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Стаття присвячена дослідженню вкладу науковців та фахівців України у 
вивчення минулого і сьогодення країн Африки. Розглядаються праці укра-
їнських вчених радянського періоду та періоду незалежності, відзначено 
їх особливості та характерні риси. Систематизовано праці за їх тематикою 
і виділено кілька умовних груп. Проведено короткий аналіз дисертацій-
них робіт останніх десятиліть, що присвячені проблемам Африки.

Problems of African studies development in Ukraine 
(short historiographical review) 

I. Melnyk
The State Institution «Institute of World History of the National Academy of Sciences of Ukraine»

Key words: 
Africa, African countries, 
African studies, historiography.

Modern world is characterized by close interaction, interdependence and con-
siderable inequality of modern civilization development. Despite humanistic 
ideals of modern society, the subjects of these relations relate to the direc-
tions, forms and content of world changes in different ways. They are based 
on their own cultural and civilization principles and socio-economic tasks. 
In this difficult process African countries constitute a significant and influ-
ential component of the world system. Huge part of planet’s population live 
here and it has a complex of economic, demographic, socio-cultural problems, 
but in spite of this Africa is a treasury of cultural, religious and historical 
achievements of humanity and world’s future will depend on successful solu-
tions of African problems. Modern development trends should also consider 
history, cultural and civilization features of African society.
This article is the first attempt to make a short review of Ukrainian histo-
riographical achievements in the study of the past and present of African 
countries. It is submitted works written by Ukrainian scientists during Soviet 
period and period of Ukrainian independence. The author noticed their main 
and specific features.
All works of Ukrainian scientists about African history were classified accord-
ing to their subjects and, as a result, a few relative groups of them were dis-
tinguished.
The author realized a short analysis of dissertations of the last decades, which 
were devoted to African studies. 

Сучасний світ характеризується розмаїттям 
культурно-цивілізаційних форм і значною нерів-
ністю їх розвитку. Виходячи з власних культурних 
та соціально-економічних завдань, суб’єкти між-
народних відносин по-різному ставляться до на-
прямів, форм і змісту світових змін.

У цьому складному процесі країни Африки 
становлять важливу складову світової системи, 
оскільки тут проживає значна частина населення 
планети. Африка є скарбницею культурних, релі-
гійних та історичних надбань людства. Багато фа-

хівців упевнені в тому, що майбутнє світу значною 
мірою залежить від вирішення гострих проблем 
країн цього континенту (економічних, демогра-
фічних, соціокультурних) і від пристосування аф-
риканського соціуму до сучасних тенденцій роз-
витку.

У даній статті представлена перша спроба ав-
тора здійснити короткий огляд досягнень україн-
ської історіографії і вкладу  науковців та фахівців 
України у дослідження минулого і сьогодення кра-
їн Африки.
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По-перше, необхідно відмітити, що українські 
розробки та наукові дослідження з африканської 
проблематики беруть свій початок із радянських 
часів та досліджень того періоду, коли Україна 
була частиною Радянського Союзу, в якому осо-
бливе місце відводилось даному регіону як у 
контексті політико-економічних зв’язків, так і на-
укових досліджень та розробок (включаючи нау-
ково-аналітичні матеріали). 

Відзначимо, що Інститут Африки Академії Наук 
СРСР з 1959 р. основними напрямами своєї діяль-
ності визнавав наступні: комплексне вивчення 
економічних і соціально-політичних проблем аф-
риканських країн, відносини СРСР з незалежними 
африканськими державами, місце Африки у сві-
ті, боротьба проти апартеїду та расизму, націо-
нально-визвольний рух на континенті, соціальна 
структура африканських країн, місце і роль афри-
канських культур у світовому розвитку, проблеми 
культурного будівництва на континенті. 

Зрозумілим є той факт, що до цих робіт доціль-
но виробити певний критичний підхід. Він сто-
сується й добротних, ґрунтовних українських до-
сліджень цього періоду і зумовлюється суттєвою 
ідеологічною зацікавленістю та кон’юнктурно-по-
літичною підпорядкованістю, у яких доводилось в 
той час працювати  вітчизняним науковцям, у тому 
числі таким, як Р.М. Бродський, В.К. Гура, М.Д. Не-
сук, А.А. Озадовський, Я.Г. Плясун та інші. 

Радянська африканістика 80-х рр. і вже дещо 
інша українська африканістика 90-х рр. минулого 
сторіччя – це періоди постійної корекції, пошуку 
та освоєння нових методів та горизонтів наукових 
досліджень. У другому періоді (із початку 90-х 
рр.) відбувається різке згортання заідеологізова-
них кон’юнктурних студій. Після розвалу біполяр-
ної системи відбувалась докорінна перебудова 
шляхів і закономірностей світового розвитку, що 
змушує нове покоління українських фахівців, як і 
їх іноземних колег, шукати відповіді на нові ви-
клики часу. 

Профіль досліджень українських авторів охо-
плював широкий діапазон питань, починаючи із 
вивчення загальноісторичної еволюції африкан-
ських спільнот в стародавні та нові часи до новіт-
нього часу. Усі праці, що створювалися з історії 
країн Африки науковцями в Україні можна умов-
но розділити на кілька груп: 1) праці, присвячені 
доколоніальному, колоніальному та постколоні-
альному періодам, 2) роботи із проблем розвит-
ку окремих країн; країнознавчі дослідження, 3) 
вивчення місцевих конфліктів,  4) дослідження 
українсько-африканських зв’язків, 5) загальні 
праці з історії країн Азії та Африки. 

Колоніальним періодом історії Африки займа-
лися такі українські дослідники як С. М. Луценко 
[1], В. В. Долід [2], О. М. Тавшунський [3]. Вони 
досліджували політку іноземних держав щодо 
Африки – німецьку, британську та бельгійську ко-
лоніальну політику в африканському регіоні кінця 
ХІХ – початку ХХ ст. 

Відомий український вчений – В. К. Гура ви-
вчав проблеми розвитку африканських країн в 
постколоніальний період, мав країнознавчі до-
слідження, зокрема, присвячені Марокко. Кан-
дидатська дисертація В. К. Гури безпосередньо 
стосувалась соціально-політичного розвитку цієї 
країни в 1956-1975 рр. Профіль його досліджень 
досить широкий, він також  досліджував україн-
сько-африканські зв’язки, процеси економічного 
піднесення країн Субсахарської Африки, аналі-
зував основні чинники накопичення ними госпо-
дарського потенціалу в контексті глобальних про-
цесів сучасності, перспективи і сфери розвитку 
взаємовигідного співробітництва  між  державами  
регіону  і Україною [4].

Значний внесок у становлення та розвиток 
африканістики в Україні зробила ще одна відома 
українська дослідниця – К. О. Княждвірська (К. 
О. Юрченко). Вона вивчала та аналізувала у своїх 
працях проблеми відносин України та країн Афри-
ки, розглядала ресурсний потенціал країн Африки 
в енергетичній сфері, зокрема наявність нафто- та 
газових родовищ; шляхи використання цих ресур-
сів розвинутими державами, а також потенційні 
можливості нашої держави на африканському 
континенті. Вона також має напрацювання з пи-
тань африканської інтеграції та демократизації 
африканського суспільства [5].

Проблеми Субсахарської Африки в постколоні-
альний період досліджував ще один український 
фахівець –  В.В. Буренков. Він аналізував визна-
чальні умови формування державно-політичних 
систем в країнах Африки, їх еволюцію і станов-
лення в контексті здобуття державами незалеж-
ності. В.В. Буренков досліджував також процеси 
економічного піднесення та політичної еволюції 
країн субсахарського регіону [6].

Західносахарський конфлікт вивчала україн-
ський історик – О. В. Бікла (О. В. Тур). Її публі-
кації присвячені історіографії проблеми, геопо-
літичним особливостям Західної Сахари. Вона 
досліджувала й участь інших країн в даному кон-
флікті, зокрема, Сполучених Штатів Америки. Ок-
рім того О. В. Бікла вивчала українсько-магриб-
ські зв’язки [7].

В українській історіографії у галузі африка-
ністики є країнознавчі дослідження. Вже вище 
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зазначалась робота В.К. Гури із вивчення проблем 
Марокко. Також слід сказати про дослідження  ві-
домим в Україні сходознавцем  М. Д. Несуком та-
кої африканської країни, як Зімбабве [8], а також 
іншими українськими фахівцями: Ю. А. Косенком 
– Ботсвани [9], С. В. Гладченко – Тунісу [10]. 

Варто зазначити, що українська історіографія 
в галузі африканістики має доволі тривалу істо-
рію і на сьогоднішній день нараховує цілу низку 
праць, що торкаються різних аспектів політичного, 
економічного та культурного життя країн Африки 
на різних етапах їх історичного розвитку. Однак, 
цей науковий напрям досліджень тільки форму-
ється в Україні й проходить у своєму розвитку не 
найкращі  часи у силу ряду важливих об’єктивних 
та суб’єктивних обставин та умов. 

Слід зазначити, що за останні десятиліття із 
африканської тематики захищено небагато дис-
ертацій (у десятки разів менше, ніж, наприклад, 
з історії європейських країн). На особливу увагу 
заслуговують наступні дисертаційні роботи, що 
були підготовлені та захищені в Україні. Перш за 
все звернемося до дисертації К. О.  Юрченко (К. 
О.  Княждвірської) «Інтеграційні процеси в Аф-
риці: фактори, рівні, спрямованості та закономір-
ності розвитку (1960 – 2005 рр.)» [12]. У цьому 
дослідженні автор розкриває значення Організа-
ції африканської єдності (ОАЄ), створеної в 1963 
р. як континентальної організації африканських 
держав, та її наступника з 200 р. – Африканського 
союзу (АС). Актуальність цієї теми зумовлюється 
унікальним значенням ОАЄ – АС для постколоні-
альної еволюції країн і народів континенту як 
об’єднуючої, мобілізуючої та організуючої сили 
(континентальний «рух в незалежність»), що  за-
початкувала процеси продуктивної субрегіональ-
ної та трансрегіональної економічної, політичної 
та культурної інтеграції; як надійного поборника 
прав африканських держав на міжнародній арені; 
як ефективного і коректного архітектора розбудо-
ви міждержавних африканських зв’язків та голов-
ного фактора усунення проблем розвитку країн 
континенту [12]. 

Наукове та практичне значення одержаних у 
дисертаційному дослідженні К.О. Юрченко ре-
зультатів полягає: у всебічному, комплексному, 
критичному висвітленні явища африканської ін-
теграції та її складових, витоків, етапів розвитку, 
цілей, завдань, рушійних сил; в створенні цілісної 
картини перебігу інтеграційних процесів на Афри-
канському континенті; в розкритті їх концептуаль-
них засад та аспектів практичного розгортання; в 
розширенні  уявлень про шляхи, критерії та стан-
дарти інтеграційних процесів в сучасному світі. 

В. В.  Буренков у своїй дисертації «Еволю-
ція політичних систем Субсахарської Африки в 
постколоніальний період» [13] вперше ставить 
питання про штучність державного розподілу 
Субсахарської Африки та чужорідну основу по-
літичних систем африканських спільнот, що були 
їм нав’язані в процесі деколонізації  як результат 
змови метрополій з більшістю лідерів африкан-
ських національно-визвольних рухів. Дослідже-
но спробу ретрадиціоналізації політичних систем 
держав регіону в 1970-х рр., що була перервана 
всебічним економічним колапсом господарських 
систем Субсахарської Африки. Автор розкриває 
концепцію створення збалансованих гібридних 
політичних моделей держав континенту з другої 
половини 1980-х років і показує чинники їх житт-
єздатності та параметри функціонування [13]. 

У цьому дослідженні виокремлено відмінності 
й особливості розповсюдження процесів станов-
лення демократичних систем африканських країн 
в 1960-х і в 1990-х роках. Поглиблено обґрунту-
вання неефективності імперативної імплантації 
євроатлантичної системи демократії на соціокуль-
турний фундамент Субсахарської Африки (без 
урахування політичних традицій, запитів і вимог 
місцевого автохтонного суспільства). Набуло по-
дальшого розвитку розкриття оригінальних ін-
терпретацій реального характеру політичних про-
цесів і стану політичних систем в африканських 
країнах без утопічних євроцентристських ідей-
но-політичних нашарувань 1960 –1980 років про 
«соціалістичну» чи «капіталістичну» орієнтацію 
або всеосяжну життєздатність республіканського 
устрою чи парламентської системи.

Дисертація С.В. Гладченко «Гендерний аспект 
модернізації туніського суспільства» [10], в якій 
досліджено модернізацію туніського суспільства 
в контексті гендерного питання з моменту почат-
ку цієї модернізації у 1900-х рр. до початку XXI 
ст. Представлено періодизацію жіночого руху в 
Тунісі в період новітньої історії. Проаналізовано 
історію впливу політико-правових реформ туніс-
ького уряду на зміну гендерної ситуації в суспіль-
стві. Відображено специфіку гендерних уявлень 
та практик туніського суспільства в історичній 
ретроспективі. Визначено ступінь впливу фран-
цузького колоніального режиму на модернізацію 
туніського суспільства у гендерному контексті. 
Подано аналіз специфіки гендерних відносин в 
ісламському суспільстві. 

Гендерні питання піднімаються і в дисертацій-
ній роботі О.С. Ліщинської «Діяльність ООН у сфері 
захисту прав жінок у країнах Близького Сходу та 
Магрибу (1975 –1995 рр.)» [14]. Автор показала 
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діяльність урядів арабських країн Близького Схо-
ду та Магрибу на шляху вирішення питання  ста-
тусу жінки-мусульманки у 1975-1995 рр. У роботі 
доведено, що для закріплення на міжнародному 
(а потім і національному) законодавчому рівні 
положення щодо встановлення гендерної рівно-
сті, ООН було розроблено низку міжнародних нор-
мативно-правових актів, які стали основою цього 
процесу.

 Окрім цього О.С. Ліщинською введено низку 
джерел  в обіг української історичної науки – це 
доповіді арабських країн стосовно змін у стано-
вищі жінок; у дисертації розглянуто дії, впровад-
жені у країнах Близького Сходу і Магрибу впро-
довж 1975-1995 рр., в межах захисту прав жінок 
і досягнення гендерної рівності; досліджено осо-
бливості взаємодії ООН із національними урядами 
з 1975 р. по 1995 р. у сфері надання арабським 
жінкам прав і свобод, установлених міжнарод-
ними конвенційними нормами; зроблено спробу 
визначити основні чинники, що перешкоджали 
перетворенням у сфері захисту прав мусульманок 
та досягненні гендерної рівності в країнах Близь-
кого Сходу та Магрибу у досліджуваний період. 
Аналізуючи джерела із цієї теми, окремо слід від-
значити публікації О. С. Ліщинської щодо програ-
ми «Десятиліття жінки ООН» в країнах Близького 
Сходу і Магрибу у 1975 – 1995 роках та проблем її 
реалізації [11].

 Дисертаційне дослідження О. В.   Бікли  «Тран-
сформація західносахарського національного пи-
тання у 1956 – 1991 рр.» [15] присвячено аналізу 
західносахарської проблеми, яка полягає у полі-
тизації процесу розвитку  марокканської  нації та 
сахарського етносу в постколоніальному історич-
ному просторі. У дисертації сформульовано кон-
цепцію про те, що західносахарське питання за 
формою здебільшого виникло як етнополітичне; 
воно співвідносилося із проблемою відтворення 
контуру своєрідного сахарського етносу та марок-
канської, мавританської й алжирської націй на-
багато більше, ніж із факторами іншого порядку 
– економічними, соціальними, політичними, хоча 
останні також мали велике значення у виникненні 
західносахарської проблеми. Остання аналізуєть-
ся як явище, що має геополітичні чинники, істо-
рично розвивалася та функціонувала в умовах 
кризи і конфлікту на фоні деколонізаційних і нео-
колоніальних процесів.

Значний інтерес представляє кандидатська 
дисертація В.В. Доліда  «Трансваальська криза 
в оцінці британського політикуму та суспільства 
(1895-1896 рр.)» [16], яка розкриває проблему 
англо-німецьких відносин, що виникли у зв’язку з 

Трансваальською кризою 1895-1896 рр., та висвіт-
лює взаємовплив британської урядової  політики 
та суспільної думки з цієї проблеми. Крім того, 
науковий інтерес представляє аналіз англійської 
преси, яка була не лише джерелом інформації (чи 
дезінформації), але й засобом тиску зацікавлених 
в експансії впливових британських кіл на  уряд та 
громадську думку своєї країни.

У дослідженні С. М. Луценко «Німецькі коло-
ніальні співтовариства в Африці: формування і 
повсякденне життя» [1] уперше в український 
історіографії здійснено дослідження німець-
ких колоніальних співтовариств, які виникли в 
африканських колоніях Німеччини наприкінці 
XIX ст. Визначено основні чинники, які сприяли 
трансформуванню переселенських поселень в 
своєрідні колоніальні співтовариства з власною 
системою цінностей. Висвітлено особливості гос-
подарського розвитку, суспільного та культурного 
життя цих співтовариств. З’ясовано вплив на жит-
тя переселенців законодавчої системи, що була 
розроблена метрополією та колоніальною адмі-
ністрацією. Проаналізовано соціальну структуру 
німецьких спільнот в Африці, відображено стано-
вище різних соціальних груп переселенців всере-
дині колоніальних співтовариств. Зроблено спро-
бу виявлення позитивних і негативних наслідків 
міжцивілізаційного діалогу німецьких колоністів 
та африканців.

 Науковий інтерес викликає й дисертація О. М. 
Тавшунського «Бельгія та колоніальний поділ Аф-
рики (1876-1918 рр.)» [17] – це перша в Україні 
робота, де комплексно вивчена участь Бельгії у 
поділі Центральної Африки. Зокрема, автор впер-
ше розглядає питання історії Бельгійського Кон-
го після 1908 р., що дало можливість по-новому 
оцінити зміни в бельгійській колонії, зокрема, 
визначити специфіку бельгійського колоніалізму 
й розкрити суть феномену «приватної» колонії, 
проаналізувати вплив світової громадської думки 
на зміну бельгійської колоніальної політики, до-
слідити хід військових дій у Центральній Африці в 
роки Першої світової війни і її вплив на Бельгій-
ське Конго. Дослідник запропонував уточнення 
до періодизації історії бельгійського колоніаліз-
му в новий час і ввів у науковий обіг нові архівні 
матеріали.

Це далеко не повний перелік наукових дослі-
джень з проблем африканістики в Україні, а тільки 
короткий огляд тих, що, на наш погляд, викликають 
найбільший науковий інтерес. Безсумнівним є той 
факт, що Африканський континент, особливо кра-
їни Субсахарської Африки, потребують більш де-
тального та глибокого вивчення з боку істориків, 
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політологів, економістів, соціологів, культурологів 
та інших вчених. Це завдання видається надзви-
чайно актуальним та своєчасним, беручи до уваги 
стратегічну мету України у розбудові економічних, 
науково-технічних, культурних та інших зв’язків із 
таким перспективним регіоном світового розвит-
ку як Африка.

Виходячи із цього можна зробити висновок, що 
питання підготовки кваліфікованих українських 
фахівців-африканістів є надзвичайно актуальним 

у контексті поширення та вдосконалення вивчен-
ня в Україні проблем всесвітньої історії. Гостро 
назріла проблема розробки комплексних науко-
вих досліджень, присвячених широкому колу не-
досліджених тем, присвячених Африці, а також 
надзвичайно актуальним є завдання розробки та 
аналізу комплексу питань, пов’язаних із україн-
сько-африканськими відносинами, роллю та зна-
ченням африканського континенту для сучасної 
України.
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