошук необхідних джерел, попереднє ознайомлення з ними, 

систематизацію та використання інформаційного матеріалу в процесі 

дослідження теми. На основі синтезу та критичного аналізу наукової 

літератури з проблем теорії та методології суспільної географії, наукового 

доробку вітчизняних та зарубіжних авторів з географії культури, суміжних 

географічних, а також економічних  та культурологічних  дисциплін 

висувається робоча гіпотеза, відбувається вибір предмета та території 

дослідження. 

Другий підетап стосується розгляду теоретико - методологічних засад 

формування ЕКП як наукової категорії. При представленні  етнокультурної 

територіальної  системи,  визначенні  компонентної структури, 

функціональних завдань, напрямків та результатів реалізації ЕКП, та 

розробці основних елементів функціонально -  компонентної структури 

етнокультурної системи застосовуються синтез, аналіз та систематизація.  

Взаємодію територіальних систем розселення етнокультурної системи 

регіону  розглянуто через просторові звʼязки між ними – управлінські, 

організаційні,транспортні, торгівельні, інформаційні, освітньо - наукові, 

релігійні, культурні та  творчі. Просторові форми ЕКП визначаються 

особливостями розселенням населення. Задля виділення особливостей 

традиційної культури єврейського етносу, та зокрема  унікального прикладу 

міського типу поселення штетлів («містечок») в Європі застосовуються 

методи історичної географії та порівняльно - географічного аналізу. 

Оціночний етап стосується вибору підходів та методів дослідження 

ЕКП єврейського етносу Столичного СГР України  та включає три підетапи.  
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Рис.1.7. Алгоритм суспільно- географічного дослідження ЕКП єврейського 

етносу Столичного СГР України (Авторська розробка) 
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На першому підетапі відбувається дослідження розселення єврейського 

етносу в Європі та Україні з виділенням форм територіальних утворень  за 

допомогою  методів історичної географії, порівняльно - географічного 

аналізу та статистичного. Для визначення чисельності єврейського 

населення, його стану, занять, кількості обʼєктів єврейської етнокультурної 

спадщини було проведено аналіз архівних матеріалів. Виділення низки 

політико - культурних, історико- культурних та соціально - економічних 

чинників, які впливали на єврейський етнос на території України впродовж 

століть, дозволяє глибше зрозуміти причини   формування унікального 

прикладу міського типу поселення єврейського етносу – штетлів 

(«містечок»). 

Другий підетап стосується  оцінки сучасної традиційної єврейської 

культури в досліджуваних містечках. Дослідження  демографічної ситуації та 

зайнятості єврейського етносу, а також об’єктів етнокультурної спадщини  в 

містечках проведено із використанням статистичного методу. Для оцінки 

сучасної ситуації ЕКП в досліджуваних містечках та збору необхідної бази 

для дослідження використано метод польових досліджень. Для візуалізації 

результатів дослідження та їх аналізу застосовувався картографічний метод, 

зокрема програма Adobe Illustrator CS5.  Оцінка об’єктів ЕКП єврейського 

етносу, визначення їх цінності, атрактивних властивостей та виявлення 

ресурсу пов’язана із використанням методу бальної оцінки.  

Для визначення відповідного ЕКП  єврейського етносу малих містечок 

досліджуваного району необхідна комплексна методика його оцінки, яка 

повинна давати порівняльну інтегральну характеристику різних 

адміністративно - територіальних одиниць. В географічній науці класичною  

роботою з теорії і практики застосування бальних шкал у географії 

вважається робота [4]. Методика визначення ресурсно - рекреаційного 

рейтингу території (бальна оцінка) була застосована в працях О.Бейдика [6]. 

За загальним визначенням бал є порядковим номером групи явищ, 

процесів, об’єктів, що ранжуються, обмежений певними межами їх 
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інтенсивності або виявленості. Традиційна шкала балів – це кількісна 

класифікація або розбиття роду явищ (процесів, об’єктів), що безперервно та 

поступово посилюються або послаблюються, на групи. Бали можуть бути: 

цілими числами, коли вони задаються, призначаються (прості бали);  будь- 

якими дійсними числами, коли вони вираховуються як відсотки від 

максимального значення (складні бали) [6,с.105]. Шкали простих балів 

мають вигляд безперервного ряду цілих чисел. На думку  Л.Мухіної, вони 

іноді мають назву вимірюваних балів [78]. Оцінювальні бали, які ми 

використовуємо також у нашому дослідженні,   застосовуються для оцінки 

придатності певного об’єкта, ресурсу для певного «суб’єкта» [6, с.105]. 

Важливим аспектом постає відмінність бальних оцінок від вимірювань, 

що виражені в балах. Головна відмінність полягає в тому, що вимірюваний 

бал відображає ступінь вираженості явища, властивості («обʼєкт» оцінки), то 

оціночний бал передає відношення когось, чогось (субʼєкт оцінки) до того чи 

іншого ступеня вираженості цього явища, його властивості, ступінь 

придатності, сприятливості їх для когось, для чогось. Тобто, якщо шкала 

вимірювань відображає кількісні зміни будь - якого показника, то шкала 

оцінок відображає зміни якісні. Вимірювання будь - якого показника завжди 

однозначне, оцінка його може бути багатозначною[78]. Існує думка, що 

тільки кількісні показники можна розглядати як бали та бали – не тільки те, 

що базується на опорній (вимірювальній) шкалі Д.Арманда [4]. Це 

висловлювання є справедливим лише для балів вимірювальних. Щодо 

отримання об’єктивної бальної оцінки, то часто можна почути заперечливу 

відповідь на це запитання та висловлювання про те, що оцінки завжди 

суб’єктивні, користуватися ними не варто і треба обмежуватися даними 

вимірювань. У той же час вимірювання не є оцінкою і – навіть найточніші – 

вони ніколи її не змінять (тому оцінки потрібні)  [6, с.107]. Таким чином, 

оцінка є об’єктивною у тому випадку, коли спирається на об’єктивні закони 

зв’язків між блоками оцінювальної системи. Основним шляхом об’єктивізації 

оцінок має стати пізнання об’єктивних закономірностей зв’язків між блоками 
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оцінювальних систем, розробка методики оцінювання, яка базувалася б на 

цих закономірностях, та впровадження цієї методики у практику планування 

та проектування [6, с.108]. 

Важливим є питання розподілу балів за градаціями опорної величини. 

У нашому випадку опорна величина, яку ми переводимо в бали (від 1 до 5) 

має 23 градації (відповідно до кількості малих міст в Столичному СГР). 

Ступінь точності, яка нам необхідна і достатня, зумовлює поділ цих 

градацій–  одиниць за п’ятибальною шкалою. Зазначимо також, що всі 

складові шкали (відповідні показниками 23- х малих міст  в Столичному 

СГР) мають однакове значення (тобто відмінності між першими градаціями 

не менш важливі, як і між останніми), тому логічним є розподіл опорного 

ряду між балами рівномірно. З урахуванням зазначених аспектів були 

розроблені матриці бальної оцінки малих містечок Столичного СГР  та ЕКП 

єврейського етносу малих містечок Столичного СГР України, що стали 

підґрунтям їх загальної рейтингової оцінки. 

На основі кількісних показників, методу експертних оцінок, що 

включав залучення провідних фахівців в галузі суспільної географії, юдаїки 

та етнографії, а також методу польових досліджень, з використанням 5- ти 

бальної шкали оцінювалися ресурси малих містечок Столичного СГР  та ЕКП 

єврейського етносу малих містечок Столичного СГР України та 

заповнювався ряд таблиць, дані яких було узагальнено (Додаток Н). Перед 

безпосередньою оцінкою ЕКП єврейського етносу, варто дослідити 

загальний інтегральний бал малих містечок Столичного СГР  України, що 

повʼязаний з етнокультурною сферою і, зокрема з розвитком туризму. Для 

оцінки малих містечок Столичного СГР  України було виділено наступні 

показники: площа містечка (км2), кількість населення (осіб), кількість  

релігійних  організацій, національно - культурних товариств,  об’єктів 

нерухомої культурної спадщини та природно - заповідного фонду, заклади 

культури,  мистецтва, освіти, харчування та  розміщення, лікарняних та 

курортних  закладів, громадських обʼєднань (к - ть од.) (табл. 1.4.).  
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Таблиця 1.4. 

Показники  інтегральної оцінки  малих містечок Столичного СГР  України 

(Авторська розробка) 

 
Показник Параметри оцінки Бали 

Площа містечка (км 2) До 10 км² 1 

11 –  20км² 2 

21 –  40км² 3 

41 –  60км² 4 

61 –  110 км² 5 

Релігійні  організації (к - ть од.) 1 од. 1 

2 од. 2 

3 од. 3 

5 – 6 од. 4 

7 – 9 од. 5 

Національно - культурні товариства(к - ть од.) 1 од. 3 

2 од. 5 

Кількість населення (к - ть осіб) 10000 – 12000 осіб 1 

12001– 13000 осіб 2 

13001– 14000 осіб 3 

14001–16000 осіб 4 

16001– 19000 осіб 5 

Заклади харчування(к -  ть од.) 1– 5 од. 1 

6 –10 од. 2 

11 –15 од. 3 

16 –20 од. 4 

21 –40 од. 5 

Заклади розміщення (к - ть од.) 1 – 2 од. 3 

3 – 4 од. 5 

Лікарняні заклади (к - ть од.)  1 – 3 од. 3 

2 – 3 од. 5 

Курортні заклади(к - ть од.) 1 – 3 од. 3 

 2 – 3 од. 5 

Громадські обʼєднання (к - ть од.) 1 – 4 од. 1 

5 – 8 од. 2 

9 – 12 од.  3 

13 – 16 од. 4 

 17 – 38 од. 5 

Нерухома культурна спадщина(к - ть од.)  Пам’ятки національного значення 

1 од. 5 

Пам’ятки місцевого значення 

2 – 1 од. 1 

3–5 од. 2 

6–8 од. 3 

9–11 од. 4 

12–15 од. 5 

Обʼєкти природно- заповідного фонду(к - ть од.)  1 од.  2 

2 од. 3 

3 од. 4 

4 од. 5 
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Продовження табл.1.5. 
 

Заклади культури і мистецтва (к - ть од.) Бібліотеки 

1– 2 од. 3 

3 – 5 од. 4 

Театри  

1 од. 5 

Музеї 

1 – 2 од. 3 

3 – 5 од. 5 

 Будинки культури 

1 од. 5 

Заклади освіти  (к - ть од.) Дошкільні  

1 – 5 од. 3 

6 – 12 од. 5 

Загальноосвітні  

1 – 2 од. 3 

3 – 5 од. 5 

Позашкільні 

1 –  4 од. 1 

5 – 2 од. 2 

Заклади вищої освіти 

1 од. 5 

Професійно - технічні училища 

1 од. 1 

 

Показники оцінювались в амплітуді 1– 5 балів. Ми застосовуємо метод 

групування, визначаючи інтрервальні ряди з рівними інтервалами, в яких всі 

інтервали мають одну і ту ж величину [96,с. 56– 59]. 

При розрахунку велечини інтервалу ми використовуємо наступну 

формулу: 

, де 

                                  – велечина інтервалу, 

                                – розмах коливань;  

                              – число інтервалів. 

 

Водночас розмах коливань  являє собою різницю між максимальним 

і мінімальним значенням, тобто: 

  maх  –  min. 
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При визначенні меж інтервалів рекомендовано починати ряд розподілу, 

відступаючи на   велечини інтервалу вліво від найменшого значення та 

закінчувати ряд розподілу, відступаючи вправо приблизно на   велечини 

інтервалу від найбільшого значення. Формула буде мати наступний вигляд: 

 

. 

Після підрахунку всіх величин ми отримали інтервальний ряд 

розподілу інтегральної оцінки малих містечок Столичного СГР  України 

(Табл.1.5. ). 

Таблиця 1.5. 

Інтервальний ряд розподілу інтегральної оцінки малих містечок 

Столичного СГР  України (Авторська розробка) 

Розмірність 

інтервалів 

Величина 

інтервалів 

Абсолютні 

частоти 

Відносні частоти 

(%) 

Щільність 

розподілу 

35 –  40 
 

7 30.4 1.4 

40 –  45 7 30.4 1.4 

45 –  50 4 17.3 0.8 

50 –  55 3 13 0.6 

55 –  60 2 9 0.4 

 

Після цього за допомогою типізації відбувається поділ містечок за 

інтегральним рівнем: 5 балів (55 –  60) та 4 бали (50 – 55) – значний  рівень 

розвитку, 3 бали (45 – 50) – помірний  рівень розвитку, 2 бали (40 –  45) – 

низький рівень розвитку, 1 бал (35 –  40) – дуже низький рівень розвитку. 

Наступником кроком є оцінка ЕКП  єврейського етносу малих містечок 

Столичного СГР району України.На нашу думку, показниками такої оцінки  є 

компоненти структури ЕКП: історико - культурний, соціально - економічний, 

духовно - культурний, виробничо - технологічний, організаційно - 

управлінський, біосоціальний, інвестиційний та меценатський, соціально- 

культурний, інноваційно - комерційний, освітньо - науковий, національно- 

культурний, які оцінювалися в амплітуді 1– 5 балів (табл 1.6.).   
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          Таблиця 1.6.   
Показники  інтегральної оцінки ЕКП єврейського етносу малих містечок 

Столичного СГР України (Авторська розробка) 

 
Компонент Загальні параметри оцінки Проміжні 

бали 

Підсумкові 

параметри оцінки 

Підсумкові 

бали 

Історико -
культурний 

Історико - архітектурні обʼєкти,  місця 

захоронень  
(кладовища, масові поховання) 

До 5 балів 

       
1 

6 –10 балів 2 

1 од. 3 11 – 15 балів 3 

Памʼятки монументального мистецтва  16 – 20 балів 4 

1 од. 1 21 – 50 балів 5 

Стан збереження  

Задовільний (відносно 

задовільний)  

2 

Охорона державою 

Охороняється державою 1 

Охороняється ЮНЕСКО 5 

Духовно - 

культурний 

 

Релігійні організації До балів 1 

1 од. 3 3 – 5 балів 2 

Інститути релігії 6 – 8 балів 3 
1 од. 6 9 – 11 балів 4 
Місця паломництва 12 – 15 балів 5 

1 од. 5   

Освітньо - 

науковий 

Освітньо – 

 наукові заклади 
5 – 10 балів 3 

15 – 25 балів 5 

Дошкільні заклади  

1 од. 5 

Загальноосвітні заклади 

1 од. 5 

Позашкільні  заклади 

1 од. 5 

Заклади вищої освіти 

1 од. 10 

Національно -
культурний 

Національно–культурні  товариства та 

організації 

До 10 балів 

 
3 

1 од. 10 15 – 25 балів 5 

Проведення і організація свят, фестивалів, 

інших заходів, що носить регулярний 
характер 

 

1 од. 5 
Біосоціальний   

 
Місце народження до 2 балів 1 

1 особа 1 3 – 5 балів 2 

Діяльність/ перебування/загибель 6 – 8 балів 3 

1 особа 1 9 – 11 балів 4 
Місце поховання  12 – 30 балів 5 

1 особа 2  

Організаційно - 

управлінський 

Профільна комісія органу місцевого 

самоврядування 
 

1 од. 5 
Відділ культури РДА, міськвиконкому 
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Продовження табл.1.6. 
 

 1од. 10  
Інвестиційний та 

меценатський 

 

Меценатські заходи (відновлення  історико– 

культурних комплексів) 

до 2 балів 1 

 3 – 5 балів 2 
 6 – 8 балів 3 
 9 – 11 балів 4 

 12 – 30 балів 5 

1од. 10  

відновлення окремих споруд та 
монументів – 5б., 

1 од. 5 

Облагородження місць захоронень ( з 

1991р.) 

1 од. 3 

Наявність цільової державної програми  із 
популяризації, використання та 

збереження етнокультурної спадщини 

єврейського етносу 

 1 од. 20  

Виробничо -
технологічний 

 

Підприємства та  організації з продажу 

етнічної (сувенірної)  та релігійної 

продукції 

5 балів 3 

10 – 20 балів 5 

1 од. 5  

Інноваційно - 

комерційний 

 

Заклади громадського 
харчування з етнічною 

складовою 

 До 20 балів 
 

3 
 

20–40 5 

1 од.  10  

Готельне господарство з 

етнічною складовою 

 

1 од.  10 

Соціально - 

культурний 

 

Бібліотека зі спеціалізованою літературою 10 балів 3 

20–30 балів 5 

1 од.  10 

Соціально - 

демографічний 

 

Кількість представників єврейського 

етносу 

  

До 10 осіб 3 До 10 балів 3 

10–20 осіб 10 11–15 балів 5 
50– 100 осіб 15  

 

 Як і у випадку із інтегральною оцінкою  малих містечок Столичного 

СГР  України, ми застосовуємо метод групування, визначаючи інтрервальні 

ряди з рівними інтервалами, в яких всі інтервали мають одну і ту ж величину. 

Після підрахунку всіх величин ми отримали інтервальний ряд розподілу 

інтегральної оцінки ЕКП єврейського етносу малих містечок Столичного 

СГР  України (Табл. 1.7). 
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За допомогою типізації відбувається поділ містечок за інтегральним 

рівнем, що буде відповідати формі територіальної організації: пункти І - го 

рангу – 5 балів (40 – 49) та 4 бали (31 – 40) – (високої інтенсивності 

етнокультурної діяльності), пункти ІІ- го рангу – 3 бали (22 – 31) – (середньої 

інтенсивності етнокультурної діяльності), потенційні  етнокультурні пункти 

(13 – 22) – (слабкої інтенсивності етнокультурної діяльності). У містечках із 

показником (4 – 13)  ЕКП єврейського етносу повністю або майже відсутній.  

Таблиця 1.7. 

Інтервальний ряд розподілу інтегральної оцінки ЕКП єврейського 

етносу малих містечок Столичного СГР  України (Авторська розробка) 

 

Розмірність 

інтервалів 

Величина 

інтервалів 

Абсолютні 

частоти 

Відносні частоти 

(%) 

Щільність 

розподілу 

4–  13 
 

6 26 0.7 

13–  22 12 52 1.3 

22–  31 3 13 0.3 

31–  40 1 4 0.1 

40–  49 1 4 0.1 

 

На третьому підетапі відбувається дослідження зарубіжного 

(європейського) досвіду з використання ЕКП єврейства  містечок. Вибір 

досліджуваних країн – Польщі, Молдови, Литви, Білорусі, Росії, повʼязаний 

із розташування на їх територіях у минулому штетлів. За допомогою 

статистичного методу відбувається формування та обробка інформаційної 

бази з теми дослідження у зазначених країнах.  Вивчення  досвіду зазначених 

країн за допомогою методів систематизації та типізації дозволяє виділити 

освітньо-науковий та просвітницько-комемораційний, комерційний та 

туристичний напрями використання ЕКП єврейського етносу. 

На конструктивному етапі на прикладі м.Богуслав, відбувається 

дослідження процесів асиміляції єврейського етносу в місті, ставлення 

мешканців міста до ідеї відновлення об’єктів єврейської спадщини з метою 

розвитку туризму в Богуславі, надаються пропозиції щодо використання ЕКП 

єврейського етносу Столичного СГР України у сфері туризму. 
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На першому підетапі за допомогою методу опитування (анетування) на 

прикладі м.Богуслав відбувається дослідження ставлення мешканців міста до 

ідеї відновлення об’єктів єврейської спадщини з метою розвитку туризму. На 

другому підетапі надаються пропозиції щодо використання ЕКП єврейського 

етносу Столичного СГР України у сфері туризму,як конкурентної переваги в 

залежності від форми територіальної організації. За допомогою методів 

типізації та узагальнення досліджується взаємодія учасників реалізації ЕКП  

єврейського етносу малих міст Столичного СГР  та мотивація здійснення 

туризму до зазначених поселень. Розробляються шляхи для залучення ЕКП 

єврейського етносу досліджуваних містечок до туризму з метою його 

використання як конкурентної переваги. Використання картографічного 

методу дозволяє розробити екскурсійні маршрути, що можна пропонувати як 

готовий турпродукт для туристичних компаній. При розробці 

геоінформаційної бази етнокультурних ресурсів малих міст Столичного СГР 

застосовувалося програмне забезпечення ArcGis версії 10.1. 

 

 

Висновки до розділу 1 

1. ЕКП визначається як сукупність матеріальних і нематеріальних 

об’єктів  і засобів традиційної культури, сформованих на певній території в 

процесі  етнокультурогенезу, які  можуть бути використані для задоволення 

потреб людей і підвищення конкурентоспроможності регіону. Структурними 

складовими ЕКП є: історико-культурний, інноваційно-комерційний, 

соціально-економічний, духовно-культурний, національно-культурний, 

виробничо-технологічний, організаційно-управлінський, біосоціальний, 

інвестиційний та меценатський, соціально-культурний, освітньо - науковий 

потенціали. 

2. Локалізація складових ЕКП та їх сполучення формують ТЕКС – 

сукупність взаємопов’язаних наскрізними зв’язками компонентів 

матеріальної та нематеріальної культури, представників етносу та  
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інституцій, що взаємодіють у геокультурному просторі, формуючи структуру 

ТЕКС на всіх ієрархічних рівнях (від глобального до локального). 

Функціонально-компонентна структура ТЕКС представлена сукупністю 

взаємопов’язаних і взаємодіючих суб’єктів етнокультурної діяльності 

(закладів,підприємств, , організацій, товариств,окремих митців тощо). 

3. Територіальна структура ТЕКС представлена  співвідношенням і 

взаємним розміщення суб’єктів етнокультурної діяльності, які функціонують 

на певній території і повʼязані геопросторовими звʼязками 

(етносоціокультурними, організаційно-управлінськими, виробничо-

технологічними, соціально-інфраструктурними, інформаційними та ін., що 

носять постійний, періодичний чи епізодичний характер),  створюючи 

сприятливі умови для задоволення  етнокультурних потреб представників 

етносу. За кількісними та якісними (стан, рівень атрактивності) параметрами 

виділені наступні елементи територіальної структури ТЕКС регіонального 

рівня: потенційний  етнокультурний пункт, етнокультурний  пункт, 

етнокультурний центр, етнокультурні центри, етнокультурний вузол.За 

інтенсивністю зв’язків зазначені пункти можна ранжувати на пункти І-го 

рангу (високої інтенсивності етнокультурної діяльності) та ІІ-го рангу 

(помірної інтенсивності);  

4. До функціональних завдань ЕКП  належать: зберігаюче,  

ідентифікуюче, інтеграційне, розподіляюче, освітньо - виховне, пізнавально - 

туристичне, духовно - просвітницьке, трансляційне, соціально - економічне. 

Основними напрямками ЕКП  є: підтримка та розвиток етнічних груп, 

поліпшення міжнародних та міжрегіональних звʼязків з етнічно близькими 

народами, розвиток туризму, розвиток етноекономіки та релігійної 

економіки, формування або посилення регіональної ідентичності, розвиток 

інфраструктури, комунальних служб, транспортної системи території. 

5. Центрами концентрації єврейської етнокультурної спадщини в 

Україні є штетли – невеликі містечка у Східній Європі, що знаходилися на 

території, що з кін. XVIIIст. становила Смугу осілості  Російській імперії. 
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Більшість населення поселення складали євреї, які    підтримували основну 

мережу установ, що мають важливе значення для єврейського суспільного 

життя (синагогу, ритуальну купальню, цвинтар, школи та  громадські 

обʼєднання) та мали постійні відносини із  місцевим населенням. Географічна 

локалізація штетлів пов’язана із політико - культурними (розпад Речі 

Посполитої, численні обмеження з боку Російської Імперії, зокрема 

встановлення Смуги осілості),  соціально - економічними (розроблена 

система оренди в Речі Посполітій, торгово - економічні звʼязки із селами, 

транспортні шляхи), природно - географічними (планувальна структура 

поселень) факторами. 

6. Методика суспільно-географічного дослідження ЕКП включає: 

теоретичний, оціночний та конструктивний етапи.Теоретичний етап включає 

визначення теоретико-методологічних положення суспільно-географічного 

дослідження ЕКП. Оціночний етап передбачає вибір підходів та методів 

дослідження ЕКП єврейського етносу Столичного СГР. Конструктивний етап 

включає дослідження ставлення мешканців міста до відновлення об’єктів 

єврейської спадщини для розвитку туризму в Богуславі, надання пропозицій 

щодо використання ЕКП єврейського етносу Столичного СГР у туризмі. 

 

 

 

Перелік посилань із списку використаних джерел: 

[1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 25, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64,  

76, 77, 78, 80, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 103, 104, 106, 107, 111, 113, 

114, 117, 118, 119, 120, 122, 124, 125, 126,  127, 131, 132,  134,  135, 136, 138, 

139, 140, 141, 142, 143, 144, 150, 156, 158, 162, 163, 170, 171, 173, 174, 175, 

176, 180, 182, 189, 190, 191, 192]. 
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Перелік посилань із  списку використаних джерел на власні наукові 

праці: 

[60, 66, 69, 72, 73, 74, 75].  
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РОЗДІЛ 2.  

АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ЄВРЕЙСЬКОГО ЕТНОСУ У СТОЛИЧНОМУ СГР УКРАЇНИ 

 

2.1.Особливості формування традиційної культури євреїв на 

теренах України 

Етнокультурні особливості єврейського етносу яскраво виявилися у 

формуванні штетлів. Хоча більшість таких поселень розвивалися стихійно, 

штетли мали внутрішнє коло організації життєвого простору.  Загалом 

штетли мали радіально - кільцеву структуру планування. Основними 

планувальними елементами штетлів  були  будинок, синагога та ринок. 

Будинок  був основною соціальною одиницею містечка. Центральну роль в 

житті єврея містечка відігравала синагога, що була не тільки домом молитви і 

вивчення законів віри, але і місцем зібрання громади. Ринок, або  ринкова 

площа в містечках була не лише джерелом заробітку, а й місцем, де 

відбувалася зустрічі з не євреями – селянами [139]. Характерна тісна 

забудова вулиць, а також природні перепони – ріки, струмки та яри. Синагога 

і цвинтар, як правило, були  розділені пагорбами й іншими природними 

перепонами (Додаток И).  

З XVIIIст. планування містечок майже не змінювалося. Нові будинки 

зводилися на фундаментах старих. В інших штетлах визначним фактором 

структури поселення був час заснування єврейської громади містечка та 

природно - географічні особливості території. По периметру торгова площа 

була щільно забудована єврейськими будинками з лавками і магазинами, а 

також іншими необхідними закладами, такими, як заїжджий двір, корчма, 

різні майстерні. Такою ж була і забудова прилеглих вулиць. Історичні події 

кін. XIX – першої пол. XX ст.,  зокрема  Голокост,  привели майже до 

повного знищення єврейських містечок і європейської ідишської культури. 

Життєвим простором єврейської громади була окреслена часто 

замкнута територія єврейського поселення.  Основними нерухомими 
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елеменами матеріальної культури виступають синагоги, охелі та мікви, 

освітні заклади, будинки, як приклади житлової забудови, інші будівлі, в 

яких розміщувалися єврейські установи та місця захоронень. Домінуюче 

місце на «єврейській вулиці» містечка належало синагогам. Синагога (на 

івриті  «бет - Кнесет») після руйнування Храму стала основним інститутом   

єврейської релігії, приміщенням, що служить місцем громадського 

відправлення культу і центром релігійного життя громади [139].  На території 

України сформувалися декілька основних типів синагог.З сер. XVII – ХІХст. 

піку своєї архітектурної зрілості досягнув деревʼяний тип синагог (Овруч, 

Тетієв, Городня тощо), що був знищений протягом ХХст. Наступний тип 

синагог – камʼяні синагоги, схожі на  фортеці [45]. Їх зводили в часи 

татарських набігів на Річ Посполиту, тому представлені вони на західній  

Україні (Жовква, Луцьк, Сатанів та ін.). У XVIII ст.з поширенням хасидизму 

почали зʼявлятися «клойзи» («штібл») – молитовні будинки. В кін.ХІХ ст. і 

на поч. ХХ ст. було збудовано велику кількість камʼяних хоральних синагог. 

Для них характерні помпезні палацово - храмові силуети (Львів, Чернівці, 

Херсон, Київ та ін.).У ХVI –ХVIII ст. зовнішній вигляд містечкових синагог 

формувався масою прибудов, в яких розташовувалися общинні інституції, 

але з кін. XVIII ст. і надалі синагоги зводяться за професійними проектами.  

Розташування синагоги було часто прив’язане до інших ритуальних 

установ, що вимагали наявності водного джерела. До таких  ритуальних 

споруд  належали  води ритуального басейну – мікви та будинок для забою 

худоби і птахів («бейт - шхіта»). Важливим релігійним елементом  є охель – 

маленька споруда або  будівля досить великих розмірів, що встановлюється 

на місці захоронення видатних рабинів та цадиків. В Україні вони починають   

зʼявлятися із поширенням хасидизму. Споруда включає одну або кілька 

могил і зону для відвідувачів.Традиційна система єврейської освіти включала  

хедер (єврейська релігійна початкова школа), талмуд – тору (єврейські 

релігійні навчальні заклади для хлопчиків з малозабезпечених сімей, для 
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підготовки до вступу в єшиви) та  єшиву (вищий релігійний навчальний 

заклад, призначений для вивчення Усного Закону) [139].   

Єврейська житлова забудова відрізнялася від місцевої української. 

Житловий будинок водночас був місцем для складів і торгівлі, заїжджим 

двором, майстернею і школою. Будинки налічували до двох поверхів і ззовні 

прикрашені дерев’яним  ґанком і галереєю на другому поверсі. Сам будинок 

був дерев’яний, і завершувався чотирисхилим або двосхилим дахом із 

фронтонами [80, c.352].  Характер будинків, недовговічність матеріалів, з 

яких їх було зведено, та драматичні події  XX ст. не сприяли їх збереженню.  

У другій пол. XIX – на поч. XX ст. зводяться цегельні житлові і торгові 

будинки, що відрізняються вигадливими за силуетами фронтонами і 

карнизами, уособлюючи дух міського укладу. 

Благодійність є однією з найважливіших традицій єврейства. Сприяння 

євреїв громадським філантропічним установам вважалося почесним 

обов’язком, виконанням релігійних настанов. В  Російській імперії до 1835 р. 

єврейська благодійність фактично залишалася внутрішньою справою 

юдейських громад. «Положення про євреїв» 1835 р. перетворило піклування 

про старих, хворих, незаможних євреїв із добровільного акту милосердя на 

формальний обов’язок громад. Нормативний акт про знищення кагалів 

1844 р. поставив під нагляд адміністрації користування сумами «коробкового 

збору», частину якого, що залишалася після сплати обов’язкових 

повинностей, належало використовувати «на предмети громадської опіки та 

благодійності». Завідування благодійними установами, що утримувалися 

таким чином, покладалося на правління при синагогах і молитовних 

будинках. На рубежі ХІХ–ХХ ст. для задоволення потреб єврейського 

населення у містечках  зводять численні громадські споруди: єврейські 

лікарні, ремісничі училища, адміністративні установи тощо [80,c.355].    

Євреї України є частиною світової єврейської релігійно - національної 

спільноти.  Спільність традицій і ритуалів зумовлена виконанням настанов і 

приписів юдейської релігії, зафіксованих у Торі (Пʼятикнижжя Мойсеєве), 
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Талмуді (Усний Закон) та єврейських законодавчих релігійних працях (книга 

«Шулхан Арух» тощо).  В останній чверті ХVIII ст. на території України, і 

зокрема у штетлах,   поширення набуває його відгалуження  – хасидизм.  

Містечками розʼїжджали маггіди, чиї проповіді часто захоплювали і 

обʼєднували всіх членів громади. Елементи культури навколишніх народів 

все ж проникали в єврейський світ, що особливо помітно в єврейському 

фольклорі України : у приказках і піснях сповненених українізмів, полонізмів 

цих областей  [139].   

Серед релігійних свят особливе місце посідає субота (шабат), що 

розпочинається із заходом сонця у п’ятницю і триває до заходу сонця 

наступного дня. Основними релігійними святами є Рош га - Шана 

(Єврейський новий рік), ЙомКіпур (День спокути), Суккот (Кущі), Ханука 

(урочистості в пам’ять освячення сплюндрованого у II ст. до н.е. 

Єрусалимського Храму), Песах (свято в пам’ять виходу з Єгипту) та ін. З 

релігійними особливостями повʼязана   система норм і правил щодо 

дозволеної релігією їжі – кашрут. Особливе значення має система символів –  

«знаків». Найважливішими із цих «знаків», що одягаються під час молитви – 

тфілін (дві коробочки із текстами з Тори), та спеціальна накидка – таліт. 

Символами єврейства є мезуза (пергамент із фрагментом тексту Тори, що 

прикріплюють до одвірка кімнати та житлового будинку), для чоловіків – 

головний убір – ярмулка (на івриті – кіпа), борода,  пейси та  заповідь 

обрізання. Релігія становить значний вплив на життєвий цикл. Визначний 

момент, коли діти стають відповідальними за свої вчинки настає у  13 р. для 

хлопчиків («бар - міцва»), та  у 12 р. для дівчат («бат - міцва»). Багато 

особливостей пов’язані із заручинами, весіллям, смертю та похованням.   

З давніх часів мовою євреїв поряд із власною ставала мова того народу, 

серед якого вони жили. Поширеною мовою  в містечках був ідиш, що за 

територіальною ознакою ділиться на західний та східний. Перший  охоплює 

Голландію, Ельзас і Лотарингію, Швейцарію і більшу частину Німеччини. 

Східний ідиш поділяють на північно – східний (Білорусія, Литва, Латвія), 
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центральний (Польща, західна Галичина) і південно -  східний  (Україна до 

частини східної Галичини, Румунія) [139].   На  територіях Волинської та 

Київської губерній поширеним був субдіалект – Волинський ідиш. Єврейське 

мовлення в Україні змінюється у ХV – ХVІ ст., коли сюди приходять із 

Заходу, переважно з Німеччини, ашкеназькі євреї, які приносять із собою 

своєрідний суржик, яким користувались у Німеччині – суміш одного з 

німецьких діалектів та івриту, котрий самі євреї називали «їдиш тайч» – 

«єврейсько - німецька», а пізніше, не приховуючи величезної культурної 

різниці івриту і застосовуваного в побуті «їдиш - тайч», «жаргон». 

Відродження івриту, як мови не лише релігійно - теологічної, а й побутової, 

наукової і політичної також тісно пов’язане з Україною. Саме тут наприкінці 

ХІХ – на поч. ХХ ст. його почали використовувати в публічному мовленні. 

Проте до 1917 р. як на підросійських, так і на підавстрійських землях 

побутовою мовою єврейського населення був їдиш. В єврейському мовленні 

відбувалось протиборство їдишу, івриту,російської або польської мов.  

Незважаючи на те, що єврейська література розвивалася на різних 

землях упродовж майже трьох із половиною тисячоліть, у ХІХ – першій пол. 

ХХ ст. вона пов’язана найбільшою мірою саме зі Східною Європою. 

Єврейська література Східної Європи традиційно складається з трьох 

основних частин: літератури, написаної давньоєврейською мовою (згодом 

івритом), літератури мовою їдиш, нарешті, єврейської літератури мовами 

народів, серед яких жили євреї, що відбивала єврейське життя з єврейських 

позицій. Загальновизнаними класикомами єврейської літератури є Менделе 

Мойхер Сфорім, Шолом - Алейхем, Шмуель Йосеф Агнон та інші. 

Майже до кінця ХІХ ст. українські євреї вбирались у традиційний одяг, 

що  з XVI ст. поєднував елементи костюму польської шляхти з компонентами 

одягу євреїв Сходу. На українських землях ті євреї, які  знаходилися під 

впливом просвітницького руху Гаскала, одягалися згідно із європейською 

модою. Асортимент страв традиційної єврейської кухні на українських 

землях має багато спільного з українським, проте має відмінності з іншими 
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країнами. Наприклад, фарширована риба майже ніколи не готувалася 

солодкою, на відміну від звичаїв польських чи литовських євреїв. 

Проявом єврейської народної музичної культури у Східній Європі було 

мистецтво клезмерів – народних музикантів, які грали в невеличких 

ансамблях. Із появою хасидизму, насамперед, в штетлах,  особливого 

розвитку набув жанр наспіву без слів (нігунім). Помітний  вплив мав  

музичний фольклор народів, які жили поруч. Джерела єврейського 

професійного театру в Україні беруть свій початок від народних видовищ, 

часто пов’язаних із біблійними сюжетами. У ашкеназьких євреїв 

найрозвинутішою формою народної театралізованої вистави були 

Пурімшпілі (ХVІ – ХХст.). Яскравим виразником єврейської театральної 

культури у другій половині ХІХ ст. стало мистецтво «бродезінгерів» 

(«співаків з Бродів») Галичини. Невдовзі такі самі співаки –  лицедії 

з’явилися й на Волині і Поділлі. Вистави відбувалися систематично в 

приміщеннях (корчми, шинки, ін.), де були бажаючі їх подивитись. 

Виконання пісень перемежовувалося драматичними імпровізаціями. Не 

останнє місце посідав сатиричний елемент.Формування єврейського 

професійного театру спричинила, передусім, поява єврейської драматургії 

мовою їдиш, яка посідала важливе місце в ідеології маскилім 

(«просвітників»). Серед відомих драматургів - просвітників – І. - Б.Левінзон, 

Ш.Еттінгер, А.Готлобер, І.Аксенфельд.  У ХХст. єврейські театри були 

створені у великих містах – Києві, Львові, Харкові. 

Єврейське мистецтво від самого початку було покликане 

обслуговувати ритуальне життя. До  другої пол. XVIII ст. домінують 

традиційні види мистецтва, а  з  початком епохи емансипації відкривається 

світське мистецтво: спочатку в історично -  побутових формах, а пізніше, у 

XX ст. – у стихії експериментів, насамперед,  авангарді і експресіонізмі. 

Широкий спектр предметів єврейського традиційного мистецтва охоплював 

усі аспекти життя євреїв, їхній молитовний ритуал і літургійну службу в 

синагозі, календарний цикл річних єврейських свят, а також щоденні 
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потреби, пов’язані з виконанням заповідей. Авторська історія єврейського 

світського мистецтва розпочинається у 1870 - х рр.. з творчості М.Готліба. У 

підросійській Україні основними художніми центрами в XIX ст. були Київ, 

Харків та Одеса.  Академічну освіту можна було здобути лише в Петербурзі 

або в Європі.  У Східній та Центральній Україні велику роль у підготовці 

професійних художників відігравало Київське художнє училище, де у 

дореволюційні роки майже половину студентів складали євреї. В училищі 

здобули мистецьку освіту А.Маневич, майбутні члени «Культур - Ліги», 

художники, що згодом стали представниками Паризької школи – А. Мінчин, 

Мане- Кац, М. Грановський тощо. 

XVII ст. у Західній Європі стало «епохою крамниць», які фактично 

заміняли собою великі вуличні ринки. У Східній Європі в цей період так 

само швидко зростала кількість дрібних торговців, зокрема євреїв, які 

ставали посередниками між оптовиками й споживачами. Відтак, уже з 

XVII ст. дрібна торгівля стала чи не найголовнішим заняттям євреїв в 

українському місті. Відносно повну картину структури зайнятості 

єврейського населення в Російській імперії дали результати перепису 1897 р. 

Відповідно до нього близько третини єврейського населення «смуги 

осілості» було зайнято у промисловості (10% – робітники, до 20% – кустарі, 

до 5% – власники невеликих підприємств, ремісники, які наймали 

робітників). Сільським господарством в цей час займалося 3 – 4% євреїв, 

торгівлею – понад 40%. Близько 5 % євреїв були задіяні на державній службі 

та займалися «вільними професіями» (лікарі, юристи, літератори тощо) [121].  

Іще стільки ж становили наймити, службовці приватних компаній, 

поденники. Решту складали служники релігійного культу, 

військовослужбовці, а також особи «без певних занять».  

Найбільша кількість національно - культурних, політичних, 

економічних та громадських єврейських організацій спостерігалася на 

поч.ХХ –першій третині ХХст. Головна відмінність між політичними 

партіями  полягала у ставленні до повернення на історичну батьківщину. 
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Палестинофіли були представлені партіями «Загальних сіоністів», «Мізрахі» 

та Єврейською соціал - демократичною партією «Поалей - Ціон». Існували 

партії, що сподівалися вирішити єврейське питання в галуті – Бунд та 

Єврейська соціал - демократична партія (ЄСДП). Традиціоналісти, що 

виступали на захист єврейської релігії та традицій, об’єднувались у партію 

«Агудат Ісраель». Відомою була  сіоністська партія. У 1893 р. у Галичині 

відбувся перший з’їзд сіоністів. Програма сіоністів ставила питання про 

відродження історичної батьківщини. 

Про давню і насичену історію єврейського народу в Україні нагадують 

численні кладовища і масові поховання. Приблизна кількість єврейських 

місць масових поховань –1200 та кладовищ – 1000 [154]. Серед країн Європи 

за кількістю єврейських захоронень,Україна поступається першістю лише 

Німеччині [137, с.138]. Кладовище є другим за важливістю після синагоги 

предметом інтересу єврейської громади. Місця єврейських захоронень мають 

ряд особливостей. Основна розбіжність між християнськими і єврейськими 

кладовищами полягає у тому, що християнське кладовище, яке не 

використовується протягом тривалого часу, може бути ліквідованим. 

Єврейські поховання є священними місцями, що повинні залишатися 

недоторканими на необмежений термін.  В залежності від часу їх появи на 

території України вищезгаданий ресурс може бути представлений через 

розподіл надгробків на три групи: з стародавніх часів – XVIст.– 

найдавніший, XVII–ХІХст.– середній та ХХ–ХХІ ст.–кінцевий періоди появи. 

Єврейські захоронення становлять інтерес з ряду причин.  Зокрема, це 

місця скорботи, паломництва і носії історичної пам’яті про єврейський народ. 

Найбільша концентрація місць єврейських захоронень спостерігається у 

західній і центральній частині України. Так  місця масових поховань 

знаходяться переважно на Середній Наддніпрянщині, Волині, Поділлі, 

Причорномор`ї, кладовища зосереджені в межах Середньої Наддніпрянщини, 

Галичини, Поділля і Закарпаття, а найбільша кількість хасидських святинь 

розташована в таких історико -  етнографічних областях як Галичина, 
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Поділля, Буковина та ін. Україна, як батьківщина хасидизму, займає перше 

місце у світі за їх кількістю. Це, насамперед, місце поховання засновника 

хасидизму Баал -  Шем - Това в Меджибіжі і могила його правнука цадика 

Нахмана в Умані. Окрім цих двох центрів паломництва, на теренах України 

існує велика кількість менш відомих об’єктів, безпосередньо пов’язаних із 

діяльністю хасидських праведників і вчителів. 

На території України більшість єврейських масових захоронень 

відносяться до періоду Другої світової війни, зокрема Голокосту. В період  

1941–1944 рр., німецькі окупанти знищили приблизно 1.4 млн. євреїв, які 

проживали на території країни [12, c.20]. Важливе значення мають місця 

памʼяті. На думку філософа П. Нора, саме в цих місцях памʼять 

кристалізується та знаходить свій притулок. Саме тут відбувається 

усвідомлення обірваності з минулим та водночас відчуття безперервності 

памʼяті [94].  Тому такі місця важливі як для сьогоднішніх, так і для 

майбутніх поколінь. 

 

2.2. Характеристика традиційної єврейської культури та розселення 

євреїв в межах сучасного Столичного СГР України 

Велика кількість  міських поселень в Україні   мають значний ЕКП, 

оскільки  довгий час були центрами культурного та релігійного життя 

єврейських громад. В межах Столичного СГР  України знаходяться 55  

міських поселень в Житомирській обл., 56 – в Київській обл., 45 – в 

Чернігівській  області [3]. Більшість міських поселень району представлена 

СМТ та малими містам (рис.2.1). 

В межах району відомості про появу єврейських громад в міських 

поселеннях можуть бути умовно поділені на три етапи: перший –XIII–

XVIIст., другий – XVIIIст. та останній – ХІХ – ХХст.  Документовані 

свідчення про найперші єврейські  громади відносяться до XIII – XVIIст. 

Новий етап появи громад обумовлений освоєнням нових територій.  У ХІХст. 

із зняттям обмежень на поселення для  євреїв, громади формуються в решті 
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поселень. У ХХст. внаслідок здобуття більших прав  євреї селяться в 

новостворених міських поселеннях досліджуваного району (табл.2.1). 

Рис.2.1. Міська система розселення і поселення Столичного СГР  України 

(побудовано автором за [3]). 

За адміністративним поділом 1897р.міські поселення сучасного 

Столичного СГР входили до складу Волинської, Київської, Полтавської та 

Чернігівської губерній. Можна виділити кілька етапів появи єврейських 

громад в міських поселеннях Столичного СГР України (табл.2.1).    Дані 

щодо утворення єврейських громад в  деяких   сучасних СМТ відсутні через 
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незначний розмір поселень (Лосинівка, Холми, Дігтяр та ін.). Найбільша 

кількість єврейських громад була сформована у XIII – ХІХст. В багатьох 

поселеннях зняття заборони на поселення євреїв буди відмінені лише в 

кін.ХІХ ст. В поселеннях, що    були сформовані в ХХст., потужні єврейські 

громади так і не були сформовані. 

Таблиця 2.1. 

 

Етапи появи єврейських громад в міських поселеннях Столичного СГР 

України  (побудовано автором за [139]). 

 
Етапи появи 

єврейських громад 
Міські поселення 

XIII –XVIIст. Бердичів, Коростишів, Миропіль, Народичі, Овруч (Житомирська обл.); 

 Березань, Біла Церква, Богуслав, Бориспіль, Боярка,Вишгород, Обухів, 

Переяслів - Хмельницький,Чорнобиль (Київська обл.); Березна, Борзна,  
Козелець, Новгород- Сіверський,  Носівка, Прилуки, Сосниця, Чернігів 

(Чернігівська обл.). 

XVIIІ – ХІХст. Андрушівка, Баранівка, Баришівка, Ємільчене Житомир, Коростень, 

Любар, Малин,Новоград  - Волинський, Олевськ, Радомишль, Ружин, 

Чоповичі,  Чуднів  (Житомирська обл.);Бородянка, Бровари, Васильків, 

Володарка, Гостомель, Гребінки, Димер, Кагарлик, Макарів, Ржищів, 

Сквира, Тараща, Тетіїв, Узин, Українка, Фастів, Яготин (Київська обл.); 

Бахмач, Городня, Ічня, Короп, Мена, Ніжин, Остер, Понорниця,  Сновськ 
(Чернігівська обл.). 

ХХст.   Буча,Вишневе,  Ірпінь,   Миронівка,Прип'ять, Славутич (Київська обл.);  

Батурин,Бобровиця, Варва,  Гончарівське, Десна, Дігтярі, Добрянка, 
Дружба, Замглай,  Корюківка,Куликівка,Ладан,Линовиця,Лосинівка, 

Любеч,Макошине, Мала Дівиця, Михайло - Коцюбинське, Олишівка, 

Парафіївка, Радуль,  Ріпки,Семенівка, Седнів, Срібне, Талалаївка, Холми 

(Чернігівська обл.). 

  

На думку Й.Петровського - Штерна,  з 1790р. до другої  пол. ХІХст.  

тривав золотий  період існування штетлу [175, c.1]. Для визначення 

штетлу,варто звернутися до даних «Першого перепису населення Російської 

імперії 1897р.».Історико-географічний аналіз культурної спадщини єврейства  

ми пропонуємо  розглянути в межах кількох етапів: давній (1897 – 1914 рр.), 

модерний (1914 – 1941 рр.), новий (1941 – 1991 рр.), сучасний (1991р.– 

сьогодення). Вибір часових зрізів ґрунтується на вичерпних статистичних 

даних.   

В період давнього етапу інколи в середніх і великих  містах (штотах) 

чисельність єврейського населення становила більше 20 тис. осіб, і відсоток 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%91%D1%83%D1%87%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_(%D0%86%D1%87%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B9_(%D1%81%D0%BC%D1%82)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%94%D1%96%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D1%86%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D1%88%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B5
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від загальної кількості мешканців  перевищував 50% (Житомир, Бердичів, 

Біла Церква). Водночас вищий відсоток єврейського населення найчастіше 

спостерігався у малих містах (штетлах) – понад 90 % у Тетієві, Баранівці, 

Українці (Ігнатівці) (рис.2.2.)Найбільша кількість єврейського населення 

мешкала в Сквирі, Радомишлі, Богуславі – понад 7 тис. осіб. (рис.2.2.). 

Рис.2.2. Кількість єврейського населення в міських поселеннях 

сучасної території Житомирської, Київської та Чернігівської областей 

 в 1897р. (побудовано автором за [110,121,139]). 
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Важливе значення має розподіл єврейського населення за групами занять. 

Так  за даними перепису 1897р., більше половини  єврейського населення 

було зайняте у торгівлі (залишковою сільськогосподарською продукцією, 

зерновою продукцією тощо) та виготовленні одягу (кравецтво).  За станом 

більше половини євреїв були міщанами, значно менша кількість – купці та їх 

сімʼ ї, і менше 2% селяни. На поч. ХХст. основним  заняттям  більшості 

євреїв була торгівля, зокрема оптова торгівля сільськогосподарською 

продукцією та ремесла (шевці, кравці, кушніри) [121].  

Переважна більшість синагог в межах містечок досліджуваного району 

була споруджена в ХІХ ст. Найбільша кількість синагог діяла в сер. ХІХ – 

поч.ХХ ст в Богуславі, Радомишлі, Овручі, Сквирі (рис.2.3.). Мікви існували 

в Сквирі, Корюківці, Бахмачі, Борзні  та інших містечках,водночас охелі 

знаходилися в Олевську, Сквирі, Таращі. 

 

Рис.2.3. Динаміка кількості діючих синагог в малих містечках Столичного 

СГР  в період з 1860– 2018 рр. (побудовано автором за 80,121,139]). 
 

В межах містечок існувала значна кількість традиційних закладів 

єврейської освіти – хедери, талмуд - тори та єшиви (рис.2.4.). Найбільша їх 

кількість розташовувалася в Богуславі, Радомишлі, Сквирі, Таращі на 

поч.ХХст. На рубежі ХІХ – ХХ ст. для задоволення потреб зростаючого 
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єврейського населення у містечках  зводять численні громадські споруди.З 

1860р. можна простежити існування зазначених вище установ – єврейських  

лікарень в   Баранівці, Богуславі, Радомишлі, Сквирі; притулків – у  

Баранівці, Овручі,  Богуславі,Сновську; типографій – у Баранівці, Овручі,  

Олевську, Радомишлі тощо[102].  

 

 

Рис.2.4. Динаміка кількості діючих єврейських закладів освіти в малих 

містечках Столичного СГР  в період з 1860 – 2018 рр. 

 (побудовано автором за даними.[80,121,139]).   
 

На території містечок присутня значна кількість єврейських  поховань. 

Найбільша кількість єврейських кладовищ знаходилася в містечках 

досліджуваного району з поч. ХХ – сер.ХХст. (рис.2.5.) До давнього етапу 

відносяться захоронення хасидських праведників, що   знаходяться в Таращі 

(рабі Рафаель з Берщаді), Сквирі (рабі Іцхак Тверський), Овручі (рабі Нохум-

Дойв - Бер ), Олевську (рабі Єшуа та рабі Іцхак Готліб).  

Модерний  етап історії штетлів починається  з подіями  Першої світової 

війни, остаточної відміни у 1915р. смуги осілості,  погромів та інших подій. 

Впродовж цього етапу кількість євреїв у штетлах істотно знизилася.  

Адміністративний поділ змінився, досліджувані міста   почали входити в 

межі сучасного  Столичного СГР: Баранівка, Овруч,  Олевськ,  Радомишль  
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(Житомирська обл.); Березань, Узин,  Богуслав,  Кагарлик,  Миронівка, 

Українка, Сквира, Тараща, Тетіїв (Київська  обл.); Новгород - Сіверський, 

Бахмач, Бобровиця, Борзна, Городня, Ічня, Корюківка, Мена, Носівка, 

Сновськ (Чернігівська обл.).Згідно з переписом 1939р., найбільша  кількість 

євреїв проживала у Овручі, Олевську, Богуславі, Радомишлі та Сквирі – 

понад 2 тис. осіб.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.5. Динаміка кількості діючих кладовищ  в малих містечках Столичного 

СГР в період з 1860–2018 рр. 

(побудовано автором  за даними [80,121,139,154, 157,169]. 

 

Найбільший відсоток євреїв – понад 20 % від загальної кількості 

мешканців – в Баранцівці, Овручі, Олевську, Радомишлі, Богуславі та Сквирі 

(рис.2.6.). На поч. 1930 – х рр. радянська влада заборонила приватну 

власність. До цього часу більшість євреїв у зазначених містечках були 

ремісниками, купцями, або мали  власну  комерційну справу – тримали 

крамниці, постоялі двори, пивні заклади тощо. До таких закладів відносяться 

трактири, що  знаходилися, насамперед,  у Богуславі, Овручі, Олевську, 

Баранівці, постоялі двори – у Богуславі, Кагарлику, Мені,  питні заклади – у 

Кагарлику, готелі в Богуславі, Таращі, Новгород - Сіверському тощо.  
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Після встановлення радянської влади кількість синагог  стрімко 

зменшується (рис.2.3.). До 1930 - х рр. були закриті майже всі синагоги. В 

будівлях  хоральних синагог влаштовували  клуби культпросвіти [44].  Після 

приходу радянської влади зменшується також  кількість діючих освітніх 

закладів (рис.2.4.). У 1920 – 1930рр. після закриття кілька закладів діяли 

деякий час нелегально. 

 

Рис. 2.6. Кількість єврейського населення в містечках сучасної території 

Житомирської, Київської, Чернігівської  областей  в 1939р. 

(побудовано за даними [11]) 
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Модерний етап повʼязаний із активної діяльністю численних 

національно - культурних, політичних, економічних та громадських 

єврейських організацій. Громадські організації опікувалися найменш 

захищеними верствами населення та були представлені «Товариствами  з  

догляду за дітьми бідних євреїв», та «Товариствами допомоги бідним 

євреям», що діяли в Радомишлі, Богуславі, Борзні. Фінансово - економічні 

організації були представлені «Єврейськими ощадно - позичковими 

товариствами» у Баранівці, Олевську та Радомишлі. У 1919 – 1920рр. в 

Овручі, Богуславі, Тетієві та Городні формуються добровільні загони  для 

запобігання погромам. Політичні утворення представлені діяльністю 

євсекцій (єврейських комуністичних секцій ВКП (б)), що діяли з 1918– 1930 

рр. в Богуславі та Новгород - Сіверському. Громадсько - політичні організації 

представлені діяльністю сіоністських організацій. Загалом сіонізм– 

політичний рух, метою якого є обʼєднання і відродження єврейського народу 

на його історичній батьківщині – в Ізраїлі (Ерец - Ісраель), а також 

ідеологічна концепція, на якій цей рух ґрунтується. До Другої світової війни 

сіонізм був одним з найбільш великих суспільно - політичних рухів 

єврейського народу (поряд з рухом «БУНД» і «теріторіалізм», що боролися 

за культурну автономію для робітників). Так в Овручі  діяли відділення 

«Поалей Ціон», ліві  «Ге - Халуц»та  «Га - Шомер», Олевську – ліві«Ге -

Халуц», «Га - Шомер», та «Алгемейн - сіоністи». Нелегально  діяли 

відділення сіоністських організацій також і в Богуславі. В Радомишлі та 

Городні діяла організація «БУНД». В Новгород - Сіверському діяв 

робітничий клуб Соціалістичної робочої єврейської партії «СЕРП» – лівої 

політичної партії єврейського населення Російської імперії [80,139].   

Характерним є поширення меценацтва. Так євреї, які виїхали з містечок 

за кордон, продовжували матеріально допомагати  своїм  громадам  на 

території України. Наприклад, на поч. ХХст.  єврейські земляцтва, засновані 

в США, перераховували кошти єврейським громадам в Баранівці, Сквирі та 
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Таращі. Біосоціальний компонент в межах містечок досліджуваного району  

представлений широким спектром поетів, письменників, творчих, політичних 

та громадських діячів, вчених та підприємців  всесвітнього рівня (Додаток 

Л). У кількох містечках народилися, проживали або були поховані хасидські 

праведники – захоронення хасидського праведника рабі Авраам Еошуа 

Тверського в Радомишлі. 

Новий етап повʼязаний із занепадом поселень. З липня 1940р. по 

червень 1941р., після окупації Радянським Союзом міжвоєнних польських та 

румунських територій, чисельність євреїв в УРСР зросла щонайменше  до 

2.45 млн осіб, зробивши Україну батьківщиною найбільшої єврейської 

меншини в Європі [107, с.11].  Внаслідок репресій, втрат населення  у Другій 

світовій війні, Голокосту  та  погіршення якості життя населення, статистичні 

дані щодо чисельності населення фальсифікувалися  радянською владою. 

Найбільша кількість єврейських поховань відноситься до модерного 

етапу. Найчисельнішу групу представляють кладовища, надгробки яких 

датовані ХХ ст.Вони є  скромними у художньо - мистецькому аспекті. Це 

повʼязано із занепадом декоративно - прикладного мистецтва з одного боку, 

та  забороною у  ХХст. радянською владою на право відновлення 

національної символіки на могилах і зазначення національної приналежності 

похованих. Більшість єврейських кладовищ ХХ ст. становлять окремі ділянки 

муніципальних кладовищ. На початку періоду епітафії як правило є 

виключно двомовними, і вже з 1920 - х рр. російською, рідше українською 

мовами. Найбільша кількість кладовищ знаходиться в Новгород - 

Сівреському, Овручі, Олевську, Сквирі, Радомишлі, Таращі (рис.2.5.).  

На території України знаходиться велика кількість місць масових 

поховань жертв Голокосту. Багато з них були депортовані в табори смерті, 

десятки тисяч євреїв були знищені як в містечках досліджуваного регіону, 

так і в межах прилеглих територій – в полі чи лісі (Додаток К). В межах 

Столичного СГР найбільша кількість масових поховань знаходиться в 

Сквирі, Таращі, Богуславі (рис.2.7) 
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Рис. 2.7.Кількість єврейських захоронень в містечках Столичного СГР 

України у 2018р. 

(побудовано автором за [80,121,139,154, 157,169]). 

В межах Столичного СГР найбільша кількість меморіалів, 

монументів та пам’ятних знаків жертвам Голокосту знаходиться в 

Радомишлі, Корюківці, Богуславі та Сквирі [63,с.142] (рис.2.8.). Памʼятки, 

що розташовані в околицях, були віднесені  до переліку  міст, оскільки 

увіковічнють памʼять про євреїв, які були  мешканцями  зазначених 

поселень.  

 

 

Рис. 2.8.Кількість меморіалів, монументів та пам’ятних знаків жертвам 

Голокосту в містечках Столичного СГР України та їх околицях у 2018р. 

(побудовано автором за [146,155]).  
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В період «відлиги» і надалі цензура демографічних даних не була 

скасована. З 1970 - х рр. внаслідок декількох інтенсивних  хвиль еміграцій з 

України та виїзду населення до більших міст, кількість єврейського 

населення  малих міст  зменшилася.  

Сучасний етап дослідження повʼязаний із здобуттям Україною 

незалежності. Серед містечок Столичного СГР найбільша кількість євреїв 

проживала в Овручі, Богуславі, Сновську, Новгород - Сіверському та Сквирі– 

більше 20 осіб. В решті малих міст їх  кількість нижча або відсутня взагалі, а 

відсоток євреїв від загальної кількості мешканців не перевищує 1% (рис 2.9.).  

Рис. 2.9. Кількість єврейського населення містечок Житомирської, Київської, 

Чернігівської  областей  в 2001р. (побудовано автором  за даними [81]). 
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В досліджуваних містечках основними проблемами єврейського 

етносу є низька  кількість населення, що  продовжує зменшуватися, його 

старіння та асиміляція. Водночас Всеукраїнський перепис населення України 

2001р. був проведений неналежним чином без дотримання необхідних 

процедур – часто  без перевірки паспортів. Під час перепису респонденти, у 

яких один з батьків був євреєм, або у кого євреями були хтось із дідусів чи 

бабусь, при переписі євреями себе не називали. За визначенням 

М.Куповецького, зазначені категорії є «маргіналами», та  разом з рештою 

євреїв становлять «розширену популяцію» єврейського населення [21].  

Нині в містечках не задовольняються духовні та освітньо -  наукові 

потреби, не відбувається відродження єврейських традицій і звичаїв, 

підтримка національно - культурних інтересів. Це пов’язано із  відсутністю 

діючих синагог (за виключенням Сквири), середньої, вищої та іншої освіти з 

етнокультурним ухилом, етнокультурною  науково -  дослідної діяльністю, 

єврейських соціокультурних закладів, та нерегулярним проведенням і 

організацією свят, а також фестивалів, інших заходів в більшості міст. Не 

дивлячись на велику кількість видатних осіб, життя яких було пов’язане із 

містечками, увіковічено памʼять лише Шолом - Алейхема (у 1990 – х рр. 

встановлений памʼятник та меморіальна табличка видатному письменнику у 

Богуславі). 

 

2.3. Суспільно - географічна оцінка сучасної геокультурної ситуації 

малих містечок з традиційної єврейської культури у Столичному 

СГР України 

На сьогодні містечка досліджуваного району мають низку соціально -  

демографічних, економічних і екологічних проблем. Серед них особливо 

гострими є закриття містоутворюючих виробництв, що спричинило занепад 

міської інфраструктури, безробіття, відтік населення у більші міста та 

депопуляцію [168,с.34]. Малі міста поступово втрачають свою роль 

консолідуючих центрів соціально -    економічного розвитку території 



109 
 

 
 

локального і місцевого рівнів, регулятора неконтрольованих міграційних 

процесів. Сповільнення економічного розвитку негативно впливає на рівень 

транспортної та комунальної інфраструктури, підвищує екологічну і 

техногенну небезпеку, знижує рекреаційні можливості [167,с.56– 57]. 

Згідно з   Всеукраїнським переписом населення 2001р.  найбільша 

кількість євреїв проживала у столиці (17969 осіб) та у містах –  обласних 

центрах  – Житомирі (1329), Чернігові (1047).  Найбільший відсоток від 

загальної кількості мешканців  спостерігався в Києві – 0.7%, Овручі, 

Коростені – 0.5%, та Житомирі – 0.4%.З 2001р. до 2018р. чисельність 

населення знизилася на 9%  у всіх  досліджуваних  містечках [130]. Така 

ситуація обумовлена депопуляцією (перевищенням кількості померлих над 

кількістю народжених). Збільшується чисельність населення старших вікових 

груп. Виключення становить  Олевськ, Українка, Узин та Бобровиця, де у  

порівнянні з 2015 р. відбувається поступове збільшення населення.  Нині в 

міських поселеннях Столичного СГР України розміщення єврейського 

етносу  характеризується неоднорідністю.  

В досліджуваних містах існує велика кількість об’єктів нерухомої 

культурної спадщини, які мають важливе значення для історії країни, та 

зокрема, можуть слугувати ресурсом для розвитку туризму. Проте лише 

декілька із зазначених об’єктів включені до Державного реєстру нерухомих 

памʼяток України та можуть отримувати відповідний захист від держави. 

Більшість закладів культури та мистецтв не є осередками культури та 

спілкування, а носять радше номінальний характер. Для них характерним  є 

слабка матеріально  -    технічна база приміщень, де вони знаходяться, 

застарілий фонд, що не задовольняє інформаційні потреби користувачів, та 

відсутність інтерактивних підходів. Характерним є недостатній  показник 

забезпеченості та низький рівень надання послуг в лікарняних та курортних  

закладах, а також в закладах харчування та розміщення.  

Найбільш чисельні громади розташовані в Києві та обласних центрах. 

Діяльність національно -  культурних товариств та інших організацій в 
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обласних центрах району поширюється також і на членів єврейських громад 

менших поселень, які можуть долучатися до них. Так в Києві діє Київська 

обласна благодійна єврейська громада, в Чернігові – «Чернігівське обласне 

об’єднання єврейських общин та організацій», в  Житомирі – «Обʼєднання 

релігійних громад і організацій Житомирської регіону». В Києві, Житомирі 

та Чернігові  діють головні відділення благодійного фонду «Хесед», кожний 

в межах зазначеної території. Такі організації надають допомогу 

пенсіонерам, інвалідам, а також дітям групи ризику. В межах фонду 

функціонують різноманітні соціальні програми, що спрямовані на 

поліпшення матеріального становища, а також набуття національної 

самосвідомості. Музеї, що представляють єврейську культуру та традиції, 

знаходяться лише в Києві – «Музей Шолом -   Алейхема», та в Житомирі – 

«Музей памʼяті» при гімназії «Ор Авнер». Заклади харчування, де 

представлено єврейську кухню, а також кухню, що враховує всі традиції 

юдаїзму (кошер), окрім їдалень при синагогах,  не   є чисельними, та 

розташовані  лише в Києві. Заклади розміщення, що функціонують у 

відповідності з юдейськими традиціями, розташовані в Києві та Сквирі 

(Додаток М). 

За нашими підрахунками, найвищий інтегральний бал  мають:  5 та 4 

бали  (значний  рівень розвитку) – Овруч, Березань, Богуслав, Сквира, 

Новгород - Сіверський; 3 бали (помірний  рівень розвитку) – Кагарлик, 

Тараща, Борзна, Городня; 2 бали (низький рівень розвитку) – Баранівка, 

Радомишль, Узин, Українка, Бахмач, Мена, Сновськ; 1 бал (дуже низький 

рівень розвитку) – Олевськ, Корюківка, Ічня, Бобровиця, Тетіїв, Миронівка   

(Додаток Н). Показник інтегрального балу ЕКП єврейського етносу 

досліджуваних містечок можна поділити за рівнем, що буде відповідати 

формі територіальної організації: 5  та 4 бали – пункти І -   го рангу (високої 

інтенсивності етнокультурної діяльності) – Сквира, Богуслав; 3 бали – 

пункти ІІ -   го рангу (помірної інтенсивності) – Новгород -  Сіверський, 

Тараща, Радомишль;  2 бали – потенційні  етнокультурні пункти (слабкої 
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інтенсивності) – Баранівка, Овруч, Олевськ, Кагарлик, Бахмач, Борзна, 

Городня, Ічня, Корюківка, Мена,Сновськ. У решті містечок повністю або 

майже відсутня етнокультурна діяльність [68,с.98 ](рис.2.10) (Додаток Н). 

 

 

Рис. 2.10. Територіальна структура малих міст Столичного СГР  

(за інтегральним балом ЕКП єврейського етносу)  

 ( Авторська розробка) 

 

В деяких випадках спостерігається кореляція між інтегральними 

оцінками малих містечок Столичного СГР  України та ЕКП єврейського 

етносу  в них. Так, наприклад, в обох випадках  найвищий інтегральний бал 
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мали міста  Сквира та Богуслав, а Тараща – середній показник. Найнижчі 

бали в обох випадках прослідковувалися у Ічні, Носівці, Бобровиці, Тетієві, 

Миронівці (рис.2.11.). 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.11. Інтегральна оцінка рівня розвитку малих містечок Столичного 

СГР  України ( Авторська розробка) 

Наразі єврейські громади досліджуваних містечок не є чисельними, 

внаслідок хвиль еміграції до західних країн, міграції  населення до великих  

міст, та  переважно складаються із літніх людей.  Найчисельніші єврейські 

громади (від 50 до 80 осіб) проживають у Богуславі, Сквирі та Новгород -  

Сіверському, в решті міст – до 20 осіб. 
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Сучасний стан історико -   культурного компоненту ЕКП єврейського 

етносу характеризується тим, що колишні будівлі  синагог перебувають або у 

зруйнованому стані, або використовуються за іншим призначенням. Так у 

Радомишлі і Сновську будівлі молитовного будинку перебувають в 

аварійному стані, в Таращі зберіглися 5 будівель, де свого часу знаходилися 

синагоги, в Борзні у будівлі колишньої синагоги розташований магазин, у 

Корюківці – Корюківський районний спортивно -    технічний клуб 

«Товариство сприяння обороні України», у одній колишній  синагозі 

Сновська – бібліотека. В задовільному стані знаходяться охелі, що 

розташовані   в Олевську, Сквирі, Таращі. Мікви існували в Сквирі, 

Корюківці, Бахмачі, Борзні  та інших містечках. На сьогодні  функціонують 

мікви лише в Сквирі. До не культових будівель належать будівлі колишніх 

єврейських закладів освіти. Деякі з них перебувають у аварійному стані –

будівля колишньої єврейської середньої школи в Радомишлі,будівля Талмуд–

тори в Таращі та Овручі. За іншим призначенням використовуються колишні 

заклади освіти в Олевську – розташоване РНО, в Богуславі  у будівлі 

колишнього хедера розташований музей народних промислів «Камʼяниця». 

Лише частково зберігся один із прикладів типового  єврейського будинку в 

Бобровиці. Станом на 2016р. жодна з будівель, що відносяться  до єврейської 

спадщини, крім будівлі хедера в Богуславі, не   занесена до переліку 

нерухомих памʼяток країни місцевого та національного значення. Памʼятки 

не отримують відповідного захисту, не охороняються  державою [14]. 

Діючі синагоги представлені в Києві, Білій Церкві, Сквирі,Бердичеві та 

Чернігові. За межами досліджуваних містечок, місця захоронень хасидських 

праведників знаходяться в Бердичеві (поховання рабі Леві Іцхока з Бердичева 

та рабі Єлізер абен Авраама)  та Ніжині (поховання рабі Дов Бера 

Шнеурі).Діючі мікви розміщені лише в Києві, Житомирі, Бердичеві та 

Сквирі. Окрім досліджуваних містечок, релігійні організації представлені в 

Києві, Житомирі, Бердичеві, Коростені, Новоград  -    Волинському, Ніжині, 

Чернігові. Юдаїзм представлений  широким спектром напрямків, проте 
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переважають релігійні організації, що належать до ультраортодоксів (хасиди, 

Хабад). Найбільша кількість єврейських науково  -    освітніх, культурно  -    

освітніх закладів та інших освітніх формувань  знаходяться у  великих, 

середніх містах та адміністративних центрах досліджуваних областей – у 

Києві, Житомирі, Чернігові, Бердичеві, Коростені, Новоград -   Волинському. 

Більшість із таких закладів мають поглиблене вивчення  івриту та традицій 

юдаїзму. Водночас науково  -    освітні заклади представлені дослідними 

інститутами та центрами лише в Києві. 

Незважаючи на трагічні події ХХст.,  зберіглася достатня кількість 

рухомої  єврейської спадщини. Проте значна кількість об’єктів   була 

вивезена з містечок. До рухомих об’єктів матеріальної культури належать: 

документи, що зберігалися в общинних будинках і архівах, а також у 

приватних осіб; необхідні для релігійних цілей сувої Тори; твори мистецтва, 

ритуальні предмети, музейні експонати, музичні інструменти, меблі, 

начиння; гроші, дорогоцінні метали, дорогоцінне й напівкоштовеі каміння; 

акції, облігації та ін. цінні папери, страхові поліси; книги, журнали та ін. 

бібліотечне майно [19]. Значні колекції  знаходяться в Музеї історичних 

коштовностей України у Києві, в Музеї етнографії і художніх промислів у 

Львові, Львівському музеї історії релігій, Львівському історичному музеї 

тощо. У відділі фонду юдаїки Інституту Рукопису Національної Бібліотеки 

України імені В.Вернадського в Києві міститься колекція рукописних 

громадських книг – «пінкасім» кін. XVIIІ – поч. XX ст. (понад 100 одиниць). 

Водночас більша частина не культових будівель знаходяться в 

муніципальній власності, в них розташовані дитячі садки, бібліотеки, музеї. 

В деяких розташовані магазини. В Указі Президента зазначене повернення 

тільки культової власності, проте єврейські громади також будували на свої 

кошти  лікарні, притулки тощо [123]. Водночас навіть якщо культові споруди 

і передати єврейським громадам, зокрема в малих містечках, не чисельна 

громада із старіючим населенням не в змозі доглядати за будівлею. Тобто 

повернення синагоги не тільки не вирішує проблему, але і створює нові –
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проблеми опалення, ремонту, утримання, охорони тощо.Земляцтва євреїв –

вихідців з України менш схильні до допомоги, оскільки, вважається, що якщо 

синагога комусь передана, то шукати засоби для її ремонту справа самої 

общини, на відміну від кладовищ – місця, де поховані пращури, про яке треба 

піклуватися. В Україні були спроби створення Комітету зі збереження 

єврейської спадщини. Програма здійснювалася спільно з ВЄРО і 

Євроазіатським Єврейським Конгресом [19]. Проте нині немає  списків і 

опису спеціальних обʼєктів єврейської общинної власності. 

В період  Другої світової війни, а також за панування радянської влади   

місця захоронень  сильно постраждали. На сьогодні вони  потерпають від 

руйнувань, вандалізму, несанкціонованої забудови, крадіжок, заростання 

рослинністю, та недосвідчених спроб реставрації. Через відсутність чіткої 

демаркації більшості кладовищ, розмежування знаходиться під загрозою 

через здійснення неєврейських поховань. Після розпаду Радянського Союзу, 

деякі кладовища отримали поновлення, часто тому, що на них розташовані 

могили цадиків. Фактично всі єврейські кладовища в Україні  знаходяться в 

муніципальній власності,а території братських могил можуть перебувати у 

приватній  власності. На думку рабина Я.Д.Блайха, юридично уряд несе 

відповідальність за підтримку таких місць, проте єврейська спільнота в 

Україні не матиме ресурсів для підтримки всіх кладовищах якби вони були 

надані в їх власність. З іншого боку, є небезпеки, що можуть бути спричинені 

муніципальною власністю – комерціалізація, приватизація, знищення.Багато 

кладовищ не визнаються як такі муніципалітетами, тому не отримують 

догляду, за виключенням догляду приватних осіб.Така ж ситуація  і з 

більшістю масових поховань, межі багатьох з яких слабко визначені, а нагляд 

не надавався від заснування. Це питання складне, оскільки  визнання  

історичних  кордонів  кладовища включає масштабні дослідження і 

переговори між місцевою владою, єврейською громадою і теперішніми 

власниками спірної ділянки. В Україні винятки з правил  власності 
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становлять історичні кладовища, які були придбані з метою запобіганню їх 

знесення, та нові кладовища, що знаходяться на приватній території.  

В Україні не існує стандартизованої інформації про поточний стан всіх 

єврейських поховань. Найбільш повні дані були надані в 2005р. Комісією з  

США [159]. В межах досліджуваних містечок масові поховання перебувають 

у порівняно кращому стані, ніж кладовища. Так в незадовільному стані 

перебувають більше 60% кладовищ, та  близько 15 % масових поховань.Ця 

цифра є приблизною, оскільки ознакування більшості із таких місць слабке 

або відсутнє взагалі, тому присутність меморіалу із невеликою табличкою, 

що нагадує про події які сталися, вже характеризує стан обʼєкта як відносно 

задовільний. Враховуючи велику кількість єврейських захоронень 

найбільшої уваги потребують: місця масових поховань Кагарлику, Городні– 

потрібне  зазначення єврейських жертв  на місцях масових поховань, в 

Таращі – виділення території;  кладовища в  Бахмачі – регулярне усунення 

рослинності на кладовищі, в Борзні, Городні, Новгород  -    Сіверському – 

також встановлення огорожі,виділення території  та ознакування в Березні, 

Бобровиці, Сновську. 

Місця памʼяті жертв Голокосту в Україні за радянських часів не були 

впорядковані. Комуністичний режим не виокремлював євреїв із загального 

числа жертв війни, тому на багатьох пам’ятних знаках на місцях убивств 

цілих єврейських громад зазначено, що тут поховані «мирні  радянські 

громадяни», «жертви фашизму» тощо.  Після здобуття Україною 

незалежності  держава не чинила перепон відродженню памʼяті про геноцид 

євреїв, але сама практично не брала в цьому участі. Поява пам’ятників 

жертвам Голокосту були результатом громадських ініціатив [35, с.60– 61]. В 

багатьох місцях трагедій відсутні пам’ятні знаки (Додаток П). 

Нині до об’єктів спадщини місцевого рівня належать лише ті, на яких   

зазначено поховання «мирних радянських громадян» та/або «жертв 

фашизму».Охоронний номер мають лише 30% пам’яток, що розташовані в 

Корюківці, Бахмачі, Кагарлику, Мені та Новгород  -  Сіверському. Стан 
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збереженості більшості визначається як задовільний. За ініціативою громад 

проводиться  вшанування загальнодержавних пам’ятних дат, наприклад, 

Міжнародного дня памʼяті жертв Голокосту (27 січня),  Йом – га - Шоа 

(друга половина квітня або початок травня), а також місцевих трагічних дат.  

В Україні  майже відсутні  сучасні технології, наприклад, мобільні 

додатки, мультимедійні платформи та інтерактивні розповіді, що можуть 

використовуватися для  популяризації єврейської спадщини містечок. Окремі 

сайти, що включають загальну інформацію  про міста, фотографії та   

родинні спогади, створюються найчастіше іноземними користувачами. 

Одним із прикладів успішного інноваційно -    комерційного компоненту є  

створення туристичного маршруту  «Шляхи Штетлу», що включає містечка у 

Польщі, Білорусі, Україні. Грант на створення проекту  було надано ЄС в 

рамках програми транскордонного співробітництва на 2007– 2013 рр.  Метою 

проекту є розробка матеріалів та засобів єврейської спадщини, які будуть 

використовуватись у туризмі та для сприяння місцевому розвитку.  Проект 

включає  архівні дослідження, створення інтернет -   порталу, організацію 

експедицій, розробку екскурсійних турів, навчальних курсів для гідів тощо 

[181]. Проект очолює освітній центр  «Брама Гродзька -  Театр НН»  у 

Любліні (Польща) [184]. Водночас на порталі не представлено жодне місто 

досліджуваного району.  

Нематеріальна спадщина   єврейського етносу в Україні  була включена 

до реєстру «Памʼяті світу», що був створений ЮНЕСКО у 1992р. Так у  

2005р. колекцію єврейського музичного фольклору (1912 – 1947)рр. було 

занесено до зазначеної програми. Колекція включає Воскові фоноцилини, 

рукописи, тексти декодування та друкарську машинку) [145]. 

Незважаючи на те, що біосоціальний компонент в межах 

досліджуваних містечок представлений широким спектром видатних 

особистостей, пам’ятники та меморіальні дошки, що увічнюють памʼять про 

цих осіб, майже відсутні. Виключенням є  пам’ятник та меморіальна 

табличка письменнику Шолом -   Алейхему у Богуславі.  
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Нині духовно -   культурний компонент в містечках представлений  

лише однією діючою синагогою в Сквирі. Відсутня офіційна статистика 

щодо паломництва хасидів до місць захоронення хасидських праведників, що 

знаходяться в Таращі, Сквирі, Радомишлі,Овручі та Олевську. Релігійні 

організації представлені лише в Таращі – «Таращанська єврейська месіанська 

община», в Олевську – «Олевська міська іудейська релігійна громада», та в 

Сквирі – «Іудейський релігійний осередок (іудеї -   хасиди)» [116]. Через 

складну соціально - демографічну ситуацію, інколи важко зібрати міньян (в 

юдаїзмі кворум з десяти чоловіків, старше 13 р.).Євреї з містечок, особливо в 

період релігійних  свят, можуть організовано залучатися до діяльності  

релігійних організацій в адміністративних центрах зазначених областей. 

Освітньо - науковий компонент досліджуваних містечок представлений 

лише позашкільною освітою   в Сквирі,  де при релігійному осередку діють 

групи із вивчення  мов (іврит та ідиш) та проводяться курси з національної 

єврейської  кухні, а також при єврейській общині  в  Богуславі, де  діють 

жіночий клуб та  гурток з вивчення мов  (іврит та ідиш). Водночас відсутня 

середня, вища та інша освіта з етнокультурним ухилом, а також 

етнокультурна науково - дослідна діяльність.  

На сьогодні національно -   культурний компонент в містечках 

представлений діяльністю національно -   культурних товариств та 

організацій. Нині єврейські громади присутні у всіх досліджуваних містах, 

окрім Березані, Узина, Тетієва, Бобровиці, Корюківки, Носівки. Загалом 

єврейські громади та релігійні організації   не є чисельними. Регулярне 

проведення і організація свят, фестивалів, інших заходів представлена лише  

в Богуславі, Сквирі, Новгород -   Сіверському. Нині аматорська творчість 

представлена лише в Богуславі, де діє вокально -   інструментальний 

колектив «Хайдерін», що виконує твори мовами ідиш та іврит. Єдиною в 

СНД організацією, що обʼєднує єврейські громади малих міст у вигляді 

рівноправної співпраці і взаємодопомоги між самими малими громадами є 

«Регіональна асоціація єврейських організацій малих міст України». 
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Громадська організація створена  у 1993 р. та включає  40 єврейських громад 

малих міст Київської і Черкаської областей з  центром  у   Корсунь -   

Шевченківському. Окрім інших, до асоціації входять єврейські громади 

Богуслава, Кагарлика, Миронівки, Сквири, Таращі, Українки. Головною 

метою  є створення і допомога в створенні єврейських громад в малих містах 

зазначених областей; відродження єврейських традицій і звичаїв тощо [105]. 

Асоціацією були повернуті будівлі синагог 4 громадам, зокрема і в 

Сквирі.Важливе значення для підтримки громади має функціонування 

благодійних фондів «Хесед», відділення якого розташоване в Таращі. 

Інноваційно -   комерційний компонент розвинений недостатньо.На 

сьогодні єдиним прикладом функціонування закладів сфери гостинності з 

етнічною складовою у досліджуваному районі є відкритий у 2004р. готель та 

їдальня для хасидських паломників в Сквирі. Відсутні приклади 

етнокультурних студій, салонів, туристичних компаній (екскурсійних бюро), 

центрів із генеалогічних досліджень із етнічною складовою. В Україні майже 

не існує турів, що пропонують відвідання єврейської спадщини 

досліджуваних містечок. Закордонні туроператори, що спеціалізуються на 

єврейському туризмі,  включають до турів колишні містечка західної  

України (Белз, Бережани, Броди, Дрогобич, Чортків, Жовква тощо). 

Переважна більшість таких операторів знаходиться в Польщі («Rootka», 

«Marcoderpole»). Інші пропозиції («JewishTravelagency», «Jewish Heritage 

Tours», «ArzaWorld», «East Adventures,  «Momentum Toursand Travel»та ін.) 

охоплюють великі та середні міста України, що мають визначну єврейську  

спадщину (Одеса, Львів, Чернівці, Київ, Житомир, Бердичів та ін.), та 

організовують тури до хасидських святинь. 

В Україні  існують туроператори, що складають суто єврейські 

маршрути, серед них відзначаються туроператори «JewUkraine», 

«MJT».Туроператори, що спеціалізуються виключно на турах єврейськими 

місцями, наприклад, «MJT», організовують екскурсійні подорожі з 

дотриманням  традиції  проведення шабату, резервуванням готелю біля 
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синагоги. Зазвичай ці маршрути не включають відвідування місць 

захоронень, за виключенням турів, тематика яких присвячена безпосередньо 

Голокосту, або релігійним (зокрема паломницьким) турам. Існують 

туристичні компанії, що пропонують окрім традиційних маршрутів, 

проведення генеалогічних пошуків та визначення місць знаходження  могил 

родичів.Проте більшість вітчизняних туроператорів («Янтарный берег», 

«Ukraine Trip Advisor», «Альбатрос  -   Тревел» , «BytskoTravel Company» та 

ін.) пропонують  тури стандартними маршрутами, що включають великі  та 

середні міста з визначною єврейською спадщиною. З офіційних пропозицій 

туроператорів лише Сквиру  інколи включають до туристичних маршрутів 

(Ukraine Jewish Heritage Routes).Дані щодо кількості туристів, що відвідують 

місця єврейської спадщини в Україні відсутні.  

Виробничо -   технологічний компонент в містечках майже  не 

представлений. Не збереглися традиційні види сільськогосподарської 

діяльності, природокористування, немає сучасної виробничої діяльності з 

урахуванням традиційних знань. Відсутнє виробництво і торгівля 

сувенірами, товарами народних майстрів. Не представлений жодний із 

секторів господарювання етноекономіки – ні традиційний, ні інноваційний. 

Лише у синагозі в Сквирі частково представлена торгівля товарами 

релігійного призначення. Соціально -   культурний компонент не 

представлений жодним закладом  соціокультурного обслуговування 

єврейськогое етносу. В межах досліджуваного району немає закладів 

етнокультурно -   просвітницького сектору: музеїв, бібліотек, закладів 

клубного типу, а також культурно -  видовищного сектору: театрів, історико -  

культурних та етнографічних закладів, парків, комплексів тощо.Виключення 

становлять невеликі бібліотеки при деяких єврейських громадах у 

досліджуваних містах (Богуслав, Сквира, Новгород -   Сіверський). 

Інвестиційний компонент не реалізується, водночас меценацтво 

найчастіше повʼязане із наданням коштів для відновленням релігійних 

споруд та місць захоронень. Одним із прикладів відновлення релігійних 
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споруд та будівництва закладів інфраструктури  є  Сквира, де у 2004 р. 

хасидами з  Нью -   Сквири (Нью - Йорк, США) і місцевими єврейськими 

активістами було відреставровано синагогу та суд цадика. Також був 

збудований готель для хасидських паломників.Завдяки організації «Охалей 

Цадикім» відреставровано охелі в Таращі та Сквирі. У 2015р. кладовища  в 

Кагарлику та Богуславі були розчищені і огороджені завдяки проекту 

збереження єврейських кладовищ в Європі (ESJF), який реалізується на 

кошти, виділені урядом ФРН за підтримки Фонду Конрада Аденауера та 

Ваада України. Існують випадки меценацтва з боку приватних осіб: в 

Баранівці коштом місцевого бізнесмена приведено у задовільний стан 

єврейське кладовище. Догляд і реставрацію можуть здійснювати і члени 

іудейських релігійних громад, проте через відсутність потрібних коштів це 

не може носити масштабний характер. 

Організаційно - управлінський компонент представлений недостатньою 

підтримкою розвитку туризму єврейською спадщиною  в малих містах на 

державному, регіональному та місцевому рівні. У 2001р. був прийнятий 

Список історичних населених місцьУкраїни, до якого, зокрема увішли:  

Богуслав, Борзна, Ічня, Овруч, Олевськ, Радомишль, Новгород -  Сіверський 

[98]. Водночас у 2004р. була затверджена «Загальнодержавна програма 

розвитку малих міст», проте для досліджуваних міст прерогатива розвитку 

туризму залишається невизначеною [23]. Відсутні програми, що навчають 

місцевих жителів реалізовувати проекти зі збереження та залучення 

єврейської спадщини до туризму. 

 

 

Висновки до розділу 2 

1.Етнокультурні особливості єврейського етносу яскраво виявилися у 

формуванні штетлів. Більшість таких поселень мали внутрішнє коло 

організації життєвого простору.  Загалом штетли мали радіально -   кільцеву 

структуру планування. Життєвим простором єврейської громади була 



122 
 

 
 

окреслена, часто замкнута територія єврейського поселення.  Основними 

планувальними елементами штетлів  були  будинок, синагога та ринок.  

2. За даними «Першого перепису населення Російської імперії 1897р.». 

інколи в середніх і великих  містах (штотах) чисельність єврейського 

населення становила більше 20 тис. осіб, і відсоток від загальної кількості 

мешканців  перевищував 50% (Житомир, Бердичів, Біла Церква). Водночас 

вищий відсоток єврейського населення найчастіше спостерігався у малих 

містах (штетлах) – понад 90 % у Тетієві, Баранівці. Найбільша кількість 

єврейського населення мешкала в Сквирі, Радомишлі, Богуславі –понад 7 

тис. осіб.  

3. Історико-географічний аналіз культурної спадщини єврейства  ми 

пропонуємо  розглянути в межах кількох етапів: давній (1897 – 1914 рр.), 

модерний (1914 – 1941 рр.), новий (1941 – 1991 рр.), сучасний (1991р.– 

сьогодення). На давній та модерний  етапи припадає найбільший відсоток 

євреїв від загальної кількості  населення містечок,  найбільша кількість 

релігійних та освітніх закладів, національно - культурних, політичних, 

економічних та громадських єврейських організацій.   

4. Показники інтегрального балу ЕКП єврейського етносу містечок 

поділено за рівнем, що відповідає формі територіальної організації: пункти І-

го рангу (високої інтенсивності етнокультурної діяльності) – Сквира, 

Богуслав; пункти ІІ-го рангу (помірної інтенсивності) – Новгород - 

Сіверський, Тараща, Радомишль;  потенційні  етнокультурні пункти (слабкої 

інтенсивності) – Баранівка, Корюківка, Мена, Ічня, Овруч, Олевськ, Бахмач, 

Борзна, Кагарлик, Городня, Сновськ. У решті містечок ЕКП повністю або 

майже відсутній. 

5. На сьогодні в досліджуваних містечках основними проблемами 

єврейського етносу є низька  кількість населення, що  продовжує 

зменшуватися, його старіння та асиміляція. Водночас не задовольняються 

духовні та освітньо -  наукові потреби, не відбувається відродження 

єврейських традицій і звичаїв, підтримка національно -  культурних 
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інтересів. Це пов’язано із  відсутністю діючих синагог (за виключенням 

Сквири), середньої, вищої та іншої освіти з етнокультурним ухилом, 

етнокультурною  науково - дослідною  діяльністю, єврейських 

соціокультурних закладів, та нерегулярним проведенням і організацією свят, 

фестивалів, інших заходів в більшості міст. 

 

Перелік посилань із списку використаних джерел: 

[3, 11, 12, 14, 19, 21, 23,  35, 44,  45, 63, 80, 81, 94, 98,  102, 105, 107, 110, 

116, 121, 123,  130, 139, 145, 146, 154, 155, 157, 159, 169, 175, 181, 184]. 

 

Перелік посилань із  списку використаних джерел на власні наукові 

праці: 

[68, 137, 167, 168]. 
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РОЗДІЛ 3. 

ВИКОРИСТАННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

МАЛИХ МІСТ І МІСТЕЧОК СТОЛИЧНОГО СГР УКРАЇНИ 

 

3.1. Оцінка рівня використання етнокультурного потенціалу малих 

містечок  Столичного СГР  України 

Забезпечення  формування  та реалізацію державної  

політики   у   сфері  міжнаціональних  відносин  та  захисту  прав  

національних   меншин   України закріплено у ЗУ «Про національні меншини 

в Україні» [24]. Водночас організаційно -   управлінська структура 

етнокультурної сфери України включає такі основні елементи як 

Адміністрація Президента України, Верховна рада України, Кабінет 

Міністрів України, що також складаються із різноманітних Департаментів, 

управлінь, відділів тощо (Додаток Р). Кожний із зазначених органів 

опікується різними аспектами етнокультурної сфери. 

Повернення єврейської власності її законним власникам – складне 

питання, що ускладнюється слабкою законодавчою базою та, зокрема 

пов’язане із неповним виконанням Указу Президента щодо повернення 

культових споруд, а також 17 -   ї статті ЗУ «Про свободу совісті та релігійні 

організації», що регламентує повернення культового майна, що 

використовується не за призначенням[28]. За словами Й. Зісельса  в Україні 

євреям повернуто лише 3% всіх сакральних будівель [31].  Виконання закону 

щодо приватизації контролює прокуратура, проте повернення культової 

власності не контролює жоден виконавчий орган. На відміну від країн 

Європи, єврейська власність відбиралася не тільки під час Другої світової 

війни, а  ще в 20 – 30 -    ті рр. ХХ ст., а на території Західної України – в кін. 

30 - х рр. ХХст. Власність втратили не тільки єврейські, але і інші 

національні громади, які також мають право претендувати на її повернення. З 

іншого боку, проблема реституції ускладнюється відсутністю в єврейській 

громаді єдиної спільної точки зору на повернення общинної власності [31].  
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Тому Меморандум щодо взаєморозуміння, який був запропонований ВЄРО у 

2007р., викликав супротив багатьох організацій, зокрема і релігійних. 

Законодавча підтримка має вирішальне значення для гарантування 

довгострокового захисту та повернення приватним та релігійним громадам 

об’єктів етнокультурної спадщини. Важливо визначити, якою мірою існуючі 

правові інструменти на різних рівнях можуть забезпечити такий захист. В 

Україні на  захист і збереження етнокультурної спадщини, зокрема 

єврейської, в країні  впливають декілька ключових правових положень. Вони 

можуть відображатися в наступних законодавчих областях: Українська 

Конституція, ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації», ЗУ «Про 

поховання та похоронну справу», ЗУ «Про охорону культурної спадщини», а 

також Кримінальний кодекс. 

Українська Конституція містить низку статей, які можуть бути 

використані  для захисту об’єктів етнокультурної спадщини на місцевому і  

державному рівні. До них належать: стаття 3 щодо утвердження і 

забезпечення прав і свобод людини як головного обовʼязку держави; стаття 

11, згідно з якою держава сприяє розвитку етнічної, культурної, мовної та 

релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин 

України; стаття 35 щодо  права на свободу світогляду і віросповідання; та 

стаття 54, в якій зазначено, що  культурна спадщина охороняється законом. 

Більш конкретні положення щодо державних забовʼязань стосовно свободи 

та релігії знаходять своє відображення в ЗУ «Про свободу совісті та релігійні 

організації» [28].  В ньому, зокрема міститься стаття 17, в які зазначено, що 

культові будівлі і майно, які становлять державну власність, передаються 

організаціями,  на  балансі яких вони знаходяться, у безоплатне користування 

або повертаються у власність релігійних організацій безоплатно   за  

рішеннями обласних,  Київської  та Севастопольської міських державних 

адміністрацій, а в АРК–Уряду  Республіки Крим.  В  ЗУ «Про поховання та 

похоронну справу» містяться положення, які гарантують захист поховань. 

Стаття 23 Закону забороняє приватизацію (наприклад, проведення забудови) 
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на місцях  поховань та передбачає, що такі ділянки не можуть бути знесені 

[26].  Аналогічно до зазначеного Закону, місця єврейських захоронень  мають 

бути офіційно визнані і включені до Державного реєстру нерухомих памʼяток 

для того, щоб отримати захист, який надається ЗУ «Про охорону 

археологічної  спадщини», що  включає: сувору регламентацію всіх 

будівельних  робіт та інші потенційно небезпечні заходи, які будуть 

проводитися на території обʼєктів, що охороняються; документації обʼєктів 

культурної спадщини; регулювання купівлі – продажу захищених статей і 

землі (стаття 6) та регулярні перевірки зареєстрованих об'єктів (стаття 7). До 

того ж на даний час  менше 1 % місць єврейських захоронень в Україні 

визнається як  національна культурна спадщина, та внесені до списків 

памʼяток національного та місцевого значення[14].  

Проблему щодо захоронень містить стаття 10 Закону, яка дає 

центральному виконавчому органу влади  культурної спадщини в Україні 

право на видачу ліцензій на наукові дослідження і розкопки на обʼєктах, що 

охороняються. Важливою для збереження памʼяток є cтаття 297  

Кримінального кодексу, яка забороняє осквернення або руйнування братської 

могили чи могили Невідомого солдата, пам’ятника, спорудженого в пам’ять 

тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни – радянських 

воїнів -   визволителів, учасників партизанського руху, підпільників, жертв 

нацистських переслідувань, а також воїнів - інтернаціоналістів та 

миротворців [22]. 1994 р. США і Україна підписали угоду про захист і 

збереження культурної спадщини. Сторони дійшли згоди, зокрема про 

«захист і збереження культурної спадщини всіх національних, релігійних чи 

етнічних груп». Унаслідок угоди, положення, починаючи з радянських часів, 

що дозволяло знос кладовищ, які не були в активному використанні протягом 

25р., було виключене з українського законодавства.  

Україна ратифікувала низку ключових правових документів ЮНЕСКО 

і Ради Європи. Конвенції мають безцінне  значення з точки зору заохочення 

до розробки ефективних політики в галузі культурної спадщини. Проте  вони 
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не мають законної сили незважаючи на юридично обовʼязковий характер і не 

можуть використовуватися ні для вимоги якихось змін у законодавстві, ні 

для гарантії належного виконання законів. Міжнародні та європейські 

документи з прав людини, що гарантують свободу віросповідання, право на 

недоторканність приватного та сімейного життя , а також  право на приватну 

власність мають відношення до захисту місць єврейських захоронень. Ці 

положення можна знайти в Міжнародному Пакті про громадянські і 

політичні права (МПГПП)   та в Європейській конвенції з прав людини 

(ЄСПЛ). Обидва документи є юридично обовʼязковими для держав - 

учасниць; (МПГПП) контролюється Комітетом з прав людини,  в той час як 

(ЄСПЛ) – Європейським судом з прав людини.  

Україна впевнено рухається до членства в Європейському Союзі (ЄС). 

За умовами підписаної угоди з ЄС, Україна зобовʼязується «адаптувати своє 

законодавство до норм організації», де одним із обовʼязкових до виконання 

дій є процес реституції. Зазначений процес означає  повернення «незаконно 

націоналізованої» власності її справжнім власникам та їхнім спадкоємцям. 

Претензії будуть предʼявлені до всього майна, що змінило господарів після 

1917 р. Відповідно до Конвенції про захист власності, держави беруть на себе 

обовʼязок повернення незаконно вилученої власності. В Україні існує перелік 

нормативних актів, що мають відношення до повернення приватним особам, 

релігійним і національним громадам спадку, зокрема і єврейського. До таких 

актів відносилася Постанова  Ради Міністрів Української РСР № 83   від 5 

квітня 1991 р. «Про перелік памʼяток архітектури, які не підлягають передачі 

у постійне користування релігійним організаціям  (зі змінами та  

доповненнями) – втратила чинність від 14.02.2002р. [100]. 

Важливим є ЗУ «Про реабілітацію жертв політичних репресій в 

Україні»  в якому лiквiдуються  наслідки  беззаконня, в якому ліквідуються 

допущені з політичних  мотивів  до  громадян  України, поновлюються їх 

права, встановлюються   компенсація   за  незаконні  репресії  та  пільги  

реабілітованим від 17.04.1991р. [27], а також «Положення про порядок 
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виплати компенсацій,  повернення майна або відшкодування його вартості 

реабілітованим громадянам  та  до  Положення про  комісії Рад народних 

депутатів з питань поновлення прав реабілітованих», утвердженої 

Постановою Кабінету міністрів України № 112 від 18.02.1993 р. [97]. 

Щодо нерелігійного культового майна, то його повернення не 

регламентоване ніякими нормативними актами. Здійснення  передачі    

релігійним організаціям  культових будівель відображено в Указі 

Президента України № 125 від 04.03.1992р. «Про заходи щодо повернення 

релігійним організаціям культового майна» [123], Розпорядженні Кабінету 

міністрів України №357 – р від 16.06.1995р. «Про передачу релігійним 

організаціям культових будівель, в яких розміщуються державні архіви» 

[108]. Детальні кроки та умови передачі культових будівель відображені у 

Розпорядженні Кабінету міністрів України №290– р від 07.05.1998р. «Щодо 

забезпечення поетапного повернення релігійним організаціям культових 

будівель, які не використовуються або використовуються не за 

призначенням» [109]  та Розпорядження Кабінету міністрів України №137 від 

14.02.2002р. «Про умови передачі культових будівель- визначних памʼяток 

архітектури релігійним організаціям» [99]. 

Водночас зазначений вище Указ Президента забовʼязував  місцеву 

владу, у власності чи управлінні  яких таке майно знаходилося, повернути 

його до 31.01.1997р. релігійним громадам. Указ двічі був продовжений і діє 

до теперішнього часу, проте місцева влада практично не зважає на нього, не 

забезпечила повернення релігійним громадам культового майна, що 

використовується не за призначенням, та не створила необхідного переліку 

релігійних споруд, що використовуються не за призначенням. Проте процес 

приватизації майна, що раніше знаходилося в руках держави, загрожує 

здійсненню реституції. Після прийняття у 1995р. ЗУ «Про приватизацію» 

зʼявилася можливість приватизації комерційними структурами будівель, що 

раніше належали єврейським громадам, зокрема і синагог. Діюче 

законодавство не дає можливості піднімати питання про безоплатне  
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повернення релігійним громадам культових споруд, які приватизовані. 

Затвердження відповідного нормативного акту може суперечити Конституції 

України, ЗУ «Про власність», Громадянському кодексу та ряду міжнародних 

договорів, що ратифіковані Верховною радою [31].  

Безпосередні домовленості між міжнародними організаціями та 

українськими представниками  відображені у Меморандумі – угоді між 

ВЄРО та представниками єврейських організацій та громад України щодо 

спільних дій з питань реституції. Від України меморандум був підписаний 

головами Єврейської ради України та Асоціації єврейських організацій та 

громад України (Ваад України).  У 1994р. ВЄРО та Ваад підписали дійсний 

сьогодні договір щодо спільної діяльності з опису і повернення єврейської  

общинної власності. В договорі вказано, що у випадку повернення власності 

буде створено фонд, на правлінні якої єврейська громада України буде мати 

право вето при вирішенні питань щодо поверненої власності. 

Отже, в Україні, місцева влада відіграє ключову роль при реалізації 

законів та указів. Так, наприклад, якщо вона не визнає споруду або 

поховання, то памʼятка не може скористатися захистом, що передбачений  

законодавством. Незважаючи на велику кількість законів і двосторонніх 

угод, які гарантують об’єктам  належний правовий захист, на практиці 

ситуація для памʼяток складається несприятливо. Попри велику кількість 

звернень з боку численних міжнародних та українських єврейських 

організацій до уряду України  щодо вирішення питання повернення  

єврейської общинної власності, розграбованої комуністами, або  нацистами 

та їх посібниками, її законним власникам, остаточне рішення про початок 

процесу реституції поки не прийнято.  

Нині ЕКП малих міст і містечок Столичного СГР майже не 

використовується. Частково використовуються лише  захоронення 

хасидських праведників. Паломники  відвідують поховання, що знаходяться 

в Таращі, Сквирі, Радомишлі,Овручі та Олевську. Зазвичай хасиди 

приїжджають на Йорцайт (річницю смерті) цадика [139], в період який 
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зазначили приїжджати перед смертю праведники, а також коли паломники 

мають змогу приїхати. Тільки у Сквирі існують синагога, а також готель та 

їдальня для хасидських паломників, де вони можуть зупинитися та 

харчуватися за законами кашруту. Паломники також можуть користуватися 

міквами, що розташовані поблизу синагоги з метою очищення від ритуальної 

нечистоти.  Нині відсутня офіційна статистика щодо паломництва хасидів.  

З офіційних пропозицій туроператорів, лише Сквиру, з – поміж всіх 

досліджуваних містечок,  інколи включають до туристичних маршрутів 

(«Ukraine Jewish Heritage Routes»). Містечка також відвідують самостійно 

або з індивідуальними екскурсіями туристи, які   зацікавлені у історії та 

походженні власної сімʼї,  нащадки  людей, які пережили Голокост, та  особи, 

які зацікавлені у спадщині єврейського народу. В містечках на єврейських 

кладовищах, або місцях єврейських масових захоронень можуть знаходитися 

поховання їх родичів. Іноземні туристи найчастіше приїздять з США, Ізраїлю 

та Німеччини. Єдиним прикладом аматорської творчості в досліджуваних 

містечках є вокально- інструментальний колектив «Хайдерін» в Богуславі, 

що  є зразком  збереження, розвитку і пропаганди єврейської культури. 

Шляхом підготовки та  демонстрації  творів  мовами ідиш та іврит, колектив 

відроджує втрачений образ штетлу. 

До основних проблем використання ЕКП належать такі: недостатня 

підтримка розвитку туризму єврейською спадщиною  в малих містах на 

державному, регіональному та місцевому рівні; питання реституції 

єврейської спадщини;); складна економічна та соціально - демографічна 

ситуація в малих містечках; незадовільний стан більшості об’єктів єврейської 

історико - культурної  спадщини та їх використання не за прямим 

призначенням; часткове залучення об’єктів єврейської етнокультурної 

спадщини до туризму; відсутність едукативних програм використання ЕКП 

для малого та середнього бізнесу в малих містечках. 
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3.2. Узагальнення зарубіжного (європейського) досвіду  

використання    етнокультурного потенціалу єврейства 

З кін. 1980- х рр. кожного року в країнах Європи проводиться велика 

кількість конференцій, що присвячені єврейській історії, культурі та 

традиціям, а також численні академічні програми, курси та серії лекцій з 

єврейської тематики. Провідну роль в цьому відіграє Європейський Союз 

(ЄС), що дотримується принципів збереження культурного розмаїття та 

толерантного відношення до представників різних народів. Так у 1981р. було 

створено міжнародну волонтерську асоціацію «Європейську Асоціацію 

Єврейських Студій» (EAJS), що з 1990 - х рр. почала організовувати щорічні 

міжнародні єврейські конференції. В 1987р. Парламентська асамблея Ради 

Європи прийняла резолюцію, в якій зазначила  важливий внесок євреїв та 

юдаїзму у історичний розвиток Європив культуру та інші сфери [160]. 

«Європейська асоціація по збереженню і промоції  єврейської культури та 

спадщини»  (AEPJ) підтримує збереження, правильне сприйняття та 

просування єврейської культури та єврейської спадщини в Європі. В рамках 

однієї з програм у  2000р. започатковано щорічний «Європейський день 

Єврейської Культури» протягом якого визначні єврейські памʼятки 

відкриваються для десятків тисяч  відвідувачів. Найбільше увагу феномену 

штетлу приділяють в Польщі та Литві.  Наразі зʼявилося багато книжок, 

виставок, фільмів, веб - сайтів, мистецьких виступів, туристичних памʼяток, 

які намагаються відтворити його дух.  

На сьогодні, в досліджуваних країнах спостерігається формування 

феномену, що за висловом Д.Пінто отримав назву «єврейський простір», що 

означає не стільки фізичну присутність євреїв, а скоріше те, як  держави 

інтегрують історію, памʼять, та, зокрема Голокост в розуміння національної 

історії, не зважаючи на сучасну кількість місцевого єврейського населення. 

[152]. На думку дослідниці, «єврейський простір» існуватиме навіть за 

відсутності євреїв.   

http://web.ceu.hu/jewishstudies/pdf/02_gruber.pdf%20%20%20%20%20%20%20На%20думку%20Д.Пінто
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Чисельність єврейського населення з 1939р. стрімко знизилася і 

продовжує зменшуватися у всіх досліджуваних країнах (Додаток С). Істотно 

знизився відсоток євреїв від загальної кількості населення в країнах. Якщо у 

у 1939р. максимальний відсоток становили євреї в Польщі – близько 9%, то в 

2016р, як і в більшості досліджуваний країн, він не перевищує 0.1%. Саме 

задля заповнення цієї пустки виникає «віртуальний єврейський світ». На 

нашу думку, до основних причин його створення  належать: постпамʼять 

(відчуття провини за Голокост, суспільне бажання забути події Другої 

світової війни), політична коректність, сучасна мода на мультикультуралізм, 

псевдо -  ностальгія (як прояв романтизму, ностальгії та втраченим 

єврейством), символізація (процес сприйняття  єврейства як символу 

виживання, самоіронії, збереження  ідентичності у вигнанні та ін.), прагнення 

до самопізнання, та комерціалізація (перетворення єврейського спадку та 

памʼяті про євреїв  на бізнес) [60, с.90]). 

Вивчення та узагальнення досвіду зазначених країн, дозволило 

виділити освітньо - науковий та просвітницько - комемораційний, 

комерційний та туристичний напрями використання ЕКП єврейського етносу 

[67,с.69 – 70])  (рис.3.1.).  

 

Рис.3.1. Напрями використання ЕКП єврейського етносу в Молдові, Литві, 

Латвії, Білорусі, Росії та Польщі (Авторська розробка) 
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Освітньо - науковий та просвітницько - комемораційний напрями 

розвинені, насамперед, в Польщі, Литві. Вивченню штетлів приділяється 

велика увага в сфері науки. Спадщину містечок вивчають у таких навчальних 

закладах як: Інститут єврейської історії ім.Є.Рінгельблума, Освітній центр 

«Брама Гродзька – Театр НН» (Польща), Центр досліджень юдаїки 

Латвійського університету (Латвія), Центр вивчення культури та історії 

євреїв Східної Європи (Вільнюс), Університет єврейської культури в 

Молдові (Молдова), Петербурзький інститут юдаїки (Росія) тощо. Важливе 

місце займає створення просвітницьких проектів музеями, іншими 

культурно- освітніми, науково - дослідними закладами, та громадськими 

ініціативами. Одним із освітніх   проектів «Фонду збереження єврейської 

спадщини в Польщі»  є  програма «Повернути памʼять», спрямована на учнів 

з понад 100 шкіл Польщі [198]. Спадщина Голокосту має багато спірних 

питань як для суспільства, так і для кожної окремої людини. Освітнім 

центром «Брама Гродзька – Театр НН»  у 1988р.  в Любліні (Польща) 

запроваджена історична програма, що записує спогади єврейської громади в 

Любліні та Люблінському регіоні, яка жила в цій місцевості до Другої 

світової війни, а також свідчення людей, які рятували євреїв під час окупації. 

Матеріали колекції  використовуються в освітніх проектах. 

Нині проводяться дослідження щодо кількості місць єврейських 

захоронень. У  2006 р. було створено ініціативу «LoTishkach», метою  якої є 

зібрання  даних про єврейські місця захоронень  в Європі [169].Найбільша 

кількість єврейських захоронень знаходиться в Польщі– понад 1400. Проте  

нині досить неповними є дані щодо місць захоронень в Молдові та Росії 

(рис.3.2.). Окремий інтерес становлять поховання хасидських праведників, до 

яких здійснюють паломництво хасиди. Такі поховання знаходяться, 

насамперед, в малих містах Польщі (Гура - Кальварія, Олександрів Лудзький, 

Радзин - Підляський, Деблін). 
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Рис.3.2.   Кількість місць єврейських захоронень в в Польщі, Молдові, Литві, 

Білорусі, Росії (побудовано автором за [157,169]). 

 

Для поширення інформації про штетли, їх культуру та побут  успішно  

використовуються  сучасні технології, серед яких найпопулярнішими є 

мобільні додатки, мультимедійні платформи та інтерактивні розповіді. Так 

Музей історії польських євреїв «Polin» у Варшаві запровадив проект 

«Віртуальний штетл» [177]. Метою проекту є відродження памʼяті про 

єврейські громади. Інформація на порталі охоплює близько 2000 штетлів в 

межах Польщі, Білорусі, України, Литви та частини територій сучасної Росії, 

що  знаходилися в межах Республіки Польща.  З  2009р. портал  відвідали 

понад 5 млн. користувачів [179]. 2008р. у Білостоці (Польща) волонтерами 

місцевого університету розроблений один із перших додатків, що 

представляють єврейську спадщину міста. У 2016р. в Литві у рамках 

міжнародного проекту «Актуалізація та презентація єврейської культурної 

спадщини за допомогою мобільного додатку» створено додатки, що містять 

дані про єврейську спадщину таких міст як: Укмерге, Кедайняй, Йонішкіс, 

Жагарі, Валікінінкай, Дегснес [161]. На сьогодні  створено багато 

міжнародних сайтів з тематикою штетлів, що також пропонують генеалогічні 

пошуки («JewishGen», «The Jewish Genealogy Surname Project»). Подібні 

сайти окремих штетлів створюються окремими особами, які цікавляться 

історією своїх предків, та бажають допомогти іншим пізнати історію свого 

роду. На них часто розміщується загальна інформація про штетли, архівні 
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дані, фотографії та форуми, де користувачі можуть спілкуватися. Отже, 

методи компʼютерної візуалізації та віртуальної реконструкції 

застосовуються в широкому діапазоні для досліджень, відновлення, обміну 

інформацією та збереження  культурної спадщини. 

У Польщі єврейська спадщина була інтегрована в бачення розвитку  

місцевих громад, що є пріоритетом, який відображається у порівняно високій 

і об’єктивно зростаючій частці витрат на культуру та спадщину в 

муніципальному бюджеті. У місті, де рівень безробіття значно перевищує 

регіональний середній, спадщина та культура спочатку не були  

пріоритетним питанням у місцевих бюджетах. З 1999 по  2008 рр. 

муніципальні витрати на одного мешканця зросли вдвічі. Водночас  витрати 

на мешканця на культуру та спадщину в 2008 р. перевищили рівень 1999 р. 

майже в девʼять разів. У 1999 р. муніципальний уряд витратив 272 519 злотих 

на «культуру та мистецтво». На відміну від цього, у 2008 р. на «культурну 

спадщину  та національну культуру» було витрачено 2 298 615 злотих (5789 

902 за обмінним курсом на 30 грудня 2008 р.) [166, с.137].  З точки зору 

великого міста, ця сума не є значною. Водночас в масштабах  невеликого 

містечка центральної Польщі ця сума дуже велика. 

 

 

Рис. 3.3. Витрати на 1мешканця на культуру та спадщину з 

муніципального бюджету у вибраних штетлах в Свентокшиському воєводстві 

(Кельце) у 1991 та 2008 рр. у злотих  [166, с.137]. 
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В сучасному глобалізованому світі ідентичність, або своєрідність, 

оцінюється дуже високо і приваблює інтерес, зокрема і комерційний.   Тому в  

умовах сучасності активується прагнення зберегти і відродити етнічну 

культуру [71, с.184]. Досить новим комерційним напрямком є сдача будівель 

єврейської спадщини в оренду. Більшою мірою це стосується колективної 

власності єврейських громад в містах Польщі. Громади,  які не мають кошти 

на реставрацію, або утримання будівель, сдають їх в оренду під різноманітні 

приміщення – культурні центри, кафе, фітнес центри, пивоварні тощо. 

Вилучені кошти громада може витрачати на підтримку інших будівель, або 

власні потреби.  Водночас орендатори таких будівель мають дотримуватися 

рекомендацій «Братиславської заяви», що була прийнята в 2009р. [161]. 

Окрім  загальних рекомендацій щодо залучення єврейської спадщини до 

державних стратегій розвитку туризму, документ включає положення про   

збереження  єврейської ідентичності  діючих та колишніх синагог  незалежно 

віж сучасного використання та прав власності. 

Культурно -  видовищний напрям виявляється у мистецькій, 

театральній та концертній діяльності окремих осіб та колективів.Серед малих 

міст, насамперед, Польщі, найбільшу популярність отримали клезмер -

колективи. Одним із прикладів проведення єврейських фестивалів в 

містечках, де нині не залишилося жодного єврея є Лежайськ, Влодава, 

Хмільник та ін. Так в 2000 - х рр. в  останньому із зазначених було 

започатковано єврейський фестиваль. Після вдалої організації заходу, до 

його проведення долучилися також інші поселення – Шидлов, Дзялошице, 

Пиньчув, що сприяло визначенню місцевою владою єврейської спадщини 

пріоритетним напрямом на регіональному рівні [166, с.135].  

Туристичний напрям використання ЕКП єврейського етносу широко 

популяризується на місцевому, регіональному, державному рівнях та   вже 

став усталеним напрямком на туристичному ринку в країнах Європи, 

насамперед, Польщі та Литві. Найпоширенішими видами туризму із 

використанням ЕКП єврейського етносу малих містечок є: культурно-
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пізнавальний, етнічний (зокрема, ностальгічний та етнографічний), 

релігійний, музейний, подієвий (фестивальний).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4.Найпоширеніші види туризму із використанням ЕКП 

єврейського етносу малих містечок в Польщі та Литві (Авторська розробка) 

 

Для залучення більшої кількості туристів, наприклад, Національне 

туристичне бюро в Польщі (НТБП), налагоджує контакти з провідними 

туроператорамиз різних країн, що спеціалізують на турах єврейською 

спадщиною. Провідний польський туроператор «Peltrours» навіть отримує  

від НТБП рекламу туризму  в Польщі. Зазвичай етнографічний, 

ностальгічний, генеалогічний, культурно - пізнавальний та ін. види туризму 

можуть бути повʼязані  із  Голокостом. Нині найбільша кількість туристів 

місцями єврейської спадщини подорожує в Польщі, насамперед, до місць 

масових вбивств в період Другої світової війни [188]. Окрім колишніх 

концентраційних таборів, туристи також відвідують колишні гетто та 

кладовища. Збільшується кількість осіб, які відвідують святі місця (Кок, Гура 

Кальварія, Коженіце, Риманів та ін.), що асоціюються із життям визначних 

хасидських праведників. До туристів, які подорожують до колишніх штетлів 

належать: нащадки людей, які пережили Голокост, та  подорожують 

самостійно, або з близькими друзями та сімʼєю; особи  зацікавлені у історії та 

походженні власної сімʼї; особи зацікавлені у спадщині єврейського народу 

тощо. На сьогодні немає загальних даних про кількість туристів місцями 
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єврейської спадщини. В 2007р. у Польщі  феномен єврейського туризму 

вказував на  тенденцію зростання кількості туристів –  до  50 000 осіб [151, 

с.150]. На думку Е.Лерер, щорічно з США та Ізраїлю в  Польщу до місць 

єврейської спадщини  приїжджає більше  100 000 туристів [165,с.38]. 

Найбільше туроператорів, що пропонують тури штетлами в усіх 

зазначених країнах – туроператори, що спеціалізуються на загальних турах в 

країнах або за їх межами. Туроператори, що спеціалізуються на турах 

єврейською спадщиною та місцях, пов’язаних із Голокостом, зокрема в 

містечках,  знаходяться переважно  в Польщі («Polintravel», «Rootka», 

«Malarektour», «AncestralAttir»), трохи менше в Литві («Jerulita», «Totally 

Jewish Travel», «True Lithuania»), в Білорусі («Jewish - Tour»). Такі 

туроператори можуть пропонувати додаткові послуги, наприклад, 

генеалогічні пошуки, створення персональних турів, а також турів, які 

враховують настанови юдаїзму. Багато туристичних пропозицій надходить 

від туроператорів з інших країн – США, Ізраїль. Популярними також є 

регіональні тури, що включають колишні штетли в межах кількох країн 

(Білорусь – Литва – Польща, Литва – Латвія – Польща) тощо.Окрім 

туроператорів в зазначених європейських країнах, туристсько -  інформаційні 

центри  в містечках також можуть надавати додаткову інформацію про місця 

та об’єкти єврейської етнокультурної спадщини. 

Тематичні маршрути, або  маршрути, що поєднують єврейську та 

неєврейську спадщину є особливим способом вшанування та пізнання  

єврейської  історії. Успішним прикладом є міжнародний туристичний 

маршрут  «Шляхи Штетлу». В рамках іншої програми, що була 

започаткована AEPJ –  «Європейські маршрути місцями єврейської 

спадщини», розроблені маршрути кількома містами в Литві (Вільнюс, 

Каунас,  Кедайняй, Шауляй,  Йонішкіс), та створені туристичні путівники 

[161]. В Польщі за допомогою «Фонду збереження єврейської спадщини в 

Польщі» (FODZ), був створений туристичний маршрут  «Шляхами хасидів», 
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що включає міста південно - східної Польщі:  Балигрод, Білгорай, Хелм, 

Дембіца, Перемишль тощо [198]. 

Вдалим прикладом формування туристичної індустрії з етнічною 

складовою є відтворення  в колишніх штетлах об’єктів культурно - 

історичної спадщини та створення туристської інфраструктури є проект 

«скансена -  штетла» в Білгораї (Польща). Проект  створюється під 

керівництвом фундації «Білгорай XXI». Скансен включатиме  такі обʼєкти: 

музеї, точну копію синагоги, житлові будівлі,  магазини, ресторани, готельні 

номери тощо. Кошти на реалізацію проекту  були виділені приватними 

інвесторами та Регіональною діючою програмою Люблінської провінції. З 

2011р. в  місті Санок (Польща) триває будівництво іншого скансену – 

Галицької ринкової площі, що буде включати копії споруд кін. XIX – поч. 

ХХ ст. Реконструйовані будівлі – гостинний двір, поштове відділення, 

аптеку, магазини, різноманітні майстерні та ін., що походять  з міст 

Підкарпатського воєводства [161]. 

Водночас внутрішнього ринку у зазначених країнах майже не існує. 

Звісно, євреї, зокрема місцеві громади та туристи, дійсно становлять певну 

частку спонсорів, учасників та цільову аудиторію, проте більшість з них  не є 

євреями. Етноекономіка представлена у  виробах масової єврейської  

культури, що заповнює кіоски, магазини та ринки – від футболок до сувенірів 

з зображеннями  євреїв (часто в гротескній формі), мініатюрних менор тощо. 

Товари релігійної економіки представлені у діючих синагогах, та 

відрізняються широким спектром ритуального  приладдя, що 

використовуються  при відправленні культу, та здійсненні  ритуальних 

церемоній в синагозі і в домашньому побуті. 

Узагальнення досвіду  з використання ЕКП єврейства дало змогу 

створити модель просторових зв’язків між елементами  ТЕКС на прикладі 

Польщі – країни, де зазначений потенціал використовується найбільше 

(рис.3.5.). 
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Рис.3.5. Схема просторових зв’язків між елементами  ТЕКС у малих містечках в Польщі (Авторська розробка) 

 
 

                                  Умовні позначення: 

   Періодичність виникнення зв’язків: 

 постійні 

 періодичні 

 епізодичні 
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Як бачимо за частотою переважають епізодичні зв’язки, постійні 

зв’язки відсутні. Важливе значення мають, насамперед, організаційні та 

управлінські зв’язки представників етносу з різноманітними інституціями, 

що підтримують функціонування системи. 

Міжнародна підтримка щодо реституції єврейської спадщини має 

тривалу історію. Ще до завершення бойових дій в Європі, в кінці Другої 

світової війни,  Всесвітній єврейський конгрес (ВЄК) підняв питання щодо 

повернення незаконно конфіскованих нацистами та їх посібниками 

єврейської власності. У 1951р.  у Нью - Йорку під час наради представників 

23 основних єврейських національних і міжурядових організацій було 

прийнято рішення про створення Конференції з єврейських матеріальних 

претензій до Німеччини (Claims Conference). Засновниками Конференції 

стали Американський єврейський комітет, Агудат- Ісраель, Американський 

єврейський конгрес, Американський єврейський об’єднаний розподільчий 

комітет (American Jewish Joint Distribution Committee) та інші.

У 1992р. на Конференції з єврейських матеріальних претензій в 

Німеччині була створена Всесвітня єврейська реституційна організація 

(ВЄРО). Ціллю організації стала координація претензій на повернення 

власності від імені світового єврейства і місцевих єврейських громад в різних 

країнах, а також ведення переговорів з державними органами. ВЄРО була 

зареєстрована в Ізраїлі як некомерційна організація, а її засновниками стали 

такі провідні єврейські організації:  ВЄК, Сохнут, Джойнт, Всесвітня 

сіоністська організація, Бней - Бріт та інші.  

У 1994р. зусилля, що були зроблені для реституції отримали офіційну 

підтримку урядів США та Ізраїлю. Через рік представники Конгресу США 

закликали уряди держав Східної Європи прийняти до уваги вимоги 

єврейських громад.  Проте ще до цього звернення в деяких країнах Східної 

Європи були прийняті законодавчі акти, що стосуються повернення 

втраченої власності.  Так в 1991р. В Чехії був прийнятий закон щодо 

реституції особистого єврейського майна ( у 1994р. до нього внесені зміни); в 
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період з 1991– 1992р. прийнята постанова в Болгарії; у 1993р. в Угорщині  

було передбачено здійснення компенсації за конфісковану єврейську 

власність в Угорщині, а в Словакії прийнятий закон щодо повернення 

єврейської та ін. релігійної общинної власності тощо. У 1995р. заклик до всіх 

країн Центральної та Східної Європи, які ще не зробили цього, прийняти 

відповідне законодавство щодо повернення власності, розграбованої 

комуністами, або  нацистами та їх посібниками, її законним власникам 

відображений у резолюції Європейського Парламенту (В4-1493/95) [147]. В 

1997р. в Базелі на засіданні Генеральної ради Європейського єврейського 

конгресу була прийнята резолюція на підтримку рішення Європарламенту.  

У 1992 р. між ВЄРО і Ізраїлем було підписано меморандум, де  

зазначено, що Ізраїль вважає себе єдиним законним спадкоємцем єврейської 

власності в Центральній і Східній Європі, як общинної, так і приватної. 

Проте ВЄРО також уклала договори з місцевими єврейськими громадами з 

метою координації діяльності, спрямованої на реституцію.У 1994 – 1995 рр. 

заходи, що вживаються для здійснення реституції, отримали офіційну 

підтримку урядів США та Ізраїлю. Наразі, якщо в Польщі, Латвії, Литві 

процес реституції відбувається досить повільно, то в Росії,  Білорусі та 

Молдові навіть не був прийнятий закон про реституцію. Це значно 

перешкоджає поверненню єврейської власності євреям та єврейським 

общинам. Наприклад, законодавство Латвії і Литви передбачає повернення 

тільки культових будівель. Закон дозволяє вимагати повернення приватної  

власності тільки особам, які мають громадянство цих країн, або, принаймні, 

які проживають в них. Особливе становище виникло в Польщі через велику 

кількість обʼєктів, що підлягають поверненню. Після довгих дискусій в 

1999р. закон про реституцію все ж був прийнятий.У 1995 р. Європейський 

Парламент ухвалив резолюцію (В4-1493/ 95) про повернення єврейським 

громадам розграбованої власності. У 1997 р. в Базелі на засіданні 

Генеральної ради Європейського єврейського конгресу була прийнята 

резолюція на підтримку рішення Європарламенту. 
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Внаслідок непростих  відносин з багатьма єврейськими громадами 

Східної Європи ВЄРО розробило і запропонувало громадам 

посткомуністичних країн наступну модель взаємодії. На паритетних засадах 

створюється фонд, засновниками якого є місцева громада в особі головної  

організації та  ВЄРО. Надалі  цей фонд веде переговори з урядом конкретної 

країни, лобіює прийняття закону про реституцію, підписує договори, 

затверджує графіки повернення власності, фінансує із коштів міжнародних 

організацій підготовчі роботи і, згодом, ремонт і реставрацію поверненої  

власності. Після повернення об’єктів культурної спадщини, деякі будівлі 

синагог реставровані  або повністю відбудовані стають діючими, у інших 

будівлях також створюють музеї, присвячені  історії єврейської громади в 

містечках. Деякими прикладами є музеї, створені  в Білорусі (Бихов, Слонім), 

в  Польщі (Влодава, Тикоцин, Хенцини, Ленчна), Литві (Алітус, Йонішкіс), 

Латвії (Лудза, Резекне). Інші культові будівлі можуть також сдаватися в 

оренду місцевою єврейською громадою. 

Задля захисту єврейської спадщини створені численні  міжнародні та 

регіональні  організації та ініціативи: «Організація збереження єврейських 

кладовищ (HFPJC), «Фонд Ротшильда (Ханадів) Європа», «AEPJ», 

«LoTishkach»тощо. В деяких досліджуваних країнах також були створені 

окремі організації для захисту єврейської спадщини:  «Організація 

збереження єврейського спадку в Польщі», «Литовська єврейська громада» 

тощо.Окрім  законодавства щодо захисту єврейської спадщини в кожній із 

зазначених країн, існують також міжнародні договори, що слугують 

додатковим засобом для її збереження. Основними конвенціями щодо її 

захисту є:  Конвенція про захист культурних цінностей у разі  збройних 

конфліктів (1954р.); Конвенція про охорону світової культурної та природної 

cпадщини (1972р.); Конвенція про заборону та попередження незаконного  

імпорту, експорту та переміщення  права власності на культурної власності 

(1970р.); Загальна декларації ЮНЕСКО про культурне різноманіття (2001р.); 

Конвенція із захисту нематеріальної культурної спадщини (2003 р.) тощо. 
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Важливе значення також мають такі конвенції Ради Європи: Європейська 

ландшафтна конвенція (2000р.); Європейська Конвенція про охорону 

археологічної спадщини (1992р.); Конвенція про охорону архітектурної 

спадщини Європи (1985р.); Європейська культурна конвенція (1954р.) тощо. 

Водночас Європейський Союз захищає  спадщину згідно із статтею  162 

«Лісабонської угоди» (2007р.), а також  впливає на її захист через 

різноманітні субсидії, торговельну політику та туризм.  Окрім 

вищезазначених конвенцій, кожна країна може укладати двосторонні 

договори із іншими країнами щодо захисту єврейської спадщини. 

В усіх зазначених країнах кладовища можуть перебувати в приватній 

власності, у власності єврейських громад та місцевої влади. Більшість 

масових поховань перебувають в муніципальній власності. Деякі з 

єврейських захоронень мають додатковий охоронний статус як історичні та 

культурні пам’ятки. Більшість місць захоронень перебувають в 

незадовільному стані, насамперед,  в Молдові, Білорусі та Росії. Для членів 

локальних громад, які займаються збереженням єврейської спадщини та 

просвітництвом мешканців в своїх містечках,  у 2013р. в Польщі створено 

фундацію «Форум для діалогу», що сприяє обміну досвідом, налагодженню 

контактів та передачі знань щодо кращої реалізації  проектів [179].

 

3.3. Єврейський етнокультурний потенціал як чинник  для розвитку 

туризму в Столичному СГР України 

На прикладі м. Богуслав для виявлення процесу асиміляції  єврейського 

етносу міста, а також ставлення мешканців до відновлення об’єктів 

єврейської спадщини з метою розвитку туризму в Богуславі,  нами було 

проведено опитування (анкетування) (Додаток Т). Було опитано 108 осіб, які 

проживають в м.Богуслав.З них, 67% – жінки, 33% – чоловіки. Віковий 

розподіл респондентів був наступним: 4% опитаних – особи до 18р., 26%–  

віком 18– 36 років,     31% – 35– 60 років,  39% – 60 і більше. Вищу освіту 
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мали   22% опитаних, незакінчену вищу–6%, середню або неповну середню –

72%. За соціальним статусом більшість – 48% є пенсіонерами, 7% – 

службовці, 1 % – робітники, 5 % – підприємці, 2% – студенти, 4% – учні, 7%– 

непрацюючі, та 26% відносять себе до інших категорій. З опитаних лише 8% 

вказали, що мають єврейське коріння (тобто один із  батьків був євреєм). 

Твердження про асимільованість єврейського етносу підтверджують 

результати опитування. Серед 8% опитаних, які зазначили, що мають 

єврейське коріння, 56% зазначили, що абсолютно не дотримуються 

єврейських традицій та звичаїв, водночас 33% стверджують, що 

дотримуються лише частково/ Згідно результатів проведеного опитування 

серед мешканців Богуслава, близько 88% опитаних не задоволені існуючої 

інфраструктурою міста. Більшість опитаних – 94% знають про єврейську 

спадщину свого міста. Решта – 6% включає переважно осіб до 18р.Водночас 

позитивне ставлення до ідеї відновлення об’єктів єврейської спадщини з 

метою розвитку туризму у місті зазначили 77% опитаних. Причиною цього з 

одного боку є переконаність в тому, що туризм не зможе покращити стан 

соціальної інфраструктури міста та наповнити місцевий бюджет, з іншого 

боку – упереджене ставлення до єврейського етносу загалом.  

Вивчивши та узагальнивши закордонний досвід використання ЕКП 

єврейського етносу малих містечок можна запропонувати декілька шляхів із 

використання зазначеного потенціалу в межах досліджуваного району. В 

залежності від  форми територіальної організації,  містечка можуть мати різні 

шляхи використання зазначеного потенціалу, де основну увагу слід 

приділити пунктам І - го та ІІ - го рангів. 

За аналогією до успішного досвіду європейських країн, насамперед, 

Польщі,  з використання ЕКП єврейського  малих містечок, перспективними 

напрямками використання ЕКП малих містечок СГР України є  освітньо - 

науковий та просвітницько - комемораційний, комерційний та туристичний. 

В залежності від рангу, нами було розроблено перспективні шляхи 

використання ЕКП єврейського етносу досліджуваних містечок (Додаток У).  
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Досліджувані містечка в Україні в залежності від  форми 

територіальної організації,  можуть мати різні шляхи використання ЕКП, де 

основну увагу слід приділити пунктам І- го та ІІ- го рангів. Для всіх пунктів 

важливим є: проведення моніторингу обʼєктів єврейської спадщини, їх 

внесення до Держреєстру; створення та реалізація проектів, державних та  

регіональних програм з розвитку туризму місцями єврейської спадщини з 

урахуванням державно –  приватного партнерства; створення веб -  сайтів та 

платформ із популяризації єврейської спадщини; встановлення меморіальних 

дошок, пам’ятників, та меморіалів видатним єврейським жителям  та 

жертвам Голокосту; створення списків індивідуальної та общинної 

єврейської власності, співпраця із турфірмами та створення туристичних 

маршрутів місцями єврейської спадщини (пункти І - го, ІІ- го рангів будуть 

основними, а потенційні етнокультурні пункти – проміжними);  створення  

туристичної інфраструктури, зокрема із етнічною складовою та розвиток 

етноекономіки (виробництво сувенірної продукції), створення  музеїв 

(пункти  І - го та ІІ - го рангів); залучення  єврейської спадщини до туризму 

та створення програм із використання ЕКП для малого та середнього бізнесу 

(пункти І - го, ІІ - го рангів); організація тематичних фестивалів, підтримка 

аматорської творчості,  існуючої позашкільної освіти (пункти І - го рангу).  

На нашу думку, основними учасниками реалізації ЕП єврейського 

етносу досліджуваних  містечок виступають представники єврейської 

громади містечка, місцеві органи влади, науково - дослідні та навчальні 

заклади, різноманітні підприємства і організації, приватні особи (рис.3.6.). 

Реалізація ЕКП єврейського етносу досліджуваних міст можлива 

завдяки активній взаємодії всіх учасників. Державна підтримка має 

здійснюватися за допомогою міської влади, управління у справах 

національностей та релігій облдержадміністрацій. Потенційними спонсорами 

для здійснення проектів  можуть стати  комерційні  підприємства та 

організації, які через фінансування проектів зацікавлені у формуванні 

позитивного  іміджу, вирішенні завдань з  просування на ринок. Іншим, 
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можливо, навіть  більш надійним джерелом отримання коштів можуть стати 

некомерційні організації, фонди, які створені для служіння загальному 

добробуту, а отже часто надають фінансову допомогу різноманітним 

ініціативам. Важливою опорою є некомерційні організації, що можуть 

ставати джерелом постачання волонтерів та допомагати у вирішенні питань 

розвитку та просування потенціалу. Роль волонтерів є дуже різноплановою, 

оскільки  як показує досвід, найефективніші результати з отримання коштів 

від організацій та приватних осіб – меценатів, були досягнуті саме за їх 

допомогою. Це пояснюється тим, що меценати та керівники організацій 

краще розуміють потребу у фінансуванні саме при особистій зустрічі та 

спілкуванні із зацікавленою стороною. До таких організацій та фондів 

відносяться «Ротшільдiвський Фонд (Європа)» , «Евроазійський єврейський 

конгрес», «Асоціація єврейських організацій та громад (Ваад) України», 

«Європейська асоціація по збереженню і промоції  єврейської культури та 

спадщини»  (AEPJ), «LoTishkach»,  гранти, надані ООН тощо. 

 

 

Рис. 3.6.Взаємодія учасників реалізації ЕП єврейського етносу малих міст 

Столичного СГР України (Авторська розробка) 
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Активним учасником у створенні проектів стануть громадські 

організації, які виступають на захист інтересів місцевої громади і слідкують 

за доцільністю проектів та є своєрідним медіатором між місцевим 

населенням, єврейською громадою містечка  та управлінськими інститутами. 

Громадські організації є досить ефективною ланкою, адже місцеве населення, 

яке розуміє і усвідомлює свої переваги від розвитку туризму в містечку 

ефективно впливає на формування позитивного іміджу  поселення як серед 

громадян країни, так і серед іноземних туристів. Зважаючи на те, що зазвичай  

більшу частину фінансування можна отримати від однієї особи, вкрай 

важливо мати на увазі приблизний список осіб – меценатів, які раніше 

надавали кошти для підтримки єврейської спадщини в містечках, або є 

впливовими громадянами, чи поважними вихідцями із цих поселень, та 

всіляко підтримують єврейську громаду. Потенційно збільшує шанси 

отримати потрібну допомогу також те, що  такі особи можуть мати знайомих, 

які  також займаються меценацтвом, або мають змогу це зробити.  

Важливим етапом є інформаційне забезпечення та популяризація  

етнокультурної спадщини через розробку веб - сайтів та різноманітних 

платформ. За останні десятиліття в дискурсі проблематики культурної 

спадщини відбувається пожвавлений інтерес до візуальних образів та 

візуального матеріалу,  а також до цифрових технологій. Нині збереження 

культурної спадщини важко уявити поза технологіями оцифровування, 

технологіями просторового, обʼємного уявлення музейних артефактів та 

архітектурної спадщини. Популярними є технології не тільки 3D (три виміри 

в просторі, в якому ми живемо), але і 4D (до трьох вимірів додається час). 

Створені моделі дають презентацію досліджуваних обʼєктів на хронологічній 

шкалі. Унаслідок цього можна продемонструвати як реконструйований 

обʼєкт змінювався, еволюціонував протягом століть. В рамках діяльності, яку 

веде комітет з культурної спадщини ЮНЕСКО, існує спеціальна комісія з  

цифрової історико - культурної спадщини. Можливість по - науковому і на 

основі реальних джерел реконструювати обʼєкти культурної спадщини міст – 
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це важливе завдання сучасної науки та практичного спрямування, 

повʼязаного зі збереженням культурної спадщини. Тому для відтворення 

збережених та втрачених об’єктів об’єктів єврейської спадщини  можна 

звернутися до зазначеного комітету. 

Важливим учасником проекту можуть стати туристичні компанії. Вони, 

використовуючи власну рекламу та PR- технології, здійснюють спочатку 

промоцію єврейської спадщини містечок, а потім, реагуючи на запити, 

спрямовують турпотік у відповідному напрямку. До цієї ж групи можна 

віднести і ТІЦ Житомира, Києва, Чернігова, що також будуть активно 

просувати вищезгаданий ресурс. 

Останнім, але не менш важливим учасником проекту стануть науково -

дослідні та навчальні заклади. Інформація стосовно зазначеного потенціалу 

містечок, що також буде  представлена на веб - сайті, буде відібрана на 

основі співробітництва музею із різноманітними науково - дослідними 

інститутами, культурно - просвітницькими центрам, та іншими подібними 

установами як в Україні, такими як: «Український центр культурних 

досліджень», «Інститут Юдаїки» (м.Київ), «Інститут народознавства НАН 

України», Науковий центр Юдаїки та Єврейського мистецтва 

ім.Ф.Петрякової (м.Львів), громадськими організаціями – «Інститут 

Україніки», так і за кордоном: «Європейська Асоціація Єврейських Студій» 

(EAJS) (Велика Британія),« YIVO Інститут єврейського дослідження», Музей 

історії польських євреїв «Polin»   (Польща). Співробітництво з установами та 

організаціями подібного типу надасть можливість залучення кваліфікованих 

кадрів, використання інноваційних підходів та нових технологічних рішень 

при зборі  та  представленні інформації  зазначеного потенціалу. 

Як зазначалося вище, ЕКП єврейського етносу досліджуваних  містечок 

може реалізовуватися в різних напрямках. Для підтримки та розвитку 

єврейських громад необхідна реалізація державних цільових програм, 

проектів міжнародних фондів, спрямованих  на підвищення витрат задля 

вирішення питань, повʼязаних з збереженням  і розвитком етносу. Важливим 
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постає вирішення питання реституції  єврейської общинної власності. Для 

його вирішення потрібно  дотримуватися інтересів як  релігійних общин, так 

і нерелігійних організацій. Проблему реституції може вирішити прийняття 

Меморандуму щодо взаєморозуміння, який був запропонований ВЄРО у 

2007р. всім зацікавленим «даховим», «парасольковим» єврейським 

обʼєднанням – релігійним і нерелігійним. Згідно із Меморандумом, єврейська 

громада України братиме найактивнішу участь у вирішенні долі реквізованої 

власності, буде створено комітет, що складається (з урахуванням принципу 

паритетного представництва – 50 на 50) з представників єврейської громади 

України і міжнародних єврейських організацій. Цей комітет і буде 

структурою, покликаною узгодити існуючі точки зору на проблему 

реституції єврейської громади України. Згодом комітет створить фонд, в 

якому будуть представлені члени єврейської громади України і міжнародних 

єврейських організацій [31]. 

Після повернення єврейської общинної власності існує декілька шляхів  

збереження  общинної спадщини  в містечках.  По - перше, синагога 

може підтримуватися рабином, який буде вкладати власні кошти в підтримку 

будівлі. По-друге, за прикладом багатьох  країн Східної Європи – підтримка 

будівлі може здійснюватися за рахунок  коштів, що надходять від сдачі 

приміщень в оренду. Нині серед меценатів популярним є надання коштів на 

реконструкцію чи будівництво синагог.  В майбутньому, можливо, 

популярним також стане відкриття шкіл (зокрема і нерелігійних) та  музеїв, 

що є туристичними об’єктами. Пріоритетне значення  має захист єврейської 

спадщини.  Необхідним заходом є включення об’єктів зазначеної спадщини 

до державного реєстру памʼяток для запобігання  руйнуванню або 

заподіянню шкоди, забезпечення захисту, збереження, відповідного 

використання,  консервації та   реставрації, ремонту, реабілітації,  

музеєфікації тощо.  

Історія Голокосту має  була  інтегрована до загальнонаціонального 

наративу війни. Трагедія має знайти ширше відображення в шкільній 
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програмі, зокрема має бути звернена увага на дати локальних трагедій в 

кожному населеному пункті. Поява пам’ятників жертвам Голокосту,вихід 

друком спеціальних публікацій, проведення літніх шкіл та семінарів з 

єврейської історії  України має бути результатом спільної роботи держави та 

неурядових вітчизняних та закордонних організацій. Водночас необхідно 

провести серію  лекцій із тематики втраченого єврейства та використання 

ЕКП етносу серед місцевого населення та, зокрема єврейської громади. 

Основний акцент має бути зроблений на едукативних програмах 

використання етнокультурного спадку для малого та середнього бізнесу. 

На даний час число євреїв, що живуть у всьому світі складає приблизно 

14.2 млн. осіб.  Якщо ж брати до уваги людей, які мають одного із батьків 

єврейського походження, ця цифра наближається до 16.5 млн. осіб [196]. 

Тому поліпшення міжнародних та міжрегіональних (економічних, 

культурних, інформаційних) звʼязків з єврейською діаспорою сприятиме   

збільшенню обсягу міжнародної торгівлі та іноземних інвестицій. Це може 

стосуватися як земляцтв, що були засновані за кордоном, так і окремих осіб, 

які мають звʼязок із досліджуваними містечками. Водночас поліпшення 

звʼязків буде сприяти створенню сприятливого іміджу країни загалом та 

формуванню толерантності та взаємоповаги у представників різних 

народів,що проживають на території держави. Важливим є  використання 

успішного закордонного досвіду зі збереження єврейської спадщини та 

реалізація єврейського ЕКС поселень. 

Розвиток туризму в містечках сприятиме  збільшенню кількості 

туристів та зростанню доходів від туризму, залучаючи кошти до місцевих 

бюджетів та зменшуючи рівень безробіття у містечках. Етнокультурна 

спадщина єврейського етносу містечок становить інтерес для багатьох 

туристів: для осіб, які раніше проживали у цьому місті; осіб, які   зацікавлені 

у історії та походженні власної сімʼї;  нащадків  людей, які пережили 

Голокост; хасидських паломників та  осіб, які зацікавлені у спадщині 

єврейського народу (рис 3.7.).  
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Рис.3.7. Мотивація здійснення внутрішнього та іноземного туризму до 

малих міст Столичного СГР України із ЕКП єврейського етносу 

(Авторська розробка) 

 

В залежності від рівня особистого звʼязку із містом  та пріоритету мети 

здійснення подорожі, зазначена  спадщина  може використовуватися у 

різноманітних видах туризму: у генеалогічному, темному, етнографічному, 

релігійному (зокрема паломницькому) та пізнавальному. Окрім основної 

мети подорожі, туристи також можуть додатково відвідувати інші місця, що 

пов’язані із єврейським етносом, а також  визначні  пам’ятки містечок. 
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Для розвитку туризму має бути реалізована державна програма з 

охорони, меморіалізації  та промоції єврейської спадщини містечок. Крім 

того, слід залучати неурядові ініціативи, такі як проект «Захистити памʼять», 

«AEPJ», «LoTishkach» тощо. Успішним шляхом популяризації єврейської 

спадщини може бути  налагодження Управлінням туризму та курортів 

при Міністерстві Економічного Розвитку і Торгівлі України контактів з 

провідними туроператорами з різних країн, що спеціалізуються на турах 

єврейською спадщиною  для визначення вимог цього сегменту ринку. 

Особливу увагу варто звернути, насамперед, на присутність хасидських 

поховань.  Значний інтерес для хасидських паломників становить відвідання 

місця поховання засновника хасидизму Баал Шем Това (Бешта) у 

Меджибожі, та поховання його прямих учнів і послідовників. Водночас 

хасидські паломники відвідують поховання засновників та послідовників 

власних династій. Як зазначалося у попередньому розділі, захоронення 

хасидських праведників в межах досліджуваних містечок  знаходяться в 

Таращі, Сквирі, Радомишлі, Овручі, Олевську. Сучасні  місцезнаходження 

резиденції ребе або керуючого органу знаходяться виключно за кордоном: 

сквирської династії у Рамапо, Нью - Йорк (США), брацлавської – у 

Єрусалимі (Ізраїль), любавичеської  (Хабат Любавич) – у Кроун - 

Хейтс, Нью- Йорк (США).  Найбільшою хасидською групою та єврейською 

організацією є Хабад, кількість постійних парафіян громад Хабаду в світі 

оцінюється в 200 000 осіб, сквирської – 20тис. осіб, брацлавської – приблизно 

кілька тис. осіб [185]. 

Для промоції всіх видів туризму місцями єврейської спадщини 

необхідно створити карти з маршрутами, брошури, веб - сайт  для 

екскурсантів та паломників, які б включали місця загального інтересу та  

святі місця для єврейського етносу, а також місцеві пам’ятки, інформацію 

про туристичну інфраструктуру. Водночас необхідно розмістити рекламу у 

закордонних виданнях, сайтах, як туристичних, так і тих, що  

спеціалізуються на тематиці юдаїки. Просування культурної спадщини через 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA_(%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
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цифрові технології важливе особливо в дискурсі латентної спадщини 

єврейського етносу досліджуваних містечок. Завдяки технології 3D 

користувачі зможуть дізнатися про  наявні об’єкти спадщини містечок в 

реальному часі, а завдяки  4D  технології зможуть побачити обʼєкти на 

хронологічній шкалі, зрозуміти  як  реконструйований обʼєкт змінювався, 

еволюціонував протягом століть.   

Залученню більшої кількості туристів сприяє організація різноманітних 

тематичних фестивалів, що присвячені єврейській спадщині. Це можуть бути 

музичні (клезмер - фестивалі), гастрономічні, етнічні та історичні фестивалі. 

До таких фестивалів можуть бути залучені декілька містечок. Метою 

створення таких заходів  є відтворення спадщини пращурів, а також 

налагодження взаєморозуміння між сучасними мешканцями малих міст. ЕКП 

єврейського етносу містечок сприятиме створенню унікального 

диверсифікованого турпродукту, що знижує сезонність попиту.  

Важливе значення має розвиток релігійної економіки та 

етноекономіки.Товари релігійного призначення можуть бути представлені в 

релігійних закладах, зокрема в діючих синагогах.Підвищення економічної 

ефективності традиційних форм господарювання пов’язане із  зростанням 

обсягів виробництва, кількості зайнятих в етноекономіці та відродженням 

традиційних промислів та ремесел. Виробництво та продаж  різноманітних 

сувенірів із єврейською тематикою (листівки, керамічні, деревʼяні  вироби 

тощо) може становити інтерес для туристів. Нині досліджувані містечка 

мають низку соціально -  демографічних, економічних і екологічних 

проблем. Тому формування або посилення регіональної ідентичності у 

свідомості мешканців регіону матиме  вплив на зміну міграційного балансу, а 

також  зростання інвестицій.Водночас це зможе  стимулювати активність 

єврейських  громад щодо вирішення актуальних питань щодо їх розвитку. 

Важливим кроком щодо активізації використання ЕКП єврейського 

етносу досліджуваних містечок для цілей туризму є розробка відповідних 

туристичних маршрутів. В якості кейсу для розробки таких маршрутів 
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можуть слугувати, насамперед, містечка з  високим та  середнім 

інтегральним балом ЕКП  єврейського етносу. Тематика екскурсій може бути 

різноманітна, аби диверсифікавути пропозицію, зменшити сезонність попиту  

та охопити більший сегмент туристів. Окрім оглядових, можуть  бути 

створені тематичні екскурсії – історичні, мистецтвознавчі та літературні. 

Основними темами екскурсій може бути : 1) поширення хасидизму– 

екскурсія «Шляхами хасидських праведників», 2) життя в єврейському 

містечку – «Богуслав – втрачена «Красилівка», 3) Голокосту «Важкий пісок»: 

історія втрачених життів». Водночас ми пропонуємо для запровадження в 

практику роботи туристичних компаній декілька власних маршрутів 

(Додаток Ф). 

1.«Шляхами хасидських праведників». Маршрут №1 (Київ –Тараща –

Сквира – Київ). Протяжність – 330 км. Тривалість – 12 год. Кількість 

основних об’єктів показу: 9. Маршрут №2 (Житомир – Овруч – Олевськ – 

Житомир). Протяжність – 411 км. Тривалість – 13 год. Кількість основних 

об’єктів показу: 7. За критерієм змісту – тематичні. За засобом пересування –

транспортні (автобусні). За складом учасників – всі вікові групи; організовані 

групи  та  поодинокі відвідувачі. Метою екскурсій є ознайомлення із 

сакральною спадщиною хасидів у містечках. Під час екскурсії маршрутом 

№1  передбачено відвідання поховань хасидських праведників, колишніх та 

діючих (маршрут №1) культових будівель єврейського етносу. 

2.«Богуслав – втрачена «Красилівка». Маршрут  (Київ – Богуслав – 

Київ). Протяжність – 245 км. Тривалість – 9 год. За критерієм змісту–

тематичні. За засобом пересування – транспортні (автобусні). За складом 

учасників – всі вікові групи; організовані групи  та  поодинокі відвідувачі. 

Кількість основних об’єктів показу: 5. Метою екскурсії є знайомство 

екскурсантів з втраченою єврейською спадщиною міста. Під час екскурсії 

передбачено відвідання колишніх культових та некультових будівель, місць 

єврейських захоронень та зустріч із представниками єврейської громади 

містечка. 



156 
 

 
 

3.«Важкий пісок»: історія втрачених життів». Маршрут  (Чернігів –

Новгород - Сіверський–Сновськ – Чернігів). Протяжність – 365 км. 

Тривалість – 12 год. За критерієм змісту – тематичні. За засобом 

пересування– транспортні (автобусні). За складом учасників – всі вікові 

групи; організовані групи  та  поодинокі відвідувачі. Кількість основних 

об’єктів показу: 7. Метою екскурсії є ознайомлення екскурсантів із трагедією 

Голокосту у містечках Чернігівської області. Під час екскурсії передбачено 

відвідання місця колишнього контентраційного табору,  колишнього 

єврейського гетто, а також пам’ятних місць, та зокрема місць захоронень 

жертв Голокосту. Для прикладу ми розробили екскурсійний маршрут 

«Важкий пісок»: історія втрачених життів  (Чернігів–Новгород-Сіверський – 

Сновськ – Чернігів). Розроблені паспорти об’єктів та технологічна карта 

(Додаток Ц, Ф). Такі маршрути можна пропонувати як готовий турпродукт 

для реалізації у вітчизняних та зарубіжних  туристичних компаніях. 

Для промоції єврейської спадщини малих містечок буде застосовано 

веб - сайт, де  буде представлено історію єврейської громади містечок, 

інформацію про об’єкти єврейської спадщини, туристичну інфраструктуру та 

іншу супутню туристичну інформацію.В перспективі, окрім української, сайт 

буде доступний англійською, польською та російською мовами. На сайті 

будуть  розміщуватися пропозиції від туроператорів, а також тури від 

ліцензованих гідів. Окремо буде доступна  можливість запиту для здійснення 

генеалогічних пошуків.Доступними будуть віртуальні 3D тури та 4D 

панорами. Користувачі зможуть поринути у атмосферу містечкового життя 

ХІХ ст. Комерційний елемент буде становити інтернет - магазин, де буде 

представлена різноманітна сувенірна продукція з тематикою юдаїки. За 

допомогою календаря подій користувачі зможуть дізнаватися про подій та 

заходи, пов’язані із єврейським етносом не тільки на території України, але і 

усієї Європи. Важливе значення має присутність зворотньогозвʼязку із 

користувачами та можливість матеріальної підтримки єврейської громади 

містечок. Для зворотнього спілкування з користувачами будуть створені 
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сторінки в мережі «Facebook», «Twitter» та «Instagram» задля того, аби 

передавати інформацію, тримати в курсі  відповідних подій та заходів в музеї  

якомога більшу кількість користувачів. 

З розвитком геоінформаційних технологій зʼявився термін 

«географічна база даних», який є основою для формування автоматизованих 

систем картографування, геоінформаційних систем різного рівня складності, 

інфраструктури просторових даних. На думку В.Путренка географічна  база 

даних – сукупність даних, організованих за певними правилами, що 

встановлюють загальні принципи описування, зберігання й маніпулювання 

просторовими даними [101]. 

При розробці геоінформаційної бази етнокультурних ресурсів малих 

міст Столичного СГР застосовувалося програмне забезпечення ArcGis версії 

10.1.(http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=d25d926dd7b0

42b9b38f85dda6aa8423) (Додаток Х). За допомогою зазначеного забезпечення  

можна отримати детальну інформацію про розташування збережених та 

латентних етнокультурних об’єктів єврейської спадщини досліджуваних 

містечок, а також отримати історичні дані та інформацію про сучасний стан 

памʼяток.   

За допомогою зазначеного забезпечення  можна відобразити детальну 

інформацію про розташування збережених та латентних об’єктів єврейської 

спадщини досліджуваних містечок, а також отримати історичні дані та 

інформацію про сучасний стан памʼяток. Створена геоінформаційна база 

допомагає використовувати географічну інформацію для проведення аналізу, 

краще усвідомлювати дані, та може впливати на подальші технології 

проведення досліджень етнокультурної єврейської спадщини. Водночас 

створена геоінформаційна база  забезпечує централізоване управління, 

дотримання відповідних стандартів, безпеку та цілісність даних. До 

геоінформаційної бази були внесені дані про збережені та латентні об’єкти  

єврейської матеріальної спадщини  всіх досліджуваних містечок Столичного 
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СГР Ураїни. За допомогою опції пошуку користувачі здатні дізнатися точне 

місце розташування пам’ятки, а також отримати інформацію про об’єкт.  

Актуальним питанням для досліджуваних містечок є розвиток 

інфраструктури, комунальних служб, транспортної системи території, що  

означатиме покрашення  та модернізацію інфраструктури, комунальних 

служб, транспортної системи, поліпшення естетичного вигляду 

території.Окремим аспектом залишається розвиток туристської 

інфраструктури. В містечках знаходиться недостатня кількість закладів 

гостинності, які б відповідали міжнародним стандартам, а також відсутні 

музеї та інші культурно - освітні заклади, які присвячені етнокультурній 

спадщині єврейського етносу в містечках. Тому зважаючи на успішний 

досвід Польщі з формування туристичної індустрії з етнічною складовою, 

перспективним є  відтворення  в колишніх штетлах об’єктів культурно -

історичної спадщини та створення туристської інфраструктури за допомогою  

проекту «скансена - штетла». Подібні об’єкти можуть включати музеї, копії 

втраченої типової забудови містечка (синагоги, житлові будівлі,  магазини), 

заклади гостинності тощо. 

 

 

Висновки до розділу 3 

1. Нині ЕКП єврейського етносу в досліджуваних містечках майже не 

використовується. До основних проблем його використання належать такі: 

недостатня підтримка розвитку туризму єврейською спадщиною  в малих 

містах на державному, регіональному та місцевому рівні; питання реституції 

єврейської спадщини;); складна економічна та соціально - демографічна 

ситуація в малих містечках; незадовільний стан більшості об’єктів єврейської 

історико - культурної  спадщини та їх використання не за прямим 

призначенням; часткове залучення об’єктів єврейської етнокультурної 

спадщини до туризму; відсутність едукативних програм використання ЕКП 

для малого та середнього бізнесу в малих містечках. 
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2. Вивчення та узагальнення досвіду країн, на території яких 

розміщувалися  штетли ( Молдови, Литви, Латвії, Білорусі, Росії та Польщі), 

дозволило виділити освітньо - науковий та просвітницько - комемораційний, 

комерційний та туристичний напрямки використання ЕКП єврейського 

етносу. Найбільше зазначений ресурс використовується в Польщі та Литві. 

Найпоширенішими видами туризму із використанням ЕКП єврейського 

етносу малих містечок є: культурно - пізнавальний, етнічний (зокрема, 

ностальгічний та етнографічний), релігійний, музейний, подієвий 

(фестивальний).  

3.До негативних рис використання спадщини в першу чергу в Польщі, 

Литві, належать: відсутність чутливості до стериотипізації, антисемітські 

стереотипи; міфологізація як засіб витіснення памʼяті про провину та 

співучасть у Голокості; викривлення історичної памʼяті  для  задоволення 

місцевих інтересів та особистих потреб; наївне бажання комерціалізації. До 

інших проблем розвитку туризму належать: незначна частка туроператорів, 

що спеціалізуються  на турах єврейською спадщиною малих містечок; низька 

залученість обʼєктів єврейської спадщини до туризму; незадовільний стан 

об’єктів матеріальної спадщини, зокрема місць єврейських захоронень, 

насамперед, в Молдові, Білорусі та Росії; брак  даних про єврейських жертв в 

багатьох місцях масових поховань; низька кількість закладів харчування, які 

могли б запропонувати кошерну їжу в містечках;  відсутність закону про 

реституцію в трьох зазначених вище країнах, та повільний процес реституції 

єврейської спадщини в решті країн. 

4. Задля виявлення процесу асиміляції  єврейського етносу міста, а 

також ставлення мешканців до відновлення об’єктів єврейської спадщини з 

метою розвитку туризму,  на прикладі м. Богуслав, нами було проведено 

опитування. Анкетування, респондентами якого виступили  108 осіб, 

продемонструвало, що серед 8% опитаних, які зазначили, що мають 

єврейське коріння, 56% з них абсолютно не дотримуються єврейських 

традицій та звичаїв. Більшість опитаних – 94% знають про єврейську 



160 
 

 
 

спадщину свого міста та близько 77% з них позитивно ставляться до 

відновлення обʼєктів єврейської спадщини з метою розвитку туризму у місті 

зазначили опитаних. 

5.В залежності від  форми територіальної організації,  містечка можуть 

мати різні шляхи використання зазначеного потенціалу, де основну увагу 

слід приділити пунктам І- го  (Сквира, Богуслав) та ІІ- го рангів (Новгород -  

Сіверський, Тараща, Радомишль). Перспективними напрямками 

використання ЕКП малих містечок СГР України є  освітньо - науковий та 

просвітницько - комемораційний, комерційний та туристичний. Основними 

учасниками реалізації ЕП єврейського етносу досліджуваних  містечок 

можуть виступити представники єврейської громади містечка, місцеві органи 

влади, науково - дослідні та навчальні заклади, різноманітні підприємства і 

організації,та приватні особи. 

6.Важливим кроком щодо активізації використання ЕКП єврейського 

етносу досліджуваних містечок для цілей туризму є розробка відповідних 

туристичних маршрутів. Основну увагу варто приділити містечкам з високо 

та помірною інтенсивністю етнокультурної діяльності. Тематика екскурсій 

може бути різноманітна, аби диверсифікавути пропозицію, зменшити 

сезонність попиту  та охопити більший сегмент туристів. Окрім оглядових, 

може бути створена велика кількість тематичних екскурсій – історичних, 

мистецтвознавчих та літературних. Основними темами екскурсій може бути : 

1) поширення хасидизму – екскурсія «Шляхами хасидських праведників», 2) 

життя в єврейському містечку – «Богуслав – втрачена «Красилівка», 3) 

Голокосту «Важкий пісок»: історія втрачених життів». Створено 

геоінформаційну базу етнокультурних ресурсів єврейського етносу малих 

містечок Столичного СГР за допомогою програмного забезпечення ArcGis, 

що має  велике значення для збереження та популяризації етнокультурної 

спадщини. 
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Перелік посилань із списку використаних джерел: 

[14, 22, 24, 26, 27, 28, 31, 97,  99, 100,101, 108, 109,  123, 139, 147, 151, 

152, 157,  160, 161, 165,  166, 169, 177, 179, 185, 188, 196,  198].  

 

 

Перелік посилань із  списку використаних джерел на власні наукові 

праці: 

[60,  67, 71]. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Сукупність матеріальних і нематеріальних об’єктів  і засобів 

традиційної культури, сформованих на певній території в процесі  

етнокультурогенезу, які  можуть бути використані для задоволення потреб 

людей і підвищення конкурентоспроможності регіону визначається як 

етнокультурний потенціал (ЕКП). Структурними компонентами ЕКП є: 

історико - культурний, соціально - економічний, духовно - культурний, 

виробничо - технологічний, організаційно -управлінський, біосоціальний, 

інвестиційний та меценатський, соціально - культурний, інноваційно - 

комерційний, освітньо - науковий, національно - культурний. 

2. Методика суспільно-географічного дослідження ЕКП включає 

ряд послідовних етапів: осмислення теми роботи та обґрунтування  її 

актуальності,  висування робочої гіпотези, вибір об’єкта, предмета, території 

дослідження; розгляд теоретико-методологічних засад формування ЕКП як 

наукової категорії; дослідження розселення єврейського етносу в Європі та 

Україні з виділенням форм територіальної організації;   оцінки сучасної 

традиційної єврейської культури в містечках Столичного СГР; дослідження 

зарубіжного (європейського) досвіду з використання ЕКП єврейства 

містечок; дослідження ставлення мешканців міста до відновлення об’єктів 

єврейської спадщини з метою розвитку туризму; надання пропозицій щодо 

використання ЕКП єврейського етносу Столичного СГР України у  туризмі. 

3. Історико-географічний аналіз культурної спадщини єврейства  в 

містечках досліджуваного району до часів незалежності України ми 

пропонуємо  розглянути в межах декількох етапів: давній (1897 – 1914рр.), 

модерний (1914 – 1941 рр.), новий (1941 – 1991 рр.), сучасний (1991р.– 

сьогодення). На нашу думку, штетл – це невелике містечко у Східній Європі, 

що знаходилися на території, що з кін. XVIIIст. становила смугу осілості  

Російській імперії. Більшість населення становили євреї, які    підтримували 

основну мережу установ, що мають важливе значення для єврейського 
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суспільного життя (синагогу, ритуальну купальню, цвинтар, школи, та  

громадські обʼєднання), та мали постійні відносини із  місцевим населенням. 

Географічна локалізація штетлів пов’язана із політико - культурними (розпад 

Речі Посполитої, численні обмеження з боку Російської Імперії, зокрема 

встановлення Смуги осілості),  соціально - економічними (розроблена 

система оренди в Речі Посполітій, торгово - економічні звʼязки із селами, 

транспортні шляхи), природно - географічними (планувальна структура 

поселень) факторами. 

Встановлено, що за даними «Першого перепису населення Російської 

імперії 1897р.». Інколи в середніх і великих  містах (штотах) чисельність 

єврейського населення становила більше 20 тис. осіб, і відсоток від загальної 

кількості мешканців  перевищував 50% (Житомир, Бердичів, Біла Церква). 

Водночас вищий відсоток єврейського населення найчастіше спостерігався у 

малих містечках (штетлах) – понад 90 % у Тетіїві, Баранівці. Найбільша 

кількість єврейського населення мешкала в Сквирі, Радомишлі, Богуславі – 

понад 7 тис. осіб. На давній та модерний  етапи припадає найбільший 

відсоток євреїв від загальної кількості  населення містечок,  найбільша 

кількість релігійних та освітніх закладів, національно-культурних, 

політичних, економічних та громадських єврейських організацій.                                                                               

4. Рівень розвитку ЕКП єврейського етносу визначений за 

показником інтегрального балу, який було покладено в основу ранжування 

елементів територіальної структури:  пункти І-го рангу (високої 

інтенсивності етнокультурної діяльності) – Сквира, Богуслав; пункти ІІ-го 

рангу (помірної інтенсивності етнокультурної діяльності) – Новгород - 

Сіверський, Тараща, Радомишль;  потенційні  етнокультурні пункти (слабкої 

інтенсивності етнокультурної діяльності) – Баранівка, Овруч, Олевськ, 

Кагарлик, Бахмач, Борзна, Городня, Ічня, Корюківка, Мена, Сновськ. В решті 

містечок ЕКП єврейського етносу повністю або майже відсутній. Нині ЕКП 

єврейського етносу в досліджуваних містечках майже не використовується. 

До основних проблем його використання належать: недостатня підтримка 
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розвитку туризму єврейською спадщиною  в малих містах на державному, 

регіональному та місцевому рівні; питання реституції єврейської спадщини; 

складна економічна та соціально-демографічна ситуація в малих містечках; 

незадовільний стан більшості об’єктів єврейської історико-культурної  

спадщини та їх використання не за прямим призначенням; часткове 

залучення об’єктів єврейської етнокультурної спадщини до туризму; 

відсутність едукативних програм використання ЕКП для малого та 

середнього бізнесу в малих містечках. 

5. Вивчення та узагальнення досвіду країн, на території яких 

перебували штетли (Молдови, Литви, Латвії, Білорусі, Росії та Польщі) 

дозволило виділити освітньо - науковий та просвітницько -комемораційний, 

комерційний та туристичний напрямки використання ЕКП єврейського 

етносу. Найбільше зазначений ресурс використовується в Польщі та Литві. 

Найпоширенішими видами туризму із використанням ЕКП єврейського 

етносу малих містечок є: культурно - пізнавальний, етнічний (зокрема, 

ностальгічний та етнографічний), релігійний, музейний, подієвий 

(фестивальний).  

6. В залежності від  форми територіальної організації  містечка 

можуть мати різні шляхи використання зазначеного потенціалу, де основну 

увагу слід приділити пунктам І-го  та ІІ-го рангів. Перспективними 

напрямками використання ЕКП малих містечок СГР України є  освітньо - 

науковий та просвітницько - комемораційний, комерційний та туристичний. 

Основними учасниками реалізації ЕКП єврейського етносу досліджуваних  

містечок можуть виступити представники єврейської громади містечка, 

місцеві органи влади, науково-дослідні та навчальні заклади, різноманітні 

підприємства і організації та приватні особи. Важливим кроком щодо 

використання ЕКП єврейського етносу досліджуваних містечок для цілей 

туризму є розробка відповідних туристичних маршрутів. Основними темами 

екскурсій може бути: поширення хасидизму – «Шляхами хасидських 

праведників», життя в єврейському містечку – «Богуслав – втрачена 
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«Красилівка», Голокост «Важкий пісок»: історія втрачених життів». 

Створена геоінформаційна база етнокультурних ресурсів єврейського етносу 

малих містечок Столичного СГР за допомогою програмного забезпечення 

ArcGis,  відображає детальну інформацію про збережені  та латентні об’єкти 

єврейської спадщини.  
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Akcyjna, 2000. – 399p. 

145. Collection of Jewish Musical Folklore (1912– 1947) / UNESCO. 

URL: http://www.unesco.org/new/en/communication– and– information/memory– 

of– the– world/register/full– list– of– registered– heritage/registered– heritage– 

page– 2/collection– of– jewish– musical– folklore– 1912– 1947/ (дата звернення: 

11.07.2018). 

146. Commemoration of Jewish Victims. Yad Vashem – The World 

Holocaust Remembrance Center. URL: https://www.yadvashem.org/ untoldstories/ 

database/commemoration.asp?cid=947 (дата звернення: 11.06.2018). 

147. European Commission. URL: http://publications.europa.eu/en/ 

publication– detail/– /publication/0418d6e6– f5d7– 4fdc– b097– f1786a5effb7 

(дата звернення: 11.07.2018). 

148. Explore Jewish history and heritage in Lithuania // European Routes 

of Jewish Heritage. URL:http://www.jewisheritage.org/web/european– 

routes/lithuania (дата звернення: 10.07.2018). 

https://merlin.pl/a/hanna-wegrzynek/


182 
 

 
 

149. Ghettos in German- Occupied Eastern Europe in 2 Vol. Set / Ed. 

Geoffrey P. Megargee // The United States Holocaust Memorial Museum 

Encyclopedia of Camps and Ghettos, 1933– 1945. – Vol.2. – Bloomington,USA: 

Indiana University Press, 2009. 

150. Gitelman Z.,   Glants M.,  Goldman  M.I. Jewish Life after the 

USSR.– Bloomington:Indiana University Press, 2003. – 296p. 

151. Gładyś B. Turystyka żydów do Polski po 1990 roku // Prace 

geograficzne. – 2009. – № 121. – P. 147 – 158.                                

152. Gruber R.E. A virtual Jewish world. URL: http:// 

web.ceu.hu/jewishstudies/pdf/02_gruber.pdf (дата звернення: 11.07.2018). 

153. Gruber R.E. Afterword // Virtually Jewish: Reinventing Jewish 

Culture in Europe. – Berkley: University of California Press, 2002. – 304p.      

154. Gruber S. Ukraine: Lo Tishkach Foundation Issues Report on Jewish 

Cemeteries// Samuel Gruber's Jewish Art & Monuments. –2009. – May, 18.  URL:   

http://samgrubersjewishartmonuments.blogspot.com/2009/05/ ukraine– lo– 

tishkach– foundation– issues.html (дата звернення: 11.06.2018). 

155. History of Jewish communities in Ukraine. URL:  http://jewua.org 

(дата звернення: 11.06.2018). 

156. Hookway B. The interface and the machine // The interface. –  

Cambridge, USA: MIT Press, 2014. –192p.      

157. International Jewish Cemetery Project.  URL:  https://www. 

iajgsjewish cemeteryproject.org/ (дата звернення: 11.06.2018). 

158. Jackson P. The cultural landscape // Maps of Meaning. – Abingdon, 

UK: Taylor & Francis e– Library, 2003. – 232p.           

159. Jewish Cemeteries, Synagogues,and mass grave sites in Ukraine // 

United States Commission for the Preservation of America’s Heritage Abroad 

URL:http://www.heritageabroad.gov/Portals/0/documents/reports/survey_ukraine_

2005.pdf (дата звернення: 01.07.2018). 



183 
 

 
 

160. Jewish contribution to European culture // Parliamentary 

Assembly.URL:http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref– XML2HTMLen.asp? 

fileid=16296&lang=en (дата звернення: 11.07.2018). 

161. Jewish Heritage Europe.  URL: http://jewish– heritage– europe.eu 

(дата звернення: 11.07.2018). 

162. Jews. Canadian Institute of Ukrainian Studies. URL: 

http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?AddButton=pages\J\E\Jews.ht

m (дата звернення: 10.05.2018). 

163. Katz S.T. The shtetl: new evaluations. – New York : New York 

University Press, 2007. –328 p.       

164. Khullar D. R. Human Geograhpy Nature and Scope // Geography 

Textbook.URL:https://books.google.com.ua/books?id=gqE_DAAAQBAJ&pg=PA

11&dq=Human+geography+is+a+branch&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjjlZG0gp

PNAhXKHpoKHWOeBJEQ6AEIKDAC#v=onepage&q=Human%20geography%

20is%20a%20branch&f=false   (дата звернення: 11.07.2017). 

165. Lehrer  E., Smotrich H.Jewish? Heritage? In Poland? A Brief 

Manifesto & an Ethnographic– Design Intervention into Jewish Tourism to 

Poland// A Jewish Feminist Journal. – 2007. – Vol.12, № 2. – P.36 – 41.                     

166. Lehrer E., Meng M. (Eds.) Rediscovering the Jewish Past in the Polish 

Provinces // Jewish Space in Contemporary Poland. –Bloomington, USA: Indiana 

University Press, 2015. – 312p.      

167. Liubitstseva O.,  Mykhailenko T., Kochetkova I., Mykhaliuk M. 

Tourism as a Factor in the Sustainable Development of Small towns // Studia 

periegetica. – Poznan:  The WSB University in Poznan Press. – 2017. – 2(18). – 

P.51– 63.    

168. Liubitstseva O., Mykhailenko T., Kochetkova I., Mykhaliuk M.  

Tourism as a Factor in the Sustainable Development of Small towns // Sustainable 

Tourism for Development: Proceedings of International conference (Zhovka, Lviv 

region, March 19– 22, 2017). – Lviv: Ivan Franco National University of Lviv. – 

2017. – P.33– 35. 



184 
 

 
 

169. Lo Tishkah. European Jewish cemetery initiative.  URL:  

https://www.lo– tishkach.org/database/ (дата звернення: 11.06.2018). 

170. Lorimer  H. Cultural geography: the busyness of being 'more– than– 

representational // Progress in Human Geography. – 2005. –Vol. 29. – P. 83 – 94. 

171. Markowski A. The shtetl space in the 19th century: a sociological 

approach / J. Šiaučiūnaitė– Verbickienė, L. Lempertienė(Eds) // Jewish Space in 

Central and Eastern Europe Day- to- Day History. – Newcastle, UK: Cambridge 

Scholars Publishing, 2009. – P.331.     

172. Mykhaliuk M.  Jewish memorial heritage of small cities in the Capital 

socio- geographical region of Ukraine //  Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya. – 

Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv. –  2018. –  Vol. 79. – P.42– 

48. 

173. Oxford living dictionaries. URL: https://en.oxforddictionaries. 

com/definition/potential (дата звернення: 10.05.2018). 

174. Palka, E. J. Cultural Geography // Valued Landscapes of the Far 

North.A Geographical Journey through Denali National Park. – Lanham, MD : 

Rowman & Littlefield, 2000. – 145 p.         

175. Petrovsky- Shtern Y. The Golden Age Shtetl: A New History of 

Jewish Life in East Europe. – Princeton University Press, 2014. – 425 p.    

176. Pinchuk B.C. Jewish discourse of the shtetl // Jewish history. –  

2001.– Vol.15. – P.169– 179.  

177. POLIN. Museum of history of Polish Jews.URL: 

http://www.polin.pl/en (дата звернення: 11.07.2018). 

178. Population Pyramids of the World. URL: 

https://www.populationpyramid.net/world/2002/ (дата звернення: 10.05.2018). 

179. Radzik Z. Supporting local agents of change through the Leaders of 

Dialogue program // Jewish cultural heritage. Program and Abstracts  (Warsaw, 

June 8 – 10, 2016). URL: http://www.polin.pl/sites/default/files/pmi– 

ksiega_abstraktow_en_web.pdf (дата звернення: 11.07.2018). 



185 
 

 
 

180. Rose G. Rethinking the geographies of cultural «objects» through 

digital technologies: Interface,network and friction. – Progress in  Human 

Geography. –2015. – Vol.40. – № 3. – P.432.          

181. Shtetl Routes. URL: http://shtetlroutes.eu/uk/about– us/ (дата 

звернення: 11.07.2018). 

182. Shtetl. The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe. URL: 

http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Shtetl (дата звернення: 

11.06.2017). 

183. Teller A.The Shtetl As an Arena for Polish– Jewish Integration in 

the Eighteenth Century. – 2004. – Vol, 17. – P. 25– 40. 

184. The «Grodzka Gate – NN Theatre» Centre / Ośrodek  «Brama 

Grodzka – Teatr NN». URL: http://teatrnn.pl/node/78/the_grodzka_gate_ 

%E2%80%93_nn_theatre_centre (дата звернення: 11.06.2018). 

185.  The Hasidic Dynasties. URL: https://www.encyclopedia. 

com/religion/encyclopedias– almanacs– transcripts– and– maps/hasidic– 

judaism#Khttp://www.breslov.org/breslov– faq/#4 (дата звернення: 08.06.2018).  

186. The Yad Vashem Encyclopedia of the Ghettos during the Holocaust in 

2 Vol. Set / M. Guy. Ed.– in chief. – Jerusalem: Yad Vashem, 2009. 

187. The Yivo encyclopedia of Jews in Eastern 

Europe.URL:http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Population_and_Migra

tion/Population_since_World_War_I (дата звернення: 10.07.2018).   

188. Timothy D., Olsen D.Tourism, Religion and Spiritual Journeys. – 

London and New York: Routledge, 2006. 

URL:https://books.google.com.ua/books?id=WcB– AgAAQBAJ&pg=PT350&dq 

=jewish+tourists+in+poland+concentration+camps+ghetto+cemeteries&hl=ru&sa

=X&ved=0ahUKEwjaw4nYqo3eAhVowIsKHQT6CkgQ6AEIPDAC#v=onepage

&q=jewish%20tourists%20in%20poland%20concentration%20camps%20ghetto%

20cemeteries&f=false(дата звернення: 10.07.2018).  

189. Tower W.S. The Geography of American Cities // Bulletin of the 

American Geographical Society. – 1905. – Vol. 37. –  №10.– Р. 577 –  588.  

http://jewishjournal.com/rosnersdomain/228405/hasidic-dynasties-exchange-part-3-americas-impact-hasidism/
http://jewishjournal.com/rosnersdomain/228405/hasidic-dynasties-exchange-part-3-americas-impact-hasidism/


186 
 

 
 

190. UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity. URL: 

http://portal.unesco.org/en/ev.php– URL_ID=13179&URL_DO=DO_ TOPIC& 

URL_SECTION=201.html (дата звернення: 11.04.2018). 

191. Unterman A. Encyklopedia. Tradycji i legend żydowskich. – 

Warszawa: «Książka i Wiedza», 2014. – 320p. 

192. Veidlinger J.  In the Shadow of the Shtetl. Small - town Jewish 

Life in Soviet Ukraine. – Bloomington:Indiana University Press, 2013 – 424 p.     

193. Vital Statistics: Jewish Population of the World (1882 –  Present). 

URL:http://www.jewishvirtuallibrary.org/jewish– population– of– the– world 

(дата звернення: 10.07.2018). 

194. World Jewish Population / Berman Institute – North American Jewish 

Data Bank University of Connecticut. – 2012. – № 7. URL: http://www. 

jewishdatabank.org/Studies/downloadFile.cfm?FileID=2941 (дата звернення: 

10.09.2018). 

195. Warf B. Encyclopedia of Human Geography. – University of Kansas, 

USA: SAGE Publications, Inc., 2006. – 648p. 

196. World Jewish population reaches pre-Holocaust level at 16.5 million, 

report says // The JC. – 2015. – June 29. URL: https://www.thejc. 

com/news/israel/world– jewish– population– reaches– pre– holocaust– level– at– 

16– 5– million– report– says– 1.67366 (дата звернення: 10.09.2018). 

197. World War II Database.URL:https://ww2db.com/country/  (дата 

звернення:10.03.2018).  

198. Zamość. The Chassidic route // The Foundation for the Preservation of 

Jewish Heritage in Poland.       URL: https://www.wmf.org/sites/default/ files/ 

article/pdfs/Chassidic– Route.pdf (дата звернення: 11.07.2018). 

 

 

 

 

 



187 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



188 
 

 
 

Додаток А 

Словник основних понять, які використані в дисертації  

(складено автором за    [12, 80, 102, 139, 163,175,176,187]). 

 

Б 

Бар - Міцва (з івриту «син 

заповіді») – термін в юдаїзмі для 

позначення досягнення хлопчиком 

13 років і одного дня, який з цього 

часу   вважається правочинним і 

зобовʼязаним виконувати всі 

релігійні заповіді. 

Бат -  Міцва (з івриту «дочка 

заповіді») – термін в юдаїзмі для 

позначення досягнення дівчинкою 

12 років і одного дня, яка з цього 

часу   вважається правочинною 

дотримуватися всіх заповідей, 

виконання приписано жінці 

єврейською релігійною традицією. 

 

В 

ВААД  (ВА'АД Чотирьох Земель) – 

зʼїзд обласних рад, центральний 

орган єврейського самоврядування 

в Польщі з середини XVI ст. до 

1764 р. 

 

Г 

Галаха –  нормативна частина 

юдаїзму, яка регламентує релігійне, 

сімейне та цивільне життя євреїв. 

Галут (з івриту «вигнання») – 

вимушене перебування єврейського 

народу поза рідною країною Ерец - 

Ісраель. 

 

Є 

Єшива – назва інституту, що є 

вищим релігійним навчальним 

закладом, призначеним для 

вивчення Усного Закону, головним 

чином Талмуда. 

 

К 

Кашрут –  дозволеність або 

придатність з точки зору Галахи, 

що стосується широкого кола 

юридичних і ритуальних проблем. 

У побуті термін «кашрут» 

найчастіше повʼязаний з питанням 

про придатність їжі до вживання. 

Клезмери – єврейські народні 

музиканти. Грали найчастіше в 

бродячих ансамблях («капеллах») з
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трьох – пʼяти виконавців на 

весіллях, бар - міцвах, балах, 

святкових гуляннях, ярмарках. 

Кодекс «Шулхан Арух» – кодекс 

основних положень Усного Закону, 

основний посібник з вилучення 

практичної Галахи. 

 

М 

Міква (з івриту «скупчення води»)– 

водний резервуар для обмивання  з 

метою очищення від ритуальної 

нечистоти.  

 

О 

Охель – маленька споруда, або  

будівля досить великих розмірів, 

що встановлюється на місці 

захоронення видатних рабинів та 

цадиків. 

 

С 

Сабатіанство – месіанський рух у 

XVIIст., який очолював Сабатай 

Цві. 

Сіонізм – термін, введений у ХІХ 

ст. для позначення єврейського 

національного руху, що ставить  

             Продовження додатку А 

  

собі за мету обʼєднання і 

відродження єврейського народу на 

його історичній батьківщині – в 

Ерец - Ісраель, а також ідеологічна 

концепція, на якій цей рух 

ґрунтується. 

 

Т 

Таліт – єврейське молитовне 

вбрання, що являє собою 

особливим чином виготовлене 

прямокутне покривало. 

Талмуд - Тора – єврейські релігійні 

навчальні заклади з вивчення Тори,  

інших частин Святого Письма, а 

також Усного Закону для хлопчиків 

з малозабезпечених сімей з метою 

підготовки до вступу в єшиви. 

Талмуд (з івриту  «вчення») – 

збірник правових і релігійно - 

етичних положень юдаїзму. 

Тора (з івриту «вчення, закон») – в 

широкому сенсі, сукупність 

іудейського традиційного 

релігійного закону. Торою 

називають Пʼятикнижжя Мойсеєве, 

як сам текст, так і друковані або 

рукописні екземпляри (сувої). 
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Інколи Торою називають і всю 

Біблію.  

Тфілін – дві маленькі коробочки 

Баттім (з івриту  «хатинки») з 

пофарбованої чорною фарбою 

шкіри, що містять написані на 

пергаменті уривки  з Пʼятикнижжя. 

 

Х 

 

Хабад (акронім слів «хохма», 

«біна», «да'ат» – мудрість, 

розуміння, знання) – одна з 

центральних течій в хасидизмі. 

Хасидизм – широко 

розповсюджений  народний 

релігійний рух, який виник у 

східноєвропейському іудаїзмі в 

другій чверті XVIII ст. та існує до 

сьогодні.  

 

Продовження додатку А  

 

Хедер – (з івриту  «кімната» ) – 

єврейська релігійна початкова 

школа. 

 

Ф 

Франкізм – релігійна секта у XVIII 

ст., яку очолював Яків Франк, та 

яка  стала  одим із заключних 

етапів у розвитку сабатіанства. 

 

Ц 

Цадик (з івриту «праведник») – 

людина, яка  відрізняється 

особливо сильною  вірою і 

побожністю; духовний лідер  

хасидської громади. 

 

Я 

Ярмулка (кіпа) – традиційний 

єврейський чоловічий головний 

убір. 
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Додаток Б  

 

 
 

Рис.Б.1. Структура географії людини (створено автором за [164,195]). 
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Додаток В 

Таблиця В.1 

Напрями академічного етапу розвитку  географії культури  

(складено автором за [158,141]). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напрями Агенти 

культури 

Методо-

логія 

Течії, що 

вплинули на 

становлення 
напряму 

Представники Основні ідеї 

Географія 

культур - 
ного ланд - 

шафту 

Культура 

(як ціліс- 
ність 

людсько-

го 

досвіду) 

Емпіричн

і польові 
дослі-

дження 

Антропологія К.Зауер, 

У.Зелінський, 
Д.Ловенталь 

Зосередження на 

екологічній проблематиці, 
матеріальних памʼятках 

культури,  та проблемі 

доіндустріальних, аграрних 

суспільств. 

Репрезен-

тативний 

(«represen-
tational»), 

або нова 

географія 

культури 

Куль- 

турні 

групи 

Теорія і 

практика 

Гуманізм, 

фемінізм, 

критична 
теорія, 

Культурні 

дослідження 

Д.Консгров, 

Л.Макдавел, 

П.Джексон, 
П.Шурмер– 

Сміт 

Дослідження культури 

сучасних міських суспільств 

та  нематеріальної культури 
(ідентичності, ідеології, 

сенсу, цінностей тощо). 

Посилення уваги  до  

простору, розгляд  
ландшафтів  як тексту, який 

потрібно тлумачити як 

соціальний документ. 

Нерепре- 

зента- 

тивний 

(non- 
represent-

tational») 

Куль-

турні 

групи і 

індивіди 

Щоденна 

діяль- 

ність 

Перформа- 

тивна теорія, 

феномено- 

логія, 
пасіонарна 

соціологія 

Н.Сріфт, 

С.Хінчліф, 

Д.Мак– 

Кормак, 
С.Сміт,  

Н.Вуд 

Досліження мистецького 

вираження, контакту із 

природою, сутності танцю,  

музичних вистав, чуттєвих 
ефектів. 

Більш ніж 
репрезен- 

тативний 

(«more- 

than- 
represent-

tational») 

Куль- 
турні 

групи і 

індивіди 

Когні- 
тивні 

процеси 

вироб- 

ництва 
сенсу  

Вітальний 
матеріалізм. 

концкпція 

збірного та 

чуттєвого 
мислення, 

феноменоло- 

гія, 
феміністська 

теорія  

Х.Лорімер, 
Б.Андерсон, 

П.Харрісон 

Зміщення акценту з  людей  
до  когнітивних процесів 

виробництва сенсу.  Не  

відмовляючись  повністю 

від  попереднього підходу, 
виступає проти суто 

семіотичного розуміння 

світу, ґрунтуючись на 
аналізі сенсу людського 

виробництва. 
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Додаток Г 
 

 

 

Рис. Г.1. Процес  цифрування культурного обʼєкту  

(складено автором за [180]). 
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Додаток Д 

 

Таблиця Д.1 

Територіальна система етнокультурної системи регіону (Авторська розробка) 

Сис-
тема 

розселе
ння 

Під- 
система 

розсе-
лення 

Заклади, установи організації, структурні підрозділи ТЕКС 
 

Ядро 
(поселення 

ійого статус) 

Охоп– 
лення 

насе- 
лення, 

осіб 

Регіо-
нальна 

Міжоб-

ласна 

Матеріальні елементи культурної спадщини: міське планування та забудова поселень, матеріальні 

об’єкти культурної спадщини, окультурений ландшафт 
Інститути: управлінські: департамент з питань культури, національностей та релігій, департамент освіти 

і науки,управління туризму та курортів,департамент  економічного розвитку і інфраструктури міської 

державної адміністрації  та обласної державної адміністрації 
економічні:економічні інститути (туристична індустрія з етнічною складовою  (заклади  харчування; 

заклади розміщення;  організації з продажу сувенірної продукції, туристичні організації) 

релігійні:міські релігійні організації: релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні 

братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади, та обʼєднання, що складаються з 
вищезазначених релігійних організацій 

соціальні:міські етнічні клубні формування, заклади культури  (музей, клубні заклади (будинок 

культури, палац культури), архів, бібліотека, театр,музей, історико- культурнийзаповідник, комплекс, 

парк тощо); освітньо- наукові заклади (середні, зокрема недільні школи  та позашкільні заклади із 

етнокультурним ухилом, ВНЗ та науково- дослідні інститути етнокультурного профілю 

громадського суспільства:міські національно– культурнітовариства (асоціації, ради, спілки,  альянси, 

культурні центри, громади; громадські організації 

Міста (центри 

між обласної 
системи 

розселення) 

Більше 

3000000 

Обласна Матеріальні елементи культурної спадщини: міське планування та забудова поселень, матеріальні 
об’єкти культурної спадщини, окультурений ландшафт 

Інститути:  

управлінські: департамент з питанькультури, національностей та релігій, департамент освіти і  

Міста (міста 
обласного 

підпорядку- 
вання,  

Більше 
200000 
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  науки,управління туризму та курортів,департамент  економічного розвитку і інфраструктури, обласні   

   інспекція по охороні пам'яток історії та культури міської державної адміністрації   та обласної державної 

адміністрації 
економічні:економічні інститути (туристична індустрія з етнічною складовою  (заклади  харчування; 

заклади розміщення;  організації з продажу сувенірної продукції, туристичні організації) 

релігійні: обласні релігійні організації: релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, 

місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади, та обʼєднання, що складаються з вищезазначених 
релігійних організацій 

соціальні: обласні етнічні клубні формування, заклади культури  (музей, клубні заклади (будинок культури, 

палац культури), архів, бібліотека, театр,музей, історико- культурнийзаповідник, комплекс, парк тощо); 

освітньо- наукові заклади (середні, зокрема недільні школи  та позашкільні заклади із етнокультурним 

ухилом, ВНЗ та науково- дослідні інститути етнокультурного профілю 

громадського суспільства:обласні національно- культурнітовариства (асоціації, ради, спілки,  альянси, 

культурні центри, громади; громадські організації 

центр)  

Ло- 
кальна 

Між-
районна 

Матеріальні елементи культурної спадщини: міське планування та забудова поселень, матеріальні об’єкти 
культурної спадщини, окультуренийландшафт 

Інститути:управлінські: Відділ культури і туризму, відділ освіти і науки,відділ економічного розвитку та  

інфраструктуриміської державної адміністрації   та районної державної адміністрації 

економічні:економічні інститути (туристична індустрія з етнічною складовою  (заклади  харчування; 
заклади розміщення;  організації з продажу сувенірної продукції, туристичні організації) 

релігійні: міські релігійні організації: релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, 

місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади, та обʼєднання, що складаються з вищезазначених 
релігійних організацій 

соціальні: міські етнічні клубні формування, заклади культури  (музей, будинок культури, архів, бібліотека, 

історико- культурнийзаповідник, комплекс, парк тощо); освітньо- наукові заклади (середні, зокрема 

недільні школи  та позашкільні заклади 

громадського суспільства: міські національно- культурнітовариства (асоціації, ради, спілки, 

альянси,культурні центри, громади) ; громадські організації 

Матеріальні елементи культурної спадщини: міське планування та забудова поселень, матеріальні об’єкти  

Міста 
(середні та 

малі за 

людністю 

міста, функції 
яких пере– 

вищують 

районний 
центр) 

20000 – 
100000 
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  культурної спадщини, окультуренийландшафт 

Інститути: 
управлінські:відділ  освіти, відділ культури та туризму;відділ економічного розвитку та  інфраструктури  

РДА 

економічні:економічні інститути (туристична індустрія з етнічною складовою  (заклади  харчування; 
заклади розміщення;  організації з продажу сувенірної продукції, туристичні організації) 

релігійні: районні релігійні організації: релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні 

братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади, та обʼєднання, що складаються з 
вищезазначених релігійних організацій 

соціальні: районні етнічні клубні формування, заклади культури  (музей, будинок культури, архів, 

бібліотека, історико-культурнийзаповідник, комплекс, парк тощо); освітньо- наукові заклади (середні, 

зокрема недільні школи  та позашкільні заклади 

громадського суспільства: районні  національно - культурнітовариства (асоціації, ради, спілки,культурні 

центри, громади) ; громадські організації 

  

 Районна Матеріальні елементи культурної спадщини: міське планування та забудова поселень, матеріальні об’єкти 

культурної спадщини, окультуренийландшафт 

Інститути:управлінські: відділ  культури і туризму, відділ національностей та релігій; відділ освіти і науки; 
відділ економічного розвитку та  інфраструктури  

міської державної адміністрації   та районної державної адміністрації 

економічні:економічні інститути (туристична індустрія з етнічною складовою  (заклади  харчування; 

заклади розміщення;  організації з продажу сувенірної продукції, туристичні організації) 
релігійні: міжрайонні релігійні організації: релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні 

братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади, та обʼєднання, що складаються з 

вищезазначених релігійних організацій 
соціальні: міжрайонні етнічні клубні формування, заклади культури  (музей, будинок культури, архів, 

бібліотека, історико- культурнийзаповідник, комплекс, парк тощо); освітньо- наукові заклади (середні, 

зокрема недільні школи  та позашкільні заклади із етнокультурним ухилом, ВНЗ та науково– дослідні 
інститути етнокультурного профілю 

громадського суспільства: міжрайонні національно- культурнітовариства (асоціації, ради, спілки, 

альянси,культурні центри, громади) ; громадські організації 

 

Міста 

(районні 

цетри) 

2000 – 

100000 

Продовження табл. Д.1 
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 Кущова Матеріальні елементи культурної спадщини: міське планування та забудова поселень, матеріальні об’єкти 

культурної спадщини, окультурений ландшафт 
Інститути:управлінські: відділ  культури і туризму, відділ національностей та релігій; відділ освіти і науки; 

відділ економічного розвитку та  інфраструктури  

міської державної адміністрації   та районної державної адміністрації 
економічні:економічні інститути (туристична індустрія з етнічною складовою  (заклади  харчування; 

заклади розміщення;  організації з продажу сувенірної продукції) 

релігійні: місцеві релігійні організації: релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, 
місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади, та обʼєднання, що складаються з вищезазначених 

релігійних організацій 

соціальні: центри розвитку народних ремесел та художніх промислів, місцеві етнічні клубні формування, 

заклади культури  (музеї, будинок культури), архів, бібліотека, історико- культурний заповідник, комплекс, 

парк тощо); освітньо- наукові заклади (середні, зокрема недільні школи  та позашкільні заклади 

громадського суспільства:місцеві національно- культурнітовариства (культурні центри, 

громади,товариства,спілки) ; громадські організації 

СМТ та малі 

міста 

2000– 

20000 

Елемен– 

тарна 

(пер-
винна) 
 

Матеріальні елементи культурної спадщини: міське планування та забудова поселень, матеріальні об’єкти 

культурної спадщини, окультуренийландшафт 
Інститути:управлінські: відділ  культури і туризму, відділ національностей та релігій; відділ освіти і науки; 

відділ економічного розвитку та  інфраструктури міської державної адміністрації та постійні комісії ради з 

питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту та соціального захисту населення 
економічні:економічні інститути (туристична індустрія з етнічною складовою  (заклади  харчування; 

заклади розміщення;  організації з продажу сувенірної продукції) 

релігійні: місцеві релігійні організації: релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, 

місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади, та обʼєднання, що складаються з вищезазначених 
релігійних організацій 

соціальні: центри розвитку народних ремесел та художніх промислів, етнічні клубні формування, заклади 

культури  (музей, клуб, архів, бібліотека- філіал, історико- культурнийзаповідник, комплекс,парк тощо); 

освітньо- наукові заклади (середні, зокрема недільні школи  та позашкільні заклади    з вимогою понад 25 

учнів) 
громадського суспільства: місцеві національно– культурнітовариства (культурні центри, 

громади,товариства,спілки); громадські організації 

Сільські 

населені 
пункти 

50- 
2000 
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Додаток Е 

 

Динаміка кількості та зміна частки  єврейського населення в Польщі, 

Молдові, Литві, Білорусі, Росії за 1939 – 2016рр. 

 

 
 

Рис.Е.1. Динаміка кількості єврейського населення в Польщі, Молдові, Литві, 

Білорусі, Росії за 1939 – 2016рр. (побудовано за даними [139, 162, 178, 193]. 

 

 

 

 

 
 

Рис.Е.2. Зміна частки єврейського населення в Польщі, Молдові, Литві, 

Білорусі, Росії за 1939 – 2016рр. (побудовано за даними [139, 162, 178, 193]). 
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Рис.Ж.1.Території формування штетлів у Російської Імперії в кін. ХІХ ст. (побудовано автором за [110, 121,139] ) 
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Додаток З 

 

Таблиця З.1 

Найпоширеніші  концепції міст (складено автором на основі  

[49, 54, 65])  

Назви 

концепції 
міст 

Представники  Сутність 

Суспільно-

географічна 
(еконо-

мічна) 

Ю.Пітюренко, В.Нудельман, 

Д.Богорад, А.Доценко, М. 
Фатишевський, 

П.Коваленко, А. Мозговий, 

Е. Перциак, Г. Топчієв та ін. 

Місто є первинним елементом соціально - 

поселенської структури суспільства, середовищем 
зосередження населення і підприємств різних 

галузей промисловості, та відіграє ключову роль у 

територіальному поділі праці. 

Соціально- 
економічна 

С. Богачов, О. Бойко- 
Бойчук, Л.Велихов, 

Б.Жаловескі, В. Родченко, Н. 

Фролова та ін.  

Закономірності формування і розвитку міст 
визнаються більше соціально - економічним і 

політичним ладом суспільства 

Соціоло-
гічна 

Р.Парк,Е.Берджес, 
Р.Маккензі, Л. Бакалова та 

ін. 

Полягає в закономірності діяльності населення 
певної території, де розташовані обʼєкти 

господарського і соціально -  культурного 

призначення 

Функціо- 

нальна 

П. Мерлен, Г.Лаппо та ін. Забезпечує принцип поділу гілок господарського 

комплексу міста на містоутворюючі та 

містообслуговуючі промисловості. 

Соціально- 
екологічна 

Р.Парк,Е.Берджес, 
Р.Маккензі,А.Хоулі, 

О.Данкан 

Розглядає   місто як «екологічний комплекс», 
складові якого повинні бути в стані динамічної 

рівноваги 

Ресурсна І. Салій Місто є управлінською активністю населення щодо 
раціонального й ефективного використання, 

відтворення та збільшення економічного потенціалу, 

господарського комплексу міста, в який увійшли 

ресурсний підкомплекс, що складається з власності 
рухомого і нерухомого майна, землі, фінансів та 

інформації. 

 

Таблиця З.2 

Типології та класифікації міст [83] 

Класифі-

кація за 

особ- 

ливостями 

функціонал-

льно-плану-

вальної 

організації 

території 

Класифікація за 

загальною 

планіровочною 

структурою, 

конфігурацією 

головних  

транспортних 

магістралей, 

формою міських 

кварталів 

Типологія за 

економіко -  

географічним 

положенням 

Типологія за 

ступенем їх 

участі у 

територіальному 

поділі праці 

Типологія за 

господарськими 

функціями 
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 моноядерні 

(моно-

центричні) 

 поліядерні 

(полі- 

центричні) 

 моноядерні 
концентричні 

 моноядерні 

секторальні 

 моно- та 

поліцентричними 

регулярними з 

правильною 

поквартальною 

забудовою 

 моно- та 

поліцентричними з 
вільною 

забудовою, що не 

утворює 

квартальної 

планіровки 

 розміщені у вузлах 
перетину 

транспортних 

шляхів 

 розміщені в 

крупних гірничо- 

видобувних 

районах 

 розміщені в 

районах крупної 

обробної про–  

мисловості 

 розміщені в 

районах інтен-  

сивного сільсь-  

кого госпо- 

дарства 

 міста, які 
обслуговують 

невеликі терто-  рії 

і є місцевими 

ценрами 

 крупні райони, які 

беруть участь у 

міжрайонному 

поділі праці 

 міста, що 

обслуговують 

міжнародні 
економічні, 

політичні і 

культурні зв’язки 

 багато- функціональні 

 міста, в яких 

переважають 

промислові і 

транспортні функції 

міжрайонного 

значення 

 невеликі поселення 

міського типу, які 

виконують функції 

місцевих центрів 

 міста– курорти 

 міста -  науково-  

експериментальні 

центри державного та 

міжнародного 

значення 
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Додаток И 

 

 

 

 
  

Рис. И.1.Планувальна структура Брацлава (друга чверть ХІХ ст.) як типового 

єврейського містечка (штетла) 

1– млин, 2– городище старого замку, 3– єврейський цвинтар, 4 – міква, 5– 

річка Пуцівка, 6– дві синагоги, 7– костьол, 8– церква св.Миколая  [10,c.164].  
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Додаток К 

Таблиця К.1 

Кількість жертв Голокосту в малих містечках Столичного СГР України 

(побудовано за даними [48,128,186].  

 
Область 

              

Містечко 

Дата Події 

Житомирська область  

Баранівка 6.07.1941р.  Містечко окуповано німецькими військами. 

19.07.1941р. Проведено першу акцію в ході якої було розстріляно 74 

євреї (ймовірно загоном  зондеркоманди 4а). 

кін. липня 1941р. Створено «єврейський жилий район» ( відкрите гетто). 

Липень 1941р.– січень 1942р.  Знищено більше 1 тис. євреїв 

В другій пол. 1942р.  Розстріли відбувалися в ряді сіл Баранівського 

району.Всього: 119 осіб. 

6.01.1942р. Гетто ліквідовано. 

4.01.1944р. Містечко звільнене від німецьких військ. 

Овруч 22.08.1941р. Містечко окуповано німецькими військами. 

Липень 1941р.–  листопад 1943р. Знищено 516 євреїв в містечку ( за іншими даними в 

Овруцькому районі було знищено  407 євреїв). 

17.11.1943р.  Містечко звільнене від німецьких військ. 

Олевськ 5.08.1941р. Містечко окуповано німецькими військами. 

Жовтень 1941р.  Створено  відкрите гетто. 

19.11.1941р.  Гетто було ліквідовано. 

Серпень 1941р.– грудень 1943р. Знищено більше 500 євреїв в містечку. 

30.12.1943р. Містечко звільнене від німецьких військ. 

Радомишль 9.07.1941р. Містечко окуповано німецькими військами. 

1941р. Створено  гетто. 

6.09.1941р. Гетто було ліквідовано. 

Вересень 1941р.– листопад 

1943р. 

Знищено більше 2000 євреїв в містечку та його 

околицях. 

14.11.1943р. Містечко звільнене від німецьких військ. 

Київська область  

Березань Восени 1941р. Містечко окуповано німецькими військами. 

Восени 1941р.– восени 1943р. Точна кількість вбитих євреїв невідома. 

Восени 1943р. Містечко звільнене від німецьких військ. 

Богуслав 23.07.1941р.  Правобережну частину містечка окуповано німецькими 
військами. 

27.07.1941р. Лівобережну частину містечка окуповано німецькими 

військами. 

Вересень 1941р.–  Листопад 
1944р. 

Знищено більше 400 євреїв ( за іншими даними більше 
500 євреїв) в містечку та його околицях. 

3.02.1944р. Містечко звільнене від німецьких військ. 

Кагарлик 3.08.1941р. Містечко окуповано німецькими військами. 

Серпень 1941р.– січень 1944р. Знищено більше 70 євреїв 

8.01.1944р. Містечко звільнене від німецьких військ. 

Миронівка Восени 1941р. Містечко окуповано німецькими військами. 

Восени 1941р.– січень 1944р. Точна кількість вбитих євреїв невідома. 

31.01.1944р. Містечко звільнене від німецьких військ. 
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Сквира 13.07.1941р. Містечко окуповано німецькими військами. 

Липень 1941р.– груднь 1943р. Знищено близько 1 тис. євреїв ( за іншими даними  1230 

євреїв). 

29.12.1943р. Містечко звільнене від німецьких військ. 

Тараща 23.07.1941р. Містечко окуповано німецькими військами. 

Липень 1941р.– січень 1944р. Знищено більше 300 євреїв в містечку та прилеглих 
селах району. 

5.01.1944р. Містечко звільнене від німецьких військ. 

Тетіїв 17.07.1941р Містечко окуповано німецькими військами. 

Липень 1941р.– січень 1944р. Точна кількість вбитих євреїв невідома. 

3.01.1944р. Містечко звільнене від німецьких військ. 

Узин 24.07.1941р. Містечко окуповано німецькими військами. 

Липень 1941р.– січень 1944р. Точна кількість вбитих євреїв невідома. 

6.01.1944р. Містечко звільнене від німецьких військ. 

Українка 24.08.1941р. Містечко окуповано німецькими військами. 

Серпень 1941р.– листопад 1943р. Точна кількість вбитих євреїв невідома. 

8.11.1943р. Містечко звільнене від німецьких військ. 

Чернігівська область  

Бахмач 10.09.1941р. Містечко окуповано німецькими військами. 

Вересень 1941р.– вересень 1943р. Точна кількість вбитих євреїв невідома. 

9.09.1943р. Містечко звільнене від німецьких військ. 

Бобровиця 15.09.1941р. Містечко окуповано німецькими військами. 

Вересень 1941р.– вересень 1943р. Точна кількість вбитих євреїв невідома. 

9.09.1943р. Містечко звільнене від німецьких військ. 

Борзна Восени 1941р. Містечко окуповано німецькими військами. 

Лютий (за іншими даними 

листопад) 1941р. 

Знищено 119 ( за іншими даними кілька сотень) євреїв у 

с.Шаповалівка 

7.09.1943р. Містечко звільнене від німецьких військ. 

Городня 28.08.1941р. Містечко окуповано німецькими військами. 

Листопад 1941р. Створено  «єврейський жилий район» ( відкрите гетто). 

20.12.1941р. Гетто було ліквідовано 

Серпень 1941р.– вересень 1943р. Знищено 289 євреїв. 

24.09.1943р. Містечко звільнене від німецьких військ. 

Ічня 14.09.1041р. Містечко окуповано німецькими військами. 

Вересень 1941р.– вересень 1943р. Знищено більше 200 євреїв в околицях містечка. 

15.09.1943р. Містечко звільнене від німецьких військ. 

Корюківка 5.09.1941р. Містечко окуповано німецькими військами. 

Вересень 1941р.– вересень– 

1943р. 

Знищено  більше 200 євреїв в містечку та м.Чернігові 

19.09.1943р. Містечко звільнене від німецьких військ. 

Мена 8.09.1941р. Містечко окуповано німецькими військами. 

Вересень 1941р.– вересень 1943р. Знищено 211 євреїв ( за іншими даними 129 євреїв) в 

містечку. 

18.09.1943р. Містечко звільнене від німецьких військ. 

Новгород– 

Сіверський 

26.08.1941р. Містечко окуповано німецькими військами. 

Серпень 1941р.– вересень 1943р. Знищено більше 400 євреїв в містечку та в с. 

Остроушки (Сумська обл.). 

16.09.1943р. Містечко звільнене від німецьких військ. 

Носівка 14.09.1941р. Містечко окуповано німецькими військами. 

Вересень 1941р.– вересень– 

1943р. 

Точна кількість вбитих євреїв невідома. 

15.09.1943р. Містечко звільнене від німецьких військ. 
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Сновськ  3.09.1941р. Містечко окуповано німецькими військами. 

1941р. Створено  відкрите гетто. 

Січень 1942р. Гетто було ліквідовано 

Вересень 1941р.– вересень 1943р. Знищено більше 600 євреїв на  околицях містечка та в 

м.Чернігів 

12.09.1943р. Містечко звільнене від німецьких військ. 
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Таблиця Л.1 

Біосоціальний ресурс в малих містечках Столичного СГР України (побудовано автором за  [80,110,139, 155]). 

 
Область 

 

 

Містечко 

 

Народилися Діяли  Поховані 

Житомирська область 

Баранівка 1.Мойше Гузман (? р.,Баранівка,Україна – ?), керівник 

відомого банку в Клівленді.,США. 

2.Шмарьє Клейман(?р.,Баранівка – ?), журналіст, голова 

общини в Детройті, США.  

3.Ієхіель Ізраїлевич Равреба (1883р., Баранівка, Україна–  

1939 р., Владивосток, Росія),  сходознавець, гебраїст, 

перекладач. 
 

1.Шмуель Маргуліон ( 1857р. –?), 

був равином в місті в 1890 – х рр. 

2.Іцхок Ламдан (1899р., Млинів, 

Україна – 1954р., Тель - Авів, 

Ізраїль), ізраїльський поет. 

Нагороджений Державною премією 

Ізраїлю(1955р.).В 1920- х рр. 

приїздив до містечка читати лекції. 

3. Менахем Риболов (1895р., 

Чуднів, Україна – 1953р., Нью- 

Йорк, США), журналіст та критик.  

Автор книг  «Літературні портрети» 

(1936р.),  «Два світи » (1955р.) 

тощо. В 1920 - х рр. приїздив до 

містечка читати лекції. 

 

Овруч 1.Володимир Германович Богораз (Натан Менделевич Богораз) 

(псевдоніми Н. А.Тан, В. Г. Тан) (1865р., Овруч, Україна – 

1936р.Санкт- Перербург, Росія), революціонер, письменник, 

етнограф і лінгвіст (дослідник чукотско– камчатських мов, мови 

азіатських ескімосів, евенської мови) 

1.Нохум-  Дойв-  Бер (? –1894р.?), 

продовжив хасидську династію, був 

сином  Йосефа -  Іцхока Шнеерсона 

1.Йосеф -  Іцхок 

Шнеерсон (1822р.,?–
1875р.,Овруч, Україна), 

рабин, заснував 

хасидський двір в 
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 2.Яаков-  Шмуел ха-  Лейва Трахтман (Янкев-  Шміло ха-  Лейва 

Трахтман) (1831р., Овруч,Україна –  1925р., Аккерман, Україна) –  
єврейський письменник і мовознавець, останній представник руху 

маскілім (просвітителів) в єврейській літературі. Писав на івриті і 

німецькою мовою, в меншій мірі російською мовою та ідиш. 

3.Мордух (Матвій) Борисович Шенкман (1899р., Овруч,Україна–  
1942р.,Самара,Росія) –  радянський промисловий 

керівник.Директор воронезького авіаційного заводу №18 ім. 

Ворошилова, першим налагодив виробництво штурмовика Іл-  2 

(«літаючого танка») і організував відновлення роботи заводу в 

евакуації. 

4.Аркадій Айзикович Фельдман (1947р. Овруч,Україна), диригент 
симфонічного. оркестру Калінінграда, заслужений діяч мистецтв 

Росії, член Спілки композиторів Росії, лауреат премії імені Канта 

та ін. 

 містечку. Син Цемех 

Цедека (Менахема 

Менделя Шнеерсона)  
(1789р., Ліозно, 

Білорусь – 1866р., 

Любавичі,Білорусь), 
третього Любавицького 

ребе з хасидської династії 

Шнеєрсонів 

 

Олевськ 1.Йосеф Аріха(Довгий) (1907р., Олевськ, Україна – 1972р., 

Тель-  Авів,Ізраїль), єврейський письменник. Писав на 

івриті. Автор творів «Врятовані з вогнища» ( 1937р.),  

«Санхерів в Юдеї» (1958р.), «Королівський писар» 

(1966р.)та ін. 

2.Яків Йосипович Шапіро(1937р., Олевськ, Україна), 

радянський і узбецький скульптор. Заслужений скульптор 

Узбекистану, заслужений діяч мистецтв. Член Спілки 

художників СРСР. 

1.Яков Левицький (? – ?), був 

рабином в місті в 1920– хрр. 

2.Мойше Гільденман (1898р., 

Корець,Україна –  1957р., Ніс-  

Ціона, Ізраїль) , партизанський 

командир, публіцист, прозаїк. В 

1942– 1943рр. керував 

партизанським загоном в районі 

міста. 

1.Єшуа Готліб (?– 1889р., 
Олевськ, Україна),рабі,  

правнук рабі Шломо з 

Карліна (1738р.?– 1792р., 
Людмир, Польща), 

хасидський ребе в 

м.Карлін (Росія). 

2. Іцхак Готліб (?– 
1929р.,.,  Олевськ, 

Україна ), рабі, син Єшуа 

Готліба 
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Радомишль 1.Григорій Олександрович Корін (Годель Шабеевич 

Коренберг)( 1926р., Радомишль,Україна– 2010, Хімки,  

Росія) –  російський поет і перекладач. 

2.Зубок Лев Ізраїльович (1894р.,  Радомишль,Україна–  

1967р.Санкт-  Перербург,Росія) –  радянський історик– 

американист. Доктор історичних наук (1940р.), професор 

(1938р.).Засновник школи американістів МДІМВ (спільно з 

А. В. Єфімовим) 

3.Рухім Айзланд (1884р., Радомишль,Україна  – 1955р., 

Майамі-  Біч, США), прозаїк, поет, писав на ідиш 

4.Борис Абрамович Кривоглаз (1893р. Радомишль, Україна–  

1978р., Київ,Україна), доктор медичних наук, професор, 

один з основоположників медицини праці в Україні. 

5.Абрам Маркович Веледніцкій (1894р., Радомишль, 

Україна – 1959р., Київ,Україна) –  літературознавець. Автор 

збірників «Прояснення» (1922 р.), поетичних книг «Прихід» 

(1928р.), «З молодим класом» (1932р.)та ін. 

6.Ріва Наумівна Балясна (1910р., Радомишль,Україна – 

1980р., Київ, Україна),радянська єврейська поетеса. Писала 

на ідиші. Була репресована в 1952р. та реабілітована в 1956р. 
 

1.Мордхе -  Ісроель Береговський 

(?–1900р.?), був рабином в місті в 

1878– 1890рр. 

2.Сендер Яковлевич Гриншпун (? – 

?), був рабином в місті з1890 – 1900 

рр. 

3.Борух-  Бенціон(1867р.?–?), був 

рабином в місті в 1900– хрр. 

4.Авром– Ієгошуа– Гешель 

Тверський (?–1919р.?), рабин, 

заснував в місті хасидський двір в 

кін.ХІХ ст. 

5.Ханох– Генех (1886р.?–1971р., 

Єрусалим,Ізраїль), син  

Аврома-  Ієгошуа-  Гешеля 

Тверського,  продовжив хасидську 

династію в місті в 1914р. 
6.Арон– Мендл Нохум– Залманович 

Шнеерсон (1886р.?–?),власник і 

директор єврейського учбового 
закладу, онук  Цемеха Цедека 

(Менахема Менделя Шнеерсона)  ( 

 1789р.,Ліозно,Білорусь – 1866р., 
Любавичі,Білорусь),третього 

Любавицького ребе з хасидської 

династії Шнеєрсонів. 

1.Авраам Єошуа 
Тверський (?– 1919р., 

Радомишль), цадик, онук 

рабі Нахмана 

(1772р., Меджибіж –
 1810р., Умань),засновник 

брацлавського хасидизму. 

 

Київська область 

Богуслав 1.Натан Гольденберг (1911р., Богуслав, Україна – ?), хімік-  
технолог, член Королівського хімічного товариства. Закінчив 
Лондонський университет. Працював в обл. технології харчового 

виробництва. Активний учасник сіоністського руху в  

1.Шолом - Алейхем  (Соломон 

Наумович  Рабинович 
(1859, Переяслав, Україна  –

 1916, Нью-  Йорк,США) – 

1.Гітл Гамарницька (?– ?, 

Богуслав, Україна)–  

бабуся Шолом-Алейхема. 

2.Мойше -  Йося  

https://uk.wikipedia.org/wiki/1859
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/1916
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
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 Великобританії. 

2.Толь Герман  (1907, Богуслав,Україна – 1967,Філадельфія) –  

член Палати представників Конгресу США від штату 
Пенсільванія з 1959 по 1967 роки. 

3.Михайло Наумович Феллер (1928р.,Богуслав, Україна), доктор 

фізико -  математичних наук, професор, фахівець з математичного 

аналізу. 

4. Анатолій Олександрович  Ротенштейн ( 1992р. Богуслав, 

Україна– 1990р.,Львів, Україна) – український режисер 
радянських часів, заслужений діяч мистецтв УРСР(1969р.). 

 єврейський письменник українського п

оходження. Свої твори писав 

переважно мовою їдиш. Жив в 
Богуславі з 1877– 1880рр. 

2.Йосип Заславський (?– ?), був 

рабином в місті в 1890– хрр.  
3.Д.А.Лучинский(?– ?), був рабином в 

місті в 1920-  х рр. 

 

Гамарницький (?– ?, 

Богуслав, Україна)–  

дідусь Шолом -  
Алейхема. 

3.Міндль Аронівна 

Файнзільберг ( 1868р., 
Богуслав, Україна– 

1922р.,Богуслав, 

Україна)–   матір Іллі 
Арнодьдовича 

Ільфа (Ієхіел-  Лейба 

Ар'євича 
Файнзільберга)(1897р.,Од

еса,Україна – 1937р., 

Москва, Росія) –  
російський радянський 

письменник і журналіст, 

співавтора Євгенія 

Петрова. Найвідоміші 
твори «Дванадцять 

стільців»( 1928р.), 

«Золоте теля»( 1931р.). 

Кагарлик 1.Олександр Данилович Цирлін, (1902 р.,Кагарлик, Україна–  

1976 р.,Москва,Росія) –  радянський військовий діяч, 

генерал– полковник інженерних військ (1945р.), доктор 

військових наук (1956р.), професор (1958р.). 

2.Семен Мойсейович Коган (1906р.,Кагарлик, Україна – 

1993р., Київ, Україна), мостобудівник, полковник, начальник 

Управління «Київавтошляхміст», нагороджений 7 орденами  

1.Цві– Лейбиш Підгорецький  

(1847р.? –?), був рабином в місті в 

1870– хрр. 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
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Сквира 1. Ахад ха– Ам ( «один з людей», справжнє ім'я Ашер Гірш 

Гінсберг) (1856 р., Сквира, Україна  – 1927 р, Тель - Авів, 

Ізраїль). , письменник і публіцист, засновник «духовного 

Сіонізму» . 

3.Йосеф Шапіро(1902р., Сквира , Україна – 1978р., Тель -
 Авів,Ізраїль). , письменник, автор  творів «Сквирська 

катастрофа», «Месіанські особистості»). 
4.Давид Львович Маргуліс(1914р., Сквира, Україна  – 1993р., 

Санкт - Петербург,Росія , Герой Радянського Союзу). 

 

1.Моше Дан зі Сквири, (?– 1920р.,Київ, 
Україна), був рабином в місті, син  

Авраама Єгошуа Гешеля зі Сквири 

2.Іцхок зі Сквири 

(1886р.,Сквира,Україна – 1986р., Тель 
Авів, Ізраїль),  був рабином в місті,  

син  Моше Дана зі Сквири. 

3.Семен Акимович Анський 

(Шлойме -  Занвл (Соломон) 

Раппопорт)(1863р. 

Чашники,Білорусь–  1920 р. 

Варшава,Польща) –  єврейський 

письменник, поет , драматург, 

публіцист, етнограф, революціонер, 

громадський і політичний діяч.Був 

в місті в 1912 р. під час 

етнографічної експедиції  

1. Рабі Іцхак 
Тверський(1812 р., 

Чорнобиль, Україна  – 

1895р., Сквира, Україна), 

засновник хасидської 
династії в Сквирі,онук 

Менахема-  Нохема   

Тверського, засновника 

Чорнобильської династії. 

2. Рабі Авраам Єшуа 

Гешель (1826р., Сквира, 
Україна – 1886р., Сквира, 

Україна), був рабином в 

місті з 1838р., син рабі 
Іцхака Тверського, 

засновника хасидської 

династії в Сквирі 

3.Рабі Ізроель  (1820р., 
Сквира, Україна? – 

1878р.,Сквира, Україна?), 

син  рабі Іцхака 
Тверського, засновника 

хасидської династії в 

Сквирі. 

Тараща 1.Авраам Юхимович Златоцветов (Гольдфарб), (1900,Тараща, 
Україна  – 1970р.,Самара,Росія), радянський генерал. 

3.Мої́з (Мойсе́й) Гайси́нський ( 1898р., Тараща, Україна – 

 1976р., Париж,Франція) – французький хімік, один з 
основоположників радіаційної хімії. 

4. Бори́с Пі́нхасович Томаше́вський (1868р., Тараща, Україна – 

1939, Нью -  Йорк,США) – американський актор, режисер,  

1.Ісроєль -  Фроїм Гельман (?– ?), був 

рабином в місті в 1860 -  ті рр. 

 

1.Рабі Рафаель з Берщаді 
( ? –  1827р., Тараща, 

Україна),учень і 

послідовник рабі Пінхаса 
із Кореця, учень Баал 

Шем Това. 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1898
https://uk.wikipedia.org/wiki/1976
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80
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 драматург та театральний діяч, першим в Америці ставив 
театральні п'єси мовою їдиш. 

5. Пінхас Гельман (1880р.,Тараща, Україна  – 1921р., Дніпро, 

Україна) –  рабин Дніпра, депутат міської ради 

Катеринославського, засновник кількох єшив в Дніпрі. Серед його 
учнів: ізраїльський міністр освіти Залман Орен. 

6. Володимир Михайлович Юровський (1915р., Тараща, Україна – 

1972, Москва,Росія), радянський композитор і піаніст. Заслужений 
діяч мистецтв РРФСР. 

7.Ісай Фельдман (1937 р.,  Тараща, Україна) –  зоолог, автор понад 

80 наукових робіт і 2 монографій.  Нагороджений двома 
бронзовими медалями СРСР за досягнення в галузі 

ветеринарії. Ниніживе в Детройті. 

  

Тетіїв 1.Орланд  Яаков (1914р., Тетіїв,Україна – 2002, Хайфа,Ізраїль), 

поет, перекладач,  автор п'єс «Гершеле Острополер», (1966р.), 
перекладав на іврит твори У.Шекспіра, Дж. Байрона, П.Б. Шеллі, 

О. Уайльда та ін. 

2.Орланд Герш Маркович (1893р., Тетіїв,Україна–   

1946р.,Москва,Росія), письменник, журналіст, член Єврейського 
антифашистського комітету. 

3.Шмуель Жидовецький (Самуїл Іонович) (1897 р., Тетіїв,Україна 

– 1964р. Москва,Росія), сіоніст, засновник Міжнародного центру з 
вивчення історії радянського єврейства (Ізраїль). 

4. Філ Спіталний (1890р., Тетіїв,Україна– 1970р., Майамі-  Біч, 

США), музикант, музичний критик, композитор і лідер групи. 
Прославився  після того, як звів воєдино в оркестрі тільки жіночих 

музикантів, що було новизною  в той час. 

5.Гірш Турій (?, Тетіїв,Україна – ?,Тетіїв,Україна), єврейський 
військовик.очолював єврейську самооборону міста Тетієва для 

протидії погромів у часи громадянської війни 1918 – 1920рр. 

1.Рабі Аарон Титов ( ? –  1829?), жив в 

Тетієві в сер. ХІХст. та сприяв 
поширенню хасидизму, онук Баал Шем 

Това ( Ізраель бен Еліезер), ( 1698р., 

с. Окопи, Тернопільська 

область,Україна –
 1760р., Меджибіж,Україна,) – 

єврейський цадик, 

засновник хасидського руху, однієї з 
найвпливовіших течій у сучасному 

юдаїзмі. 

1.Гірш Турій (?, 

Тетіїв,Україна– 

?,Тетіїв,Україна), 

єврейський 

військовик.очолював 

єврейську самооборону 

міста Тетієва для 

протидії погромів у 

часи громадянської 

війни 1918– 1920рр. 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/1760
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%B6
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Чернігівська область 

Бахмач 1. Наум Юхимович Трахтенберг (1909/1910рр.Бахмач, Україна–  

1977р., Мінськ,Білорусь) –  радянський архітектор. 

1.Яків– Арон Генделєв (1857 р.–?),був 

рабином в місті в 1890–1900-  х рр. 
 

Борзна 1.Семен Давидович Камінський (1861р.,Борзна,Україна– 
1921р.,Мінськ,Білорусь) –  радянський лікар– офтальмолог, 

організатор охорони здоров'я, професор 

2.Мойсей Залманович Фрадкін (1904р., Борзна,Україна –  1974р., 
Харків,Україна) ,український радянський художник. Працював в 

жанрі станкової та книжкової графіки, в основному в техніці 

ксилографії і ліногравюри 

1.Авром– Іцхок Глазман (?– ?) був 

рабином в місті у 1920 -  х– 1930 х рр.   

 

Городня 1.Серебряний Йосип Олександрович (1907 р., 

Городня,Україна–  1979, Санкт -  Петербург,Росія), 

російський радянський живописець і педагог, Народний 

художник СРСР, член Ленінградського Спілки художників. 

 2.Йосип Семенович Юфа (1915р.,Городня,Україна– 

1974р.,Москва,Росія),  начальник армійської оперативної 

групи гвардійських мінометних частин 38-  ї армії 1-  го 

Українського фронту, гвардії полковник, Герой Радянського 

Союзу. 
3.Кацнельсон Абрам Ісакович (1914р., Городня,Україна –

  2003р., Лос-  Анджелес,США),український поет, 

літературознавець, перекладач, заслужений діяч мистецтв 

України (1994р.), лауреат премій ім. Максима Рильського (1984р.) 
та ім. Івана Кошелівця (2001р.), член Національної Спілки 

письменників України. Член міжнародного ПЕН– клубу з 1995 р. 

  

Ічня 1.Наум Еммануїлович Носівський (1905р.Ічня,Україна– 

1978р., Москва,Росія), радянський державний і військовий 

діяч, начальник Головного артилерійського управління 

Наркомату озброєнь СРСР, генерал -  майор інженерно- 

1.Хаїм- Олександр - Сендер 

Белінька (1873р.–?), був рабином в 

місті в 1900-  х рр. 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1914
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2003
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%95%D0%9D-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1995
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 артилерійської служби (1944 рік). 
2.Соня Грін (Соня Гафт Шафіркін) ( 1883р.Ічня,Україна, – 

 1972р., Лос- Анджелес, США),  

американська письменниця, видавець -  аматор; також відома 

через свій шлюб з письменником – фантастом Г.Лавкрафтом. 

  

Корюківка 1.Зіновій Мусійович (Залман Мойсейович) 

Віленський ( 1899р., Корюківка,Україна–  

1984р.,Корюківка,Україна), радянський скульптор– 

портретист, народний художник РРФСР (1969р.), член– 

кореспондент Академії мистецтв СРСР (1954р.).  

1.Лазар Ізраїльович Бродський 

(1848р., Златопіль Київської губернії –

 1904р., Базель, Швейцарія),  
український підприємець єврейського п

оходження, 

цукровий магнат, меценат і філантроп. 
У1887 р. викупив цукровий завод у с. 

Корюківці. 

1.Зіновій Мусійович 

(Залман Мойсейович) 

Віленський (1899р.,     

Корюківка,Україна–  

1984р.,Корюківка, 

Україна), 

радянський скульптор-  

портретист, народний 

художник РРФСР 

(1969р.), член -  

кореспондент Академії 

мистецтв 

СРСР (1954р.).  

Мена 1.Абрам Давидович Аграновський (1896р., Мена, Україна – 

1951р.,Москва, Росія) ,радянський журналіст і письменник. 

2.Герш Езрович Гольдштейн ( 1886р., Мена, Україна –

1938р., Казань, Росія), державний діяч, член ВКП(б), 

інженер, лідер Товариства землеустрою єврейських 

трудящих (ОЗЕТ) 

3. Мозес Зеві (1909р., Мена, Україна– ?), офтальмолог, 

доктор медичних наук, з 1921р. – переїхав до  Фінляндії, 

автор наукових досліджень в галузі офтальмології. 

1.Іцхкі-  Айзік Лурвін (1865 – ?), 

був рабином в місті в 1902– 1904рр. 

2.Шнеур -  Залман Гінзбург (1876 –

?), був рабином в місті в 1904–1906 

рр. 

1.Хава Володимирівна 
Волович (1916р.,с. 

Сосниця, Чернігівська 

обл.,Україна– 2000р., 

Мена, Україна),  
російськомовна 

письменниця, автор 

мемуарів про табірне 

життя. 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1883
https://uk.wikipedia.org/wiki/1972
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/1848
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1904
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/1887


214 
 

 

 

Продовження табл. Л.1 
 

Новгород-  
Сіверський 

1. Зіно Давидофф (Зіновій (Зуселе-  Меєр) Гілелевич 

Давидов))( 1906р.,  Новгород-  Сіверський, 

Україна 1994р., Женева, Швейцарія), швейцарський підприємець, 
засновник всесвітньо відомої швейцарської компанії Davidoff. 

2.Ефім Саліта (1924р., Новгород- Сіверський, 

Україна ),радянський журналіст та письменник, учасник Другої 

Світової Війни. Емігрував до США в 2000-  х рр. 

3. Олександр Ісакович Харшак ( 1908р., Новгород- Сіверський, 

Україна  – 1989р.,Санкт-  Петербург, Росія),радянський графік, 

займався станковою та книжкової графікою. Заслужений 

художник РСФСР. 

4.Ісаак Михайлович Кауфман (1887р., Новгород-  
Сіверський,Україна  –  1971р., Москва, Росія) –  радянський 

книгознавець. 

5. Марк Львович Слонім ( 1894, Новгород– Сіверський,Україна – 
1976р., Больє- сюр-Мер, Франція) , російський письменник, 

публіцист, критик.Автор творів «Три любові Достоєвського» 

(1953р.), «Портрети радянських письменників» (1933р.). 
6. Еммануїл Беровіч Ганкін (1922 р., Новгород-

Сіверський,Україна –  2014 р.Москва,Росія) –  вчений африканіст, 

фахівець з амхарськоїмови, один з перших викладачів амхарської 
мови в СРСР і укладач перших російсько– амхарською словників. 

7. Володимир Львович Талалай  

( 1908 р. Новгород-  Сіверський Україна –  1996 р., Москва,Росія), 

заслужений діяч мистецтв РСФСР (1959) і Карельської РСР. 

8. Олександр Федорович Тур (1894р., Новгород-  

Сіверський,Україна –   1974р., Санкт-  Петербург, Росія),  

радянський педіатр, доктор медичних наук, професор, академік 

АМН СРСР (1952р.), заслужений діяч науки РРФСР (1947р.), 
завідувач кафедри госпітальної педіатрії Ленінградського 

педіатричного медичного інституту. 

9.Борис Абрамович Хазанов (1894р., Новгород-   

1.Хаїм Богін (?– ?), був рабином в місті 
в кін.ХІХ– поч.ХХст. 

2.Зельман Абрамович Хургін (1900р.? –

?), був рабином в місті в 1924– 1935рр. 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1906
https://uk.wikipedia.org/wiki/1994
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
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 Сіверський,Україна –   1995р.,  Москва, Росія), радянський 
військовий інженер, генерал– майор. 

10. Лев Бенціонович Каток (1904 р., Новгород Борис Абрамович 

Хазанов Сіверський,Україна – 1970, Київ,Україна), архітектор, 
автор проектів багатьох будівель в Києві. 

11.Володимир Мойсейович Давидов (1937р.,Новгород-

Сіверський, Україна–1975р.,Якутськ, Росія) ,радянський інженер- 

геофізик. Доктор фізико- математичних наук (1973). 

  

Носівка  1.Іцхок Телешевський (?– ?рр.), був 

рабином в місті в другій пол.ХІХст. 

2.Хаім Шейнюк (1863р.,?–?), був 
рабином в місті з 1887– 1908рр. 

3.Шмуель Шольдшміт (1881р.,?– ?) був 

рабином в місті в 1908р. 

 

Сновськ 

(Щорс)  

1.Семен Ізраїлевич Брук (Шломо Брук)( 1899р. Сновськ,Україна –   

1983р.,?,Ізраїль) –  ізраїльський театральний актор. 

2.Хаїм– Шауль Брук  (1894р., Сновськ,Україна – 1965р., Рішон ле- 
Ціон, Ізраїль), рабин. Навчався в ієшиві «Томхей– Тмімім» 

(Любавич).Викладав в любавицьких иешивах в Тель– Авіві і 

Рішон ле– Ціон 
3.Натан Григорович Рахлін (1905/ 1906р., Сновськ,Україна – 

1979р., Казань,Росія), радянський диригент, педагог. Народний 

артист СРСР (1948р.), лауреат Сталінської премії другого ступеня 

(1952р.). 
4.Ісай (Єгошуа) Менделевич Пульнер (1900р., Сновськ, Україна–  

1942р., Санкт- Петербург, Росія), етнограф, бібліограф, кандидат  

історичних наук. Автор бібліографії «Література про 
середньоазіатських  і кавказьких євреїв ».  

1.Шнеур– Залман  Горелік (1880р., 

Рогачов Білорусь – 1974р., Кфар- 
Хабад, Ізраїль), був рабином в місті в 
1900хрр. Навчався в ієшиві «Томхей 

Тмімці» (Любавич). З 1948р. в Ізраїлі. 

Перший рабин Кфар- Хабаду (1949– 

74рр.). 
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 5. Марк Давидович Максимов (Липович)(1918р., Сновськ, 

Україна– 1986р., Москва,Росія), російський радянський поет, 

драматург, публіцист, перекладач. Автор збірок віршів: 
«Спадщина» (1946р.), «Ровесники» (1947р.)тощо. 

6. Самуїл Давидович Берман(1922, Сновськ, Україна–  1987р., 

Харків,Україна) – математик, доктор  фізико– математичних наук 
(1963р.), професор (1964р.). Наукові ідослідження.: теорія 

зображень груп та алгебраїчна теорія кодування. 

7.Єгуда Слуцький (1915р.,Сновськ, Україна – 1978р., Єрусалим, 

Ізраїль), історик та письменник. 
8.Григорій Євсійович Носовицький (1923р., Сновськ,Україна – 

2011р., Москва,Росія) , радянський учений, конструктор ракетної 

техніки. 
9.Джулс Олицький(Евель Деміковскій) (1922 р., Сновськ, 

Україна–   2007р., Нью- Йорк,США) –  американський художник і 

скульптор, видатний представник абстрактного мистецтва. 
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Додаток М 

Таблиця М.1  

 

Міста Столичного СГР  України в яких присутні єврейські громади та релігійні організації  

(побудовано автором  за даними [18,81,84 ].  
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Жито-  

мирська  

область 

               

Баранівка 16 0.13 –  –  –  –  –  –  –  1 –  1 1 –  –  

Бердичів 401 0.46 2 1 2 1 1 –  –  2 –  3 5 –  –  

Житомир 1329 0.47 4 –  –  1 4 –  –  3 1 4 2 –  –  

Коростень 334 0.50 2 –  –  –  1 –  –  1 –  2 1 –  –  

Коростишів 41 0.16 –  –  –  –   –  –  1 –  2 2 –  –  

Малин 39 0.32 –  –  –  –   –  –  1 –  3 –  –  –  

Новоград- 

Волинський 

187 

 

0.33 

 

1 –  –  –  1 –  –  1 –  2 2 –  –  

Овруч 84 0.50 1 –  –  –  –  –  –  1 –  3 1 –  –  

Олевськ –  –  1  1   –  –  1 –  2 –  –  –  
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Радомишль 11 0.07 –  –  –  –  –  –  –  1 –  1 –  –  –  

Київська 

область 

       –  –        

Березань –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  

Біла Церква 392 0.23 –  1 –  –  –  –  –  1 –  1(2) 3 –  –  

Богуслав   –  –  –  –  –  –  –  1 –  1 1 –  –  

Бориспіль 32 0.06 –  –  –  –  –  –  –  1 –  1 –  –  –  

Боярка 41 0.12 –  –  –  –  –  –  –  1 –  1 –  –  –  

Бровари 78 0.09 –  –  –  –  –  –  –  1 –  1 –  –  –  

Васильків 106 0.27 –  –  –  –  –  –  –  1 –  2 1 –  –  

Ірпінь 131 0.13 –  –  –  –  –  –  –  1 –  –  –  –  –  

Кагарлик   –  –  –  –  –  –  –  –   1 1 –  –  

Київ 179

69 

0.70 7 3  1 6 4 4 15  1 4(2) 1 6 2 

Миронівка –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  

Переяслів-  

Хмель-  
ницький 

16 0.05 –  –  –  –  –  –  –  1  1(1) 2 –  –  

Сквира –  –  1 –  –  2 –  –  –  1 –  2 1 1 1 

Славутич 27 0.11 –  –  –  –  –  –  –  1 –  –  –  –  –  

Тараща –  –  –  –  –  –  –  –  –  1 –  1 2 –  –  

Тетіїв –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  1 –  –  –  

Узин –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  

Українка –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  

Фастів 52 0.10  –  –  –  –  –  –  1 –  –  –  –  –  

Чернігівська 
область 

   
 

            

Бахмач 14 0.07 –  –  –  –  –  –  –  1 –  1 –  –  –  

Бобровиця –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  1 –  –  –  
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Борзна –  –  –  –  –  –  –  –  –  1 –  1 –  –  –  

Городня –  –  –  –  –  –  –  –  –  1 –  1 2 –  –  

Ічня –  –  –  –  –  –  –  –  –  1 –  1 –  –  –  

Корюківка –  –  –  –  –  –  –  –  –   –  –  –  –  –  

Мена –  –  –  –  –  –  –  –  –  1 –  1 1 –  –  

Ніжин 137 0.18 1 –  1  –  –  –  1 –  1 1 –  –  

Новгород- 

Сіверський 

20 0.13 –  –  –  –  –  –  –  1 –  1 –  –  –  

Носівка 

 

–  –  –  –  –  –  –  –  –   –  –  –  –  –  

Остер –  –  –  –  –  –  –  –  –  1 –  1 1 –  –  

Прилуки 186 0.29 –  –  –  –  –  –  –  2 –  1(1) 1 –  –  

Семенівка   –  –  –  –  –  –  –  1 –  1 1 –  –  

Сновськ 27 0.22 –  –  –  –  –  –  –  1 –  1 1 –  –  

Чернігів 104

7 

0.35 2 1 –  –  3 –  –  3 –  1 2 –  –  
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Таблиця М.1 

Інтегральний бал малих містечок Столичного СГР  України  

(Авторська розробка) 

 
Адміністра-

тивні 

одиниці 
 

Нерухома 

культурна 

спадщина 

О
б
ʼє

к
ти

 
п

р
и

р
о

д
н

о
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ап
о

в
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н
о
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о
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Р
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іг
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н
і 

 

о
р

га
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к
і 
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д
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н
я 

Н
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ь
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к
у

л
ь
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р
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і 
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в
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и
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в
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С
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ц
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л
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о
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д
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о
гр

аф
іч

н
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й
 

ст
ан

 (
ст
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о

м
 н

а 
1
 

сі
ч
н

я
 2

0
1

6
р
.)

 

П
ам

'я
тк

и
 

н
ац

іо
н

ал
ьн

о
го

зн
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ен

н
я
 

 П
ам

'я
тк

и
 

м
іс

ц
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о
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зн
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н

я 

Б
іб

л
іо

те
к
а
 

М
у

зе
ї 

Б
у

д
и

н
к
и

 

к
у
л
ь
ту

р
и

 

    

Житомирська 

область 

          

Баранівка –  –  –  –  3 5 2 4 –  1 

Овруч –  –  3 5 3 5 4 2 –  5 

Олевськ –  –  –  3 3 5 4 2 –  1 

Радомишль –  –  –  3 5 5 4 2 –  4 

Київська 

область 

          

Березань –  –  2 5 3 5 3 5  5 

Богуслав –  –  3 3 5 5 3 3 3 5 

Кагарлик –  –  2 5 3 5 5 4 –  3 

Миронівка –  –  –  –  3 5 3 4 –  1 

Сквира –  –  3 3 3 5 5 4 3 5 

Тараща –  –  –  3 3 5 5 5 –  1 

Тетіїв –  –  –  3 3 5 2 3 –  3 

Узин –  –  –  3 3 5 3 2 –  2 

Українка –  –  –  3 3 5 5 5 –  5 

Чернігівська 
область 

          

Бахмач –  –  –  5 3 5 3 5 –  5 

Бобровиця –  –  –  3 3 5 5 3 –  1 

Борзна –  –  2 3 3 5 4 3 3 1 

Городня –  –  4 3 3 5 2 3 5 2 

Ічня –  –  2 3 3 5 3 2 –  1 

Корюківка –  –  –  3 3 5 3 3 –  2 

Мена –  –  5 3 3 5 3 2  2 

Новгород– 

Сіверський 

5 5 4 5 3 5 4 3 3 3 

Носівка –  –  –  5 3 5 3 3 –  3 

Сновськ –  –  –  3 3 5 5 4 –  1 
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Таблиця Н.1 

Інтегральний бал рівня розвитку  малих містечок Столичного СГР України 

(Авторська розробка) 
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о
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н
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н
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у
ч
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л
и

щ
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Житомирська 

область 
          

Баранівка 5 5 3 –  3 5 3 3 42 2 

Овруч 1 5 5 1 4 5 3 –  51 4 

Олевськ 1 5 3 1 4 3 3 –  38 1 
Радомишль 1 5 5 1 4 3 3 –  45 2 

Київська 

область 

          

Березань 3 5 3 1 3 5 3 3 54 4 
Богуслав 2 5 3 5 1 5 3 –  54 4 
Кагарлик 3 5 3 –  1 3 5 –  47 3 

Миронівка 2 5 3 –  5 –  5 3 39 1 
Сквира  5 5 3 1 3 3 5 –  56 5 
Тараща 3 5 3 3 2 3 5 –  46 3 

Тетіїв 2 5 3 –  3 5 3 –  40 1 

Узин 5 5 3 –  3 5 5 –  44 2 

Українка 1 3 3 4 5 –  3 –  45 2 
Чернігівська 

область 

          

Бахмач 2 5 5 –  1 3 3 –  45 2 

Бобровиця 2 5 3 3 1 –  5 –  39 1 
Борзна 5 5 3 3 2 3 3 –  48 3 

Городня 2 5 3 –  2 3 3 3 48 3 
Ічня 2 5 3 1  1 3 3 –  37 1 

Корюківка 2 5 3 –  2 3 3 –  37 1 

Мена 1 3 3  1 3 3 5 42 2 
Новгород– 

Сіверський 

1 5 3 –  2 5 3 –  59 5 

Носівка  3 5 3 1  1 –  5 –  40 1 

Сновськ 2 5 3 2  2 3 5 –  43 2 
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Таблиця Н.2 

Інтегральний бал ЕКП єврейського етносу малих містечок Столичного СГР 

України (Авторська розробка) 

 
Адміністра– 

тивні 

одиниці 

 
 

Компоненти ЕКП Сума  
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о
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н
и
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Житомирська область 

Баранівка 3 3 0 0 3 5 4 0 0 0 3 21 2 

Овруч 3 3 3 0 3 5 0 0 0 0 3 20 2 

Олевськ 3 3 3 0 3 5 2 0 0 0 3 22 2 

Радомишль 5 5 2 0 3 5 0 0 0 0 3 23 3 

Київська область 

Березань 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 8 1 

Богуслав 4 5 0 3 5 5 4 0 0 3 3 32 4 

Кагарлик 2 3 0 0 0 5 2 0 0 0 3 15 2 

Миронівка 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 8 1 

Сквира 5 5 5 3 5 5 5 3 3 3 5 47 5 

Тараща 4 5 2 0 3 5 2 0 0 0 3 24 3 

Тетіїв 3 1 0 0 0 5 0 0 0 0 3 12 1 

Узин 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 8 1 

Українка 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 8 1 

Чернігівська область 

Бахмач 1 3 0 0 3 5 0 0 0 0 3 15 2 

Бобровиця 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 3 9 1 

Борзна 2 2 0 0 3 5 0 0 0 0 3 15 2 

Городня 2 4 0 0 3 5 0 0 0 0 3 17 2 

Ічня 2 2 0 0 3 5 0 0 0 0 3 15 2 

Корюківка 2 4 0 0 3 5 0 0 0 0 3 17 2 

Мена 3 2 0 0 3 5 0 0 0 0 3 16 2 

Новгород– 

Сіверський 

5 4 0 0 5 5 0 0 0 5 5 29 3 

Носівка 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 10 1 

Сновськ 4 4 0 0 3 5 2 0 0 0 3 17 2 
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Таблиця П.1 

 

Ознакування та стан єврейських масових поховань в малих містечках  

Столичного СГР  України [172,с.45]. 

 

 

Область   

 

 
        Малі   

містечка           

Єврейське масове поховання(роки створення, 

наявність меморіального знаку) 

Стан поховання  

Житомирська обл. 

Баранівка Єврейське масове поховання (? р.); Встановлено  Незадовільний  

Овруч Єврейське масове поховання (1941 р.); Встановлено  Відносно задовільний  

Ра- 

домишль 

Єврейське масове поховання (1941 р.); Встановлено  Відносно 

задовільний  

Єврейське масове поховання (1941 р.); Встановлено  Відносно 

задовільний  

Єврейське масове поховання (1941 р.); Встановлено  Відносно 

задовільний  

Єврейське масове поховання (1941 р.); Встановлено  Відносно 

задовільний  

Київська обл. 

Богуслав Єврейське масове поховання (1941 р.); Встановлено  Відносно 

задовільний 

Єврейське масове поховання (1941 р.); Встановлено  Відносно 

задовільний  

Кагарлик Єврейське масове поховання (1941 р.); Встановлено  Задовільний  

Сквира Єврейське масове поховання (1941 р.); Встановлено  Відносно 

задовільний  

Єврейське масове поховання (1941 р.); Встановлено  Відносно 

задовільний  

Єврейське масове поховання (1941 р.); Встановлено  Відносно 

задовільний  

Єврейське масове поховання (1941 р.); Встановлено  Відносно 

задовільний  

Тараща Єврейське масове поховання (1941 р.); Встановлено  Відносно 

задовільний  

Єврейське масове поховання (1940 р.); Відсутній  Незадовільний  

Чернігівська обл. 

Бахмач Єврейське масове поховання (1941–1943рр); Встановлено  Задовільний  

Городня Єврейське масове поховання (1941 р.); Встановлено  Відносно задовільний  

Єврейське масове поховання (1941 р.); Встановлено  Незадовільний  

Мена Єврейське масове поховання (1941–1943рр); Встановлено  Відносно задовільний  

Сновськ Єврейське масове поховання (1941–1945рр). Встановлено  Відносно задовільний  
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Рис. Р.1. Організаційно- управлінська структура етнокультурної сфери 

України (Авторська розробка) 
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Кількість єврейського населення в Польщі, Молдові, Литві, Білорусі, Росії за 

1939 – 2016 рр. 

 

 
 

Рис.С.1. Динаміка кількості єврейського населення в Польщі, Молдові, Литві, 

Білорусі, Росії, Україні за 1939 – 2017рр. (побудовано автором за 

[11,139,187,193, 194, 196,197 ]). 

 

 

 
 

Рис.С.2.Зміна частки єврейського населення в Польщі, Молдові, Литві, 

Білорусі, Росії,Україні за 1939 – 2017 рр.  

(побудовано автором за [11,139,187,193, 194, 196,197 ]). 
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Зразок анкети та  зведені дані опитування населення м.Богуслав щодо 

використання обʼєктів єврейської  спадщини міста для розвитку туризму,  

 

 Анкета 

1. Стать: 

o чол. o жін. 

2. Вік: 

o менше 18             

o 35– 60 

o 18– 36                    

o   60 і вище 

3. Ваш рівень освіти: 

o Середня або неповна 

середня  

o Незакінчена вища  

o Вища  

 

4. Ваш соціальний статус 

o Службовець  

o Робітник 

o Підприємець 

o Пенсіонер 

o Студент 

o Учень 

o Непрацюючий  

o Інше____________ 

 

5. Чи задоволені Ви існуючою інфраструктурою Вашого міста? 

o Так o Ні 

 

6. Чи маєте Ви єврейське коріння ( чи є один із Ваших батьків євреєм)? 

o Так o Ні 

 

7. Якщо на попереднє питання Ви відповіли «Так»,  чи дотримуєтеся Ви 

єврейських традицій та звичаїв? 

o Так 

o Частково 

o Ні 

8. Чи знаєте Ви про єврейську спадщину  Вашого міста? 

o Так 

o Частково 

o Ні 

 

9. Якщо на попереднє питання Ви відповіли «Ні»,  чи цікаво дізнатися про 

єврейську спадщину  Вашого міста? 

 

o Так o Ні 
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10. Яке Ваше ставлення до ідеї відновлення об’єктів єврейської спадщини з 

метою розвитку туризму у Вашому місті? 

 

o Позитивне o Негативне

  

Дякуємо за участь в анкетуванні! 

 

 

 

Зведені дані опитування населення м.Богуслав щодо використання обʼєктів 

єврейської  спадщини міста для розвитку туризму 

  

Кількість респондентів – 108 осіб. 

 Таблиця Т.1 

 
Показники Кількість осіб (з них у %) 
1.Стать  
чол. 36 (33%) 
жін. 72 (67%) 
2.Вік  

менше 18             4 (4%) 
18– 36                    28 (26%) 
35– 60 34 (31%) 
60 і більше 42(39%) 
3. Ваш рівень освіти:  

Середня або неповна середня  78 (72%) 
Незакінчена вища 6 (6%) 

Вища  24 (22%) 
4.Ваш соціальний статус  
Службовець  8 (7%) 
Робітник 1 (1%) 
Підприємець 5 (5%) 

Пенсіонер 52 (48%) 
Студент 2 (2%) 

Учень 4 (4%) 
Непрацюючий  7 (7%) 
Інше 26 (%) 
5.Чи задоволені Ви існуючою інфраструктурою 

Вашого міста? 
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Продовження додатку Т 
 

Так 13 (12%) 
Ні 95 (88%) 
6.Чи маєте Ви єврейське коріння ( чи є один із 

Ваших батьків євреєм)? 
 

Так 9 (8%) 
Ні 99 (92%) 

7. Якщо на попереднє питання Ви відповіли 
«Так»,  чи дотримуєтеся Ви єврейських традицій 

та звичаїв? 

 

Так 1 (11%) 
Частково 3 (33%) 
Ні 5 (56%) 

8.Чи знаєте Ви про єврейську спадщину  Вашого 

міста? 
 

Так 33 (31%) 

Частково 68 (63%) 
Ні 7 (6%) 
9.Якщо на попереднє питання Ви відповіли «Ні»,  

чи цікаво дізнатися про єврейську спадщину  
Вашого міста? 

 

Так 5 ( 71%) 

Ні 2 (29%) 

10.Яке Ваше ставлення до ідеї відновлення 

об’єктів єврейської спадщини з метою розвитку 

туризму у Вашому місті? 

 

Позитивне 83 (77%) 
Негативне 25 (23%) 
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Додаток У 

Таблиця У.1 

Проблеми і перспективи використання ЕКП єврейського етносу малих містечок Столичного СГР України   

(Авторська розробка) 
 

Форма  
територі 

органі- 

альної   
зації 

Назва 
містечка 

Проблеми використання ЕКП єврейського етносу Пропозиції використання ЕКП єврейського етносу 

пункти І-

го рангу 

Сквира, 

Богуслав 

 
 

Незадовільний стан більшості об’єктів єврейської історико- культурної  

спадщини та їх використання не за прямим призначенням.  

Відсутність, або часткове залучення об’єктів єврейської етнокультурної 
спадщини до туризму.      

Недостатня кількість та відсутність інформації та реклами об'єктів 

культурної спадщини єврейського етносу . 
Недостатня кількість туристичних компаній, що пропонують 

екскурсійні тури місцями єврейської спадщини, та туристичних 

маршрутів, що включають зазначені об’єкти. 
Нерозвинутий інноваційно -  комерційний компонент (туристичної 

інфраструктури, зокрема із етнічною складовою, музеїв  або музейних 

експозицій  тощо),  

та виробничо -  технологічний компонент, що представлений 
етноекономікою. 

Відсутність діючих синагог (у Богуславі),  середньої, вищої та іншої 

освіти з етнокультурним ухилом, етнокультурною  науково –  дослідної 
діяльністю, закладів соціокультурного обслуговування єврейського 

етносу. 

Низький розвиток національно- культурного компоненту. 

Недостатня підтримка розвитку туризму єврейською спадщиною  в 
малих містах на державному, регіональному та місцевому рівні,зокрема 

відсутність програм із розвитку зазначеного туризму в містечках. 

Проведення моніторингу місцевих обʼєктів 

єврейської спадщини, їх внесення до Держреєстру 

(інвентаризація).  
Створення та реалізація проектів, державних та  

регіональних програм з розвитку туризму місцями 

єврейської спадщини з урахуванням державно– 
приватного партнерства. 

 

Залучення об’єктів єврейської етнокультурної 
спадщини до туризму. 

Створення веб– сайтів та платформ із популяризації 

єврейської спадщини містечками. 

Співпраця із туристичними компаніями та створення 
нових туристичних маршрутів місцями єврейської 

спадщини. 

Створення  туристичної інфраструктури, зокрема із 
етнічною складовою, та музеїв  або музейних 

експозицій, що відображають життя єврейських 

громад, або окремих представників етносу в 

містечках; розвиток етноекономіки, що включає 
виробництво сувенірної продукції, та  товарів 

релігійного призначення. 
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Продовження табл. У.1 

   Питання реституції єврейської спадщини в Україні (зокрема, 

відсутність списків індивідуальної та общинної єврейської власності). 
Відсутність едукативних програм використання ЕКП для малого та 

середнього бізнесу в малих містечках. 

Недостатній рівень  вшанування памʼяті   видатних представників 
єврейського етносу містечок, а  також часткова меморалізація жертв 

Голокосту. 

 аматорської творчості, індивідуальної мистецької 

діяльності. 
Підтримка позашкільної освіти в містечках – діючих 

курсів із вивчення ідишу та івриту, культури  і 

традицій.  
Створення списків індивідуальної та общинної 

єврейської власності в містечках. 

Створення едукативних програм використання ЕКП 
для малого та середнього бізнесу в малих містечках. 

Встановлення меморіальних дошок та пам’ятників, 

або меморіалів, що увіковічнюють пам'ять про 

видатних єврейських жителів та жертв Голокосту в 
містечках.   

пункти 

ІІ- го 
рангу 

Новгород -    

Сіверський, 
Тараща, 

Радомишль  

Незадовільний стан більшості об’єктів єврейської історико- культурної  

спадщини та їх використання не за прямим призначенням.  
Відсутність залучення об’єктів єврейської етнокультурної спадщини до 

туризму. 

Недостатня кількість та відсутність інформації та реклами об'єктів 

культурної спадщини єврейського етносу . 
Відсутність  туристичних компаній, що пропонують екскурсійні тури 

місцями єврейської спадщини  та туристичних маршрутів, що 

включають зазначені об’єкти. 
Низький рівень розвитку туристичної інфраструктури, зокрема із 

етнічною складовою. 

Нерозвинутий інноваційно -  комерційний компонент (туристичної 
інфраструктури, зокрема із етнічною складовою, музеїв   або музейних 

експозицій тощо), та виробничо -  технологічний компонент, що 

представлений етноекономікою. 

Відсутність діючих синагог, середньої, вищої та іншої освіти з 
етнокультурним ухилом, етнокультурною  науково-  дослідної 

діяльністю, закладів соціокультурного обслуговування єврейського 

Проведення моніторингу місцевих обʼєктів 

єврейської спадщини, їх внесення до Держреєстру 
(інвентаризація). 

Залучення об’єктів єврейської етнокультурної 

спадщини до туризму. 

Створення веб - сайтів та платформ із популяризації 
єврейської спадщини містечками. 

Співпраця із туристичними компаніями та створення 

нових туристичних маршрутів місцями єврейської 
спадщини. 

Створення  туристичної інфраструктури, зокрема із 

етнічною складовою, та музеїв  або музейних 
експозицій, що відображають життя єврейських 

громад, або окремих представників етносу в 

містечках; розвиток етноекономіки, що включає 

виробництво сувенірної продукції. 
Створення едукативних програм використання ЕКП 

для малого та середнього бізнесу в малих містечках. 
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Продовження табл. У.1 

  етносу. 

Низький розвиток національно- культурного компоненту  
Недостатня підтримка розвитку туризму єврейською спадщиною  в 

малих містах на державному, регіональному та місцевому рівні,зокрема 

відсутність програм із розвитку зазначеного туризму в містечках. 
Відсутність едукативних програм використання ЕКП для малого та 

середнього бізнесу в малих містечках. 

Незначна кількість єврейського населення в містечках. 
Питання реституції єврейської спадщини в Україні (зокрема, відсутність 

списків індивідуальної та общинної єврейської власності). 

Відсутність вшанування памʼяті   видатних представників єврейського 

етносу містечок, а  також часткова меморалізація жертв Голокосту. 
Віддаленість від обласних центрів та  м. Києва, погане транспортне 

сполучення та стан доріг в більшості містечок. 

 

Створення списків індивідуальної та общинної 
єврейської власності в містечках. 

Створення та реалізація проектів, державних та  

регіональних програм з розвитку туризму місцями 
єврейської спадщини з урахуванням державно– 

приватного партнерства. 

Встановлення меморіальних дошок та пам’ятників, 
або меморіалів, що увіковічнюють пам'ять про 

видатних єврейських жителів та жертв Голокосту в 

містечках.   

Потен- 
ційні  

етно-

куль-

турні 
пункти 

Баранівка, 
Овруч, 

Олевськ, 

Кагарлик, 

Бахмач, 
Борзна, 

Городня, 

Ічня, 
Корюківка, 

Мена, 

Сновськ 

Незадовільний стан більшості об’єктів єврейської історико- культурної  
спадщини та їх використання не за прямим призначенням.  

Недостатня кількість та відсутність інформації та реклами об'єктів 

культурної спадщини єврейського етносу . 

Відсутність  туристичних компаній, що пропонують екскурсійні тури 
місцями єврейської спадщини та туристичних маршрутів, що 

включають зазначені об’єкти. 

Низький рівень розвитку туристичної інфраструктури, зокрема із 
етнічною складовою. 

Незначна кількість об’єктів єврейської спадщини в більшості містечок. 

Нерозвинутий інноваційно -  комерційний компонент(туристичної 
інфраструктури, зокрема із етнічною складовою, музеїв або музейних 

експозицій  тощо), та виробничо -  технологічний компонент, що 

представлений етноекономікою. 

Відсутність діючих синагог, середньої, вищої та іншої освіти з 
етнокультурним ухилом, етнокультурною  науково -  дослідної 

діяльністю, закладів соціокультурного обслуговування єврейського 

Проведення моніторингу місцевих обʼєктів 
єврейської спадщини, їх внесення до Держреєстру 

(інвентаризація). 

Створення та реалізація проектів, державних та  

регіональних програм з розвитку туризму місцями 
єврейської спадщини з урахуванням державно-

приватного партнерства  

Створення веб- сайтів та платформ із популяризації 
єврейської спадщини містечками. 

Співпраця із туристичними компаніями  та 

створення нових туристичних маршрутів місцями 
єврейської спадщини, де містечка із зазначеними 

обʼєктами будуть проміжними пунктами. 

Створення  туристичної інфраструктури, зокрема із 

етнічною складовою; розвиток етноекономіки, що 
включає виробництво сувенірної продукції. 

Створення списків індивідуальної та общинної 
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Продовження табл. У.1 

   етносу. 

Низький розвиток національно- культурного компоненту  
Недостатня підтримка розвитку туризму єврейською спадщиною  в 

малих містах на державному, регіональному та місцевому рівні,зокрема 

відсутність програм із розвитку зазначеного туризму в містечках. 
Відсутність едукативних програм використання ЕКП для малого та 

середнього бізнесу в малих містечках. 

Незначна кількість єврейського населення в містечках. 
Питання реституції єврейської спадщини в Україні (зокрема, відсутність 

списків індивідуальної та общинної єврейської власності). 

Відсутність вшанування памʼяті   видатних представників єврейського 

етносу містечок, а  також часткова меморалізація жертв Голокосту.  
Віддаленість більшості містечок від обласних центрів та  м. Києва, 

погане транспортне сполучення та стан доріг в більшості містечок. 

 єврейської власності в містечках. 

Встановлення меморіальних дошок та пам’ятників, 
або меморіалів, що увіковічнюють пам'ять про 

видатних єврейських жителів та жертв Голокосту в 

містечках.   
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Додаток Ф 

 
Туристичні маршрути малих містечок Столичного СГР України  

(Авторська розробка) 

 

 
 

Рис. Ф.1. Туристичний маршрут малими містечками Чернігівської області 
(Авторська розробка). 
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Продовження додатку Ф 

 

 

 
 

Рис. Ф.2. Туристичний маршрут малими містечками Житомирської області 
(Авторська розробка). 
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Продовження додатку Ф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Ф.3. Туристичний маршрут малими містечками Київської області 
(Авторська розробка)
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Додаток Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Х.1. Геоінформаційна база етнокультурних ресурсів малих міст Столичного СГР (Авторська розробка)
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Додаток Ц 

Паспорти об’єктів та Технологічна карта екскурсії на тему: «Важкий пісок»: 

історія втрачених життів  (Чернігів – Новгород- Сіверський – Сновськ –

Чернігів) (Авторська розробка)  

 

Таблиця Ц.1 

Паспорт обʼєкта «Скульптурна композиція «Жертвам фашизму» 

 

Паспорт обʼєкта 

Скульптурна композиція «Жертвам фашизму» 

 
Київ, 2018 

Назва памʼятки. Памʼятник жертвам фашизму, які загинули під час окупації та 

військовополоненим, які були розстріляні у концтаборі протягом 1941–1943 рр. Відома також під 

назвою «Памʼятник жертвам концтаборів». 

Історична подія, з якою повʼязаний обʼєкт, дата. Памʼятник розташований біля стін Спасо- 

Преображенського монастиря, перетвореного під час фашистської окупації в концентраційний 

табір. Протягом 1941–1943рр.  на території табору  було знищено 17830 людських життів. 

Місцезнаходження обʼєкта. м.Новгород-Сіверський, вул. Пушкіна, 1. 

Опис памʼятки.  Обʼєкт створений у 1990р.Скульптор: А.Кущ. Матеріал–бронза. 

Скульптура зображує жертв Голокосту, які загинули під час окупації та військовополонених,яких 

було  розстріляно у концтаборі протягом 1941–1943 рр.    
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Продовження табл. Ц.1 
 

Джерела відомостей про памʼятку.  
1. Холокост на территории СССР: Энциклопедия / Гл. ред. И.А.Альтман. – М.: Российская 

политическая энциклопедия  (РОССПЭЕН): научно– просветительский центр «Холокост», 

2009. – 1143с. 

2. Чернігівська область / Український скульптор А.Кущ . URL: 
http://sculptor.kiev.ua/gallery26.html (дата звернення: 11.06.2018). 

           Стан збереження памʼятки, дата останнього ремонту або реставрації. Памʼятка 

збережена.Знаходиться у задовільному стані. 

Охорона памʼятки.Памʼятка місцевого значення, охоронний № 3597. 

В яких екскурсіях і на яку тему може використовуватись ця памʼятка як обʼєкт показу. 

Памʼятка може використовуватись в історичних екскурсіях, зокрема в етнографічнихх,  історико - 
краєзнавчих, та воєнно-історичних, зокрема до памʼятних місць де сталися значні події. Тематика 

екскурсій може бути присвячена памʼяті жертв Голокосту у Новгород-Сіверському та його 

околицях, а також історії єврейського етносу на зазначених територіях. Може бути представлена 
для різних вікових та соціальних груп. За способом пересування це може бути як пішохідна, так і 

транспортна екскурсія. 

Дата: 10.01.2018 

ПІБ: Михалюк Марина Михайлівна 

Посада: аспірантка 

 

                                                                             

Таблиця Ц.2 

Паспорт обʼєкта «Єврейське кладовище» 

 

Паспорт обʼєкта 

Єврейське кладовище 

 
                                                           Київ, 2018 

Назва памʼятки. Єврейське кладовище. 
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Історична подія, з якою повʼязаний обʼєкт, дата. Єврейська громада зʼявилася в місті в 
кін.ХVI ст. Кладовище створене в ХIХст. Згідно плану 1907 р. на поч.XX ст.кладовище  займало 

територію близько 2 га, що співпадає з сучасними його розмірами. 

Місцезнаходження обʼєкта. м. Новгород-Сіверський, Івана Богуна, між будинками 68 та72 

(колишня назва вул. Урицького). 

           Опис памʼятки.  Кладовище створене у другій пол.ХІХ ст. Нині кладовище 

використовується. Територія поховального комплексу займає видовжену ділянку довжиною 30 м. 

На його території знаходиться 101–500 надгробків.На головній частині кладовища збереглося біля 

трьох десятків пошкоджених могильних плит та постаментів від знищених обелісків. На деяких 
памʼятках ще можна прочитати епітафії, складені івритом та російською мовою.  

Повністю вціліли лише 2 памʼятника в центрі поховального комплексу. Епітафія на 

двохступінчастій полірованого лабрадориту піраміді (загальна висота 2.2 м) сповіщає російською 
мовою  про те, що «Тут спочиває Авель Отеровіч Долгинов, що загинув від рук бандитів 10-го 

Елула 1919 р. на 47 м життя. Мир праху твоєму». Зовсім поруч розташована пірамідальна 

лабрадоритова стела (загальна висота 1.5 м) з написами івритом та російською мовою. Згідно 
епітафії, тут «Спочиває Лейба Еткін, загинув від рук бандитів 10-го Елула 1919 р.». Біля 

постаментів описаних надгробків збереглися дві прямокутні надмогильні плити з цегли на 

цементному розчині. 

Крім цих памʼяток на території кладовища (переважно у північно-західному його кутку) 
налічується чимало добре збережених пізніших поховань 1950 – поч.1970 рр. 

Джерела відомостей про памʼятку.  

3. Некрополі Чернігівщини/Інститут україніки.  URL:   http://ukrainica. org.ua/ukr/golovna/41–
index/191/2271–2271 (дата звернення: 15.06.2018). 

4. Lo Tishkah. European Jewish cemetery initiative.  URL:  https://www.lo– 

tishkach.org/database/(дата звернення: 11.06.2018). 

5. nternational Jewish Cemetery Project.  URL:  https://www. iajgsjewish cemeteryproject.org/ (дата 
звернення: 11.06.2018). 

6. Commemoration of Jewish Victims. Yad Vashem – The World Holocaust Remembrance Center. 

URL:  https://www.yadvashem.org/ untoldstories/ database/commemoration.asp?cid=947 (дата 
звернення: 11.06.2018). 

           Стан збереження памʼятки, дата останнього ремонту або реставрації. Памʼятка 

збережена. Знаходиться у відносно задовільному стані.  

Охорона памʼятки. Охорона відсутня. 

В яких екскурсіях і на яку тему може використовуватись ця памʼятка як обʼєкт показу. 

Памʼятка може використовуватись в історичних екскурсіях, зокрема в етнографічнихх, історико –
краєзнавчих, та воєнно-історичних, зокрема до памʼятних місць де сталися значні події. Тематика 

екскурсій може бути присвячена памʼяті жертв Голокосту у Новгород-Сіверському  та його 

околицях, а також історії єврейського етносу на зазначених територіях, виступаючи зокрема 
ресурсом для генеалогічного туризму. Рекомендовано представляти памʼятку  для дорослої 

аудиторії та  різних соціальних груп. За способом пересування це може бути як пішохідна, так і 

транспортна екскурсія. 
Дата: 10.01.2018 

ПІБ: Михалюк Марина Михайлівна 

Посада: аспірантка 
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Таблиця Ц.3 

 

Паспорт обʼєкта «Спасо–Преображенський Новгород–Сіверський чоловічий 

монастир» 

Паспорт обʼєкта 

Спасо-Преображенський Новгород-Сіверський чоловічий монастир 

 
                                                           Київ, 2018 

Назва памʼятки. Спасо–Преображенський Новгород–Сіверський чоловічий монастир. 

Історична подія, з якою повʼязаний обʼєкт, дата. Час заснування памʼятки не відомий. За 

церковною традицією, існувала ще до монголо-татарської навали. За однією версією, археологічні 

знахідки підтверджують легенду про заснування монастиря в давньоруський час, за іншою – на 

місці монастиря існував заміський двір новгород-сіверських князів, а муровані споруди 
інтерпретуються як палацова церква і князівський терем. 

Першою документальною згадкою є жалувана грамота російського царя Івана IV 1551р. У 

1552 р. Іван IV Грозний дав монастирю охоронну грамоту, яка підтверджувала його права на 
володіння земельними угіддями, селами. У 1602 р. в Спасо-Преображенському монастирі 

переховувався Григорій Отрепʼєв (Лжедмитрій I), який видавав себе за сина царя Івана IV. В кінці 

жовтня 1604 р.у главі польського війська він увірвався на Чернігово-Сіверщину і в Спасо-
Преображенський монастир. Поляки зруйнували обитель, спалили надбрамну дзвіницю. У 1648 р. 

за підтримки місцевого населення козаки на чолі з Богданом Хмельницьким вибили з монастиря 

католиків і звільнили місто Новгород - Сіверський від польського панування. У XIX ст. в 

монастирі діяло духовне училище. У 1890 р. з ініціативи духовенства було створено Братство 
святого Димитрія Ростовського, основним завданням якого була просвітницька діяльність. 

У 1929 р. Спасо-Преображенський монастир був перетворений в історико-архітектурний 

заповідник. У роки Другої світової війни був зруйнований. У цьому святому місці фашисти 
влаштували концтабір для військовополонених. Відступаючи, гітлерівці пристосували 

монастирську гору під опорний пункт оборони. Під час штурму міста артилерійський вогонь 

знищив майже всі будівлі. Особливо постраждали будинок настоятеля з прибудованою до нього 
Свято-Іллінської церквою.  

У 1956 – 1985 рр. на території монастиря діяв інтернат для хворих і людей похилого віку. 

У пʼятдесятих і девʼяностих роках монастирські будівлі намагалися відновити, але безрезультатно. 

У 1994 р. з благословення митрополита Чернігівського і Ніжинського Антонія (Вакаріка) 
монастир було відроджено. На території монастиря знаходиться святиня Святиня – чудотворна 

ікона Божої Матері «Спасительница утопаючих». Нині обитель належить до  УПЦ МП приймає 
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 паломників, надає їм харчування та проживання, в монастирі працює швейна 

майстерня. 
Місцезнаходження обʼєкта. м. Новгород-Сіверський, вул. Пушкіна, 1. 

Опис памʼятки У монастирських будівлях XVII ст. своєрідно поєднуються прийоми 
московського обрисів і українського бароко. Домінантою монастиря є Масивний пятиглавий 

Свято-Преображенський собор, зведений в 1791–1806 рр. в стилі зрілого класицизму за проектом 

петербурзького архітектора Дж.Кваренгі. 

 Будівельними роботами керував губернський архітектор Яснигін.На території монастиря 
також розташовані інші будівлі: Дзвіниця (надбудована в XIX ст. над зруйнованою в 1605 р. 

вʼїзною баштою); Палатний корпус з Петропавлівської церквою (XVI–XVII ст.); Покої настоятеля 

з Іллінською церквою (XVI–XVIII ст.); Барокові келії XVII ст.;Корпус на погребах  (XVIII ст.); 
Бурса 1657–1667 рр.; Стіни і башти кін. XVII ст.(згодом перебудовані). 

Джерела відомостей про памʼятку.  

1. Енциклопедія історії України: Т. 7. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. 

Інститут історії України. – К.: «Наукова думка», 2010. М – О. Новгород- Сіверський Спасо- 
Преображенський монастир. –728 с. 

2. Спасо-Преображенський чоловічий монастир/Чернігівська і Новгород- Сіверська єпархія. 

URL: http://orthodox.com.ua/eparxiya/ monastyri/spaso– preobrazhenskij– monastyr (дата 
звернення: 11.06.2018). 

Стан збереження памʼятки, дата останнього ремонту або реставрації. Останні 

результативні реставраційні роботи були повʼязані з підготовкою до святкування 900–річчя 

Новгород-Сіверського князівства, завдяки підтримці президента України Л. Кучми, який відвідав 
монастир в 1997 р. Нині памʼятка збережена. Знаходиться задовільному стані.  

Охорона памʼятки. Спасо-Преображенський монастир є памʼяткою  історико- 

культурного музею- заповідника «Слово о полку Ігоревім».  
В яких екскурсіях і на яку тему може використовуватись ця памʼятка як обʼєкт показу. 

Памʼятка може використовуватись в: історичних екскурсіях, зокрема в історико-краєзнавчих, 
етнографічнихх; воєнно–історичних, зокрема до памʼятних місць де сталися значні події; та 

архітектурно-містобудівних. Тематика екскурсій може бути присвячена релігійній проблематиці, 

зокрема православʼю,церковній архітектурі та памʼяті жертв Голокосту у Новгород-Сіверському 

та його околицях.Може бути представлена для різних вікових та соціальних груп. За способом 
пересування це може бути як пішохідна, так і транспортна екскурсія. 

Дата: 10.01.2018 

ПІБ: Михалюк Марина Михайлівна 

Посада: аспірантка 
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Таблиця Ц.4 

 

Паспорт обʼєкта«Синагога» 

Паспорт обʼєкта 

Синагога ( молитовний будинок) 

 
                                                           Київ, 2018 

Назва памʼятки. Спасо–Преображенський Новгород–Сіверський чоловічий монастир. 

Історична подія, з якою повʼязаний обʼєкт, дата. У будівлі розміщувалася синагога. Цей 
будинок спочатку належав сімʼям Лівшиць, потім – Епштейн. Молилися у двох кімнатах, чоловіки 

окремо від жінок. Рабином тоді був Рабинович (батько відомої в районі лікарки Р. Білозовської). 

Під стінами стояли стільці, в кутку – Тора. Чоловіки приходили в спеціальному «молитовному» 
одязі – таліті. Рабин спочатку говорив молитву на івриті, потім – російською. За ним повторювали 

присутні.У 1960-рр. синагога була діючою, але згодом припинила функціонування. 

Місцезнаходження обʼєкта. м. Сновськ,  вул. Жореса,16.  

Опис памʼятки Обʼєкт зведений у ХІХ–ХХст. Одноперхова будівля з шиферним дахом має 
досить скромне оздоблення фасаду. Цегляні стіни пофарбовані у білий колір. 

Джерела відомостей про памʼятку.  

1.Ісаченко. М. У Щорсі були дві синагоги //Форум націй. –2008. – №01 (68) січень. URL : 

http://forumn.kiev.ua/2008– 01– 68/68– 03.htm (дата звернення: 11.06.2018). 

 Стан збереження памʼятки, дата останнього ремонту або реставрації. Памʼятка 

збережена.Знаходиться у незадовільному стані.  

Охорона памʼятки. Охорона відсутня. 

В яких екскурсіях і на яку тему може використовуватись ця памʼятка як обʼєкт показу. 

Памʼятка може використовуватись в історичних екскурсіях, зокрема в етнографічнихх,  історико-
краєзнавчих, та архітектурно-містобудівних. Тематика екскурсій може бути присвячена історії 

єврейського етносу у Сновську та його околицях, а також  памʼяті жертв Голокосту. Може бути 

представлена для різних вікових та соціальних груп. За способом пересування це може бути як 

пішохідна, так і транспортна екскурсія. 

Дата: 10.01.2018 

ПІБ: Михалюк Марина Михайлівна 

Посада: аспірантка 
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Таблиця Ц.5 

Паспорт обʼєкта «Памʼятник  жертвам Голокосту (1941–1945рр)» 

 
Паспорт обʼєкта 

 Памʼятник  жертвам Голокосту (1941–1945рр) 

 
                                                           Київ, 2018 

Назва памʼятки. Памʼятник  жертвам Голокосту (1941–1945рр). 

Історична подія, з якою повʼязаний обʼєкт, дата. У 1941р. місто було окуповане 

фашистськими загарбниками. В кінці 1941р. року та  на початку 1942р. відбулися розстріли 

єврейського населення. Точна кількість жертв невідома. Памʼятник жертвам був встановлений на 
кошти  Московської кіностудії, яка випустила фільм про Голокост у Щорсі на основі роману  А. 

Рибакова «Важкий пісок». У липні 2007 р. біля памʼятнику відбулася урочиста служба, ініційована 

продюсерами фільму. 

Місцезнаходження обʼєкта. Памʼятник  розташований в 20 м від дороги до Корюківки та за 

250 метрів від вул. Залізничної у Сновську. 

Опис памʼятки. Памʼятник встановлено у 1997р. Він складається з гранітної плити та 

оточений парканом. На табличці є напис російською мовою: «Присвячується всім жертвам цієї 
жахливої війни. Земля тут містить прах наших співвітчизників, які трагічно загинули в 1941–

1943рр. Нехай будуть освячені їхні імена». У камінь вирізьблена зірка Давида та хрест. 

Джерела відомостей про памʼятку.  

1. При поддержке съемочной группы многосерийного фильма «Тяжелый песок» в г. Щорс 
открыт памятник жертвам Холокоста/ Мемориалы жертв Холокоста.  URL:  

http://www.holomemory.ru/news/64/ (дата звернення: 11.06.2018). 

2. Холокост на территории СССР: Энциклопедия / Гл. ред. И.А.Альтман. – М.: Российская 
политическая энциклопедия  (РОССПЭЕН): научно– просветительский центр «Холокост», 

2009. – 1143с. 

3. International Jewish Cemetery Project.  URL:  https://www. iajgsjewish cemeteryproject.org/ (дата 
звернення: 11.06.2018). 

4. Lo Tishkah. European Jewish cemetery initiative.  URL:  https://www.lo– tishkach.org/database/ 

(дата звернення: 11.06.2018). 

 Стан збереження памʼятки, дата останнього ремонту або реставрації. Памʼятка  збережена. 
Знаходиться у задовільному стані. 

Охорона памʼятки. Охорона відсутня. 
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В яких екскурсіях і на яку тему може використовуватись ця памʼятка як обʼєкт показу. 
Памʼятка може використовуватись в історичних екскурсіях, зокрема в етнографічнихх, історико -

краєзнавчих, та воєнно-історичних, зокрема до памʼятних місць де сталися значні події. Тематика 

екскурсій може бути присвячена памʼяті жертв Голокосту у Сновську та його околицях, а також 

історії єврейського етносу на зазначених територіях, виступаючи зокрема ресурсом для 
генеалогічного туризму. Рекомендовано представляти памʼятку  для дорослої аудиторії та  різних 

соціальних груп. За способом пересування це може бути як пішохідна, так і транспортна екскурсія. 

Дата: 12.01.2018 

ПІБ: Михалюк Марина Михайлівна 
Посада: аспірантка 

 

 

Таблиця Ц.6. 

 

Паспорт обʼєкта «Сновська центральна бібліотека» 

 

Паспорт обʼєкта 

Сновська центральна бібліотека. 

 
                                                           Київ, 2018 

Назва памʼятки. Сновська центральна бібліотека. Також відома під назвою молитовний 

будинок (синагога) для бідних євреїв. 

Історична подія, з якою повʼязаний обʼєкт, дата. Наприкінці ХІХ ст. вулиця, на якій 
знаходиться памʼятка, була майже не забудована. Ближче до центру міста стояв будинок багатого 

єврея–цукрозаводчика, який проживав у Києві. Повернувшись до Сновську, він заповідав сину тут 

його поховати і побудувати як памʼять про нього синагогу для бідних. Коли батько помер, його 
несли на кладовище на Горбаху через пустир. Син кинув на землю килим і гроші зі словами: «Тут 

буде побудована синагога для бідних». У 1936 р. в будівлі розміщується бібліотека, що  

знаходилась та  до початку Великої Вітчизняної війни.  

У 1947р. бібліотека поновлює свою діяльність у приміщенні. У 60-ті – 70-ті рр. з великими 
труднощами починає покращуватись матеріальна база бібліотеки. У 1985 р. центральній 
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 районній бібліотеці Щорського району було присвоєно імʼ я 40-річчя Перемоги. У 2006 р. 
Щорська центральна районна бібліотека ім. 40-річчя Перемоги отримала диплом «Краща 

бібліотека року» як переможець обласного рейтинг–конкурсу. 

Місцезнаходження обʼєкта. м. Сновськ, вул. 55-ої Стрілецької дивізії, 8. 

Опис памʼятки. Колишня синагога збудована в кін.ХІХст. Будівля з елементами неоготики 
має високу стелю. Видовжені великі вікна виходять на всі сторони. Відрізняється стрункими 

пропорціями, легкістю та  ясністю композиційної структури.Ажурні деталі присутні на фасаді 

будівлі. 

Джерела відомостей про памʼятку.  
5. Сновська центральна бібліотечна система.  URL:  http://schors–biblioteka.edukit.cn.ua/ 

pro_biblioteku/ struktura_biblioteki/schorsjka_ centraljna_ biblioteka_ im_40–richchya_peremogi/ 

(дата звернення: 11.06.2018). 
6. History of Jewish communities in Ukraine. URL:  http://jewua.org (дата звернення: 11.06.2018). 

 Стан збереження памʼятки, дата останнього ремонту або реставрації. У 1990 р. 

здійснюється  остання добудова до основного приміщення. Памʼятка  збережена. Знаходиться у 

відносно задовільному стані. 

Охорона памʼятки. Охорона відсутня. 

В яких екскурсіях і на яку тему може використовуватись ця памʼятка як обʼєкт показу. 
Памʼятка може використовуватись в: історичних екскурсіях, зокрема в історико-краєзнавчих, 

етнографічних; та архітектурно-містобудівних. Тематика екскурсій може бути присвячена памʼяті 

жертв Голокосту у Сновську та його околицях, а також історії єврейського етносу на зазначених 

територіях. Може бути представлена для різних вікових та соціальних груп. За способом 
пересування це може бути як пішохідна, так і транспортна екскурсія 

Дата: 12.01.2018 

ПІБ: Михалюк Марина Михайлівна 
Посада: аспірантка 
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Таблиця Ц.7 

 

Технологічна карта екскурсії на тему  «Важкий пісок»: історія втрачених життів  (Чернігів–Новгород–Сіверський–

Сновськ–Чернігів)  (Авторська розробка) 

Форма 
територі- 

альної 

органі- 

зації 

Назва 
містечка 

Проблеми використання ЕКП єврейського етносу Пропозиції використання ЕКП єврейського етносу 

пункти І-

го рангу 

Сквира, 

Богуслав 

 
 

Незадовільний стан більшості об’єктів єврейської історико-

культурної  спадщини та їх використання не за прямим 

призначенням.  
Відсутність, або часткове залучення об’єктів єврейської 

етнокультурної спадщини до туризму.      

Недостатня кількість та відсутність інформації та реклами об'єктів 

культурної спадщини єврейського етносу . 
Недостатня кількість  туристичних компаній , що пропонують 

екскурсійні тури місцями єврейської спадщини, та туристичних 

маршрутів, що включають зазначені об’єкти. 
Нерозвинутий інноваційно -  комерційний компонент (туристичної 

інфраструктури, зокрема із етнічною складовою, музеїв  або 

музейних експозицій тощо),  

та виробничо -  технологічний компонент, що представлений 
етноекономікою. 

Відсутність діючих синагог (у Богуславі),  середньої, вищої та іншої 

освіти з етнокультурним ухилом, етнокультурною  науково -  
дослідної діяльністю, закладів соціокультурного обслуговування 

єврейського етносу. 

Низький розвиток національно - культурного компоненту. 

Проведення моніторингу місцевих обʼєктів єврейської 

спадщини, їх внесення до Держреєстру (інвентаризація).  

Створення та реалізація проектів, державних та  
регіональних програм з розвитку туризму місцями 

єврейської спадщини з урахуванням державно– 

приватного партнерства. 

 
Залучення об’єктів єврейської етнокультурної спадщини 

до туризму. 

Створення веб - сайтів та платформ із популяризації 
єврейської спадщини містечками. 

Співпраця із туристичними компаніями та створення 

нових туристичних маршрутів місцями єврейської 

спадщини. 
Створення  туристичної інфраструктури, зокрема із 

етнічною складовою, та музеїв або музейних експозицій, 

що відображають життя єврейських громад , або окремих 
представників етносу в містечках; розвиток 

етноекономіки, що включає виробництво сувенірної 

продукції, та  товарів релігійного призначення. 



247 
 

 

 

Продовження табл. Ц.7 

  Недостатня підтримка розвитку туризму єврейською спадщиною  в 

малих містах на державному,  регіональному та місцевому 

рівні,зокрема відсутність програм із розвитку зазначеного туризму 
в містечках. 

Питання реституції єврейської спадщини в Україні (зокрема, 

відсутність списків індивідуальної та общинної єврейської 

власності). 
Відсутність едукативних програм використання ЕКП для малого та 

середнього бізнесу в малих містечках. 

 
Недостатній рівень  вшанування памʼяті   видатних представників 

єврейського етносу містечок, а  також часткова меморалізація 

жертв Голокосту. 

Організація тематичних фестивалів та підтримка 

аматорської творчості, індивідуальної мистецької 

діяльності. 
Підтримка позашкільної освіти в містечках – діючих 

курсів із вивчення ідишу та івриту, культури  і традицій.  

Створення списків індивідуальної та общинної 

єврейської власності в містечках. 
Створення едукативних програм використання ЕКП для 

малого та середнього бізнесу в малих містечках. 

Встановлення меморіальних дошок та пам’ятників, або 
меморіалів, що увіковічнюють пам'ять про видатних 

єврейських жителів та жертв Голокосту в містечках.   

пункти ІІ- 
го рангу 

Новгород -    
Сіверський, 

Тараща, 

Радомишль  

Незадовільний стан більшості об’єктів єврейської історико- 
культурної  спадщини та їх використання не за прямим 

призначенням.  

Відсутність залучення об’єктів єврейської етнокультурної 
спадщини до туризму. 

Недостатня кількість та відсутність інформації та реклами об'єктів 

культурної спадщини єврейського етносу . 
Відсутність  туристичних компаній, що пропонують екскурсійні 

тури місцями єврейської спадщини  та туристичних маршрутів, що 

включають зазначені об’єкти. 

Низький рівень розвитку туристичної інфраструктури, зокрема із 
етнічною складовою. 

Нерозвинутий інноваційно -  комерційний компонент (туристичної 

інфраструктури, зокрема із етнічною складовою, музеїв тощо),  
та виробничо -  технологічний компонент, що представлений 

етноекономікою. 

Відсутність діючих синагог, середньої, вищої та іншої освіти з 

етнокультурним ухилом, етнокультурною  науково -  дослідної  

Проведення моніторингу місцевих обʼєктів єврейської 
спадщини, їх внесення до Держреєстру (інвентаризація). 

Залучення об’єктів єврейської етнокультурної спадщини 

до туризму. 
Створення веб - сайтів та платформ із популяризації 

єврейської спадщини містечками. 

Співпраця із туристичними компаніями  та створення 
нових туристичних маршрутів місцями єврейської 

спадщини. 

Створення  туристичної інфраструктури, зокрема із 

етнічною складовою, та музеїв  або музейних експозицій, 
що відображають життя єврейських громад , або окремих 

представників етносу; розвиток етноекономіки, що 

включає виробництво сувенірної продукції. 
Створення едукативних програм використання ЕКП для 

малого та середнього бізнесу в малих містечках. 

Створення списків індивідуальної та общинної 

єврейської власності в містечках. 
Створення та реалізація проектів, державних та   
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  діяльністю, закладів соціокультурного обслуговування єврейського 

етносу. 

Низький розвиток національно - культурного компоненту  
Недостатня підтримка розвитку туризму єврейською спадщиною  в 

малих містах на державному, регіональному та місцевому 

рівні,зокрема відсутність програм із розвитку зазначеного туризму 

в містечках. 
Відсутність едукативних програм використання ЕКП для малого та 

середнього бізнесу в малих містечках. 

Незначна кількість єврейського населення в містечках. 
Питання реституції єврейської спадщини в Україні (зокрема, 

відсутність списків індивідуальної та общинної єврейської 

власності). 
Відсутність вшанування памʼяті   видатних представників 

єврейського етносу містечок, а  також часткова меморалізація 

жертв Голокосту. 

Віддаленість від обласних центрів та  м. Києва, погане транспортне 
сполучення та стан доріг в більшості містечок. 

регіональних програм з розвитку туризму місцями 

єврейської спадщини з урахуванням державно - 

приватного партнерства. 
Встановлення меморіальних дошок та пам’ятників, або 

меморіалів, що увіковічнюють пам'ять про видатних 

єврейських жителів та жертв Голокосту в містечках.   

регіональних програм з розвитку туризму місцями 
єврейської спадщини з урахуванням державно - 

приватного партнерства. 

Встановлення меморіальних дошок та пам’ятників, або 
меморіалів, що увіковічнюють пам'ять про видатних 

єврейських жителів та жертв Голокосту в містечках.   

Потен- 

ційні  
етно- 

куль-турні 

пункти 

Баранівка, 

Овруч, 
Олевськ, 

Кагарлик, 

Бахмач, 

Борзна, 
Городня, 

Ічня, 

Корюківка, 
Мена, 

Сновськ 

Незадовільний стан більшості об’єктів єврейської історико- 

культурної  спадщини та їх використання не за прямим 
призначенням.  

Недостатня кількість та відсутність інформації та реклами об'єктів 

культурної спадщини єврейського етносу . 

Відсутність  туристичних компаній, що пропонують екскурсійні 
тури місцями єврейської спадщини та туристичних маршрутів, що 

включають зазначені об’єкти. 

Низький рівень розвитку туристичної інфраструктури, зокрема із 
етнічною складовою. 

Незначна кількість об’єктів єврейської спадщини в більшості 

містечок. 

Нерозвинутий інноваційно -  комерційний компонент(туристичної  

Проведення моніторингу місцевих обʼєктів єврейської 

спадщини, їх внесення до Держреєстру (інвентаризація). 
Створення та реалізація проектів, державних та  

регіональних програм з розвитку туризму місцями 

єврейської спадщини з урахуванням державно - 

приватного партнерства  
Створення веб - сайтів та платформ із популяризації 

єврейської спадщини містечками. 

Співпраця із туристичними компаніями та створення 
нових туристичних маршрутів місцями єврейської 

спадщини, де містечка із зазначеними обʼєктами будуть 

проміжними пунктами. 

Створення  туристичної інфраструктури, зокрема із  
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  інфраструктури, зокрема із етнічною складовою, музеїв тощо),  

та виробничо -  технологічний компонент, що представлений 

етноекономікою. 
Відсутність діючих синагог, середньої, вищої та іншої освіти з 

етнокультурним ухилом, етнокультурною  науково -  дослідної 

діяльністю, закладів соціокультурного обслуговування єврейського 

етносу. 
Низький розвиток національно - культурного компоненту  

Недостатня підтримка розвитку туризму єврейською спадщиною  в 

малих містах на державному, регіональному та місцевому 
рівні,зокрема відсутність програм із розвитку зазначеного туризму 

в містечках. 

Відсутність едукативних програм використання ЕКП для малого та 
середнього бізнесу в малих містечках. 

Незначна кількість єврейського населення в містечках. 

Питання реституції єврейської спадщини в Україні (зокрема, 

відсутність списків індивідуальної та общинної єврейської 
власності). 

Відсутність вшанування памʼяті   видатних представників 

єврейського етносу містечок, а  також часткова меморалізація 
жертв Голокосту.  

Віддаленість більшості містечок від обласних центрів та  м. Києва, 

погане транспортне сполучення та стан доріг в більшості містечок. 

етнічною складовою; розвиток етноекономіки, що 

включає виробництво сувенірної продукції. 

Створення списків індивідуальної та общинної 
єврейської власності в містечках. 

Встановлення меморіальних дошок та пам’ятників, або 

меморіалів, що увіковічнюють пам'ять про видатних 

єврейських жителів та жертв Голокосту в містечках.   
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	На сьогодні у різних країнах визначення міста відрізняються. З  найпоширеніших концепції міст належать уваги заслуговує, насамперед, суспільно - географічна (економічна) концепція, згідно з якою  місто відіграє ключову роль у територіальному поділі пр...
	Новий  етап дослідження штетлів повʼязаний із встановленням радянської влади в Україні. Перший підетап  з  1920 – 1940 - х рр. характеризується  з одного боку, поширенням догматизованої  теорії історичного процесу, а з іншого, значними змінами у вивче...
	Новітній етап дослідження штетлів починається зі здобуття Україною Незалежності та характеризується новими  методологічними підходами та обʼєктивним характером. Однією із перших вітчизняних праць, в якій була зроблена спроба об’єктивно висвітлити житт...
	Рис.3.2.   Кількість місць єврейських захоронень в в Польщі, Молдові, Литві, Білорусі, Росії (побудовано автором за [157,169]).



