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офіційного опонента доктора історичних наук, професора 
^уржія Олександра Івановича, 

на дисертацію Ніколайчука Олександра Сергійовича 
«Гетьманщина у російсько-турецьких війнах за матеріалами 

«Полного собрания законов Российской империи», подану до захисту 
наукового ступеня кандидата історичних наук 

за спеціальністю 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та 
спеціальні історичні дисципліни 

Сучасний процес формування національного законодавства та 

вдосконалення судочинства є доволі складним, часто суперечливим, але 

вкрай необхідним чинником демократичної, незалежної і правової держави. 

А тому вся практика українського державотворення і пов'язані з ним різні 

аспекти потребують уважного вивчення та врахування історичного досвіду, 

особливо тоді, коли мова йде про масштабні війни чи навіть локальні збройні 

конфлікти. Водночас відповідні законодавчі акти є важливим, але інколи і 

першорядним джерелом для з'ясування причин, перебігу та наслідків 

військового протистояння країн, участі в них і мирного населення. В зв'язку з 

цим вважаємо: тема дисертаційного дослідження О.С. Ніколайчука є, 

безумовно, актуальною. При цьому, стосовно безпосередньо «ПСЗРИ», як 

справедливо зазначив автор, більша частина матеріалів у ньому й нині 

залишається неактуалізоцаною (с. З дисертації, с. 1 автореферату). 

Коли ж говорити про окремі структурні елементи роботи, то слід 

зауважити таке. Дисертант чітко і конкретно сформулював мету та завдання 

наукового пошуку, вірно окреслив його предмет і обґрунтував актуальність 

та новизну. З огляду на це, вступ до дисертації, де містяться ці складові 

частини, досить вигідно для О.С. Ніколайчука характеризують названу 

працю. 

Воднораз щодо об'єкту дослідження, на нашу думку, слід було б 

уточнити, що мова йде не про роль і місце всіх українських земель (точніше: 

їх населення) в російськ;о-турецьких війнах, а саме територію державного 
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утворення на них - так звану Гетьманщину, котрі географічно, зрозуміло, не 

співпадали. Крім того, слід подумати і над такими питаннями: чи варто 

хронологічні рамки дослідження прив'язувати лише до початку 70-х років 

XVII ст., коли загострилося військове протистояння між Гетьманщиною, 

Росією та Османською імперією та обмежувати їх завершенням війни 1768-

1774 рр. Адже висвітлюється власне не історія збройних конфліктів, а 

інформативні можливості «ПСЗРИ» як джерела? 

В розділі І у цілому вірно відображено процес вивчення і використання 

матеріалів, вміщених у «ПСЗРИ», зокрема зазначено хто першим з науковців 

долучився до цієї справи, а хто здійснив найбільш ґрунтовні й плідні 

розвідки в цьому напрямі. Певною мірою позитивним є використання 

автором основної спеціальної літератури (близько 100 одиниць), а також 

залучення до аналізу 282 документів, - практично всіх тих, що стосуються 

участі населення Гетьманщини в російсько-турецьких війнах. Визначено 

кількісне співвідношення останніх відповідно війн у різні періоди (див с. 50-

73, додатки в рукописі дисертації; с. 6 автореферату). Це слід вважати 

помітним особистим доробком дисертанта. 

Водночас не можемо не звернути уваги на таке. Виклад змісту § 1.1 

«Історіографія» швидше нагадує не розгляд стану наукової розробки теми, як 

зазначив автор, а огляд використаної літератури. Дуже часто лише 

згадуються вчені та їхні праці без належного критичного аналізу. Конкретні 

приклади: «Останнім часом з'явилися джерелознавчі дослідження, де 

проаналізовано (!!) окремі групи матеріалів ПЗР. Ю.І. Головко виявив та 

систематизував (!) документи ПЗР щодо розвитку торгівлі в Південній 

Україні. Ю.С. Негода проаналізував джерела з історії іноземних громад в 

українських містах. Законодавчі матеріали з історії військових поселень 

російської армії в Укррїні XIX ст. в рамках розглядуваного корпусу, 

проаналізувала В.Л. Цубенко» (с. 15). Не вдаючись до поглибленої дискусії й 

незважаючи на недоречну стилістику викладу, запитаємо: як названі автори 

могли належним чином «виявити», «проаналізувати» та «систематизувати» 
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означені аспекти, коли їх студи в кількісному вимірі становлять всього 

відповідно: 3, 5 і 7 сторінок?! Крім того, яке відношення праця останньої, 

присвячена XIX ст., має до теми дисертації?! 

У першому розділі також не охарактеризовано і належним чином не 

поціновано такі видання, як: «Общий хронологический указатель к 

«Полному собранию законов» т. 1-2. - СПб., 1851; Репинский Г. Указатель 

имен и фамилий, находящихся в Первом Полном собрании законов 

Российской империи (1649-1825). - СПб., 1873 та деякі інші. 

Наскільки вони стали корисними чи взагалі непотрібними в науковому 

пошуку О.С. Ніколайчука?! 

Не використано: Ткач А.П. Історія кодифікації дореволюційного права 

України. - К., 1968, а також методологічні статті у зб. «Проблеми 

правознавства» різних років у контексті порівнянь загальних законотворчих 

процесів у Росії та Україні. До того ж фахівець з історії українського права 

А.П. Ткач застосовував абревіатуру «ПСЗРИ». 

Зовсім не зрозумілим для опонента при прочитанні роботи залишилось 

те, що відсутня, так би мовити, «методологічна частина» наукового пошуку. 

А вона, на наш погляд, необхідна, враховуючи специфіку даної 

джерелознавчої теми. Через таку обставину чимало проблемних питань 

опинилось поза увагою дослідника. Наприклад, навіть не пояснено 

застосування в роботі абревіатури ПЗС, причому без лапок (?!). Правда, в 

історичній російськомовній літературі існує таке написання. За радянської ж 

доби дві останні літери в «ПСЗРИ» знімались через ідеологічні причини, щоб 

зайвий раз не акцентувати увагу на імперському змістові права, 

впровадженого в Україні'. До речі в найновітнішому виданні «Енциклопедія 

історії України» (К., 2011. - Т. 8. - С. 347) зібрання законодавчих актів 

позначено скорочено так: «П.с.з.Р.и», а українська назва звучить так (по 

тексту) - Повне зібрання законів Російської імперії (вже без лапок). Крім 

того, з «методологічного» погляду, як правильно писати: «військова історія» 

(як у роботі) чи «воєнна історія» (як вважає багато фахівців)?; «завоювання», 
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«закріплення» Північного Причорномор'я та Криму Російською імперією (як 

пропонує О.С. Ніколайчук) чи «визволення», «приєднання» (як зазначали в 

радянській історіографії), або ж «анексія», «інкорпорація» (як найчастіше 

йдеться в працях сучасних дослідників)? Що то є «уніфікація українських 

земель»? чи «кінській податок для російських поміщиків»? 

Ще багато до кінця не з'ясованих методологічних питань містить 

рукопис дисертації. 

У другому розділі, на наш погляд, доволі вдало, науково обґрунтовано 

розглянуто відповідні матеріали «ПСЗРИ» в контексті інформативності 

джерела з історії участі жителів Гетьманщини в російсько-турецьких війнах 

останньої чверті XVII ст. Загалом позитивно сприймаючи і високо оцінюючи 

концепцію та зміст цього розділу, не можемо не звернути увагу на таке. 

Якщо на підставі вивчення, критичного аналізу та переосмислення 

законодавчих актів Російської імперії означеного періоду, дисертанту 

вдалося (і він наполягає на цьому!) не тільки уточнити, а значно розширити 

хронологічні рамки так званої Першої російсько-турецької війни, а саме 

1672-1681 роками, замість 1676-1681 років, як таке існувало в радянській 

історіографії, то чому б докладніше не зупинитись на цій важливій проблемі? 

Не вступити в дискусію з попередниками, дати більше пояснень і 

обґрунтувань власним підходам?! Адже на практиці виходить, що автор 

мимохідь, не замислюючись належним чином, у науковий обіг вводить нову 

концепцію (с. 29-50). ( 

Схоже стосується і Другої російсько-турецької війни, яку дисертант 

датує 1686-1700 рр., замість усталених в історичній науці 1686-1699 рр. 

Виходячи зі змісту рукопису роботи з таким твердженням чи підходом у 

принципі можна погодитись. Однак, як тоді слід сприймати рішення 

Карловицького конгресу 1698-1699 рр між Туреччиною і «Священною 

лігою» (Росія, Австрія, Польща і Венеція), де представники Англії та 

Голландії виступали в ролі посередників? 
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Як відомо, в історіографії цей міжнародний захід поціновано як акцію 

«після завершення війни». На ньому між сторонами-суперниками були 

укладені окремі мирні угоди. Більше того 24.1.1699 р. Росія уклала перемир'я 

на 2 роки з Туреччиною. Тобто бойові дії на законодавчому рівні вже тоді 

було призупинено. Незабаром цю угоду замінено Константинопольським 

мирним договором (1700). Тобто, вважаємо, треба чітко розрізняти дві 

категорії: по-перше, реальне припинення бойових дій у ході війни й 

попередні офіційні угоди про її завершення, а, по-друге, остаточне 

законодавче оформлення миру. Це і треба було б повніше й аргументовано 

пояснити О.С. Ніколайчуку. 

В такому разі, переконані, лапідарні висновки до розділу набули б 

значної вагомості, конкретної результативності, а не зводились би лише до 

констатації окремих історичних, та й то загальновідомих фактів. 

Зміст, одного з найвагоміших за обсягом, розділу III «Український 

аспект російсько-турецького протистояння у XVIII ст. у контексті 

законодавства Російської імперії» загалом не викликає принципових 

зауважень, хоча власне його назва й потребує певного стилістичного 

корегування. Так все-таки контекст який - «український» чи 

«законодавчий»?, а можливо ще й «російсько-турецький» у законодавстві? 

Потребують більш чіткого та проблематичного викладу і висновки до 

розділу, котрі, крім іншого, мають технічні й орфографічні огріхи (с. 74-160). 

Стосовно загальних висновків у кінці роботи (с. 161-164), то варто 

констатувати: вони є цілком вмотивованими, підпорядковані меті й 

завданням дослідження, мають конструктивний характер, що дозволяє 

твердити про їхнє важливе наукове значення. 

Щодо загальних зауважень і побажань звертаємо увагу на таке: 

по-перше, звичайно, підстрочні посилання в рукописі дисертації,-

регламентовані вимогами ДАК не забороняють, хоча й не заохочують до них 

авторів, але в даному випадку їх усунення (з відповідним переоформленням у 

квадратних дужках по тексту і прив'язкою до списку використаних джерел та 
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літератури в кінці), посилили б дискусійність або аргументованість 

фактичним матеріалом; отже спостерігається певна недосконалість 

оформлення праці; 

по-друге, в посиланнях на джерела, особливо це стосується 

«ПСЗРИ». На наше переконання, необхідно конкретно називати 

використаний документ, а не «глухо» зазначати окремі видання (томи). Це ж 

стосується і списку використаних джерел (с. 165-166); 

по-третє, абсолютно незрозумілою є доцільність додатків, де 

лише подані назви документів і час їх появи. Що це дає для дисертації і хіба 

вихідні дані документів тут знаходяться на своєму місці?! 

по-четверте, чимало в роботі орфографічних і стилістичних огріх, 

фактичних неточностей, невдало використаних термінів, а також проблем з 

розділовими знаками. Наприклад, на с. 101-110 таких налічується понад 

десяток. 

На нашу думку, не слід було на сторінках автореферату вміщувати ледь 

не всю використану бібліографію, яка зайняла близько 1/5 його обсягу. Чи не 

варто було б за рахунок цього посилити та розкрити виклад змісту основних 

II і III розділів, яким присвячено всього 3 сторінки?! 

Воднораз текст автореферату повністю відображає основні положення 

дисертації і дає повне уявлення про найважливіші результати проведеного 

наукового пошуку О.С. Ніколайчука. Автор має достатню кількість фахових 

публікацій з теми, яку належним чином апробував на 5 міжнародних 

конференціях. 

Отже, в результаті аналізу дисертаційного дослідження, врахувавши 

весь позитив і негатив його, а також подальші перспективи студіювання 

теми, вважаємо, що виконана робота «Гетьманщина у російсько-турецьких 

війнах за матеріалами «Полного собрания законов Российской империи», 

відповідає вимогам п.п. 9, 11 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2013 р. 

№ 567, а її автор Ніколайчук Олександр Сергійович заслуговує на 
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присудження наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 

07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні 

дисципліни. 

Офіційний опонент 
доктор історичних наук, професор, 
головний науковий співробітник відділу 
історії України середніх віків та 
раннього нового часу 
Інституту історії України НАН України О.І. Гуржій 
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ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертацію Ніколайчука Олександра Сергійовича 
«Гетьманщина у російсько-турецьких війнах за матеріалами «Полного 

собрания законов Российской империи»», подану на здобуття наукового 
ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 - історіографія, 

джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни 

Перебуваючи в одному з епіцентрів сучасного багатовекторного 

геополітичного протистояння, Україна змушена боронити свою територіальну 

цілісність, що в черговий раз нагадує українцям про необхідність виносити уроки 

з минулого. У зв'язку з цим, актуальним є вивчення історії збройних конфліктів за 

участю українських земель, серед яких особливий інтерес привертають російсько-

турецькі війни XVII - XVIII ст. Попри звернення дослідників до окремих аспектів 

цієї проблематики у різні часи, недостатнім залишається висвітлення внеску 

українського народу у перебіг зазначених збройних конфліктів. Важливим 

джерелом для вирішення цього завдання є «Полное собрание законов Российской 

империи» (далі - ПСЗ), яке містить значний інформаційний потенціал, а більша 

частина його матеріалів досі залишається неактуалізованою. Зважаючи на те, що 

дисертаційне дослідження Ніколайчука О. С. є першою спробою здійснити 

систематизацію та комплексний аналіз документів ПСЗ, які стосуються участі 

Гетьманщини у російсько-турецьких війнах останньої чверті XVII - XVIII ст., його 

актуальність та наукова новизна не викликають заперечень. 

Структура рецензованої роботи відповідає всім вимогам, які висуваються до 

написання кандидатських дисертацій. Вона складається зі вступу, трьох розділів, 

які розкривають визначені дослідником завдання, висновків, списку використаних 

джерел та літератури, а також додатків. Назви розділів не викликають принципових 

заперечень. 

У вступі автор обґрунтував актуальність, чітко окреслив об'єкт, предмет, 

хронологічні та територіальні межі дослідження, визначив теоретико-

методологічні основи роботи. Задекларовані в роботі мета, завдання, наукова 

новизна та практичне значення достатньо аргументовані. Наведені у дисертації 
Г з Щ ^ Щ З ^ " А ^ я 
! ВІД' * пА / 2<УЧ. 

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

| іменіїарадй Шйв'іІзш . , 
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положення та висновки ґрунтуються на опрацюванні значної кількості 

джерельного матеріалу, а тому є достатньо обґрунтованими. 

Перший розділ дисертації присвячений аналізу історіографії проблеми та 

характеристиці джерельної бази. Зокрема, Ніколайчук О. С. здійснив докладний 

аналіз праць юристів, визначивши основні умови, обставини та закономірності 

створення ПСЗ та наповнення його документами. Автор аргументовано довів, що 

ПСЗ насамперед створювалося як збірка діючих нормативно-правових актів, а не 

історичних джерел. 

Дисертант показав вагомий внесок української радянської дослідниці 

М. А. Литвиненко у виявленні потенціалу ПСЗ як історичного джерела, 

характеристиці його недоліків. Слід зауважити, що в зазначеному контексті 

наукова новизна дисертаційного дослідження Ніколайчука О. С. не викликає 

сумнівів, оскільки ним вперше було використано ПСЗ саме як джерело для 

комплексного та всебічного висвітлення історії російсько-турецьких війн, чого 

фактично не було зроблено раніше. 

З метою проведення максимально об'єктивного аналізу, Ніколайчук О. С. 

також опрацював значну кількість праць з історії російсько-турецьких війн, 

українського козацтва, Гетьманщини. Це дозволило перевірити та уточнити окремі 

факти і положення. При цьому він виявив низку праць, в яких взагалі не 

використовувалось ПСЗ, що додатково обґрунтовує висновки дисертанта про 

особливості застосування ПСЗ як історичного джерела. Значний відсоток 

використаних у роботі історіографічних джерел становлять публікації XIX -

початку XX ст. Опрацювання цієї групи матеріалів дало змогу дисертантові 

простежити еволюцію студіювання в цей період окремих аспектів проблематики 

дисертаційного дослідження та дозволило уникнути її суб'єктивного тлумачення. 

Цінною особливістю проведеного дослідником історіографічного аналізу є 

послідовне застосування ним двох підходів. їх суть полягає у тому, що спочатку 

дисертант проаналізував праці, в яких ПСЗ розглядається чи використовується як 

джерело, а потім привів аналіз студій, присвячених дослідженню українсько-

російського-турецького збройного протистояння останньої чверті XVII - XVIII ст., 
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акцентуючи увагу на ступені та умовах застосування ПСЗ у цих дослідженнях. 

Саме комплексне використання вищезазначених підходів дало можливість 

Ніколайчуку О. С., дотримуючись логічної послідовності, максимально повно 

висвітлити історіографію проблеми. 

Основу джерельної бази дисертації становлять документи, опубліковані в 

ПСЗ. Опрацьовуючи ПСЗ на предмет участі Гетьманщини в російсько-турецьких 

війнах останньої чверті XVII - XVIII ст., дисертант виявив 282 документи (дві 

третини з яких є указами), встановив їхні види, визначив їх кількісне 

співвідношення відносно всіх збройних конфліктів впродовж 1672-1774 рр. Автор 

простежив причини й принципи внесення та структурування документів до ПСЗ, а 

також проблеми і труднощі, що виникали у розробників у ході його створення. 

Другий розділ дисертації присвячений аналізу матеріалів ПСЗ стосовно участі 

Гетьманщини у російсько-турецьких війнах останньої чверті XVII ст. 

Ніколайчук О. С., пояснюючи незначну кількість документів в ПСЗ, які 

засвідчують участь лівобережного козацтва, навів такі об'єктивні аргументи, як 

низька активність бойових дій та порівняно невелика кількість всіх документів 

цього періоду. Втім, дисертант справедливо відзначив наукову цінність цих 

матеріалів для дослідження участі козацьких полків у війні з турками на її 

початковому етапі. Також автор прийшов до висновку, що в ПСЗ міститься важлива 

група документів, які стосуються розташування на українських територіях 

російських військ. Не дивлячись на те, що ці документи безпосередньо не пов'язані 

з українським козацтвом та не розкривають його участі у війнах з Османською 

імперією, вони, будучи достатньо чисельними, дозволяють більш об'єктивно 

визначити місце українських земель у подіях російсько-турецької війни 1672-

1681 рр. 

Дослідник, спираючись на аналіз ПСЗ та різних груп документів і літератури, 

здійснив спробу розв'язати проблему датування початку війни 1672-1681 рр., у 

ході чого окреслив основні вектори та особливості реалізації московської політики. 

Також автор проаналізував документи, що засвідчують дипломатичні кроки 

Московської держави при організації та проведенні Чигиринських походів 1677-
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1678 рр. Дисертант встановив ряд розбіжностей у працях наступних істориків, які 

використовували ПСЗ для опису взаємин запорожців з російською владою. 

Ніколайчук О. С. проаналізував ПСЗ стосовно наявності документів про 

участь Гетьманщини у наступній російсько-турецькій війні 1686-1700 рр. Зокрема, 

ним було виявлено чисельну групу джерел, які висвітлюють два українсько-

російські військові походи на Крим протягом 1687-1689 рр. Автор прийшов до 

висновку, що перший похід фактично був невдалим. Одним з аргументів на 

підтвердження цьому він справедливо вважає перекладання росіянами вини за 

невдалий похід на І. Самойловича, відсторонення його від гетьманства, з 

наступним обранням на посаду гетьмана генерального осавула І. Мазепи, що 

відображено у низці документів ПСЗ. 

Дисертант простежив, що стосовно другого походу здебільшого наводиться 

інформація про зобов'язання Гетьманщини щодо забезпечення російських військ 

харчами та кіньми, утримання системи укріплень у належному стані. Також в 

окремих указах відзначено високий рівень бойової майстерності та відвагу 

лівобережних козаків, проявлені в боях. Автором встановлено, що в ПСЗ досить 

об'єктивно подані результати другого Кримського походу, зокрема й такі причини 

його невдачі, як нестача води, фуражу, спалення степу. Ніколайчук О. С. також 

знайшов підтвердження в окремих документах ПСЗ інформації стосовно взаємодії 

російсько-українських військ у ході Азовсько-Дніпровських походів та визначив, 

що цей період війни з 1690 р. по 1695 р. представлений документами значно гірше. 

У третьому розділі дисертант дослідив джерела з історії участі Гетьманщини 

в російсько-турецьких війнах XVIII ст. Зокрема автор, аналізуючи збройний 

конфлікт 1710-1713 рр., прийшов до висновку, що в ПСЗ він представлений значно 

меншою кількістю документів, порівняно з іншими російсько-турецькими війнами. 

Серед аргументів, що пояснюють таку ситуацію, Ніколайчук О. С. логічно називає 

невелику кількість всіх матеріалів за період цієї війни в ПСЗ та невеликий масштаб 

бойових дій, окрім Прутського походу російської армії 1711 р., поразку в якому 

Росія намагалася всіляко виправдати. Незважаючи на те, що українці в зазначеному 

поході воювали за обидва боки, в документах згадок про це немає, що дисертант 
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вмотивовано пояснює небажанням російської влади акцентувати увагу „а активній 

боротьбі українців за звільнення власних земель від московського панування. 

Вивчаючи документи, що висвітлюють причини вступу Росії у війну з 

Османською імперією, здобувач визначив, що однією з найголовніших причини 

було українське питання та виявив ряд надуманих звинувачень на адресу 

запорожців, про підстави яких в інших джерелах та працях фактично не згадується. 

Також дисертант, проаналізувавши матеріали ПСЗ з історії участі українців у 

російсько-турецькій війні 1710-1713 Р Р „ аргументовано довів, що саме вони 

знаменували появу законодавчих матеріалів, які регулювали розташування на 

українських територіях російських військ, їх забезпечення фінансами та 

продовольством за рахунок Гетьманщини. 

Ніколайчук О. С„ визначаючи місце українських земель у російсько-турецькій 

війні 1735-1739 рр„ з'ясував, що в ПСЗ цей конфлікт представлено найбільшим 

корпусом документів. Здобувач зокрема встановив, що зазначені матеріали ще не 

використовувалися дослідниками достатньою мірою та демонструють один із 

головних недоліків ПСЗ - його неповноту. Здебільшого ці документи містять 

відомості про особливості забезпечення російської армії порохом, фуражем, 

провіантом, тягловою єилою та транспортом, а також регулюють торгівлю в умовах 

війни. Чисельність матеріалів автор логічно пояснює тим, що на період війни 

припало зростання кількості джерел, які показують значення України як тилової 

бази під час бойових дій, будівництво Української лінії та формування 

ландміліцейських військ, наголошуючи, що ці процеси проходили за активної 
участі українців. 

Разом з тим дисертант виявив в ПСЗ порівняно нечиссльну групу документів, 

які безпосередньо висвітлюють історію лівобережного козацтва та слобідських 

козацьких полків, а також процес закріпачення старшиною наддніпрянських 

козаків. На основі аналізу цих та інших документів автор прийшов до висновку, що 

українське козацтво продовжувало існувати як серйозна військова сила, без якої 

російське командування не бачило можливим завоювання Північного 

Причорномор'я та Криму. З іншого боку, Ніколайчук О. С. справедливо зауважив 
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що мінімальна кількість документів у ПСЗ, які висвітлюють участь українців у 

бойових діях свідчить про зменшення на середину 30-х рр. XVIII ст. ролі 

українських збройних сил. Причиною цьому стали занепад козацьких господарств, 

що зумовило зниження боєздатності козацьких полків, підвищення ролі 

регулярних військ та поступова інкорпорація України до загальнодержавної 
структури Російської імперії. 

Досліджуючи матеріали ПСЗ з метою встановлення місця Гетьманщини в 

російсько-турецькій війні 1768-1774 рр., дисертант прийшов до висновку, що 

найбільш чисельна група документів, присвячених цьому питанню, розкриває роль 

українських земель в якості тилової бази російської армії. Зокрема, 

Ніколайчук О. С. виявив матеріали, що висвітлюють особливості забезпечення 

армії матеріальними та фінансовими ресурсами, оподаткування та експорту 

продовольства в період війни, впорядкування поштового сполучення, перевезеннях 

армійських вантажів, залучення українських артилерійських майстрів, утримання 

полонених турків, будівництва Дніпровської лінії, комплектування 

ландміліцейських полків та їх реформування в регулярні підрозділи. Автор 

простежив, що всі вищезазначені аспекти забезпечення лягали переважно на плечі 

українського населення Гетьманщини. Таку особливість дисертант пояснює, як і 

при аналізі попередньої війни, поступовою ліквідацією автономії Гетьманщини та 

остаточним включенням її до складу російської військової системи. До того ж, 

військові частини та армійські магазини дислокувалися саме на українських 

землях, оскільки останні знаходилися найближче до театрів військових дій у 

Північному Причорномор'ї, Криму та Молдові. 

Загалом, у ході роботи з ПСЗ, Ніколайчук О. С. виявив ряд неточностей у 

текстах, алфавітних покажчиках, помилки в датуванні, залучення незаконодавчих 

за своєю суттю документів тощо. Верифікуючи цю інформацію з іншими 

публікаціями джерел та збірниками документів, окремі з яких містять законодавчі 

акти, опубліковані в ПСЗ, та ті, що лише згадуються в ньому, а також уточнюючи 

отримані відомості з літописами та мемуарами, дисертантові вдалося створити 
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максимально об'єктивну картину участі Гетьманщини у російсько-турецьких 

війнах останньої чверті XVII - XVIII ст. 

Висновки, до яких прийшов автор у своїй роботі є обґрунтованими, логічними, 

розкривають поставлені мету і завдання дисертації та на достатньому рівні 

передають узагальнені результати проведеного дослідження. Опубліковані праці та 

автореферат Ніколайчука О. С. достатньою мірою розкривають зміст роботи, а 

головні положення дисертації мають належну апробацію. 

Акцентуючи увагу переважно на позитивних сторонах роботи, вважаю за 

доцільне також звернути увагу на окремі недоліки, з метою їх врахування при 

подальшій розробці наукової теми: 

- При здійсненні історіографічного аналізу, дисертанту варто було б більше 

акцентувати увагу на хронологічному принципі викладу матеріалу, чіткіше 

окреслити періодизацію, а також розширити відомості про дослідників XIX ст., 

показати причини, що зумовили студіювання ними ПСЗ. Доречно було б також 

залучити неопубліковані архівні матеріали; 

- Слід дати більш повну характеристику іншим (окрім ПСЗ) групам 

використаних джерел та літератури, показати їх значення для всебічного 

висвітлення теми дисертації; 

- Висновки в кінці параграфів та розділів повинні бути більш повними, 

структурованими та узагальнюючими; 

- Варто уважніше вичитати роботу, з метою усунення друкарських помилок, 

стилістичних та граматичних недоречностей; 

- З метою доведення досить актуальної проблеми до широкого наукового 

загалу, доречним було б розширити географію апробації результатів дослідження 

в межах України чи зарубіжжя. 

Втім, незважаючи на вказані недоліки, представлена дисертація підготовлена 

на достатньому науково-теоретичному рівні, є самостійним і завершеним науковим 

дослідженням, результати якого, безперечно, знайдуть належне теоретичне й 

практичне застосування. 
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На підставі вищезазначеного вважаю, що дисертація Ніколайчука Олександра 

Сергійовича відповідає вимогам пп. 9, 11 «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 

2013 р. № 567, а її автор заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

історичних наук за спеціальністю 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та 

спеціальні історичні дисципліни. 

Офіційний опонент: 
кандидат історичних наук, 
старший науковий співробітник, 
провідний науковий співробітник 
науково-дослідного відділу «Музей історії 
Української Православної Церкви» 
Національного історико-етнографічного 
заповідника «Переяслав» А. В. Кузьменко 
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