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Кочергін І.О. 
ПРЕЗЕНТАЦІЯ АКАДЕМІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ З ІСТОРІЇ 

УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА У НАЦІОНАЛЬНОМУ 
ГІРНИЧОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

 
28 листопада 2007 року у Народному музеї історії ім. О.М.Поля 

Національного гірничого університету відбулася презентація двотомної 
монографії „Історія українського козацтва”, виданої у видавничому домі „Києво-
Могилянська академія”. Монографія є колективною, в ній представлені 
дослідження 33-х провідних фахівців історії козацтва з різних куточків України 
від аспірантів до докторів наук. З посеред авторів цього фундаментального 
видання на презентації були присутні: директор науково-дослідного Інституту 
козацтва, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН 
України Тарас Чухліб; професор Національного університету „Києво-
Могилянська академія” доктор історичних наук Юрій Мисик; виконавчий 
директор ГО „Інститут суспільних досліджень”, директор Нікопольського 
регіонального відділення НДІ козацтва Владислав Грибовський. 

Презентацію монографії відкрила заслужений професор Національного 
гірничого університету, директор Дніпропетровського відділення НДІ 
козацтва Інституту історії України НАН України Ганна Швидько. Привітавши 
присутніх з виданням книги, в якій висвітлюється багатогранна історія 
українського козацтва, вона висловила подяку гостям за багаторічну 
співпрацю, що дало змогу досягти помітних результатів у вивченні історії 
української держави. 

Після вступного слова Ганни Швидько перед учасниками презентації свої 
бойові навички продемонстрували хлопці з молодіжного клубу „Спас-штурм”, 
а після них про гуманітарну роботу в НГУ говорив проректор Ю.Т.Хоменко. 

Згодом слово взяли упорядники книги. Вони коротко ознайомили 
присутніх з її змістом. 22 розділи містять історіографію та джерельний аналіз, 
аналіз виникнення і генезис козацької верстви, політичний світогляд і 
військову організацію козацтва, його відносини з православною церквою та 
міжнародні відносини, правові традиції та геральдику, історію слобідського, 
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дунайського козацтва і козацтва Кубані, а також багато інших цікавих сторінок 
з історії українського козацтва до наших днів.  

Першим виступив Т.Чухліб, який висловив задоволення від того, що 
керівництво НГУ (на презентації від імені ректорату був присутній проректор 
Ю.Т.Хоменко) приділяє чималу увагу вивченню суто гуманітарних проблем, 
зокрема, історії українського козацтва. В своєму розлогому виступі він розказав, 
про роботу над монографією, підготовку її до видання, про перспективи 
подальшої роботи. Для створення монографії проводилася копітка робота в 
багатьох архівних установах України, Польщі, Росії, Німеччини, Швеції, навіть 
Канади. Цією книгою автори продемонстрували нові тенденції і підходи до 
вивчення козацької минувшини, але при цьому вони не зрікаються досвіду своїх 
попередників: М.І.Костомарова, Д.І.Яворницького та інших. Т.Чухліб зазначив, 
що упорядники книги в ніякому разі не намагаються героїзувати козацтво. 
Навпаки вони аналізують історичні поразки, яких зазнало козацтво: 
Берестейська битва, Полтавська битва тощо. Упорядники прагнули до того, щоб 
читач книги замислився над багатьма питаннями, пов’язаними з українською 
державністю. Чому в період Руїни в України одночасно керувало декілька 
гетьманів? Чому українці тривалий час українці не спромоглися утворити 
власної держави? Та багато інших питань.  

Приємно, що на цьому робота над книгою не завершується. Т.Чухліб 
запевнив, що на нас чекає ще й третій том, в якому будуть розділи, які не 
увійшли у перші два томи. 

Далі слово взяв професор Ю.А.Мицик. Він зазначив, що представлена 
книга на даний час є останнім словом у вивченні історії українського козацтва. 
Порадів з того, що козацька проблематика стає важливою складовою в 
сучасному державному будівництві. У 2007 р. видано указ президента України 
про відзначення 300-річчя полтавської битви, що є позитивним фактом. 

Присутні на зустрічі почули ще виступи директора видавничого дому 
„Києво-Могилянська академії” Віри Йосипівни Соловйової, Владислава 
Грабовського, які розповіли про складні і приємні моменти роботи над книгою. 

В цілому ж монографія на тлі висвітлення подій з історії козацтва, дає 
широке історичне обґрунтування сучасності. Тому презентація цієї книги є 
визначною подією в науковому житті, зокрема, і житті української держави в 
цілому. 

 
При підготовці повідомлення використано матеріали інформаційно-

аналітичного центру НГУ 


