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9. Тема та реферат дисертації

Тема (укр.)

Управління та самоврядування міста Броди у кінці XVI–XVIII ст.

Тема (англ.)

The governance and municipalism of the town of Brody in the late 16th – 18th centuries.

Реферат (укр.)

У дисертації вивчено т.зв. "владну сферу", яка була складовою частиною соціального життя ранньомодерного міста Броди. 
Її наявність гарантувала стабільне протікання суспільних процесів у всіх інших сферах життя соціуму. Відштовхуючись від 
напрацювань дослідників минулого Бродів, та зробивши акцент на вивчення письмової спадщини магістрату міста 
(1587–1772 рр.), дисертант представив основний зміст роботи у п'яти розділах, що висвітлюють низку тематичних 
складових, сукупність яких у свою чергу описує та пояснює предмет його дослідження. У роботі доведена гіпотеза про те, 
що владна сфера Бродів існувала у вигляді трирівневої ієрархічної структури: (1) дідич – (2) замкова адміністрація – (3) 
міський уряд.



Реферат (англ.)

In the thesis so called "sphere of power" is examined. The latter was a substantial part of the town of Brody’s social life. This 
sphere guaranteed stability in every other realm of social life. The main content of the thesis is given in five chapters, each of 
which is devoted to a certain field of the overall subject. Their succession logically and fully describes and explains the subject of 
the whole research. In order to achieve his goals, the author of the dissertation started from handling historiography but the 
main stress was put on the work with the written heritage of the Brody council (1587–1772). In the thesis, the hypothesis about 
the frame of the Power sphere in Brody is proved. As a hierarchical structure, it consists of three levels: (1) lord of the town – (2) 
lord's governors – (3) urban authority.
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