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є лише науковою базою, спрямованою на ті ж самі результати – збереження та 
поліпшення здоров’я населення.  

Отже, історико-медичне краєзнавство сьогодні – органічний напрям 
краєзнавства, який треба проводити з дотриманням загальнонаукових та 
конкретно-історичних методів. Історико-медичне краєзнавство покликане 
вивчати всі аспекти охорони здоров’я у ретроспективі, формуючи цілісне 
уявлення про процес розвитку всіх складових охорони здоров’я у регіоні. 
Втілюватиметься це через вивчення історико-медичного краєзнавчого фонду 
того чи іншого регіону, історію окремих установ, вивчення персоналій медиків, 
науковців, громадських діячів, які працювали в охороноздоровчій сфері тощо. 
Одна з нагальних потреб істориків, які студіюють медичне краєзнавство, – 
популяризація цих знань серед громадськості. 

Студіюючи медичне краєзнавство, треба надалі визначитися з 
методологією медичного краєзнавства і зорієнтувати дослідників, якими 
методами їм потрібно оволодіти. Окрему увагу треба приділити медичному 
краєзнавству в освітянстві, адже наукова та освітня діяльність деяких медичних 
закладів України до сьогодні ґрунтовно не вивчена.  
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СОВРЕМЕННАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ  
САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УКРАИНЕ 

 
Изучение истории сахарной промышленности в Украине важно и 

актуально по той причине, что сахарное производство длительное время 
сохраняло экономическое первенство в комплексе отраслей пищевой 
индустрии, а сахар относился к наиболее значимым предметам экспорта. 
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Историография сахароварения возникает в конце ХІХ века, изучение 
истории промышленности было признано актуальным в советский период и 
продолжено после обретения Украиной независимости: методологическое и 
идеологическое реформирование украинской исторической науки отозвалось 
восстановлением исследовательского интереса к проблемам отрасли. 

С конца 70-х гг. ХХ века различные аспекты развития сахарной промыш-
ленности Украины стали объектом исследований Л. Э. Раковского [1]. Следуя 
установившейся методологической традиции, ученый связал становление 
свеклосахарного производства с развитием капиталистического рынка, а 
проблемы отрасли рассматривал в контексте истории модернизации пищевой 
промышленности. 

Доказательством того, что исследования вышли на новый уровень, стала 
успешная защита Л. Э. Раковским в 1995 году докторской диссертации [2]. 
Сохранив сформированный в советский период подход к изложению 
материала, автор преуспел в освещении вопросов, работа над которыми ранее 
была затруднена вследствие ограниченной тематической комплементарности 
общепринятой методологической базы. Широкое использование исследо-
вателем методов социальной истории имело, несомненно, положительное 
значение. Так, обратившись к теме создания и функционирования промышлен-
ных синдикатов, автор не ограничился рассмотрением экономической состав-
ляющей названных структур, но обозначил также влияние субъективных 
факторов на процесс их создания [3]; говоря об особенностях общественно-
политических условий, в которых происходило становление отрасли, автор 
связал их с изменениями, затронувшими определенные социальные группы 
(технический персонал предприятий сахаросвекольного комплекса, буржуазию 
и т.д.) [4].  

Кроме того, Раковский Л. Э. издал ряд статей, посвященных хозяйст-
венной деятельности известных сахарозаводчиков [5], а также не обошел своим 
вниманием авторов, чьи изобретения, существенно упростили производст-
венный процесс [6], что свидетельствует в пользу тезиса о социально 
ориентированном характере работ исследователя. 

Интерес к социальной проблематике отличает также работы Бурав-
ченко Р. В. Сосредоточившись на изучении исторических условий становления 
и развития сахарной промышленности в Украине, исследователь обозначил 
принципы государственной политики в отношении отрасли [7], выделил 
основные этапы технического переоснащения предприятий [8], обратился к 
проблеме ценообразования на сахарно-рафинадную продукцию [9]. 

Формирование и развитие сахарного промышленного комплекса в 
Украине, а также функционирование рынка сахара, стало предметом исследо-
ваний Довжука И. В.[10].  

Работы Марцинишин Г. Б. по истории сахарной промышленности 
отличает умение помещать реалии производственного процесса в их историко-
экономический контекст [11]. 
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Вопросы строительства и функционирования сахарных заводов на 
территории Левобережной Украины в ХІХ – начале ХХ века были подробно 
рассмотрены с исследовании В. В. Олянич [12]. 

Краткая историческая справка по истории сахароварения в ХVIII – 
ХІХ вв. в Украине дана В. Скиртачем в статье с одноименным названием [13]. 

Значительная исследовательская работа была проделана Н.Н. Моска-
люком при подготовке монографии по истории обрабатывающей промышлен-
ности Украины [14]. Выход в свет названной работы вызвал широкий резонанс, 
обусловленный общим ожиданием появления обобщающих трудов по истории 
промышленного развития страны. Сетуя, вслед за рецензентами [15], на 
неполноту охвата, идущую вразрез с заявленной темой, и несовершенство 
справочного аппарата, следует в целом положительно охарактеризовать работу, 
отметить ее научно-практический потенциал. 

Таким образом, современная украинская историография сахарной 
промышленности достаточно обширна и требует дальнейшего углубленного 
изучения. 
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ПОЛЬОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБЩИН СТАРОВІРІВ-БЕЗПОПІВЦІВ 
ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА КРАЄЗНАВЧИХ СТУДІЙ В УКРАЇНІ  

(З ДОСВІДУ РОБОТИ НА ЖИТОМИРЩИНІ) 
 

Старообрядництво, що є багатовіковим релігійним, культурним, соціаль-
ним рухом, помітно вплинуло на формування історико-етнографічної та 
конфесійної карти України. Значення старообрядницької культурної спадщини 
у вивченні історії важко переоцінити. Установка старообрядців «не зраджувати 
старовині», зберігати заповіти «древнього благочестя», «апостольської віри» 
примушувала їх бути суворими і принципово консервативними. У середовищі 
старообрядців виявилося можливим збереження аж до XXІ ст. тих культурних 
традицій, які мала Московська Русь середини XVII ст. Вони стали своєрідним 
оазисом історії [2]. Старообрядництво представляє інтерес для дослідників, які 
опікуються як історією, релігієзнавством, філософією, археографією, так і 
багатьма галузями культури – іконописом, літературою, мовою, співом та ін. 

Станом на 1 січня 2013 р., тільки згідно офіційних даних Державного 
департаменту у справах національностей та релігій на території України діють 
74 старообрядницькі громади. Вони функціонують в Автономній Республіці 
Крим, а також у таких областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, 
Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, 




