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В.О. Нестеренко "Міський простір Харкова: історія забудови та заселення 

(кінець XVIII -  початок XX ст.)", представлену на здобуття наукового 

ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю

07.00.01 -  історія України.

Дисертаційне дослідження В.О. Нестеренко присвячене дослідженню 

процесу формування міського простору Харкова в імперську добу та чинників, 

що зумовили його розвиток.

Інтерес до цієї проблеми особливо зростає у контексті проведення 

реформи місцевого самоврядування в Україні.

Дисертаційне дослідження В.О. Нестеренко -  у цілому успішна спроба на 

рівні кандидатської дисертації здійснити комплексний аналіз історії забудови та 

заселення Харкова у кінці XVIII -  на початку XX ст.

Наукова новизна роботи очевидна. Вона полягає, насамперед, у тому, що 

це перша в вітчизняній історіографії спроба на дисертаційному рівні здійснити 

комплексний аналіз розвитку міського простору Харкова з позиції АМТ 

(акторно-мережсвої теорії). "Наукова новизна" у даному випадку -  це не звична 

для здобувачів шаблонна фраза, а відображення суті авторського підходу. 

Дисертанткою укладено список акторів, які брали участь у формуванні міського 

простору, здійснено їхню типологізацію тощо.

Структура дисертації відповідає меті дослідження. Дисертація 

складається зі вступу, трьох розділів, 7 підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел і літератури та 25 додатків. Композиційній структурі та 

викладові дисертації притаманні логічність та послідовність.

І Іаукова значимість представленої до захис ту дисертації полягає, також і 

в тому, що В.О. Нестеренко залучила у сферу дослідження широке коло 

різноманітних за походженням і видовими ознаками інформаційних джерел. 

Список джерел та літератури дисертаційного дослідження включає 302

найменування, з них -  78 архівні справи трьох фондів Державного архіву
в і д д і л  Д І Л О В О Д С Т В А ,

А Р Х ^ У  Т А  Р Е Ж И М Н О Ї  Р О Б О Т И ^

в х .т



Харківської області та 34 позиції різноманітних документів з фонду 

фотодокументів та відділу документів Харківського історичного музею та 

відділу стародруків та рукописів Центральної наукової бібліотеки Харківського 

національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Потужно представлені у роботі матеріали періодичної преси. 

В.О. Нестеренко використала 85 публікацій в періодичних виданнях.

Загалом джерельна база є достовірною та репрезентативною, її 

класифікація, аналіз і наукова адаптація засвідчують сумлінність та високу 

професійну підготовку дисертанта. При написанні роботи автором використано 

12 видань закордонних дослідників іноземними мовами.

В той же час:

— На наш погляд, некоректно визначено верхню хронологічну межу 

радянського періоду дослідження теми. Дисертант (на стор. 23) пише про вплив 

"революційних подій 1917 р." на наукові пошуки. З тексту зрозуміло, мова йде 

не про Українську революцію, а про більшовицький переворот 1917 р. Отже, 

наскільки доречно пов’язувати радянський період історіографії з 1917 роком, 

адже дисертанткою не проаналізовано жодне з досліджень, опубліковане у 

1917-1926 рр.? До того ж 1917-1920 рр. можна називати радянським періодом в 

історії Україні досить умовно. Це період Української революції.

-Н е  зрозуміло чому автор, виділяючи етапи в історіографії дослідження, 

не виділив окремим блоком зарубіжні дослідження (стор. 20), а аналізує праці 

іноземних дослідників кінця 90-х рр. XX ст -  початку XXI ст. в межах 

радянської історіографії (на стор. 27-28).

У підрозділі 1.3 дослідником чітко сформульовані теоретико- 

методологічні основи дослідження. Автор дає визначення поняттям "місто", 

"простір", "міський простір".

- В  той же час не знаходимо визначення поняття "актор", яким часто 

користується дослідниця. Для роботи, написаної з використанням АМТ 

(акторно-мережевої теорії) це поняття є одним з ключових.

У підрозділі 1.3 з 15-ти -  десять сторінок тек,сту присвячено аналізу

АМТ. Дисертант знайомить читача з появою та основними засадами АМТ.



Доводиться привабливість такого підходу для урбаністів. Наводяться приклади 

використання даного підходу зарубіжними дослідниками. Однак, серед 

названих прізвищ ми не зустріли жодного вітчизняного. Отже, можна сміливо 

говорити про те, що в українській історіографії ця робота є піонерською.

Автор виділяє наступні 10 груп акторів, задіяних- в процесі творення 

міського простору Харкова у кінці XVIII -  на початку XX ст.: імперська влада 

(тобто імператор), місцевий губернатор, міська влада, суспільні групи, етнічні 

групи, заклади освіти, благодійні товариства, приватний забудівельник, 

природні актори (клімат, ріки, рельєф) та ідеї.

Автор зазначає, що взаємодії цих акторів складаються в мережу, яка і є 

міським простором.

Окрема увага автора присвячена аналізу акторів. Дисертант розглядає 

міський простір в умовах переходу від козацької фортеці до адміністративного 

центру.

В.О. Нестеренко зазначає, що "інкорпорація Слобожанщини базувалась 

на ідеях філософії Просвітництва... Міста як адміністративні центри мали б 

стати провідниками цього процесу та прикладами ідеального устрою...". 

Дисертантом аналізуються дії комісії Є. Щедріна, яка уособлювала собою 

актора імперської влади. Аналізуючи причини створення комісії, називаються: 

зловживання в середовищі козацької старшини; необхідність визначення меж 

посадської та приватної землі; зловживання при зборі податків. Далі робиться 

висновок: "Таким чином, комісія Є.Щедріна може сприйматися як позитивний 

актор, адже вона мала забезпечити порядок в регіоні".

- З  цим важко погодитися. Для кого позитивний? Важко назвати 

позитивним, втягування в імперську орбіту українських земель Слобожанщини. 

В основі діяльності комісії лежала імперська основа. Встановлювався "порядок" 

з точки зору Російської імперії. Він включав в себе утвердження "русского 

мира" (говорячи сучасною мовою), ліквідацію давніх козацьких традицій, 

самоврядування, у тому числі й міського. Створювався суто імперський варіант 

упорядкування життя, де панувала влада імператора, губернатора, місцевого



чиновника. Ліквідовувалися українські козацькі традиції, у тому числі й місцеві 

правові, які ґрунтувалися на Литовських статутах.

-Д о  того ж, ідеї Просвітництва як моделі ідеального устрою, не були 

реалізовані ні на українських землях, ні де-інде в Російській імперії. Вони по 

суті своїй були утопічними. На практиці, формувався абсолютизм, 

впроваджувалася русифікація, уніфікація, заперечувалися будь-які національні 

особливості українців. Усе базувалось на нормах, які нав’язувала імперія.

Та і автор слушно зазначає, що в Харкові так і не вдалося втілити в 

життя намічені плани міського простору. Автор аналізує чому Харків не 

повторив позитивний приклад забудови за планом в цей період (м. Одесу).

Аналізується вплив національних меншин на формування міського 

простору Харкова (грецької діаспори, євреїв, вірмен, поляків тощо).

У роботі зазначається, що у пореформені роки міське населення стрімко 

збільшувалося за рахунок вихідців із селянського стану. Це доведений факт.

-  Однак, на нашу думку, окремої уваги заслуговує аналіз ставлення 

українців (вчорашніх селян) до міського життя в умовах модернізації. 

Наскільки швидко відбувалася їх інкорпорація у міське життя Харкова в нових 

умовах? Адже, як зазначають сучасні українські дослідники, селяни неохоче 

інтегрувалися в міське життя, цінуючи працю на землі як найвище благо. 

Врешті решт, наважившись переїхати до міста, як впливали вони на 

формування міського простору? В яких районах Харкова селилися? В центрі чи 

на окраїнах, намагаючись поєднати міський та сільський способи життя. 

Цікаво, приклад Харкова підтверджував чи заперечував загальноукраїнську 

тенденцію.

Чому автор не виділив вихідців з селянського стану окремим актором, 

що приймав участь в процесі творення міського простору Харкова в умовах 

модернізації?

Задекларована мета дисертаційного дослідження, на нашу думку, вимагає 

відповіді і на поставлені запитання.

-Д ослідник змальовує як змінювалося місто на початку XX ст. З ’являлися 

навчальні заклади, лікарні, клуби, ветеринарні клініки. За рахунок



благодійників відкривалися нічліжні будинки. Міська влада поширювала 

співпрацю з громадськими, благодійними організаціями. Складається майже 

ідеальна картинка. Однак хотілось би зазирнути і за зворотній бік вдаваного 

благополуччя. Злочинність, жебрацтво, каліцтво, проституція.... Який з районів 

міста став найнебезпечнішим? Де був найвищій рівень злочинності?

Початок XX ст. -  це час стрімких змін. Відбувається національна 

мобілізація (участь широких мас в політиці) -  складова процесу модернізації. 

Формуються політичні партії. Автор справедливо зазначає, що в Харкові діяв 

весь спектр політичних партій, в тому числі і українських. У місті будувалися 

громадські та приватні будинки за канонами українського модерну. Це сприяло 

введенню українства в міський простір Харкова.

Робота має 25 додатків. Це і статистичні дані, і фотодокументи (на деяких 

можна порівняти сучасний вигляд і вигляд міста початку XX ст.). Це і малюнки, 

і створена автором мапа, на якій можна прослідкувати динаміку формування 

території міста. Безумовно, додатки збагатили дане дослідження.

-О днак не у всіх додатках вказано їх авторство (наприклад, додатки 7— 

15). Можна припустити, що авторство сучасних фотографій, розміщених в 

додатках, належить В.О. Нестеренко. А фотографії початку XX ст.? Посилання 

відсутні.

— Робота має певні стилістичні огріхи та помилки. Зокрема, в 

історіографічному описі на стор. 28, автор характеризуючи погляди М. Раєва, 

чомусь посилається на А. Пуніна. Не співпадає і посилання на Д. Бровера. 

Очевидно у списку джерел та літератури відбулося зміщення нумерації.

Незважаючи на висловлені зауваження (скоріше, побажання), подана на 

розгляд праця нами оцінюється позитивно.

Насамкінець дисертації В.О. Нестеренко зробила грунтовні висновки й 

узагальнення, які підвели загальний підсумок роботи як, безперечно, нового та 

оригінального дослідження.

Дисертантом використано вдалий стиль викладу матеріалу. Слід 

відзначити належну ерудицію автора.



Автореферат розкриває зміст дисертації, творчий доробок її автора й 

відповідає встановленим вимогам.

Дисертаційна робота пройшла відповідну апробацію. В.О. Нестеренко 

опублікувала 4 наукові статті у фахових виданнях України та 1 статтю у Празі.

Дисертація Нестеренко Вікторії Олександрівни "Міський простір 

Харкова: історія забудови та заселення (кінець XVIII -  початок XX ст.)" є 

самостійним і завершеним науковим дослідженням, виконаним на належному 

науково-теоретичному рівні. Основні положення і висновки дисертації 

апробовані у авторських публікаціях, у виступах на міжнародних, 

всеукраїнських конференціях та наукових семінарах.

Актуальність і рівень розкриття поставлених проблем, новизна дисертації 

і ступінь обгрунтованості винесених на захист наукових положень цілком 

відповідає вимогам "Порядку присудження наукових ступенів", затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (зі 

змінами), а її автор -  Нестеренко Вікторія Олександрівна заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю

07.00.01 -  історія України.
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