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М одератором круглого 
столу була Ірина Пе-
тренко, доктор істо-
ричних наук, профе-

сор, завідувач кафедри педагогі-
ки та суспільних наук ПУЕТ, се-
кретар Полтавської обласної ор-
ганізації НСКУ.

З вітальним словом виступив 
доктор історичних наук, профе-
сор, ректор ВНЗ Укоопспілки 
«Полтавський університет еконо-
міки і торгівлі», голова Націо-
нальної спілки краєзнавців Укра-
їни Олексій Нестуля. Він розповів 
про кооперативну та державниць-
ку діяльність Бориса Мартоса. 
Від 1910 року Борис Мартос актив-
но займався кооперативним ру-
хом, створював сільські коопера-
тиви на Полтавщині, Волині, Ку-
бані. У роки Української револю-
ції 1917-1921 років Борис Мартос 
був членом Центральної Ради від 
фракції УСДРП, членом ЦК Се-
лянської спілки, заступником її 
голови. З червня по серпень 1917 
року – генеральний секретар (мі-
ністр) земельних справ Генераль-
ного секретаріату (уряду) Цен-
тральної Ради, з вересня по листо-
пад 1917 року – товариш (перший 
заступник) генерального секрета-
ря земельних справ. У 1918 році 
він утворив Всеукраїнський коо-
перативний центр. Згодом очолив 

Раду Дніпросоюзу – центральної 
структури кооперації в Україні. 

Олексій Нестуля поділився 
спогадами про непросту долю 
встановлення пам’ятника Борису 
Мартосу в Полтаві. Його не хоті-
ли встановлювати біля централь-
ного корпусу ПУЕТ (тоді – Пол-
тавський університет споживчої 
кооперації України), адже там 
планувалося будівництво житло-
вого будинку, який би закрив по-
вністю учбовий заклад. Все ж вда-
лося переконати місцеве керівни-
цтво у важливості встановлення 
пам’ятника видатному громад-
ському і політичному діячу, педа-
гогу Борису Мартосу, адже він 

був активним учасником розбу-
дови Української держави, обі-
ймав посади міністра фінансів, а 
потім – прем’єр-міністра УНР. 

Пам’ятник Борису Мартосу 
було відкрито до Дня міста у 2007 
році. Споруджений він за спон-
сорські кошти колективу універ-
ситету та небайдужих полтавців.

Біографію Бориса Мартоса роз-
крив краєзнавець Віталій Гри-
гор’єв. Початок громадсько-полі-
тичної діяльності Бориса Мартоса: 
полтавський період (березень-чер-
вень 1917 року) проаналізував у 
своїй доповіді кандидат історич-
них наук, доцент, краєзнавець Вік-
тор Ревегук. Про політичну і дер-
жавну діяльність Бориса Мартоса 
в період 1917-1921 рр. доповів кан-
дидат історичних наук, почесний 
краєзнавець України Валерій Ре-
крут. Вчений, грунтовно опрацю-
вавши архіви, розкрив маловідомі 
факти про те, коли і як Борис Мар-
тос боровся з антиєврейськими по-
громами та активно розбудовував 
фінансову систему України. Також 
оповів про те, як виготовлялися 
гроші у Німеччині та як Борис 
Мартос займався їхньою достав-
кою в Україну. З грудня 1918 року 
Борис Мартос був міністром про-
довольчих справ, з квітня по сер-
пень 1919 року – очолював уряд 
УНР і водночас обіймав посаду мі-
ністра фінансів. Сприяв запрова-
дженню грошової одиниці УНР – 
гривні. З 1920 року – перебував у 
вимушеній еміграції у Європі.

 Про науково-педагогічну ді-
яльність Бориса Мартоса розповів 
кандидат економічних наук, по-
чесний професор ПУЕТ Мирослав 
Аліман. Учений розповів, що з 
1920 року, у Німеччині, Борис Мар-
тос активно займався науково-пе-
дагогічною роботою. З 1921 року 

він мешкав у Чехословаччині. За-
снував Інститут сільськогосподар-
ської кооперації, на основі якого 
була створена Українська госпо-
дарська академія в Подєбрадах. 
Борис Мартос – автор численних 
праць із питань кооперації. У 1945 
році він переїхав до Мюнхена, де 
став засновником і ректором ви-
щої школи економіки (1945–1949 
рр.). У 1951 році переїхав спочатку 

до Швейцарії, потім до США.
За словами професора, канди-

дат економічних наук Юстини Ве-
риги, й на сьогодні актуальність 
праці Бориса Мартоса «Коопера-
тивна ревізія» не зменшилася. 
Адже бачення сільськогосподар-
ської кооперації Борисом Марто-
сом, засноване на глибинних під-
валинах перетину європейської 
традиції кооперативного руху ХІХ 
– початку ХХ століть та україн-
ської, дає зразок для нинішніх ор-
ганізаторів сільськогосподар-
ського виробництва та життя у 
селі. Досвід Бориса Мартоса, тео-
ретичний і практичний, сконден-
сований у його фундаментальних 
працях, які ні на йоту не втратили 
своєї значущості й нині. 

Підсумки наукового зібрання 
підбила доктор історичних наук, 
професор, завідувач кафедри істо-
рії України Полтавського націо-
нального педагогічного універси-
тету імені В.Г. Короленка Людми-

ла Бабенко, яка проаналізувала 
політичний контекст діяльності 
Бориса Мартоса та логічно підве-
ла до винесення уроків Україн-
ської революції 1917–1921 рр. 

На круглий стіл завітали ко-
лишні студенти із першого випус-
ку ПУЕТ 1979 року. Зокрема, жур-
наліст, краєзнавець із м. Сло-
в’янськ Василь Чорнобровий та 
його дружина, поетеса Тетяна Чор-

ноброва. Василь Чорнобровий по-
дарував Музею історії ПУЕТ пода-
рунки, зокрема, книги, копії ста-
тей та своїх відзнак за сумлінну 
роботу у кооперації, а також уніка-
льний примірник часопису 1917 
року. Тетяна Чорноброва презенту-
вала свою чергову збірку поезій.

Нині щороку до Дня Соборнос-
ті України в Полтаві відбувається 
урочисте покладання квітів до 
пам’ятників Тарасу Шевченку і 
Борису Мартосу. Це і є визнанням 
заслуг Бориса Мартоса у розбудо-
ві Української державності. 

Ірина ПЕТРЕНКО, доктор 
історичних наук, професор, 

завідувач кафедри педагогіки 
та суспільних наук ВНЗ 

Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і 

торгівлі», секретар 
Полтавської обласної 

організації Національної 
спілки краєзнавців України

З IСТОРIЇ КООПЕРАЦIЇ

ННауковці аналізують, згадують, дискутуютьауковці аналізують, згадують, дискутують

140 РОКIВ ВIД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ БОРИСА МАРТОСА: 
НАУКОВЦI ПУЕТ РОЗКРИВАЮТЬ НОВI СТОРIНКИ
Наприкінці травня у вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 
відбувся круглий стіл, присвячений 140-літтю від Дня народження визначного державного, кооперативного, 
громадського діяча, економіста і педагога Бориса Мартоса (1879-1977). Це був спільний захід кафедри педагогіки 
та суспільних наук ПУЕТ та Полтавської обласної організації Національної спілки краєзнавців України (НСКУ). 
Подія зібрала науковців та представників громадськості України. Учасники зібрання, а також науковці, випускники 
університету різних років, представниками громадськості поклали квіти до пам’ятника Борису Мартосу. 

Учасники круглого столу під час покладання квітів 
до пам’ятника Борису Мартосу

ПАМ’ЯТНИК БОРИСУ МАРТОСУ БУЛО ВІДКРИТО ДО 
ДНЯ МІСТА У 2007 РОЦІ. СПОРУДЖЕНИЙ ВІН ЗА 
СПОНСОРСЬКІ КОШТИ КОЛЕКТИВУ УНІВЕРСИТЕТУ 

ТА НЕБАЙДУЖИХ ПОЛТАВЦІВ


