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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Одну із ключових ролей в історії України відіграє річка 

Дніпро. У її долині проходили інтенсивні процеси творення, руйнації і 

трансформації державних утворень та ідентичностей народів. З нею нерозривно 

пов’язаний етногенез українців, формування їх національної самосвідомості та 

становлення етносу як незалежного, самостійного, суверенного політичного 

суб’єкту. У ХХ ст. відбулися докорінні зміни її ландшафту через реалізовану урядом 

гідроенергетичну програму. Створення шести великих водосховищ зумовило 

кардинальну трансформацію місцевої соціокультурної сфери з її екологічно-

економічною базою. 

Нині в суспільстві ведуться складні дискусії з приводу каскаду водосховищ на 

Дніпрі. Частина населення воліє повернути минулий стан речей шляхом спуску 

водоймищ. Їх опоненти агітують за частково скориговані радянські плани 

розширення економічного потенціалу гідротехнічних споруд на водотоці шляхом 

спорудження нових об’єктів. На основі конкуренції цих течій суспільної думки 

формуються державні програми та громадські ініціативи з покращення загального 

стану басейну річки. Для забезпечення їх джерельною та науково-методичною 

базою варто проаналізувати вплив гідроенергетичної програми Дніпра на різнобічну 

трансформацію українського Придніпров’я у межах історичного дослідження.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана в межах плану науково-дослідної роботи кафедри історії та культури 

України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди» – «Суспільно-політичні трансформації в Україні ХІХ – 

початку ХХІ ст.» (номер державної реєстрації: 0118U003849). 

Мета дослідження: вивчити процеси комплексної трансформації українського 

Придніпров’я в контексті гідроенергетичного освоєння Дніпра кінця ХІХ ст. – 1980-

их рр. 

Завдання роботи: 

– з’ясувати стан наукової розробки теми, виокремити та проаналізувати її 

джерельну базу; 

– встановити витоки та особливості реалізації гідроенергетичного освоєння 

українського Дніпра в господарсько-політичному та законодавчому 

контекстах; 

– визначити економічно-екологічні трансформації Придніпров’я та їх 

внутрішні суперечності; 

– прояснити соціокультурні перетворення Наддніпрянщини в міграційно-

демографічній, архітектурно-будівельній, культурно-ландшафтній, 

пам’ятко-охоронній сферах; 

– окреслити недостатньо вивчені аспекти теми, напрямки майбутніх 

дослідницьких пошуків. 

Об’єкт дослідження: сукупність економічного, екологічного та 

соціокультурного вимірів у реалізації гідроенергетичної програми на Дніпрі 
кінця ХІХ ст. – 1980-их рр.  
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Предмет дослідження: процеси комплексної трансформації українського 

Придніпров’я у контексті гідроенергетичного освоєння річки кінця ХІХ ст. – 1980-

их рр. 

Територіальні межі роботи здебільшого окреслені теперішніми 

адміністративними кордонами восьми областей, які прилягають до водосховищ 

українського Дніпра (за течією водойми – Київська, Чернігівська, Черкаська, 

Кіровоградська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська). Адже вони 

пов’язані відносно єдиним суспільно-політичним, екологічно-економічним та 

соціокультурним простором, який історично тяжіє до великої річки. Головний 

акцент у ході розробки запропонованої теми зроблено на зонах затоплення, 

підтоплення, обвалення берегу та доприселення населення, оскільки на цих 

територіях урядова гідроенергетична програма позначилася найбільше. В окремих 

випадках доводилося виходити за наведені вище рамки вслід за розширенням 

впливу головного водного джерела на інші території через штучні канали, лінії 

електропередач, судноплавні зв’язки тощо (Крим, Донбас, Полісся).  

Хронологічні рамки дослідження в основному вкладаються в період з 

кін. ХІХ ст. і до 1980-их рр. Вибір нижньої межі зумовлений становленням 

гідроенергетичного контексту в освоєнні Дніпра (1880-ті рр. – поява перших 

невеликих гідроелектростанцій, 1891 р. – перша передача електроенергії на велику 

відстань, 1898 р. – пропозиція 4-гребельної схеми утилізації енергії порогів Дніпра). 

Верхня межа пов’язана із завершенням фактичної розбудови каскаду в 1980 р. 

(Дніпрогес-ІІ) та поступовою відмовою від нових проектів гідроспоруд на Дніпрі 

впродовж 1980-х рр. (Очаківський гідровузол). В окремих випадках, щоб 

проаналізувати передумови та наслідки досліджуваних процесів, доводилося 

виходити за наведені вище рамки. 

Методи дослідження базуються на міждисциплінарному підході, принципах 

об’єктивності, комплексності та історизму. Використано загальнонаукові (логічний, 

ілюстративний) та спеціально-історичні (періодизації, порівняльно-історичний, 

історично-генетичний) методи. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці актуальної 

наукової теми, яку в загальних рисах сформулювала (Н. В. Горло, 2007 р.), але ще не 

опрацювала вітчизняна історіографія. Автором уперше: підготовлено комплексне 

дослідження про вплив гідроенергетики на стан українського Придніпров’я 

(кін. ХІХ ст. – 1980-ті рр.); порівняно з іншими сучасними роботами суттєво 

поглиблено, розширено та структуровано історіографію власне історичних 

дніпровських студій українських науковців з акцентом на їх найбільш значимі 

системні та предметні дослідження; уведено до наукового обігу нові архівні 

матеріали (науково-дослідні напрацювання вчених по чаші Дніпровського 

водосховища та проектно-технічні документи інженерів каскаду гідростанцій); на 

основі свідчень очевидців обґрунтовано можливість подолання порогів Дніпра 

проти течії на веслах завдяки зворотному руху води, який формувався за 

дніпровськими каменями; розглянуто власне історичну історіографію (кін. ХІХ ст. – 

2019 р.) по вивченню Дніпра включно із діаспорними та зарубіжними 

дослідженнями; відображено конкуренцію водомістких галузей господарства між 

собою за воду Дніпра та із їхніми менш водоємними альтернативами; описано 
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трансформацію водного господарства безгребельного Дніпра у зв’язку зі створенням 

каскаду великих гідроелектростанцій на ньому; встановлено вагомі відмінності між 

практиками землеустрою, створення поселень та міграцією селян у кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. та другої пол. ХХ ст.; доведено відносно незначний у порівнянні із 

атеїстичною радянською політикою вплив дніпровських водосховищ на дерев’яні 

храми регіону; визначено роль водосховищ Дніпра в створенні музеїв під відкритим 

небом; простежено тяглість та розширення спектру екологічних проблем Дніпра від 

його безгребельного стану і до каскадного. Удосконалено: положення Н. В. Горло 

про правове підґрунтя відчуження земель під водосховища; дослідження Н. В. Горло 

про значення гідроенергетики в економічному обґрунтуванні великого 

гідробудівництва на Дніпрі. Набули подальшого розвитку: історичні студії по 

вивченню Дніпра; дослідження екологічного, економічного, соціального та 

культурного стану річки. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 

використання положень роботи при теоретичній розробці та практичній реалізації 

державної політики з широкого кола екологічних, економічних та соціальних 

питань, які пов’язані із басейном Дніпра.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана в ході самостійних 

дослідницьких пошуків. Публікації по запропонованій темі підготовлені особисто.  

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення дисертації 

обговорювалися на засіданнях кафедри історії та культури України ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». Також вони доповідалися на двох міжнародних, семи всеукраїнських 

конференціях та трьох круглих столах. А саме: Міжнародній науковій конференції 

«Комунікативні горизонти усної історії» (м. Переяслав-Хмельницький, 17-18 травня 

2013 р.); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

нумізматики в системі спеціальних галузей історичної науки» (м. Переяслав-

Хмельницький, 6-8 червня 2013 р.); Всеукраїнській науковій конференції «Історія 

степової України ХVII-XX століття» на вшанування пам’яті професора Анатолія 

Васильовича Бойка (м. Запоріжжя, 31 травня 2013 р.); Всеукраїнській науково-

практичній конференції «І Міждисциплінарні гуманітарні читання» (м. Київ, 

3 жовтня 2013 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«ІІІ Міждисциплінарні гуманітарні читання» (м. Київ, 6-7 червня 2014 р.); 

Всеукраїнській науковій конференції «Переяславська земля та її місце в розвитку 

української нації, державності й культури»: до 100-річчя започаткування музейної 

справи на Переяславщині; до 95-ої річниці від дня народження Героя України 

М. І. Сікорського (м. Переяслав-Хмельницький, 29 листопада 2018 р.); 

І Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми розвитку краєзнавства 

на Бориспільщині: традиції національної культури та формування етносвідомості» 

(міста Бориспіль – Вороньків, 27 листопада 2018 р.); Всеукраїнській науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Культурна спадщина і сталий 

розвиток»: З нагоди 30-ліття від заснування ДІАЗ «Стародавній Київ» (м. Київ, 

14 грудня 2018 р.); V Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих 

учених, аспірантів та студентів «Основні напрями розвитку наукових досліджень 

молодих учених» (м. Переяслав-Хмельницький, 14-15 листопада 2018 р.); Круглому 
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столі «Охорона історичних пам’яток та розвиток зеленого туризму на 

Переяславщині», (м. Переяслав-Хмельницький, 18 квітня 2013 р.); Круглому столі 

«Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті» (м. Переяслав-

Хмельницький, 16 жовтня 2015 р.); Круглому столі «Краєзнавство Переяславщини: 

дослідження, проблеми, постаті» (м. Переяслав-Хмельницький, 17 жовтня 2018 р.). 

Публікації. Результати дослідження відображено в чотирнадцяти авторських 

публікаціях: 8 – у наукових фахових виданнях, 1 – у виданні іншої держави, 5 – 

матеріали конференцій. Із фахових статей 2 надруковано у журналах, що входять до 

міжнародних наукометричних баз: 1 – Index Copernicus International, 1 – EBSCO 

Publishing, Inc., Scientifc Indexing Services. 

Структура та обсяг дисертації підпорядковані досягненню мети і виконанню 

завдань дослідження. Робота складається із вступу, чотирьох розділів, кожен із яких 

складається з трьох підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 

літератури (738 найменувань), 23 додатків. Повний обсяг дисертації становить 

346 сторінок, із них 207 сторінок – основний текст.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 
У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено об’єкт і предмет 

дослідження, сформульовано мету та завдання роботи, окреслено хронологічні межі 

й територіально-адміністративні рамки дисертації, визначено її методологічну 

основу, наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, вказано 

рівень апробації, структуру та обсяг дисертації. 

У першому розділі «Історіографія, джерела та методологія дослідження» 

охарактеризовано ступінь розробки наукової задачі, виокремлено періоди в 

історіографії її вивчення, розглянуто джерельну базу та висвітлено теоретико-

методологічні засади дослідження. 

У підрозділі 1.1 «Періодизація та стан наукової розробки проблеми» 

проаналізовано основні особливості, напрями, тенденції в розвитку дніпровських 

студій українських і зарубіжних науковців з історичних та інших дисциплін. 

На нинішньому етапі в пострадянському просторі програми 

гідроенергетичного освоєння річок стали об’єктом ґрунтовних досліджень по 

вітчизняній історії (зокрема, в Україні та в Росії). Прикметно, що їх огляди 

літератури переважно базуються на публікаціях природознавців, інженерів, 

економістів, а роботи істориків у них представлено ліченими найменуваннями. 

Наприклад, Н. В. Горло в кандидатській дисертації навела лише кілька праць 

українських учених 1990–2000-их рр., які торкаються тематики Дніпра1, а 

Є. А. Бурдін у докторській роботі обмежився згадками лише деяких радянських і 

сучасних видань по будівництву гідростанцій на Волзі та археологічному вивченню 

чаші їх водосховищ2. Наведена ситуація пояснюється міцно вкоріненою у 

                                                 
1 Горло Н. В. Спорудження водосховищ Дніпровського гідрокаскаду: соціальний та економічний аспекти (50-70-ті рр. 

ХХ ст.): дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 / Н. В. Горло; Запорізький національний ун-т 

[наук. керів. М. О. Фролов]. Запоріжжя, 2007. С. 27-28, 30-31. 
2 Бурдин Е. А. Разработка и практическая реализация планов советского руководства в сфере гидростроительства в 

1930–1980-е гг. (на примере волжского каскада гидроузлов): автореферат диссертации на соискание учёной степени 

доктора исторических наук: специальность 07.00.02 – Отечественная история / Е. А. Бурдин. – Чебоксары. 2012. – 

С. 6-7, 9. 
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суспільстві традицією переважного висвітлення подібних тем представниками 

інших дисциплін.  

Водночас, у ході науково-пошукової роботи вдалося виявити вагомий пласт 

власне історичних праць, які прямо чи опосередковано стосуються Дніпра та його 

водосховищ. Із них за комбінованим територіально-етнічним критерієм відібрано 

публікації українських істориків. Завдяки їм на основі трансформацій державних 

структур в Україні в розвитку історіографії питання виділено три основні періоди: 

дореволюційний (кін. ХІХ ст. – 1917 р.), радянський (1918–1990 рр.) та сучасний 

(1991–2019 рр.). Вони відображають зміни в панівних теоретико-методологічних 

підходах щодо вивчення великої річки. У їх межах за особливостями методики 

досліджень додатково виокремлено вісім підперіодів: 1881–1896 рр., 1897–1917 рр., 

1918–1920-ті рр., 1930–1940-ві рр., 1950–1970 рр., 1971–1990 рр., 1991–2006 рр., 

2007–2019 рр. 

У дореволюційний період підготовлено низку розвідок по окремих аспектах 

буття Дніпра (В. В. Хвойка, Ф. Г. Міщенко, П. З. Рябков, М. М. Левченко та ін.). 

Водночас у 1881–1896 рр. дніпровські студії як органічна складова історії Давньої 

Русі увійшли до наукової програми системних історично-географічних та 

регіональних досліджень київської документальної (земельно-обласної) школи на 

чолі із В. Б. Антоновичем (М. С. Грушевський, О. С. Грушевський, 

П. В. Голубовський, Д. І. Багалій, В. Г. Ляскоронський, М. В. Довнар-Запольський). 

У роботах її членів через вивчення окремих князівств та територій фрагментарно, 

але на досить високому фаховому рівні відображено погляди на природний стан 

Дніпра, його головних приток та їх берегів у ІХ – на поч. ХV ст. У них розкрито 

місце та роль водної артерії в житті суспільства. У 1897–1917 рр. на їх основі 

підготовлено узагальнюючі українознавчі праці, в яких серед іншого частково 

розглянуто Дніпро та Придніпров’я в контексті минулого всієї країни, а не лише її 

частин3. На поч. ХХ ст. за участі київського знавця старовини І. Г. Малишевського 

здійснена одна із перших спроб синтезу історії безпосередньо самої річки4.  

Отже, у кін. ХІХ – на поч. ХХ ст. зроблено перші кроки до повноцінного 

виокремлення водної тематики із ілюстративної складової загальноісторичних 

сюжетів у предмет самостійних студій. Київські вчені в межах земельно-обласної 

наукової програми заклали підвалини системного, з елементами українознавства, 

вивчення окремих складових природного стану та суспільного значення Дніпра і 

його навколишніх земель. Методика їх дослідів еволюціонувала від регіонального 

аналізу до загальнодержавного синтезу. 

У радянський період відбулося звуження методологічного інструментарію 

вчених та зміна вектору їх пошуків. На його початку (1917–1920-ті рр.) 

національно-визвольний рух, радянська політика «коренізації» та проблема 

Дніпрогесу спричинили сплеск предметних українознавчих дніпровських студій. 

Вони здебільшого зосереджувалися на висвітленні природи, культури, економіки та 
                                                 
3 Грушевський М. С. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. / Редкол.: П. С. Сохань (голова) та ін. Київ: Наукова думка, 

1991-1998; Украинский народ в его прошлом и настоящем: В 2 т. / Под ред. Ф. К. Волкова [и др.]. Санкт-Петербург: 

Тип. т-ва «Общественная Польза», 1914, 1916. 707 с.; Живописная Россия: У 8 т. / под общ. ред. П. П. Семенова. Т. 5. 

Санкт-Петербург ; Москва: Т-во М. О. Вольф. Ч. 1: 1897. [8], 332, [4], III с.; Ч. 2: 1898. [8], 298, III с.  
4 Максимовичъ Н. И. Днепр и его бассейнъ: исторія и гидрографія реки. Кіевъ: Тип. С. В. Кульженко, 1901. Кн. 1: 

Днепр и его бассейнъ: исторія и гидрографія реки. С. ІІ, 35-126. 
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гідротехнічного потенціалу порожистої ділянки річки крізь призму 

самоусвідомлення українців5. Окремі питання організації водного господарства та 

збереження навколишнього середовища піднімав М. С. Грушевський. Зокрема, ще в 

1918 р. він закликав готувати власних техніків і практиків, які повинні осушувати 

болота, заліснювати яри, розвивати бавовництво на південних степах країни, 

регулювати річки (включно з Дніпром) для отримання гідроенергії та створення 

водних шляхів тощо6. У 1929 р. вчений у позитивній рецензії на збірник праць 

придніпровського заповідника «Конча-Заспа» назвав охорону природи «глибоко 

симпатичною течією нового життя»7. Репресії та гоніння 1930–1940-их рр. 

призупинили наведений вище напрям. По інерції В. В. Данилевський підготував 

роботу, в якій з позиції історії науки та техніки подав короткий українознавчий 

нарис минулого дніпрових порогів та значення Дніпрельстану8. 

Із середини ХХ ст. велика річка головним чином вивчалася на історично-

партійних засадах у вузьких рамках марксистсько-ленінського методичного 

монізму. У 1950–1970 рр. здебільшого київські дослідники захистили сім 

кандидатських дисертацій про роль КПРС у спорудженні окремих, нещодавно 

завершених гідростанцій на Дніпрі (М. Д. Олійниченко9, Е. Б. Карцовнік10, 

П. Т. Кривчик11, М. П. Величко12, а також М. Г. Шамрай13, І. В. Гнідаш14 та 

І. І. Колодяжний15). Їх автори увели в науковий обіг потужний пласт 

документальних джерел переважно партійного походження, використали не 

оформлені свідчення очевидців із інженерно-технічного, робітничого та 

комуністично-комсомольського середовища. Загалом дисертанти позитивно оцінили 

                                                 
5 Біднов В. Дніпрові пороги. Топографічні відомості. Катеринослав, 1919. 39 с.; Дорошенко Д. Краткая история 

Екатеринославщины. Вся Екатеринославщина. Справочная книга на 1925 год. Екатеринослав: Издание 

Екатеринославского губкомпомдета, 1925. С. 115-121; Синявський А. С. Дніпрельстан і сільське господарство на 

території, що буде затоплена (нарис) [1927 р.]. Антін Синявський. Вибрані праці. Київ: Наукова думка, 1993. С. 307-

329; Яворницький Д. І. Дніпрові пороги. Альбом фотографій з географічно-історичним нарисом [1928 р.] / 

Д. І. Яворницький; передм., та прим. О. Ю. Власова; упоряд. О. О. Савчука. Харків: Видавець Савчук О. О., 2016. 

194 с.; Козар П. Лоцмани Дніпрових порогів (Історичний нарис) [1929 р.]. Дніпровські лоцмани: нариси з історії та 

історіографії / [Андрєєв В., Білівненко С., Бєлов О., А. Бойко та ін.]. Херсон: Вид-во ВНЗ «ХДМІ», 2012. С. 231-285;  

Збірник Дніпропетровського краєвого історико-археологічного музею. Т. 1 / За гол. ред. проф. Д. І. Яворницького. 

Дніпропетровськ: Друк. ім. 25-р. ВКП Поліграфтресту, 1929. 273 с. 
6 Грушевський М. Культура краси і культура життя. На порозі Нової України [1918 р.] / Українське історичне 

товариство; ред. і вступ. ст. Л. Винара. Нью-Йорк – Львів – Київ – Торонто – Мюнхен, 1992. С. 31. 
7 Грушевський М. С. Рец.: Збірник праць державного рибного заповідника «Конча-Заспа». Редакційна Комісія: 

М. Шарлемань, проф. Д. Белінг, П. Кулиниченко та К. Діхтяр, т. 1, 1928 р., Київ, 124 с. (вид. Досвідного відділу 

Нар. Ком. Зем. Справ). Україна. 1929. Вип. 34. С. 162. 
8 Данилевський В. В. Біле вугілля. Вид. 2-ге, цілком перероб. і значно допов. Харків: Державне видавництво України, 

1930. С. 139-169.  
9 Олейниченко Н. Д. Коммунистическая партия в борьбе за строительство Каховской ГЭС: дис. на соискание наук. 

степени канд. ист. наук / Н. Д. Олейниченко. Киев, 1955. 317 с. 
10 Карцовник Э. Б. Ленинский план электрификации и борьба партии за сооружение Днепровской 

гидроэлектростанции им. В. И. Ленина: дис… канд. ист. наук / Э. Б. Карцовник. Киев, 1964. 273 с. 
11 Кривчик П. Т. Партия большевиков в борьбе за восстановление Днепрогэс имени В. И. Ленина (1944-1950 годы): 

дис… канд. ист. наук / П. Т. Кривчик. Киев, 1952. 264 с. 
12 Величко М. П. Комуністична партія організатор будівництва Кременчуцької і Київської гідроелектростанції, 

складових частин Дніпровського каскаду: дис… канд. іст. наук / М. П. Величко. Київ, 1970. 287 с. 
13 Шамрай М. Г. Партійна організація Каховської ГЕС в боротьбі за успішне будівництво і достроковий пуск станції 

(1951-1956 рр.): дис… канд. іст. наук / М. Г. Шамрай. Харків, 1965. 310 с. 
14 Гнидаш И. В. Партийная организация Кременчугской ГЭС в борьбе за успешное строительство и досрочный пуск 

станции (1954-1960 гг.) / И. В. Гнидаш. Харьков, 1967. 368 с. 
15 Колодяжний І. І. Історія будівництва Дніпрогесу імені В. І. Леніна (1927-1932 рр.): дис… канд. іст. наук / 

І. І. Колодяжний. Сталіно, 1952. 281 с.  
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ефективність програми гідробудівництва, акцентуючи увагу на її економічних та 

технічних аспектах. У них присутня критика невдач ідеологічно-політичної роботи, 

але лише офіційного характеру (відображена в державних документах). Паралельно 

археологи активно вивчали пам’ятки із зони затоплення водосховищ 

(А. В. Добровольський, В. Й. Довженок, С. М. Бібіков, М. П. Кучера, Д. Я. Телегін, 

О. І. Тереножкін та ін.).  

У 1971–1990 рр. відбулося узагальнення виконаних раніше робіт, а також 

зародилася тенденція до критичного переосмислення радянської індустріалізації. У 

1971 р. М. Д Олійниченко продовжив свої наукові студії докторською дисертацією 

про узагальнену роль партії в будівництві всього каскаду ГЕС на Дніпрі16. На 

відміну від попередників, у своїй роботі він кількома рядками згадав про його 

екологічні проблеми. У тому ж році І. Ф. Ковальова, не дивлячись на протидію з 

боку чиновників, захистила кандидатську роботу з археології по замовчуваній 

діяльності Дніпрогесівської експедиції17. У 1990 р. М. Г. Шамрай, який раніше 

досліджував Каховську ГЕС, завершив ґрунтовну працю по історіографії 

електрифікації СРСР. У ній він проаналізував процес вивчення гідростанцій 

Придніпров’я у загальносоюзному контексті та приділив велику увагу економічним 

й природоохоронним аспектам розвитку енергетики18.  

Отже, студії по Дніпру та його землях вийшли на спеціальний предметний 

рівень по дніпровських порогах у низці українознавчих монографій 1917–1920-

их рр. А по гідробудівництву на Дніпрі – у роботах 1950–1970 рр. переважно 

київських дослідників історії КПРС. Перші з них посилили й продовжили традицію 

попередніх праць щодо характеристики минулого річки та її земель крізь призму 

самоусвідомлення українців, доки роботу в цьому напрямі не призупинила 

радянська влада у 1930–1940-ві рр. Другі – провели системний регіональний аналіз 

та загальний синтез всієї гідроенергетичної програми освоєння водойми. Також 

вони здійснили первинну систематизацію процесу її реалізації, розкрили практичне 

значення каскаду гідростанцій для економіки України. У 1971–1990 рр. в історично-

партійній літературі відбулося загальноісторичне та історіографічне узагальнення її 

здобутків щодо питання висвітлення спорудження дніпровських ГЕС. У ній уже 

з’являються фрагменти екологічної критики втілених на практиці гідротехнічних 

робіт, наводяться окремі їх недоліки.  

Сучасний період характеризується розвитком методологічного плюралізму та 

відновленням українознавчих студій. Він поділяється на два підперіоди. Перший із 

них (1991–2006 рр.) вирізняється схильністю до урізноманітнення тематики 

досліджень, націленістю на ліквідацію так званих «білих плям» та загостренням 

уваги на прорахунках гідробудівництва на Дніпрі. Зокрема, індустріальну складову 

                                                 
16 Олійниченко М. Д. КПРС організатор будівництва Дніпровського каскаду гідроелектростанцій (1927-1970 рр.): 

дис… д-ра іст. наук / М. Д. Олійниченко. Київ, 1971. 571 с. 
17 Ковалева И. Ф. Днепрогэсовская археологическая экспедиция Наркомпроса УССР 1927-1932 гг.: дисс. … канд. ист. 

наук.: 07.00.06. Дніпропетровськ, 1971. 289 с. 
18 Шамрай Н. Г. Проблемы электрификации страны и их исследование в историко-партийной литературе: 1917-

1985 гг.: автореферат дис. доктора исторических наук: 07.00.01. Москва, 1990. 50 с. 
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спорудження Дніпрогесу розглянув П. М. Кравченко19. Гідростанції зазнали гострої 

критики з позиції екологічної та аграрної історії20.  

У другому підперіоді (2007–2019 рр.) продовжує розширюватися тематика 

досліджень та зароджується тенденція до більш докладного, збалансованого і 

узагальнюючого вивчення проблеми. Зокрема, О. Ю. Власов присвятив порогам 

Дніпра ґрунтовне туристично-краєзнавче науково-популярне видання21. Колективна 

монографія узагальнила етнографічний образ порожистої ділянки річки на основі 

матеріалів поч. ХХ ст. і сучасних досліджень22. Д. Ю. Кітов у кандидатській роботі 

описав феномен Дніпра з погляду українознавства23. Г. М. Чепурда широко 

проаналізувала екологічно-економічні аспекти створення водосховищ на Дніпрі та 

відзначила переважання їх негативних ефектів над позитивними24. О. О. Бабенко та 

І. Д. Петренко на базі архівних матеріалів підготували монографію про створення 

Кременчуцького водосховища25. О. М. Костюкова дослідила затоплену його водами 

територію Черкащини26.  

На особливу увагу заслуговує фундаментальна робота Н. В. Горло27. 

Дослідниця вперше в сучасній історіографії на широкій літературній та джерельній 

базі з багатим фактичним матеріалом здійснила спеціальне узагальнення соціально-

економічних наслідків будівництва Дніпровського каскаду другої пол. ХХ ст. 

Відштовхуючись у своїй роботі від здобутків критичної соціально-економічної та 

екологічної історіографічної традиції незалежної України (С. М. Тимченко, 

С. С. Падалка, С. І. Васюта), вона уточнила, суттєво доповнила та підсумувала 

окремі їх положення. У вченої зароджується тенденція до більш збалансованого 

висвітлення проблеми. Зокрема, вона вважала, що однозначно можна відмовитись 

від поквапливого спуску водосховищ. Стосовно перспектив майбутніх досліджень 

авторка писала, що «очевидною є необхідність створення комплексної 

узагальнюючої праці з цієї теми»28.  

Отже, початкові елементи критичного погляду на дніпровські гідростанції 

1971–1980-их рр. суттєво розвинулися у 1990–2006 рр., що до певної міри 

                                                 
19 Кравченко П. М. Індустріальне будівництво в Україні (друга половина 20-х – 30-ті рр. ХХ ст.): Дис… канд. іст. 

наук: 07.00.01 / П. М. Кравченко; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 1997. 174 с. 
20 Васюта С. І. Соціально-екологічні проблеми України 70-90-х рр.: дис. д-ра іст. наук. № 07.00.01. Львів: Львів. держ. 

ун-т ім. І.Франка, 1995. 720 с.; Тимченко С. М. Українське село: проблеми етносоціальних змін 1959-1989 / 

С. М. Тимченко; Запорізький ун-т. Запоріжжя: [б. в.], 1995. С. 140-145; Падалка С. С. Українське село в контексті 

політики тоталітарної держави (60-80 роки XX ст.). Київ: Український Центр духовної культури, 2003. С. 116. 
21 Власов О. Пороги Дніпра. Запоріжжя: Видавець Олександр Савчук, 2018. 448 с. 
22 Дніпровські лоцмани: нариси з історії та історіографії / [Андрєєв В., Білівненко С., Бєлов О., А. Бойко та ін.]. 

Херсон: Вид-во ВНЗ «ХДМІ», 2012. 352 с. 
23 Кітов Д. Ю. Дніпро як феномен етнічної культури й традиційного світогляду в контексті українознавства: дис. ... 

канд. іст. наук: 09.00.12 / К. Д. Юрійович; Нац. НДІ українознав. Київ, 2010. 213 арк. 
24 Чепурда Г. М. «Великий план перетворення природи» (1948-1965 рр.): український вимір: дис. ... д-ра іст. наук: 

07.00.01 – історія України / наук. консультант Лазуренко Валентин Миколайович. Черкаси, 2017. С. 298-319. 
25 Бабенко О., Петренко І. Нове наше море... Сторінками історії будівництва Кременчуцького гідровузла. 

Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2016. 380 с. (Серія «Архівні документи свідчать»). 
26 Костюкова О. М., Євтушенко М. І. Незатоплена пам'ять. Черкаси: «Вертикаль», 2010. 84 с. 
27 Горло Н. В. Спорудження водосховищ Дніпровського гідрокаскаду: соціальний та економічний аспекти (50-70-ті рр. 

ХХ ст.): дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 / Н. В. Горло; Запорізький національний ун-т 

[наук. керів. М. О. Фролов]. Запоріжжя, 2007. 281 с. 
28 Горло Н. В. Спорудження водосховищ Дніпровського гідрокаскаду: соціальний та економічний аспекти (50-70-ті рр. 

ХХ ст.): дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 / Н. В. Горло; Запорізький національний ун-т 

[наук. керів. М. О. Фролов]. Запоріжжя, 2007. С. 31. 
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врівноважило сформований у радянському дослідницькому процесі перегин в бік 

переважно позитивного їх висвітлення. Уже з 2007 р. серед вчених спостерігається 

тенденція до більш збалансованого вивчення проблеми. У сучасному періоді значно 

зростає кількість та видове розмаїття студій щодо Дніпра та його земель.  

Окремо слід відзначити, що завдяки спогадам Г. М. Омельченка29 та 

А. П. Александрова30 запропоновано рішення однієї із багатовікових історичних 

дискусій. Встановлено, що рух порогами Дніпра на самих веслах проти течії справді 

був можливим завдяки зворотній течії, яка формувалася за їх каменями31. 

Історики, які виїхали у вимушену еміграцію через репресії з боку радянської 

влади, продовжили традиції українознавчої історіографії у своїх закордонних 

студіях 1940–1950-их рр., що прямо32 чи опосередковано33 пов’язані із Дніпром та 

Придніпров’ям. Західна зарубіжна історіографія також не оминула увагою 

проблематику дніпровських студій. Зокрема, в 1980-их рр. американська дослідниця 

Е. Д. Рассвейлер ґрунтовно вивчала Дніпробуд34. У 2019 р. Г. В. Сподарець у 

Німеччині на основі культурологічного підходу підготувала дисертацію, яка 

присвячена річці Дніпру35. У російській історіографії гідроенергетична програма 

освоєння Дніпра частково розглядалася у межах вивчення процесів розвитку 

енергетики в Російській імперії та СРСР36. 

Міждисциплінарний характер предмету дослідження потребує залучення до 

огляду не лише власне історичних праць, а й природознавчих, технічних, 

економічних робіт тощо. Адже вони були фундаментом для побудови реконструкцій 

давнини істориками або ж складали їм конкуренцію. Зокрема, гідрологи дослідили 

умови водності річки (Г. І. Швець), економісти визначили зональний поділ 

місцевого господарства та вплив на нього водосховищ (О. О. Русов, А. П. Субботін, 

К. Г. Воблий, Є. В. Обухов), геологи розглянули закономірності розміщення 

населення у залежності від умов забезпечення його водою (І. Ф. Леваковський, 

П. А. Тутковський), архітектори проаналізували вплив гідробудівництва на 

прибережні поселенські структури (Є. В. Самойленко, Є. С. Матвєєв, В. М. Вадімов, 

                                                 
29 Омельченко Г. М. Дніпрові лицарі. Дніпропетровськ: Поліграфіст, 2000. 184 с. 
30 Александров А. П. Академик Анатолий Петрович Александров. Прямая речь / Рос. акад. наук, Отд-ние общ. физики 

и астрономии. 2-е изд., испр. и доп. Москва: Наука, 2002. 248 с. 
31 Детальніше див.: Горбовий О. Проблема Дніпрових порогів та Дніпрогес (1927-1932 рр.): стратегія адаптації. 

Наукові записки з української історії. 2015. Вип. 37. С. 95-102; Горбовий О. Внесок А. П. Александрова у вивчення 

Дніпрових порогів. Часопис української історії. 2019. Вип. 39. С. 60-66. 
32 Міллер М. О. Дніпрельстанівська археологічна експедиція Наркомосу України. Науковий збірник Українського 

Вільного Університету. 1956. Том VI. С. 147-166 тощо. 
33 Полонська-Василенко Н. Д. Заселення Південної України в середині ХVІІІ ст. Чорноморський збірник. Кн. 5. 

Варшава, 1944 тощо. 
34 Rassweiler A. D. Dneprostroi, 1927-1932: a model of Soviet socialist planning and construction. Dissertation: Ph.D. 

Prinston University, 1980; Rassweiler A. D. The Generation of Power: The History of Dneprostroi. New York ; Oxford: 

Oxford University Press, 1988. VIII, 247, [8] p. 
35 Spodarets G. V. Dnipro – Dnepr – Dnjepr. Ein europäischer Fluss zwischen Poetik und Politik. Dissertation zur Erlangung 

des Doktorgrades der Philosophie an der Universität Regensburg, 2019, 388 s. 
36 Некрасова И. М. Ленинский план электрификации страны и его осуществление в 1921-1931 гг. Москва: 

Издательство Академии наук СССР, 1960. 142, [2] с.; Лельчук В. С. Социалистическая индустриализация СССР: 

(Проблема и ее изучение): Автореферат дис. на соискание ученой степени доктора исторических наук. (07.00.02) / АН 

СССР. Ин-т истории СССР. Москва : [б. и.], 1973. 51 с.; Гвоздецкий В. Л., Симоненко О. Д. План ГОЭЛРО пример 

созидательной деятельности новой власти. Наука и техника в первые годы советской власти: социокультурное 

измерение. Москва: изд-во «Academia», 2007. С. 63-65; Симонов Н. С. Развитие электроэнергетики Российской 

империи: предыстория ГОЭЛРО. Москва: Русский фонд содействия образованию и науке, 2016. 320 с. тощо. 
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В. В. Воробйов, В. Д. Моравський). Інженери вивчили гідрографію річки, проекти її 

гідротехнічних споруд та їх вплив на неї (С. М. Житков, Т. П. Доценко, 

І. Н. Кузємін, Ю. О. Бакшеєв, Г. П. Жук). Географ підготував ґрунтовні праці, в яких 

відображено технічні, економічні та екологічні аспекти створення каскаду 

гідровузлів на Дніпрі (В. І. Вишневський). Українські технічні кадри в еміграції 

висловили різнобічний та переважно критичний погляд на розвиток водного 

господарства країни у складі СРСР (І. О. Шовгенів, С. Ю. Процюк).  

Отже, у дисертації порівняно з іншими сучасними роботами суттєво 

поглиблено, розширено та структуровано історіографію власне історичних 

дніпровських студій українських науковців. У ній зроблено акцент на їх найбільш 

значимі системні та предметні дослідження. Вона додатково доповнена низкою 

публікацій українських знавців минулого в еміграції, західних та російських вчених, 

а також представників інших дисциплін (природознавців, інженерів, економістів 

тощо). У межах теми розглянуто одну із багатовікових історичних дискусій про рух 

порогами річки проти течії на самих веслах, запропоновано підтвердження та 

теоретичне обґрунтування такого вміння. Проведений аналіз доводить широке та 

різнопланове висвітлення попередниками Дніпра та його земель. Але в історіографії 

ще не проводилося вивчення комплексної трансформації українського Придніпров’я 

в контексті гідроенергетичного освоєння Дніпра (кін. ХІХ ст. – 1980-ті рр.). «Білі 

плями» у розглянутих публікаціях дозволяють окреслити коло питань, які мають 

великий потенціал для подальшого вивчення. 

У підрозділі 1.2 «Джерельна база роботи» проаналізовано широке коло як 

опублікованих, так і неопублікованих джерел з теми, а також – великий пласт 

довідкової літератури. Використані матеріали за видовою ознакою умовно поділені 

на групи: архівні тексти, збірники документів і матеріалів, періодичні видання, 

документи особистого походження. 

З Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського в науковий обіг уведено документи, які висвітлюють роботу 

Комісії по науковому вивченню території Дніпрельстану при Президії ВУАН 

(лютий 1927 р. – 13 жовтня 1932 р.). Із Центрального державного науково-

технічного архіву України (м. Харків) залучено проектні матеріали, які 

відображають інженерний погляд на створення каскаду гідростанцій на Дніпрі. У 

них висвітлено як технічно-економічну складову проблеми, так і соціально-

екологічну (переселення, сакральні місця тощо). Найбільшу цінність мають 

генеральні акти про прийняття у промислову експлуатацію гідростанцій. У них 

містяться узагальнення по проведених роботах (їх кошторис, кількість перенесених 

поселень, кладовищ, будівель тощо). На жаль, в архіві вони збереглися лише по 

трьох гідростанціях і їх комплекти не повні. Із поточного технічного архіву ПАТ 

«Укргідропроект» використано додаткові науково-технічні документи. Зокрема, про 

прийняття в промислову експлуатацію відновленого Дніпрогесу, його 

альтернативний проект М. В. Могилка, узагальнююча доповідь про 

народногосподарське використання каскаду водосховищ на Дніпрі тощо.  
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Суттєво представлені в роботі збірники документів різного тематичного 

спрямування37. Опрацювати масиви літератури та джерел допомогли бібліографічні 

покажчики38. 

Широке коло періодичних видань надають по досліджуваній темі пласт 

різнобічної інформації різної форми та якості. У тематичних виданнях на досить 

високому рівні висвітлювалися вузькоспеціальні питання («Журнал Министерства 

путей сообщения», «Гидротехническое строительство»). Окремі проблеми 

знаходили поверхневе відображення на сторінках газет («Зеркало недели», 

«Агропрофі»). Періодика діаспори вирізняється критичною спрямованістю 

публікацій («Свобода», «Визвольний шлях»).  

Особливе місце в дніпровському комплексі джерел займають документи 

особистого походження (листи, щоденники, усні спогади). Вони дозволяють 

поглянути на досліджувані процеси через призму повсякденності та суб’єктивного 

світосприйняття їх учасників. Епістолярій політичних діячів дозволяє розширити їх 

бачення Дніпрогесу39. Спогади інженерів, робітників та урядових чиновників 

загалом досить позитивно висвітлюють процес гідробудівництва (В. Є. Спроге, 

Б. С. Басков, П. С. Непорожній). Більш негативно він поданий у наративі 

І. Ф. Ковальової, яка брала участь в археологічних розкопках у зоні затоплення 

водосховищ, та усних спогадах переселенців. 

Важливу роль у візуалізації інформації відіграли картографічні матеріали. 

Особливо цінними виглядають карти, на яких позначені деякі затоплені села.  

Отже, загалом залучену джерельну базу можна оцінити як різнобічну та 

достатньо репрезентативну для розкриття теми дослідження. 

У підрозділі 1.3 «Теоретико-методологічні засади дисертації» 

проаналізовано науковий інструментарій, який використано для реалізації завдань 

роботи.  

Дослідження базується на міждисциплінарному підході та спирається на низку 

наукових принципів. Складні дискусії, які постійно точаться навколо каскаду 

водосховищ на Дніпрі змушують особливу увагу приділити принципу 

об’єктивності. Зокрема, гідроенергетичне освоєння Дніпра та супутня 

трансформація Придніпров’я розглядається через призму протиріч, які його 

постійно супроводжували і формували. Реалізація принципу історизму дозволила 

ознайомитися із трансформаціями, які відбувалися у розвитку різних сфер 

Придніпров’я за останні сто років у контексті гідробудівництва, та виділити їх 

основні тенденції. Принцип всебічного розгляду (комплексності) передбачає аналіз 

                                                 
37 Действующее законодательство по водному праву / сост. Д. Флексор. Изд. третье, испр. и доп. Санкт-Петербург: 

Изд. юрид. книж. магазина И. И. Зубкова под фирмой «Законоведение», 1912. 508 с.; Днепровская 

гидроэлектростанция им. В. И. Ленина. Сборник документов и материалов. 1920-1980 / Сост. Л. Ф. Крупина, 

Н. К. Гуща, Э. Д. Осипенко и др. Днепропетровск, 1980. 254 с.; Українська інтелігенція і влада: Зведення секретного 

відділу ДПУ УСРР 1927-1929 рр. / Упорядн.: В. М. Даниленко; Ред. кол.: Г. Боряк, Д. Бурім, В. Даниленко (відп. ред.), 

Я. Калакура та ін. Київ: Темпора, 2012. 756 с. тощо. 
38 До історії облаштування, впорядкування і використання ресурсів штучних водоймищ України у ХХ ст.: огляд 

документів ЦДНТА України / Укл. А. О. Алєксєєнко (керівник), О. Є. Дождьова (відпов. виконавець). Харків: ЦДНТА 

України, 2014. 251 с.; Романова М. Систематический указатель сочинений, карт, планов и проектов, относящихся к 

рекам Российской империи: ІІ. Бассейн реки Днепра. Русское судоходство. 1910. №№ 10-12 тощо. 
39 Письма из ссылки. 1928 / Ред.-сост. Ю. Г. Фельштинский. Москва: Издательство гуманитарной литературы, 1995. 

261 с.; Письма И. В. Сталина В. М. Молотову. 1925-1936 гг.: Сборник документов / Сост.: Л. Кошелева, В. Лельчук, 

В. Наумов, О. Наумов, Л. Роговая, О. Хлевнюк. Москва: «Россия молодая», 1995. 302 с. 
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кількох суттєво відмінних одна від одної сфер буття Дніпра в сукупності через 

призму їх протистояння та взаємного доповнення. До них можна віднести 

гідротехнічну (п. 2.2), політичну (п. 2.2), юридичну (п. 2.3), економічну (пп. 3.1, 3.2), 

екологічну (пп. 3.1, 3.3), соціальну (п. 4.1), історично-культурну (п. 4.2), ідейно-

світоглядну (п. 4.3) площини.  

У дисертації використано загальнонаукові методи: логічний (аналіз окремих 

частин загальної проблеми в пунктах роботи і синтез отриманих результатів у 

висновках по розділах та у кінці праці), ілюстративний (підготовлено низку додатків 

для візуалізації та систематизації сприйняття інформації). Також при роботі над 

дослідженням застосовувалися спеціально-історичні методи. Порівняльно-

історичний метод дозволив зіставити становище в різних сферах буття Дніпра та 

його долини в природних умовах та після гідроенергетичного освоєння. Історично-

генетичний метод серед іншого надав можливість прослідкувати тяглість у 

програмах гідробудівництва на Дніпрі від часів Російської імперії до кінця 

радянського періоду. Завдяки методу періодизації запропоновано 6 конкретно-

історичних періодів розвитку загального антропогенного освоєння Дніпра.  

Отже, загалом теоретико-методологічні засади роботи забезпечують 

дослідження запропонованої теми необхідним науковим інструментарієм. 

Другий розділ «Гідроенергетичне освоєння українського Дніпра: витоки 

та реалізація» поділяється на три підрозділи. У підрозділі 2.1 «Еволюція практик 

взаємодії людини з рікою: історія та сучасність» в якості вступної зауваги для 

повноти та цілісності розуміння процесу взаємних впливів людини та природного 

водного середовища коротко охарактеризовано його основні етапи. Їх умовно 

виділено 6: традиційно-привласнюючий (поява перших людей у муст’єрський час – 

початок неоліту), традиційно-судноплавний (неоліт – ХV ст. н. е.), мануфактурно-

гідросиловий (ХVІ ст. – 30-ті рр. ХІХ ст.), промислово-гідротехнічний (1830-ті рр. – 

кін. ХІХ ст.), індустріально-гідроенергетичний (кін. ХІХ ст. – 1980-ті рр.), 

постіндустріально-екологічний (1980-ті рр. – до сучасності). 

В. Г. Пазинич, Л. Л. Залізняк, С. О. Афанасьєв відмічали, що протягом 

останніх 130-110 тис. років на Дніпрі річкові періоди чергувалися з озерними як із 

штучних причин (водосховища), так і з природних (формування та прорив 

післяльодовикових водойм).У вигляді річки природна водойма утвердилася 13–

14 тис. р. т. 

Традиційне суспільство від муст’єрської епохи (130-100 тис. р. т.) і до 

кін. ХІХ ст. поступово розширювало сфери використання Дніпра. З неоліту (VII тис. 

до н. е.) привласнюючі форми господарства доповнюються елементами 

відтворюючої економіки та судноплавством у природних умовах. У другій 

пол. ХІІІ ст. з’являються одні з перших згадок про використання водяних млинів. У 

ХVІ – поч. ХІХ ст. гідравлічна сила була енергетичною основою мануфактурного 

виробництва. З кін. ХVІІІ ст. інженери працюють над штучним покращенням 

водних шляхів на річці. 

З кін. ХІХ до кін. ХХ ст. у контексті становлення індустріального суспільства 

велося проектування та будівництво каскаду ГЕС на Дніпрі. У другій пол. 1980-

их рр. індустріально-енергетичний спосіб освоєння Дніпра сповільнюється, а 

суспільство веде пошуки його постіндустріально-екологічних шляхів.  
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У підрозділі 2.2. «Створення каскаду водосховищ: економічно-політичний 

контекст» окреслено вплив відомчих та партійних інтересів на будівництво 

водосховищ.  

Реалізація гідроенергетичної програми на Дніпрі відбувалася в умовах 

складної економічної та політичної конкуренції. З кін. ХІХ ст. до 1921 р. 

гідротехнічними роботами на ньому займалося шляхове відомство, яке надавало 

пріоритет інтересам судноплавства. Під впливом приватних підприємців 

(британсько-російських у 1898 р. та петербурзьких у 1913 р.) зростає значення 

гідроенергетики. Уже з 1910 р. інженери-шляховики змушені у тій чи іншій мірі 

включати у свої розробки гідроенергетичну складову через її порівняно високу 

фінансову рентабельність. Зі створенням «Дніпробуду» в 1921 р. робота над 

комплексними проектами освоєння Дніпра перейшла від шляхового до 

новоствореного гідробудівельного відомства, яке робило головний акцент у 

проектуванні на гідроенергетику, але при комплексному забезпеченні основних 

потреб судноплавства та зрошення. Наведений принцип реалізований на всьому 

каскаді водосховищ. 

Освоєння порогів Дніпра викликало постійний інтерес у суспільстві. Цим 

питанням цікавилися американські та німецькі компанії (поч. ХХ ст.), уряд 

Української Народної Республіки (1918 р.) тощо. Дніпрогес через складність та 

дорожнечу будівництва викликав жваві дискусії в політикумі. Й. В. Сталін 

використав його для дискредитації Л. Д. Троцького. У КП(б)У боротьба між його 

опонентами (І. К. Дашковський, О. Я. Шумський) та прихильниками (В. Я. Чубар) 

завершилася на користь останніх.  

У підрозділі 2.3 «Законодавчий вимір проблеми штучного затоплення земель» 

вивчено проблему відчуження землі під чаші водосховищ.  

У кін. ХІХ ст. найбільший обсяг прав на користування водами та землями 

Дніпра мали власники його берегових ділянок. Їх вседозволеність обмежувалася 

публічним правом, яке мало вищий пріоритет, але вузькоспеціальну сферу 

застосування. У природних умовах течії річки воно забезпечувало безкоштовність і 

зручність судноплавства та деякі екологічні обмеження експлуатації водних 

ресурсів. Також його норми дозволяли примусово відчужувати землю у приватних 

власників для штучного покращення водного шляху (справа державної ваги), але 

лише за справедливу та пристойну винагороду після відповідної її оцінки. Під 

тиском необхідності розвитку промисловості спостерігалася загальносвітова 

тенденція до розширення рамок застосування публічного права на залізничну, 

меліоративну та гідроенергетичну сфери. У Російській імперії вона також 

реалізовувалася, але значно повільніше, ніж за кордоном та із переважанням 

відчужень земель для потреб залізниці. Лише в 1917 р. влада схвалила 2-гребельний 

проект освоєння дніпровських порогів, який передбачав затоплення біля 9505 га 

земель.  

У радянський період націоналізація землі дозволила проектантам значно 

збільшити площі водоймищ. 1-гребельний Дніпрогес за даними 1930 р. затопив 

близько 16 тис. га. Інші п’ять водосховищ дніпровського каскаду – від 70 тис. га до 

222 тис. га. З кін. 1960-их рр. радянські вчені працювали над зменшенням площі 

затоплень шляхом пошуку способів введення плати за землю, яку відчужують для 
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промисловості. Паралельно велася робота над збільшенням території захищених від 

водосховищ земель. 

Третій розділ «Економічно-екологічні трансформації Придніпров’я» 

складається із трьох підрозділів. У підрозділі 3.1 «Господарські та природоохоронні 

суперечності спорудження і експлуатації гідростанцій» розглянуто внутрішні та 

зовнішні протиріччя, які виникали в сфері економіки та екології при 

гідробудівництві.  

У ХХ ст. гідротехніки спорудили на Дніпрі каскад із 6 водосховищ, який 

дозволив накопичити 18,5 км3 корисного об’єму води. Але вони затопили біля 

700 тис. га земель, зумовили переміщення близько 500 населених пунктів та майже 

300 тис. осіб (обвалуванням захищено 185 тис. га територій, 180 поселень із 160 тис. 

осіб).  

Господарство висуває суперечливі внутрішньогалузеві та міжгалузеві вимоги 

до умов використання та споживання води в каскадному Дніпрі (відповідної 

кількості, якості та з певним графіком подачі). Найбільше її використовує 

гідроенергетика, але вона змушена враховувати потреби й інших галузей економіки 

та екології. Дані протиріччя зацікавлені сторони узгоджують у спеціальних планах 

експлуатації водосховищ, які розробляються за принципом досягнення мінімальних 

сумарних збитків. Недоліки каскаду на Дніпрі спричинили поки безуспішний пошук 

альтернатив при його будівництві та експлуатації. Водомісткі технології намагалися 

замінити менш водоємними, але на практиці вони доповнюють один одного в 

спільному розвитку.  

У підрозділі 3.2 «Реконструкція виробничої сфери регіону» простежено 

перетворення місцевих продуктивних сил.  

На кін. ХІХ ст. у господарському комлексі Придніпров’я намітилася низка 

проблем. Забезпечення водою його населення та промисловості загалом вважалося 

достатнім, але уже вичерпувало свої можливості. Натомість, риболовство на Дніпрі 

через надмірний та хижацький характер звузилося від регіонального до місцевого 

рівня. Періодичні посухи приносили великі збитки сільському господарству, але в 

природних умовах з Дніпра могли оросити лише біля 100 тис. га. Інженери 

намагалися землечерпанням та виправними роботами підтримувати глибину 

фарватеру для судноплавства на рівні 1,2 м. Також вони сподівалися у перспективі 

таким чином поглибити його максимум до 1,8 м. Населення освоїло течію річки 

невеликими гідросиловими установками загальною потужністю близько 50 тис. кВт. 

Через рівнинний характер річки будівництво водосховищ лише з метою 

забезпечення зрошення та покращення умов судноплавства вважалося не вигідним. 

Порівняно висока прибутковість гідроенергетики дозволила будувати 

комплексні водосховища для задоволення зростаючих потреб різних галузей 

економіки. Завдяки їм вдалося наростити середньорічне гідроенергетичне 

виробництво до 9776 млрд. кВт.*год, зросити кілька мільйонів гектарів земель, 

створити суцільну водну магістраль із гарантованою глибиною 3,2 м, розширити 

ареал водозабезпечення на 995 км тощо. До їх прямих збитків слід віднести велику 

вартість гідротехнічних робіт (близько 1,5 млрд. крб.) та виведення з обігу біля 

700 тис. га земель.  
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У підрозділі 3.3 «Пертурбація місцевої екосистеми» досліджено екологічні 

зміни в регіоні. 

На кін. ХІХ ст. природні умови безгребельного Дніпра породжували явища, 

які сприймалися населенням як негативні: переробку берегів, тимчасове затоплення 

земель повенями, замор риби в заплавних водоймах, великі коливання водності 

річки між літньою межінню та весняною повіддю. Через періодичне сезонне 

зниження горизонтів води в річці не байдужі громадяни час від часу висловлювали 

тривогу з приводу катастрофічного обміління ріки з природних або антропогенних 

причин. До останніх відносили безпосереднє надмірне споживання води 

господарством, гідротехнічні роботи по очистці її русла, а також вирубування лісів 

та осушення боліт. Однак, науковці в кін. ХІХ – на поч. ХХ ст. спростували наведені 

побоювання. У питанні визначення гідрологічної ролі боліт та лісів вчені дійшли 

компромісного висновку: вони споживають певну кількість води, але покращують 

рівномірність її стоку. А в сер. ХХ ст. гідрологи обґрунтували відсутність 

прогресуючого спаду води на Дніпрі з природних причин (протягом тривалого часу 

спостерігаються лише її коливання).  

Зі створенням великих водосховищ колишні екологічні проблеми здебільшого 

посилилися і дещо видозмінилися. У питанні прогресуючого обміління річки 

основну увагу почали звертати на надмірне випаровування та замулення. Переробка 

берегів збереглася та розширилася. Замор риби теж відбувається, але його причини 

змінилися: забруднення води, невигідний для іхтіофауни режим спрацювання 

водосховищ. Через греблі прохідні та напівпрохідні види риб втратили можливість 

вільно пересуватися річкою. Новим і серйозним викликом стали синьо-зелені 

водорості.  

Під час створення та обслуговування каскаду водосховищ інженери 

намагалися врахувати його негативні екологічні наслідки. Вони здійснили 

санітарно-гігієнічну обробку територій, організували компенсаційні заходи для 

риболовства та санітарно-екологічні попуски води тощо. Деякі з проблем природи 

вдалося вирішити (подолали малярію), але більшість із них продовжують нести 

загрозу для екосистеми та суспільства і нині (синьо-зелені водорості, забруднення 

води тощо). 

Четвертий розділ «Соціокультурне перетворення Наддніпрянщини» 

складається із трьох підрозділів. У підрозділі 4.1 «Перебудова поселенських 

структур та переселенський процес» розглянуто трансформацію архітектурно-

будівельних та міграційних процесів при гідробудівництві.  

У кін. ХІХ ст. в Україні поширеною формою поселення був хутір, але в степах 

переважали великі сільські поселення із передільною общиною. Столипінська 

аграрна реформа (1906–1916 рр.) та практики землеустрою першої третини ХХ ст. 

передбачали наближення селян до землі шляхом розукрупнення великих населених 

пунктів на менші поселення (у середньому по 40 дворів). Водночас аграрне 

перенаселення постійно змушувало безземельників переселятися у пошуках свого 

наділу (землеробська міграція) або переходити в інші сфери зайнятості 

(урбанізація). Хоча в першій пол. ХХ ст. вони переважно намагалися залишитися у 

сільському господарстві.  
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У другій пол. ХХ ст. загальнодержавні суспільні тренди кардинально 

змінилися. Селяни активно та цілеспрямовано переїжджають у міста, де освоюють 

нові професії. Соціальна політика радянської влади полягала в спробах стерти 

відмінності між містом та селом шляхом укрупнення останнього та уведенням у 

нього урбанізованих елементів. 

Гідроенергетична програма освоєння Дніпра не замінювала, а посилювала уже 

наявні соціальні практики суспільства та урядової політики. Зокрема, при 

спорудженні Дніпрогесу села розселяли на кілька хуторів, а на інших 

гідростанціях – укрупнювали. Але гідробудівництво також саме по собі сприяло 

урбанізації, оскільки робітники значно доповнили міську поселенську структуру 

Придніпров’я. Переселенський процес особливо негативно сприймався не 

захищеними категоріями населення, а більш мобільні його групи відносилися до 

нього спокійніше. 

У підрозділі 4.2 «Видозміна історико-культурного ландшафту» оцінено 

перетворення Придніпров’я з погляду захисту пам’яток його минулого.  

Історично-культурна спадщина Придніпров’я постійно страждала від 

шкідливої дії води до, під час і після великого гідробудівництва (повені, заповнення 

водосховищ, розмив берегів). Наукова робота по вивченню та збереженню давніх 

артефактів найкраще фінансувалася у чашах водоймищ перед їх затопленням. 

Зокрема, завдяки отриманим у ході рятувальних розкопок знахідкам, археологи 

виділили сурсько-дніпровську (ранній неоліт), середньостогівську (енеоліт), 

пеньківську (ранні слов’яни) та дніпро-донецьку (неоліт) культури. Але через великі 

обсяги робіт вчені не мали змоги здійснити обстеження у повній мірі.  

Найбільшу шкоду святиням у заплаві Дніпра нанесла атеїстична політика 

комуністичної партії, через яку їх нищили або переобладнували під інші потреби. 

Також зміна архітектурної моди призводила до втрати давніх зразків дерев’яного 

народного зодчества. Перед створенням водосховищ із санітарно-гігієнічних та 

економічних міркувань із їх чаші на нові місця обов’язково переносили дерев’яні 

споруди (в тому числі сакральні) та поховання. При цьому часто страждали 

релігійно-моральні уявлення місцевих жителів. Знищенню підлягали лише муровані 

будівлі. 

У підрозділі 4.3 «Ідейно-світоглядний аспект гідробудівництва» висвітлено 

конкуренцію традиційних та прогресивних світоглядних підходів на Придніпров’ї.  

При реалізації гідроенергетичної програми на Дніпрі між собою взаємодіяли 

консервативні та новаторські суспільні течії. Представники перших з них 

обстоювали необхідність збереження природної та культурної спадщини шляхом 

створення та розширення заповідних територій. Їх опоненти пропагували 

необхідність покращення умов життя через механізацію, індустріалізацію та 

електрифікацію. У західних країнах та українських урядах часів визвольних змагань 

інтелектуали з більшим чи меншим успіхом намагалися поєднувати ці підходи. Але 

в радянській практиці в багатьох випадках надмірну перевагу надавали прискореній 

модернізації за рахунок оточуючого середовища.  

Досягненням консервативного підходу на Придніпров’ї стало створення у 

1964–1971 рр. переяславськими музейними працівниками першого в Україні 

скансену (біля ¼ його експозиції становлять близько 38 споруд із чаші Канівського 
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водосховища). Також з 1920-их рр. на берегах Дніпра діє Канівський природний 

заповідник.  

Здобутки прогресистів полягають у реалізації каскаду гідростанцій на Дніпрі. 

При цьому, українські інженери вперше в світовій практиці побудували греблю із 

дрібнозернистого піску на лиманно-морському мулі (Каховська ГЕС), вперше в 

СРСР звели гідроакумулюючу електростанцію (Київська ГАЕС). 

У висновках дисертації викладено основні результати дослідження та 

обґрунтовано положення, які виносяться на захист: 

У дисертації вперше в українській історіографії наведено теоретичне 

узагальнення та нове вирішення наукової задачі, яка полягає у вивченні 

багатогранних та суперечливих процесів комплексної трансформації українського 

Придніпров’я у контексті гідроенергетичного освоєння Дніпра (кін. ХІХ ст. – 1980-

ті рр.).  

1. З’ясовано, що у дисертації порівняно з іншими сучасними роботами 

суттєво поглиблено, розширено та структуровано історіографію власне історичних 

дніпровських студій українських науковців. У ній зроблено акцент на їх найбільш 

значимі системні та предметні дослідження. Вона додатково доповнена низкою 

публікацій українських знавців минулого в еміграції, західних та російських вчених, 

а також представників інших дисциплін (природознавців, інженерів, економістів 

тощо). У межах теми розглянуто одну із багатовікових історичних дискусій про рух 

порогами річки проти течії на самих веслах, запропоновано підтвердження та 

теоретичне обґрунтування такого вміння. Проведений аналіз доводить широке та 

різнопланове вивчення попередниками Дніпра та його земель. Але в історіографії 

ще не проводилося вивчення комплексної трансформації українського Придніпров’я 

в контексті гідроенергетичного освоєння Дніпра (кін. ХІХ ст. – 1980-ті рр.). 

Дослідження здійснено на засадах міждисциплінарного підходу, із дотриманням 

принципів об’єктивності, комплексності, історизму. Для розгляду теми зібрано 

широкий та різноплановий корпус джерел як офіційного, так і неофіційного 

походження, залучено до наукового обігу нові архівні матеріали: науково-дослідні 

напрацювання вчених по чаші Дніпровського водосховища та проектно-технічні 

документи інженерів каскаду гідростанцій. 

2. Встановлено, що реалізація дніпровської гідроенергетичної програми 

відбувалася в умовах складної конкуренції між транспортним та енергетичним 

відомствами за воду Дніпра. На думку В. Г. Пазинича, Л. Л. Залізняка, 

С. О. Афанасьєва 13–14 тис. р. т. на Дніпрі відбулася стабілізація гідрологічних 

умов у формі річки після останнього прориву післяльодовикових озер у його долині. 

Вже з ХVІІІ ст. загострюється боротьба за її течію між судноплавством та 

вододіючими закладами, яка велася з перемінним успіхом. Станом на кін. ХІХ ст. 

гідротехнічні роботи на водоймі були у віданні шляхового відомства і майже 

повністю зосереджувалися на покращенні фарватеру з мінімальним відчуженням 

земель. З 1921 р. контроль над ними перейшов до гідробудівельних організацій, де 

вони набули комплексного характеру. Винайдення порівняно більш прибуткової 

гідроенергетики дозволило інженерам проектувати великі, максимально сприятливі 

для неї водосховища. При цьому, обов’язкова вимога полягала у врахуванні 

інтересів та забезпеченні суттєвого розширення потенціалу більшості інших 
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споживачів та користувачів води. Для реалізації проектів великих водосховищ 

необхідно було відчужувати відповідні масиви угідь. У 1917 р. для затоплення 

дніпрових порогів готові були виділити близько 10 тис. га територій. Із 

більшовицькою націоналізацією землі її вартість була виведена із кошторису 

гідростанцій, що дало змогу збільшити площі їх водосховищ. Однак радянські 

інтелектуали працювали над шляхами зменшення розмірів затоплень через 

використання захисних дамб та пошуком моделей уведення оплати за землю. 

3. Визначено, що водосховища дозволили послабити наростаючий тиск 

індустріалізації на суспільство та екологію регіону, а водомісткі та менш водоємні 

галузі господарства, не дивлячись на конкуренцію між собою, розвиваються 

спільно. Загалом територія України вважається не достатньо заводненою. На 

кін. ХІХ – поч. ХХ ст. періодичні блукання русла, переробка берегів, маловоддя, 

повені та посухи завдавали щорічної шкоди економіці та екології. У цілому 

водогосподарський комплекс природного Дніпра задовольняв основні потреби 

населення, хоча уже спостерігалося досягнення максимумів його можливостей. 

Плани щодо потужного розвитку індустріалізації передбачали вагоме зростання 

водоспоживання, а отже, й тиску на екосистему. Створення водосховищ суттєво 

збільшило можливості Дніпра по водозабезпеченню суспільства та знизило 

шкідливий вплив промисловості на природу. Водомісткі галузі господарства 

постійно конкурують між собою за воду Дніпра та із менш водоємними 

альтернативами за фінансування. Проте, до сьогодні вони не змогли повністю 

витіснити один одного, а тому розвиваються спільно, орієнтуючись на принцип 

оптимального комплексного ефекту, який полягає у врахуванні потреб кожного з 

них при мінімальних сумарних втратах.  

4. Вияснено, що соціально-культурна складова гідроенергетичної програми 

формувалася у відповідності до суспільних та державних тенденцій і практик, які 

існували в цих сферах. У першій пол. ХХ ст. під час спорудження Дніпрогесу села із 

чаші водосховища розселяли на хутори згідно із загальнодержавною аграрною 

політикою «наближення селянина до земельного наділу». Також через аграрне 

перенаселення малоземельні господарі часто з власної ініціативи відправлялися на 

пошук вільних угідь (землеробська міграція) або ж не надто охоче переїздили в 

місто, де влаштовувалися в інші сфери зайнятості (урбанізація). На об’єктах 

гідробудівництва другої пол. ХХ ст. навпаки – хутори ліквідовували, а села 

об’єднували та укрупнювали, щоб реалізувати загально-радянську політику 

«наближення села до міста». Урбанізація за рахунок природної цілеспрямованої 

міграції селян у міста в цей період набуває вражаючих масштабів. Наведена 

тенденція зберігається і сьогодні як загалом по країні, так і на узбережжі штучних 

водоймищ. У зоні затоплення водосховищами знищувалися лише муровані будівлі, а 

дерев’яні переносилися. Значно більшої шкоди традиційному народному зодчеству 

завдала атеїстична радянська політика та зміни в архітектурній моді.  

5. У цілому вплив гідробудівництва на трансформаційні процеси 

українського Придніпров’я завдяки своєму масштабу та яскравості привертає до 

себе найбільше уваги дослідників. При цьому, серед громадськості спостерігається 

схильність до перебільшення його значення за рахунок применшення більш 

потужних, але не таких помітних загальних тенденцій суспільного розвитку як, 
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наприклад, урбанізація, індустріалізація, модернізація. До перспективних напрямків 

дослідницьких пошуків варто віднести розширення історіографічної бази 

дніпровських студій за рахунок аналізу як додаткових системних і предметних 

публікацій, так і шляхом залучення до неї різноманітних опосередкованих 

досліджень. Недостатньо вивченими аспектами тематики можна вважати історію 

створення окремих гідростанцій та їх водосховищ з позиції сучасних 

методологічних засад, визначення конкретного переліку поселенських об’єктів, які 

зазнали впливу гідробудівництва, узагальнення археологічного та етнографічного 

вивчення затоплених територій тощо. Підготовлена дисертація може розглядатися 

як проміжне попереднє узагальнення, яке дозволяє підсумувати уже пройдений 

шлях із його здобутками та недоліками, а також окреслити напрями майбутніх 

досліджень для більш вичерпного, повного та збалансованого висвітлення історії 

Дніпра та його долини. 
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АНОТАЦІЯ 

Горбовий О. А. Комплексна трансформація українського Придніпров’я у 

контексті гідроенергетичного освоєння Дніпра (кін. ХІХ ст. – 1980-ті рр.). – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі 

спеціальності 07.00.01 – історія України. – ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав, 2020. 

Робота виконана на засадах міждисциплінарного підходу із дотриманням 

принципів об’єктивності, комплексності, історизму. У ній суттєво поглиблено, 

розширено та структуровано історіографію власне історичних дніпровських студій 

українських науковців. Реалізація гідроенергетичної програми на Дніпрі відбувалася 

в умовах складної боротьби між транспортним та енергетичним відомствами за воду 

ріки. Водосховища дозволили послабити наростаючий тиск індустріалізації на 

суспільство та екологію регіону, а водомісткі та менш водоємні галузі господарства, 

не дивлячись на конкуренцію між собою, розвиваються спільно. Соціально-

культурна складова гідроенергетичної програми формувалася у відповідності до 

суспільних та державних тенденцій і практик, які існували в цих сферах. 

Ключові слова: Україна, Дніпро, Придніпров’я, гідроенергетика, водосховище, 

економіка, екологія, міграція, соціум, культура, поселення. 
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АННОТАЦИЯ 

Горбовый А. А. Комплексная трансформация украинского Приднепровья 

в контексте гидроэнергетического освоения Днепра (кон. XIX в. – 1980-е гг.). – 

Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.01 – история Украины. – ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий 

государственный педагогический университет имени Григория Сковороды». – 

Переяслав, 2020. 

Работа выполнена на базе междисциплинарного подхода с соблюдением 

принципов объективности, комплексности, историзма. В ней существенно 

углублено, расширено и структурировано историографию собственно исторических 

днепровских студий украинских ученых. Реализация гидроэнергетической 

программы на Днепре происходила в условиях сложной борьбы между 

транспортным и энергетическим ведомствами за воду реки. Водохранилища 

позволили ослабить нарастающее давление индустриализации на общество и 

экологию региона, а многоводные и менее водоемкие отрасли хозяйства, несмотря 

на конкуренцию между собой, развиваются вместе. Социально-культурная 

составляющая гидроэнергетической программы формировалась в соответствии с 

общественными и государственными тенденциями и практиками, которые 

существовали в этих сферах. 

Ключевые слова: Украина, Днепр, Приднепровье, гидроэнергетика, 

водохранилище, экономика, экология, миграция, социум, культура, поселение. 

 

 

 

ANNOTATION 

Horbovyi O. A. Comprehensive transformation of the Ukrainian Dnieper 

region within the context of hydropower development on the Dnieper river (from the 

late 19th century to the 1980s). – Qualifying research paper retaining manuscript 

rights.  

The dissertation for the degree of Candidate of Sciences in History, specialty 

07.00.01 – History of Ukraine. – State Institution of Higher Education “Pereiaslav-

Khmelnytskyi Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University.” – Pereiaslav, 2020. 

In the first chapter “Historiography, sources and methodology of the research”, it 

has been ascertained that, in comparison with other modern studies, the present researches 

considerably improved, extended and structured the historiography pertaining to historical 

Dnieper studies by Ukrainian scientists. It has been complemented additionally with a 

series of publications by Ukrainian historians in exile, Western and Russian scientists, as 

well as researchers from other fields of knowledge (engineers, economists, natural 

scientists etc.). 

In the second chapter “Hydropower development of the Ukrainian Dnieper: origins 

and implementation,” it has been established that the Dnieper hydropower program was 

implemented in the circumstances of hard competition for the Dnieper water between the 

transportation and the power industries. As of the late 19th century, hydraulic engineering 

works on this body of water were supervised by the Ministry of Communications and 



22 

focused almost entirely on improving the navigable channel, with minimal alienation of 

land. In 1921, such activities were transferred into the responsibility of hydraulic 

engineering organizations where they became more complex in nature. The invention of 

relatively more profitable hydropower allowed engineers to design large reservoirs, best 

suited for this specific purpose. At the same time, the mandatory requirement was to 

consider interests and ensure significant increase in potential for most of other consumers 

and users of the river’s water resources. 

In the third chapter “Economic and ecological transformations of the Dnieper 

Region”, it has been recognized that water reservoirs allowed to relieve the growing 

pressure of industrialization on the regional society and ecosystem, while water-dependent 

industries and other less water-consuming branches of economy developed conjointly, in 

spite of competing with each other. As of the late 19th century – early 20th century, the 

regularly shifting river bed, manmade changes in bank configuration, lack of water, floods 

and droughts affected economy and ecology seriously almost every year. Overall, the 

water economy system of the Dnieper in its natural condition was able to satisfy the main 

needs of the population, though it was already at the peak of its capacity. Plans for 

extensive industrialization suggested a considerable increase in water consumption and 

therefore more pressure on the river’s ecosystem. Creation of water reservoirs has 

significantly improved Dnieper’s water-supplying capacity and helped to reduce the 

harmful effects of industry on the environment. Water-dependent industries are constantly 

competing for the Dnieper water with each other, and for funding – with less water-

intensive alternatives. However, they haven’t managed to oust each other by now, and 

therefore they have to develop conjointly, with the principle of optimal combined effect in 

mind, which suggests taking into account everyone’s needs with minimal total losses.  

In the fourth chapter “Socio-cultural transformation of the Dnieper Region”, it has 

been ascertained that the socio-cultural component of the hydropower program was 

formed in compliance with the social and governmental trends and practices of the time. In 

the first half of the 20th century, when the Dnieper Hydroelectric Station was under 

construction, people from the villages within the basin of the water reservoir were resettled 

to farmsteads in accordance with the nationwide policy of “bringing peasants closer to 

their land.” Also, the overpopulation of agricultural lands made smallholder farmers move 

elsewhere in search of free land (farmers’ migration) on their own initiative, or settle in 

cities, rather reluctantly, where they had to change their sector of employment 

(urbanization). On the contrary, in the second half of the 20th century areas surrounding 

hydropower construction sitessaw liquidation of farmsteads, while villages were united 

and amalgamated in compliance with the general Soviet policy of “bringing villages closer 

to cities”. During this period, rates of urbanization caused by purposeful migration of rural 

population to cities became impressive. In areas to be flooded by water reservoirs, only 

stone buildings were destroyed, while wooden structures were moved to new locations. 

Atheist policies of the Soviet state and changes in architectural fashion caused much more 

damage to traditional folk architecture than the flooding and construction of water 

reservoirs. 

Key words: Ukraine, Dnieper, Dnieper Region, hydropower, water reservoir, 

economy, ecology, migration, society, culture, settlement. 


