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ОБ’ЄКТ:  козацький зимівник, слобода 

Вольностей війська Запорозького та 

південної Гетьманщини . 

ПРЕДМЕТ:  реакція зимівників та слобід на 

інкорпорацію Російською імперією. 

МЕТА:   комплексне дослідження 

колонізаторської і господарської візії 

козацьких зимівників та слобід на 

території Буго-Дніпровського межиріччя в 

умовах інкорпорації Російською імперією 

на основі зібраних та систематизованих 

джерел . 

ДЖЕРЕЛЬНО-ІСТОРІОГРАФІЧНА БАЗА 

Складається з 48 джерел, що 

залучають широку історіографічну та 

джерельну базу, серед якої 

матеріали монографій, наукової 

періодики та першоджерела 

Кіровоградської та Одеської області.  
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В УМОВАХ ІНКОРПОРАЦІЇ РОСІЙСЬКОЮ ІМПЕРІЄЮ 

встановлений на складеній нами 

карті показав, що загалом вони 

відтворюють лінії торговельних 

шляхів, які були основними 

артеріями збуту продукції.  
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ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ БУГО-

ДНІПРОВСЬКОГО МЕЖИРІЧЧЯ  КІНЦЯ 

XVIII СТ. в умовах інтенсивної 

колонізації і конкуренції 

характеризувалися першочерговим 

приведенням людей (створення 

слобід), а не залученням капіталу 

(створення зимівника).  
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У ПОЛІТИЦІ УНІФІКАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-

ПРАВОВОГО СТАТУСУ НАСЕЛЕННЯ 

ПІВДЕННОЇ ГЕТЬМАНЩИНИ ТА  

ЗАПОРОЖЖЯ Російська імперія 

вдавалась до заміни козаків іншими 

іррегулярними частинами. 

Строкатий процес нівелювання та 

уніфікації прослідковуємо на основі 

записів Херсонської духовної 

консисторії Державного архіву 

Кіровоградської та Одеської 

ЧИСЕЛЬНИЙ СКЛАД ЗИМІВНИКІВ  
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Фрагмент “Економічної карти Буго-Дніпровського 

межиріччя  середини  XVIII ст.” 

КОЗАЦЬКИЙ ОПІР ІНКОРПОРАЦІЇ  

РОСІЙСЬКОЮ ІМПЕРІЄЮ в деяких 

районах був спричинений 

запровадженням торгового ембарго 

та створенням “присутственніх мест” 

російської адміністрації. На 

складеній карті можемо відстежити 

тенденцію розміщення таких постоїв 

та основні 

райони 

повстань 

ВИСНОВКИ: значення спадщини козацької колонізації в контексті капіталістичного розвитку півдня 

України XIX ст. полягало у формуванні поселенських традицій, що ставали оптимальною  формою 

освоєння Півдня та модератором швидкого економічного розвитку, всупереч урядовій політиці на 

впровадження кріпосного права та феодального устрою. Свої судження могли нагоду апробувати 

на XXXVII Міжнародній краєзнавчій конференції молодих учених у м.Харкові та  ХХVI Міжнародній 

інтернет-конференції (м.Вінниця). 

Фрагмент карти “Козацький зимівник в умовах інкорпорації 

Російською імперією XVIII—середини XIX ст.” 

МЕТОДИ: СИСТЕМНИЙ СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗУ СИНТЕЗУ КАРТОГРАФІЧНИЙ 

Поміщицькі  
селяни  
і дворові 

Козаки та інші 
воєнізовані 
групи  
населення 


