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Від часу набуття незалежності України в наукових колах значною мірою 

активізувався інтерес до предметного вивчення окремих етнічних спільнот, які 

населяли Прутсько-Дністровське межиріччя на різних етапах його історичного 

розвитку. Відповідно в історіографії сформувалася наукова галузь по 

дослідженню Бессарабії - конгломератного краю, етносоціальну структуру якої 

тривалий час розглядали під кутом ідеологічної тенденційності. Не 

виключенням був і період першої половини XIX ст., коли у результаті 

масштабних етнічних міграцій відбулися суттєві зміни у соціальній структурі 

та суспільних відносинах. Тому враховуючи піднесення в незалежній Україні 

історичної регіоналістики, необхідність поглибити наукові дослідження 

Бессарабії (історичної області, де проживала й значна частина українців) 

відповідно до сучасних інноваційних вимог вітчизняної історичної науки, 

потребу переосмислення з даної проблеми здобутків історіографії XIX-

початку XX ст., та загалом відсутність наукових системних робіт щодо аналізу 

комплексних змін етнічної та соціальної структури жителів окресленого 

регіону, безперечно, обрана тема дослідження є актуальною для сучасної науки. 

Актуальність теми підсилюється важливістю визначення проявів 

етносоніальності на регіональному рівні, розкриттям особливостей 

соціокультурних трансформацій на бессарабських землях упродовж першої 

половини XIX ст. 



Структура дисертаційної роботи, на нашу думку, загалом вдала і 

відображає основні аспекти досліджуваної проблеми. Назви розділів 

відповідають змістові та головним завданням дисертації. 

Варто відзначити, що у вступі дисертації належно обгрунтовані 

актуальність теми, мета і дослідницькі завдання, хронологічні та територіальні 

межі, наукова новизна, апробація одержаних результатів та інші параметри 

наукового значення згідно з вимогами ВАК України до дисертаційних робіт. 

При визначенні наукової новизни дисертантка цілком слушно вказала, іцо 

вперше у вітчизняній історичній науці здійснено узагальнююче дослідження 

трансформації етносоціальної структури населення Бессарабії у першій 

половині XIX ст. Зокрема, детально проаналізовано динаміку чисельності 

єврейської етнічної спільноти та визначено коефіцієнт присутності інших 

основних етнічних спільнот у розрізі повітів і міст регіону. Загалом за 

хронологічними межами (1812-1856рр.), змістом об'єкту й предмету та 

науковою новизною вивчення, систематизацією, узагальненням значного 

фактичного матеріалу та його наукового осмислення на основі інноваційних 

технологій дане дослідження цілком відповідає суті кандидатської дисертації. 

Не викликає суттєвих заперечень запропонована й реалізована автором 

структура дисертації (три головні розділи з відповідними 8 підрозділами), яка 

дозволила повною мірою виконати поставлену мету й завдання роботи, 

всебічно та комплексно розглянути окреслену тему дослідження та її головні 

проблеми. 

У першому розділі дисертантка зробила ґрунтовний аналіз історіографії 

та джерельної бази дослідження. Відмінною рисою дослідження є широке 

використання архівних матеріалів, зокрема неопублікованих. С.Б.Кузьміна 

опрацювала фонди трьох архівів: Національного архіву Республіки Молдова 

(НАРМ), Державного архіву Одеської області (ДАОО), комунальної установи 

«Ізмаїльський архів» (КУІА). Важливим є те, що огляд архівних джерел (140 

позицій) є системно й концептуально представленим, а не просто 

констатованим. Окрім того, значним позитивом є широке залучення таких 

об'єктивних джерел, як «Полное собрание законов Российской империи», 



«Полный хронологический сборник о евреях» та різних статистичних збірників 

того часу. Проте є можливості на перспективу розширювати і поглиблювати 

джерельну базу з даної проблематики за рахунок опрацювання фондів 

Державного архіву Чернівецької області, фондів бібліотек Росії, Молдови, 

Румунії та інших європейських країн. 

Дисертантка аналізує історіографію проблеми, вдало відзначаючи 

популяризацію регіонального підходу при дослідженні Бессарабії, а також 

зіставляє полярні погляди молдавських та румунських істориків щодо 

етногенезу молдован. У цілому, представлена в підрозділі історіографічна 

література є різноманітною і достатньо репрезентативною. 

У другому розділі ґрунтовно проаналізовані основні хвилі міграційного 

руху на бессарабські землі із території Західної та Центральної Європи, 

Османської та Російської імперій (розділ 2.1); розглянуто динаміку етнічної 

палітри досліджуваного регіону (розділ 2.2). Аргументовано доведено, що в 

етноструктурі Бессарабії упродовж першої половини XIX ст. спостерігалося 

загальне зростання частки іноетнічних груп. 

Аналіз поліетнічного складу населення Бессарабії в першій половині 

XIX ст. та характеристика галузево-професійної зайнятості жителів краю в 

залежності від їхньої етносоціальної приналежності зосереджено в третьому 

розділі дисертаційного дослідження. Детально тут розглянуто особливості 

соціального поділу населення та сфери зайнятості бессарабського дворянства, 

православного духовенства, міщан та купецтва, царанів та інших груп сільських 

жителів Бессарабії. Автором дисертаційного дослідження обґрунтовано 

твердження на основі архівних та статистичних матеріалів щодо специфіки 

системи оподаткування, яка залежала від етносоціальної приналежності особи. 

Висновки до дисертації ґрунтовні й чітко сформульовані. Органічними 

варто вважати й додатки до дисертації, які є важливим допоміжним засобом, 

що унаочнює викладений матеріал. 

Відзначаючи цінність викладеного у дисертації матеріалу та високий 

фаховий рівень її виконання вважаємо за потрібне висловити автору окремі 

зауваження та пропозиції. 



По-перше, для розширення джерельної бази дисертації можна було б 

додати справи фонду Бессарабської державної палати Національного архіву 

Республіки Молдови (Ф.134), які містять списки про міщан великоросійського 

товариства та іноземних станів; відомості про жителів, записаних по ревізії 

1835 p., які прийшли з інших населених пунктів Бессарабської області 

Російської губернії та із-за кордону; ревізькі списки про міщан 

старообрядницького і шляхетського товариств. А також матеріали фонду 

Головного статистичного комітету Новоросійського краю (Ф.З) Державного 

архіву Одеської області, зокрема відомості про народонаселення 

Новоросійського краю по 9-ому народному перепису; про стан державних сіл, 

які належать відомству Державного майна в Новоросійському краї. 

ГІо-друге, при аналізі етносоціальної структури населення Бессарабії 

варто було б для порівняння в плані перспективи розвитку використати 

матеріали «Всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года (том 

«Бессарабская губерния»), як більш-менш об'єктивне статистичне джерело. 

По-третє, характеризуючи статистичні відомості щодо чисельності 

старообрядницького населення в Бессарабській області та називаючи населені 

пункти, де проживали старовіри, можна було б згадати і села Куничне, 

Покровка Сороцького повіту та Грубне, Білоусівка, Вітрянка Хотинського 

повіту, населені старообрядцями-поповцями (липованами). До прикладу, у 

с. Грубному на середину 30-хрр. XIX ст. вже проживало близько 260 

представників цієї секти, й в селі Вітрянці вони заснували навіть чоловічий 

монастир. 

ГІо-четверте, у додатку А.2.5. «Склад населення німецьких колоній, за 

походженням» (1827р.) варто було б зазначити колоністські округи, до яких 

входили зазначені колонії. 

Однак зазначені вище зауваження ні в якій мірі на применшують 

загального позитивного враження від дисертації й суттєво не впливають на 

високий науковий рівень рецензованого наукового дослідження. Дисертаційна 

робота за своїм змістом не тільки збагачує історико-археографічну базу 



історичної науки, а й стимулює подальші дослідження минулого бессарабських 

земель. 

Основні положення роботи знайшли достатньо повне відображення в 

авторефераті дисертації, 12 наукових публікаціях авторки, 5 з яких - у 

провідних фахових виданнях, внесених до переліку ВАК України, 2 - в 

іноземних виданнях. Публікації відповідають змістові представленого до 

захисту дисертаційного дослідження, встановленим вимогам і свідчать про 

самостійність наукових здобутків С.Б.Кузьміної. 

У цілому дисертаційне дослідження Кузьміної С.Б. «Трансформація 

етносоціальної структури населення Бессарабії (перша половина XIX ст.)» є 

завершеною працею, результати якої мають суттєве теоретичне і практичне 

значення для історичної науки. Робота відповідає вимогам ВАК України, а її 

авторка Кузьміна Сніжана Борисівна - заслуговує на присудження наукового 

ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 - всесвітня 

історія. 


