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В останні десятиліття в Україні посилився інтерес до регіональної 

історії. З’явилися численні праці, присвячені і південноукраїнській 

проблематиці. В цих наукових дослідженнях розглядаються різноманітні 

аспекти соціально-економічної та суспільно-політичної історії цього регіону 

ХІХ – початку ХХ ст. 

У дисертаційному дослідженні Л.М.Золотар, використовуючи 

мережевий підхід, аналізує формування та розвиток сухопутних шляхів у 

пореформені роки. У роботі розглянуто розвиток грунтових, шосейних 

доріг, залізничної мережі Таврійської губернії; повсякденне життя візників 

та пасажирів, кадрову політику у залізничній галузі та ін. 

Дисертаційна робота виконана в рамках комплексної теми кафедри 

історії та філософії Бердянського державного педагогічного університету 

"Південна Україна ХVІІІ ст. – першої половини ХХ ст.". 

Дисертантом досліджено проблему, що не була всебічно висвітлена в 

українській історичній науці.  

Хронологічні рамки дисертаційного дослідження окреслюються 

пореформеними роками. Нижня хронологічна межа – початком земської 

реформи, яка як зазначає дисертант, модернізувала систему місцевого 

самоврядування та впливала на будівництво та утримання доріг у регіоні. 

Верхня межа – початок Першої світової війни, коли припинилося масове 

будівництво сухопутних шляхів. Хронологічні рамки – це вибір автора. На 

нашу думку, нижню межу слід було означити якоюсь подією, пов’язаною 

безпосередньо з сухопутними шляхами. Крім того, у своїй роботі авторка 
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виходить за хронологічні межі. Наприклад, аналізуючи перші проекти по 

будівництву залізниць (1820 р.), що мали з’єднати Москву і Севастополь.  

Сформульована мета (здійснити наукову реконструкцію історичного 

розвитку сухопутних шляхів сполучення Таврійської губернії та їх 

інфраструктури в 1864-1914 рр. як єдиної мережі) та 7 завдань роботи 

зумовили структуру дисертації, яка складається зі вступу, чотирьох розділів, 

висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних 

джерел та літератури та 9 додатків. Композиційна структура дисертації є 

логічною. 

На нашу думку, визначення автором об’єкту та предмету дослідження 

не є досконалим. Автор визначає об’єкт як «історія розвитку сухопутних 

шляхів сполучення Таврійської губернії (1864-1914 рр.)», а предмет як 

трансформацію мережі сухопутних шляхів сполучення Таврійської губернії, 

з певним уточненням – особливості державної політики у сфері будівництва 

шляхів сполучення, модернізаційні перетворення та ін. На нашу думку, 

об’єкт має бути ширшим за предмет. Краще було б сформулювати об’єкт у 

більш ширшому формулюванні: «історія розвитку шляхів сполучення 

Таврійської губернії в умовах модернізації (1864-1914 рр.)».  

Історія розвитку сухопутних шляхів сполучення Таврійської губернії у 

зазначений період вперше стала предметом спеціального ґрунтовного 

наукового дослідження. Наукова новизна роботи очевидна. Вона полягає, 

насамперед, у тому, що це перша в вітчизняній історіографії спроба на 

дисертаційному рівні здійснити комплексний аналіз історії розвитку 

сухопутних шляхів сполучення Таврійської губернії  у 1864-1914 рр.  на 

основі акторно-мережевої теорії. Отже, авторка обрала засадничим методом 

свого дослідження, досить новаторський, мережевий підхід. Вона 

справедливо зазначає, що процес оформлення мережевого аналізу, дискусії 

навколо нього, тривають і досі. Але це не зупинило дослідницю, яка вдало 

використовує його у своєму дослідженні. 
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У розділі 1.3 автором надається визначення, пояснюється різниця у 

деяких технічних термінах (шосе, тракт, трактир, станція, поштова станція, 

перегін, заїжджий двір). 

Дисертантом проведена потужна евристична робота по опрацюванню 

значного обсягу наукової літератури та історичних джерел (388 позиції).  

Авторка використала як опубліковані джерела, так і широкий масив 

матеріалів, виявлених в архівах України. Дисертантом залучено 104 справи з 

9 фондів 5 архівів (ЦДІА України, Державних архівів Одеської, Херсонської 

областей, Автономної Республіки Крим, м. Севастополя) та Інституту 

рукопису Національної бібліотеки України ім. В.Вернадського. Серед 

опублікованих документів привертають увагу  досить інформативні 

наративні джерела (подорожні нотатки як зарубіжних так і мандрівників 

Російської імперії, щоденники, путівники та ін.), зображувальні джерела 

(мапи), які допомогли простежити розвиток сухопутних шляхів сполучення 

Таврійської губернії.  

Отже, джерельна база дисертації Л.М. Золотар виявилася цілком 

достатньою для розкриття означеної проблеми, забезпечення 

обґрунтованості і достовірності наукових положень, висновків і 

рекомендацій. 

Окрему увагу автор зосереджує на аналізі урядової політики щодо 

будівництва і функціонування сухопутних шляхів. На жаль, автором чітко 

не визначено фактори, що впливали на формування мережі сухопутних 

шляхів у губернії. Автор стверджує, що «державна політика у сфері 

будівництва сухопутних шляхів сполучення не мала чіткої стратегії» (стор. 

189). З цим важко погодитися. Не можна заперечувати вплив на формування 

географії сухопутних шляхів та залізниць Таврійської губернії стратегічних 

військових інтересів; розбудови літніх царських резиденцій; надзвичайно 

інтенсивної торговельно-посередницької діяльності у регіоні, оскільки тут 

були розташовані чорноморські й азовські порти; зерново-експортної 

орієнтації українського села, що вимагала транспортного зв’язку з 
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південноукраїнськими портами, через які експортувалася більша частина 

українського хліба.  

На нашу думку, чітка стратегія урядової політики проявлялася саме в 

тому, що дорогу (як пише автор) не розглядали як самостійний об’єкт, 

зорієнтований на економічні і повсякденні потреби населення регіону, 

(Півдня України чи навіть губернії), а сприймали як «під’їздні шляхи» чи 

допоміжну складову у функціонуванні портів та залізниць.  

Дослідження наповнене свідченнями очевидців, різноманітними 

офіційними документами, які засвідчують незадовільний стан доріг, 

незважаючи на значні кошти, що вкладалися в їх підтримку. 

Автор зазначає, що співвідношення шосованих доріг Криму і 

материкової частини губернії було на користь півострова. В час, коли в 

Криму активно розбудовувалися або ремонтувалися дороги, материкові 

повіти потерпали від бездоріжжя. 

Автор порівнює три південноукраїнські губернії за площею та 

загальною протяжністю доріг, і стверджує, що Таврійську губернію можна 

вважати найбільш розвиненою губернією Півдня України. Однак, бажано 

було б порівняти за цими ж показниками Таврійську губернію з іншими 

українськими та неукраїнськими губерніями імперії. 

Заслуговує бути відзначеним внесок дисертанта у дослідження 

повсякденного життя візників та пасажирів. Авторка змальовує незручності 

та небезпеки подорожніх. Одвічною проблемою була відсутність коней на 

станціях. У роботі зазначаються особи, що мали певні привілеї. Названо 

гільдії візників та умови їх проживання. Автор описує еволюцію 

транспортних засобів, появу велосипедів та машин на дорогах губернії. 

Інформативно насиченим є третій розділ дисертації, присвячений 

розбудові залізничної мережі Таврійської губернії. Автором описані перші 

плани по будівництві залізниці, що мала з’єднати Севастополь з Москвою 

(1820-ті рр.). Про пріоритетність південного напрямку свідчить те, що ці 

плани виношувалися ще до будівництва Царськосельської залізниці (1838 
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р.). 

Автор описує як реалізовані так і нереалізовані проекти по 

будівництву залізниць.  

Не можна не погодитися з висновком автора про те, що будівництво 

залізниць у губернії стимулювало розвиток зерново-орієнтованого 

сільського господарства та переробної промисловості з цим пов’язаної 

(мукомельної),  промислів. 

Підводячи читача до висновку, авторка, на жаль, його не зробила: 

географія залізничного будівництва була зорієнтована на задоволення 

стратегічних та економічних інтересів імперського центру, поєднуючи 

губернію з центром імперії, портами та промисловими центрами.  

Це створювало поля для конфліктів регіонів і центру.  

В той же час відбувалися процеси, на які не могла впливати влада. 

М.Грушевський, І.Лисяк-Рудницький та інші дослідники, зазначали, що 

Південь України кардинально змінив напрямки товаропотоків, які до 

останньої чверті ХVІІІ ст. були різноспрямованими: Правобережна Україна 

економічно орієнтувалася на Польщу, а Слобожанщина і Гетьманщина – на 

Росію. Після того як були обладнані азовські та чорноморські порти, 

забезпечене транспортне сполучення, торгівля з обох берегів Дніпра 

розпочала переорієнтування на Південь, що сприяло формуванню 

всеукраїнського ринку. Ці важливі тенденції потребують спеціальної уваги 

сучасних дослідників. Безумовно в цих процесах важливе місце посіла і 

Таврійська губернія.  

Фактологічно насиченим та грунтовним є четвертий розділ дисертації, 

присвячений будівництву інфраструктурних об’єктів шляхів сполучення – 

мостів, тунелів, закладів трактирного промислу та ін. 

Насамкінець дисертації зроблено детальні висновки й узагальнення, 

які у цілому відповідають поставленим завданням. 
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Аналізуючи позитивно дисертаційне дослідження, відзначимо разом з 

тим ряд питань, які на наш погляд, не одержали в дисертації належного 

висвітлення.  

- Для дисертанта характерне «обережне» ставлення до поняття 

«модернізація». Хоча одним з задекларованих у роботі підходів є 

модернізаційний, а у предметі дослідження заявлені в тому числі і 

«модернізаційні перетворення» у сфері будівництва шляхів сполучення. У 

формулюванні завдань, в назвах розділів і підрозділів термін «модернізація» 

відсутній. А автор використала це поняття лише декілька раз у роботі.  

Слід було присвятити увагу характеристиці впливу розбудови 

залізничної мережі на модернізацію населення губернії. Адже, залізниці 

сприяли не лише швидкому обміну товарами, але й інформацією, новинами, 

плітками. Розвиток транспортної мережі, шляхів сполучення сприяв 

посиленню товарообміну між українськими регіонами та формуванню 

українського ринку. Автору слід було прослідкувати, як на прикладі 

Таврійської губернії проявляються ці тенденції.  

- Земства та інші структури місцевого самоврядування, в тій чи іншій 

формі, проявляли незадоволення економічною політикою центру. У роботі 

наведені факти піклування земств про будівництво доріг місцевого 

значення. (Бердянське земство - дороги, сполученням м. Бердянськ - м. 

Мелітополь, залізниці, що мала з’єднати Бердянський повіт з центром 

імперії. Просили дозволи на будівництво гілок до Мелітополя, Бердянська, 

Маріуполя тощо. Земці Євпаторії клопотали про з’єднання рейковим 

шляхом з Сімферополем. Багато проектів, запропонованих земствами було 

відхилено. Чи не спричиняло це конфлікти місцевих земств і влади, яка 

зосереджувала свою увагу на дорогах стратегічного значення?  На нашу 

думку, задекларована у дисертаційній роботі мета вимагає вирішення 

дисертантом і наведених запитань. 

- М.Грушевський у 1918 р. писав, що «російська торговельна і митна 

політика приложила всі старання, щоб розірвати і зруйнувати торговельні 
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зв’язки України з її історично сформованими західними ринками, …щоб 

знищити українську торгівлю і притягнути Україну економічно до Півночі, 

до великоруських центрів – Петербурга і Москви».  Як прослідковується ця 

тенденція на прикладі розвитку сухопутних шляхів сполучення Таврійської 

губернії, митної політики та ін.? 

Окрасою роботи є додатки. Це і таблиця з данними про такси 

шосейного збору на ділянці Кримських шосейних доріг (у зимовий та літній 

періоди); таблиця з порівняльним аналізом хлібного вантажообігу по 

губерніях Півдня України за 1875-1895 рр.; порівняльна таблиця загальної 

площі шосе та грунтових доріг губерній Півдня України; таблиця етнічного 

складу працівників шляхів сполучення Таврійської губернії за переписом 

1897 р.;  різноманітні мапи Таврійської губернії, за якими можна 

прослідкувати як формувалася мережа сухопутних шляхів сполучення в 

губернії.  

На сторінках рукопису наявні окремі стилістичні огріхи, які 

потребують редакторського опрацювання.  

Висловлені зауваження й побажання не впливають на загалом 

позитивну оцінку поданої на розгляд праці. 

Автореферат цілком відповідає основним постулатам дисертації, 

відповідає встановленим вимогам, а всі основні результати дослідження 

відбито в 12 публікаціях, з них – 7 статей дисертанта у фахових виданнях та 

1 стаття у  науковому зарубіжному виданні. 

Дисертація Людмили Миколаївни Золотар "Розвиток сухопутних 

шляхів сполучення Таврійської губернії в 1864-1914 рр." є самостійним і 

завершеним науковим дослідженням, виконаним на належному науково-

теоретичному рівні. Основні положення і висновки дисертації апробовані у 

авторських публікаціях, у виступах на 13 міжнародних, всеукраїнських 

конференціях та наукових читаннях (з них – 1 закордонна: у Будапешті 2013 

р.). 




