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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

На сучасному етапі українського державотворення відбувається 
реформування системи державного управління на принципах децентралізації. 
Прагнучи сформувати сучасну українську модель місцевого самоврядування, 
зокрема міського, суспільство не може не враховувати як новітній світовий 
досвід державотворення, так і національно-історичний. 

На сьогоднішній день Південь України зберігає значний потенціал, 
закладений попереднім історичним досвідом, у тому числі й в муніципальній 
сфері. Маючи значні ресурси для розвитку торгівлі, промисловості, 
підприємництва, освіти та медицини, протягом останніх років регіон не мав 
повноцінних можливостей для розвитку цих сфер життя краю. Сучасні 
інституції самоуправління мають історичний шанс посприяти модернізації 
регіону, формуванню нової вітчизняної моделі децентралізованого місцевого 
управління. Звернення до досвіду органів міського самоврядування XIX ст. 
може допомогти визначити прогалини у діяльності громадського управління та 
зрозуміти сильні сторони їх функціонування. 

Приклади роботи депутатів самоврядування Півдня України 
досліджуваного періоду дадуть ключ до розуміння сутності діяльності 
місцевого управління та ціннісних орієнтацій для виборних громадських діячів 
на принципах децентралізації, які вже стали національно-історичною 
спадщиною. Саме цим визначається актуальність теми дослідження.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження здійснювалося у межах науково-дослідної теми Запорізького 
національного університету «Модернізаційний процес в Україні у другій 
половині ХІХ ст. – першій половині ХХ ст.» (номер державної реєстрації 
0103U000731).  

Мета роботи полягає у реконструкції всебічної діяльності міського 
самоврядування Півдня України в контексті модернізаційних процесів в регіоні 
протягом 1785–1917 рр. 

Для досягнення поставленої мети передбачено вирішення таких завдань: 
– охарактеризувати стан наукової розробки проблеми, джерельну базу 

дослідження, довести доречність застосування запропонованої  
здобувачем регіонально-індивідуальної теорії самоврядування; 

– прослідкувати еволюцію думської моделі міського самоврядування на 
Півдні України в 1785–1917 рр.; 

– представити нову класифікацію міст відносно статусу міського 
самоврядування; 

– охарактеризувати роль місцевого законодавства для муніципалітетів 
Півдня України; 

– критично осмислити систему муніципального устрою, що не 
сприймається однозначно позитивно або негативно; 

– провести комплексне дослідження роботи органів управління в різних 
сферах міського життя та продемонструвати більш ефективне проведення 
модернізаційних процесів в містах Півдня України, ніж в інших регіонах; 
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– проаналізувати фінансовий стан муніципалітетів Півдня України 
досліджуваного періоду; 

– розглянути соціо-професійний образ муніципальних працівників та 
оцінити внесок депутатів самоврядування в практиці комунального 
управління міським господарством; 

– оцінити внесок діяльності депутатів самоврядування в практичну роботу 
управління міським господарством; 

– порівняти громадське управління Півдня України з іншими регіонами 
Російської імперії. 

Об’єктом дослідження постають органи міського самоврядування Півдня 
України в 1785–1917 рр. 

Предметом стала багатовекторна діяльність міського самоврядування 
Півдня України у досліджуваний період, що охоплює організаційну, 
підприємницьку, бюджетну, земельну, освітню, інженерно-технічну, медичну 
галузі міського господарства, а також будівництво шляхів сполучення і 
модернізацію портів з їх участю у торговельно-промисловій сфері міського 
життя регіону. 

Хронологічні межі дослідження визначаються часом існування 
дореволюційної моделі функціонування думської моделі міського 
самоврядування. Нижня межа (1785 р.) зумовлена часом появи міського 
самоврядування, яке було сформовано на основі грамоти Катерини II та 
поширене на міста Півдня України. Верхня межа дослідження (1917 р.) 
позначена часом революційних змін у державі, з яких розпочинається новий 
етап в історії: припинення існування Російської імперії та її моделі 
самоврядування; у 1917 р. була проведена нова міська реформа, яка поклала 
початок формуванню національної системи самоврядування та радянської 
системи народного представництва, що може становити окрему тему 
дослідження. 

Територіальні межі роботи обмежені трьома південноукраїнськими 
губерніями кінця XVIII – початку XX ст.: Херсонської, Катеринославської і 
Таврійської в межах адміністративно-територіального поділу досліджуваного 
періоду за винятком Ростовського повіту Катеринославської губернії (у 1887 р. 
відійшов до Області війська Донського) та тієї частини Бессарабії, яка 
становить сучасну Молдову. 

Методологічною основою роботи стали принципи об’єктивності, 
історизму та системності. Під час проведення дослідження використовувалися 
метод історіографічного аналізу для здійснення синтезу історичних праць та 
поділу їх за проблемно-хронологічним принципом. Метод критичного аналізу 
залучався з метою виявлення цінності джерела. Метод дискурс-аналізу – для 
аналізу протоколів і журналів міських дум. Біографічний метод застосовувався 
для характеристики персоналій міського самоврядування. Математичні методи 
допомогли у підрахунку бюджетів муніципалітетів та співвідношенні витратної 
та прибуткової частин. Використання порівняльного методу дозволило 
порівняти муніципалітети Півдня України з іншими регіонами. Статистичний 
метод використовувався з метою підрахунку кількісного обліку масових явищ і 
процесів у поєднанні з їх якісним аналізом. Кількісний метод допоміг 
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підрахувати динаміку зростання міських бюджетів, витрати на обов’язкові й 
необов’язкові заходи, освіту, медицину, борги, недобори, кредити, інженерно-
технічну модернізацію, будівництво залізниць.  

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше в українській 
історіографії здійснено комплексний аналіз діяльності міського самоврядування 
Півдня України в контексті модернізаційних процесів в регіоні протягом 1785–
1917 рр. 

Залучено до наукового обігу нові джерела, що раніше не 
використовувалися в історичних студіях.  

Уперше на представницькому колі джерел реконструйовано діяльність 
думської моделі міського самоврядування протягом 1785–1917 рр. 
Запропоновано нову концепцію самоврядування – регіонально-індивідуальну. 

Розроблено поведінкову модель муніципальних діячів, яка допомогла 
визначити, що депутати самоврядування орієнтувалися не тільки на державні 
або громадські інтереси, а й на власні – індивідуально-меркантильні. Це 
дозволило вийти за межі усталеної схеми, в якій їхня діяльність розглядалася 
виключно крізь призму соціального, національного та релігійного походження. 

Уперше взято до розгляду міське самоврядування всіх міст регіону, 
включаючи повітові та заштатні. Це дало змогу розробити нову схему 
класифікації міст регіону за принципом співвіднесеності адміністративного 
статусу міста зі статусом самоврядування. 

Проаналізовано широкий масив «місцевих» законів, дія яких 
поширювалася тільки на південноукраїнський регіон, окремі міста або на 
визначені муніципалітети. Це дозволило уточнити компетенцію органів 
міського самоврядування та громадських обранців на Півдні України.  

Уточнено особливості процесів «нового життя», урбанізації на території 
Південної України. Водночас були виявлені відмінності у темпах розвитку 
самоврядування різних губерній та міст Російської імперії. Порівняння дали 
можливість визначити регіональну специфіку південноукраїнського регіону. 

Подальший розвиток отримало узагальнення та систематизація 
організаційно-правової бази діяльності міського самоврядування, а також 
участь виборних органів влади у розвитку комунального міського господарства. 

Практичне значення роботи полягає у тому, що матеріали дослідження 
можуть бути використані у написанні підручників і монографічних робіт з 
історії України та місцевого управління, у розробці навчальних курсів з історії 
південноукраїнського регіону. Ознайомлення з напрямами функціонування 
органів самоуправління, принципами і цінностями їх діяльності, проблемами 
при впровадженні модернізаційних заходів та отриманні фінансування, 
досягненнями та успішними проектами – усі ці відомості можуть стати 
корисними для сучасних депутатів місцевого самоврядування. Водночас, 
матеріали дослідження можуть бути використанні працівниками державного 
управління з метою подальшого реформування самоврядних структур. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної 
роботи висвітлювалися в доповідях та повідомленнях на понад 20 наукових та 
науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах та круглих столах, 
зокрема міжнародних: «Дослідження джерел з історії українського і польського 
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народів» (Київ-Херсон-Миколаїв, 2007); «III міжнародні Гуржіївські історичні 
читання» (Черкаси, 2007), «Україна та Польща на міжнародній арені (кінець XX 
– початок XXI століття)» (Київ-Миколаїв, 2008), «Інтеграційні процеси 
Чорноморсько-балтійського регіону» (Київ-Миколаїв, 2009), «Четверті 
Міжнародні Гуржіївські історичні читання» (Черкаси, 2009), «П’яті Міжнародні 
Гуржіївські історичні читання» (Черкаси, 2011), «Актуальні проблеми розвитку 
української культури і науки» (Херсон, 2013), «Херсонщина у контексті 
соціокультурної історії України (до 70-річчя Херсонської області)» (Херсон, 
2014); всеукраїнських – «Всеукраїнська міждисциплінарна науково-практична 
конференція» (Херсон, 2010), «Ціннісний вимір політичної діяльності: 
політична трансформація сучасного українського суспільства» (Херсон, 2010, 
2011, 2012), «Придніпровські соціально-гуманітарні читання» (Кривий Ріг, 
2012), «Сучасні соціально-гуманітарні дискурси» (Дніпропетровськ, 2012), 
«Всеукраїнська науково-практична конференція присвячена всесвітньому дню 
різноманіття в ім’я діалогу та розвитку» (Херсон, 2012), «Сучасні проблеми 
гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії» 
(Рівне, 2012), «Людина і держава – плебсологічний вимір» (Київ, 2012), 
«Придніпровські соціально-гуманітарні читання» (Дніпропетровськ, 2013), 
«Історія степової України XVII – XX століття» (Запоріжжя, 2015, 2016); 
регіональних – «Проблеми регіональної історії України» (Херсон, 2009), 
«Минуле і сучасне. Херсонщина. Таврія. Каховка» (Каховка, 2016). 

За результатами дисертаційного дослідження опубліковано індивідуальну 
монографію (39,24 умов. друк. арк.), двадцять п’ять статей у виданнях, 
внесених до переліку друкованих (електронних) фахових видань України (28 
умов. друк. арк.), п’ять статей у закордонних виданнях та виданнях України, 
включених до міжнародних наукометричних баз даних (8 умов. друк. арк.). 

Структура роботи обумовлена метою та завданнями дослідження. 
Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, 13 додатків, списку 
використаних джерел та літератури (846 позицій). Загальний обсяг становить 
582 сторінки, з них основна частина – 486 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено об’єкт, 
предмет, мету, завдання, хронологічні і територіальні межі, розкрито наукову 
новизну та практичне значення дисертації, апробацію одержаних результатів. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні, історіографічні та 

джерелознавчі основи дослідження» здійснено аналіз теоретичних основ 
роботи, стан наукової розробки та джерельну базу дослідження. 

У підрозділі 1.1. «Теоретико-методологічні підґрунтя дослідження» 

проаналізовано теоретичні і методологічні основи проведеної роботи. 
Концептуально дослідження ґрунтується на таких теоретичних засадах: 
1) «нового життя»; 2) регіонального індивідуалізму; 3) модернізації; 4) теорії 
фронтирів; 5) людиновимірності. 

Завдяки цьому вдалося виявити, що Південна Україна першою увійшла в 
епоху модерності та урбанізації, її населення було більш мобільним, мало 
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сучасніші погляди на життя й здатне сприймати сучасні моделі 
самоврядування. Модернізація призвела до формування чітких особливостей 
краю, які виділяли його серед інших, до становлення регіонального 
індивідуалізму. Це дозволило зрозуміти, що Російська імперія не була 
уніфіковано-централізованою державою, а також розглянути особливі 
відносини «держава – регіон – міське самоврядування», оскільки кожна 
громадська установа мала специфічні риси, які виражалися в напрямах міського 
розвитку, цінностях, особливостях ідентифікації. «Нове життя» 
характеризувалося відходом від еталонів, стандартів традиційності до 
модерного типу виробничих відносин, цінностей, мислення, культури 
поведінки, взаємин із іншими національностями, а у світоглядному сенсі – 
утвердженням європейського лібералізму.  

Крізь призму регіонального індивідуалізму вдалося дійти висновку, що 
Південь України став особливою територією, оскільки тут злилися в єдиний 
плавильний котел українські, західноєвропейські, російські, кримськотатарські, 
єврейські й інші тенденції розвитку з накладенням новаторства на 
традиційність, виробивши унікальну, своєрідну форму міжетнічного 
спілкування і взаємообміну досвідом. На Півдні України закріпилися 
західноєвропейські ідеї муніципального й регіонального управління, 
європейські архітектурні традиції (запровадження нових стилів співпадало з їх 
появою у Європі, а деякі не мали прикладів у світовій практиці, оскільки 
поєднувалися з кримськотатарськими впливами), модерні ментальні 
конструкти, українські ідеї національного відродження, російські моделі 
вирішення питань в органах міського самоврядування (бюрократизм, 
хабарництво, корупція). У своєму поєднанні це виробило особливу регіональну 
ідентифікацію, національну толерантність, «муніципальну фронду», міський 
патріотизм, цінності комерції, бізнесу, торгівлі, промисловості. У результаті на 
Півдні України розгорнулася боротьба нових течій зі старими явищами, у ході 
якої старі традиції тісно перепліталися з модерними виявами.  

Ці аспекти проявилися і у ході студіювання проблеми людиновимірності в 
діяльності громадських інституцій влади в містах Півдня України. 
Методологічний концепт людиновимірності отримав розкриття при 
характеристиці індивідуальної практичної роботи міських діячів через призму 
багатьох типів поведінки.  

У підрозділі 1.2. «Історіографія проблеми» за проблемно-хронологічним 
принципом визначено три основні періоди в процесі вивчення історії міського 
самоврядування. 

Перший період – дореволюційна історіографія проблеми (до 1917 р.) – 
характеризується створенням перших узагальнюючих та конкретно-історичних 
праць з теорії та історії міського самоврядування всіх регіонів Російської 
імперії. На даному етапі історичного розвитку були введені до наукового обігу 
перші теорії самоврядування (державна А. Градовського1, громадська 

                                                           

1 Градовский А. Д. Начала русского государственного права / Собрание сочинений / А. Д. Градовский. – СПб. : 
Типо-литогр. М. П. Фроловой, 1904. – Т. 9. – Ч. 3. – 628 с. 
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О. Васильчикова2, політична Р. Гнейста, юридична Л. Штейна3, соціальна 
В. Лешкова4 та інші), пояснювалася практична необхідність в існуванні 
муніципалітетів та їх роль в житті держави і регіону. Аналізувалися виборча 
система і фінанси громадських установ, їх роль у господарському, 
економічному, торговельному та промисловому житті міст. У вищезазначених 
роботах порівнював досвід діяльності муніципалітетів із країнами Західної 
Європи, відзначалися позитивні та негативні тенденції і напрями розвитку 
місцевого самоврядування. У конкретно-історичних працях 
А. Скальковського5, Д. Багалія6, Н. Мурзакевича7, А. Маркевича8 розглядалися 
соціально-економічні проблеми розвитку Півдня України. Водночас міському 
самоврядуванню приділено значно менше уваги. 

Велику кількість робіт було написано практичними діячами громадського 
управління. Перелічені в них історичні факти використовувалися з метою 
реконструкції історичної дійсності в хронологічному порядку (Г. Ге9, 
Д. Горловський10, Я. Новіков11, П. Зеленим12, М. Владіміровим13, А. Пашутіна14 
та інші). У цих роботах викладено спостереження, що стосувалися аспектів 
діяльності міського громадського управління через практичну діяльність у 
громадських інститутах самих авторів. Загалом, у зазначених публікаціях 
аналізувалося громадське управління конкретних міст, містилися пропозиції, 
критичні зауваження, які підкріплювалися прикладами із практики. Водночас, 
вони цікаві тим, що несуть у собі історичну інформацію та конкретику 

                                                           

2 Васильчиков А. И. О самоуправлении. Сравнительный обзор русских и иностранных земских и общественных 
учреждений : в 3-х т. / А. И. Васильчиков. – СПб. : Тип. 2 отд. Е. И. В. Канцелярии, 1871. – Т. III. – 839 с. 
3 Черняк Э. В. Государственная теория самоуправления в трудах европейских ученых Л. Штейна и Р. Гнейста / 
Э. В. Черняк // Вестник Казанского технологического университета. – 2010. – Вып. 11. – С. 284–396. 
4 Программа партии меньшевиков / Политические партии России: история и современность. – М. : РОССПЭН, 
2000. – С. 227–242. 
5 Скальковский А. Историческое обозрение Новороссийского края / А. Скальковский // Журнал Министерства 
Внутренних Дел. – 1836. – № 11. – Ч. 22. – С. 446–504.; Скальковский А. Историко-статистический опыт о 
торговых и промышленных силах Одессы / А. Скальковский // Журнал Министерства Внутренних Дел. – 1839. 
– № 8. – Ч. 33. – С. 290–313.; Скальковский А. Первое тридцатилетие истории города Одессы (1795–1823) / 
А. Скальковский – Одесса : Городская типография, 1837. – 297 с.; Скальковский А. Сравнительный взгляд на 
Очаковскую область в 1790–1840 гг. / А. Скальковский // Записки Одесского общества истории и древностей. – 
Одесса : Городская типография, 1844. – Т. I. – С. 257–275. 
6 Багалей Д. И. Колонизация Новороссийского края и первые шаги его по пути культуры / Исторический этюд / 
Д. И. Багалей. – К. : Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1889. – 115 с. 
7 Мурзакевич Н. Материалы для истории губернского города Херсона / Н. Мурзакевич // Записки Одесского 
общества истории и древности. – 1879. – Т. XI. – С. 324–388. 
8 Маркевич А. Документы, относящиеся к истории города Одессы / А. Маркевич // Записки Одесского общества 
истории и древностей. – Одесса : Экономическая типография и литография, 1893. – Т. XVI. – С. 55–116.; 
Маркевич А. Одесса 100 лет назад / А. Маркевич // Записки Одесского общества истории и древностей. – 
Одесса : Экономическая типография и литография, 1898. – Т. XXI. – С. 29–32. 
9 Ге Г. Н. Исторический очерк г. Николаева при устье Ингула (1790–1890) / Г. Н. Ге. – Николаев : Русская тип., 
1890. – 122 с. 
10 Горловский Д. Н. Итоги двадцатипятилетия Херсонского самоуправления. Краткий историко-экономический 
очерк города Херсона / Д. Н. Горловский. – Херсон : Тип О. Д. Ходушиной, 1896. – 97 с. 
11 Столетие Одессы 22 августа 1894 г. / сост. Одесским городским общественным управлением. – Одесса : Тип. 
А. Шульце, 1894. – 140 с. 
12 Зеленый П. А. Городская юстиция накануне реформы / П. А. Зеленый. – Одесса : Тип. «Пчелки». – 10 с. 
13 Первое столетие города Екатеринослава (1787–1887 гг.). Материалы для исторического очерка / сост. 
М. М. Владимиров. – Екатеринослав : Тип. Я. М. Чаусского, 1887. – 281 с. 
14 Исторический очерк г. Елисаветграда / сост. А. Н. Пашутин. – Елисаветград : Лито-тип. бр. Шполинских, 
1897. – 309 с. 
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практиків. Незважаючи на те, що означені праці мають не наукове, а більшою 
мірою практичне спрямування, роботи громадських діячів подаються через 
призму правової документації. Праці депутатів громадського управління та 
ювілейні збірники носили публіцистичний характер, їх автори не ставили перед 
собою наукових завдань.  

Другий період в дослідженнях історії міського самоврядування – це 
радянський. У цей період поширення набула концепція самоврядування, яка 
відкидала принципи автономії та демократизації у функціонуванні 
муніципалітетів. Вона наголошувала на тому, що органи на місцях є єдиним 
цілим з державною владою. Тому головна мета самоврядування – забезпечувати 
виконання основних державних інтересів в кожній області та районному центрі 
країни.  

Громадські установи царської влади гостро критикувалися як буржуазні 
форми влади, наприклад Л. Веліховим15. Виходили ювілейні збірки16, 
присвячені містам Півдня України, але з класовим підходом до історії. Міське 
самоврядування окремо майже не розглядалося, а характеризувалося у 
контексті викладення історії адміністративних або земських установ. 

У працях О. Дружиніної17, А. Чернова18, А. Дубровніної19, В. Загоруйка20, 
В. Кабузана21, Б. Миронова22, В. Тімофєєнка23 та інших розглядалися окремі 
аспекти в діяльності міського самоврядуванні, але фрагментарно і з малою 
кількістю статистичних відомостей. Загалом, в радянській історіографії містам 
було приділено багато уваги, підкреслювалася їх торговельна, промислова 
діяльність. Водночас, акцентувалася увага на національній і соціальній 
структурі міського населення. Органи міського самоврядування презентувалися 
як найнижча ланка адміністративної влади і майже не вивчалася їх діяльність.  

Звертають на себе увагу і праці вчених української діаспори, зокрема книга 
Н. Полонської-Василенко24, присвячена заселенню Півдня України у XVIII ст. 
                                                           

15 Велихов Л. А. Основы городского хозяйства : Общее учение о городе, его управлении, финансах и методах 
хозяйствования / Л. А. Велихов. – М. – Ленинград : Государственное издательство, 1928. – 466 с. 
16 Херсон. Страницы истории 1778–1978 / под ред. Сурина В. – Симферополь : Таврия, 1978. – 78 с.; Херсону 
200 лет : сборник документов и материалов. – К. : Наукова думка, 1978. – 327 с.; Николаеву 200 лет, 1789–1989 : 
сборник докуметнов и материалов / под ред. Матвеева В. И. – К. : Наукова думка, 1989. – 400 с.; 
Днепропетровску 200 лет :  сборник документов и материалов. – Днепропетровск, 1976. – 512 с. 
17 Дружинина Е. И. Кючук-Кайнарджийский мир (его подготовка и заключение) / Е. И. Дружинина. – М., 1955. 
– 267 с.; Дружинина Е. И. Северное Причерноморье в 1775–1800 гг. / Е. И. Дружинина. – М., 1959. – 373 с.  
18 Государственные учреждения России в XVIII – XIX в.: законодательные материалы : справ. пособие / подгот. 
к печ. А. В. Чернов ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. – М., 1975. – 386 с. 
19 Дубровніна А. Б. Суспільний лад, механізм управління та право України в період розкладу соціально-
кріпосницької системи і зростання капіталістичних відносин (перша половина XIX ст.) : конспект лекцій / 
А. Б. Дубровніна. – К. : Наука, 1966. – 112 с. 
20 Загоруйко В. По страницам истории Одессы и Одещины / В. Загоруйко. – Одесса : Одесское областное 
издательство, 1957. – 155 с.  
21 Кабузан В. М. Заселение Новороссии (Екатеринославской и Херсонской губерний) в ХVIII – первой половине 
ХIХ века (1719–1858) / В. М. Кабузан. – Москва : Наука, 1976. – 65 с.  
22 Миронов А. Русский город: социальное, экономическое, демографическое развитие в 1740–1861 гг. / 
А. Миронов. – М., 1975. – 386 с. 
23 Тимофеенко В. И. Общественные центры южноукраинских городов в конце XVIII в. / В. И. Тимофеенко // 
Историческое краеведение в СССР : вопросы теории и практики. – К., 1991. – С. 196–200. 
24 Полонська-Василенко Н. Заселення Південної України в половині XVIII ст. (1734–1775). – Ч. 1. Заселення 
Нової Сербії та Слов’яносербії / Н. Полонська-Василенко. – Мюнхен : Український вільний університет, 1960. – 
С. 24–35; Полонська-Василенко Н. Заселення Південної України в половині XVIII ст. (1734–1775). – Ч. 2. 
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Досить детально дослідниця аналізує документальні джерела відносно 
зазначених процесів і приходить до декількох головних висновків. По-перше, 
Південь України не був пустелею під час проведення колонізаційних процесів. 
У регіоні вже проживала значна кількість місцевого населення, яке російська 
влада безжально або виселяла із маєтностей, або відбирала землі, або накладала 
значними податками з метою створення пільгових умов для переселенців із 
Росії та іноземців. По-друге, перевага у заселенні Півдня України належить 
українському народу, оскільки більшість переселялася саме з українських 
земель. По-третє, Південь України вважався корінною українською територією, 
на якій для переселенців з інших земель розпочиналося нове життя. 

Третім періодом з історії міського самоврядування стала історіографія 
доби незалежної України (з 1991 р.). На цьому етапі зростає інтерес не тільки 
вітчизняних, але й іноземних вчених до теми самоврядування, зокрема 
міського, й особливо до його історичного досвіду, набутого в соціально-
економічній, фінансовій і політичній сферах. Із розвитком української 
державності гостро постало питання будівництва нової соціально-політичної 
системи на основі децентралізації управління, яка створювала нові відносини 
«держава – регіон». За цих умов активізувалась зацікавленість дослідників 
досвідом існування систем міського самоврядування в кінці XVIII – XX ст.  

Об’єктом пильної уваги сучасних істориків стали демографічні процеси, 
різноманітні аспекти економічного і культурного розвитку українських міст. 
Накопичений фактичний матеріал привів до появи принципово нового типу 
багатопланових досліджень в їхній історії. 

В українській історіографії вирізняються роботи як з окремих міст Півдня 
України, так і регіону в цілому. Водночас найбільш популярними темами 
дослідження стало вивчення діяльності самоврядування українських міст у 
нормативних рамках міських положень 1785, 1870 і 1892 рр. 

Так, у дисертаційних роботах В. Горбачова25, О. Марченка26, Т. Плаксій27, 
Т. Щерби28 та інших у проблемно-хронологічному ключі, з виділенням 
загальновизнаних етапів з історії дослідження самоврядування (до 1870, 1870–
1892, 1892–1917 рр.), розглядаються традиційні питання: формування, 
структура і компетенція муніципальних органів, їхня бюджетна політика і 
практична діяльність у господарській і соціально-культурній сферах. Досить 
докладно аналізуються городові положення 1870 і 1892 років з погляду 
виборчої процедури, структури муніципальних органів, їхньої компетенції.  

В. Константінова зробила вагомий внесок у дослідження історії міст і 
міського простору Південної України останньої чверті XVIII – середини XIX ст. 
                                                                                                                                                                                                 

Заселення Новоросійської губернії / Н. Полонська-Василенко. – Мюнхен : Український вільний університет, 
1960. – С. 46–69. 
25 Горбачев В. П. Городское самоуправление в Украине (по реформе 1870 г.) : дис. … канд. юрид. наук : 
12.00.01 / Василий Павлович Горбачев. – Харків, 1995. – 224 с. 
26 Марченко О. М. Міське самоврядування на Півдні України у другій половині XIX ст. : дис. ... канд. іст. наук : 
07.00.01 / Олег Миколайович Марченко. – Одеса, 1997. – 180 с.  
27 Плаксій Т. М. Міське самоврядування Середньої Наддніпрянщини в другій половині XIX – на початку XX 
століть : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Тамара Миколаївна Плаксій. – Запоріжжя, 2001. – 192 с. 
28 Щерба Т. О. Міське самоврядування на Правобережній Україні у другій половині XIX століття : дис ... канд. 
іст. наук : 07.00.01 / Тетяна Олександрівна Щерба. – Донецьк, 2001. – 223 с. 
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Вона розглядає проблеми урбанізації, паралельно досліджує роль міського 
самоврядування на Півдні України. Доходить висновків, що урбанізаційні процеси 
йшли значно вищими темпами, ніж в інших регіонах29.  

Монографія О. Коника присвячена дослідженню парламентського 
представництва від Наддніпрянської України в Державній Думі Російської 
імперії на початку XX ст. У ній докладно аналізується персональний склад, 
соціальні відносини депутатів. Робота цінна тим, що на її основі вдалося 
підрахувати кількісний склад депутатів від муніципалітетів Південної 
України30.  

Історія південноукраїнського регіону актуальна серед іноземних 
дослідників. Багато науковців приділили увагу і самоврядуванню, наприклад, 
А. Каппелер31, П. Герлігі32, Г. Гете і Г. Молотков33, М. Кімітіакі34 та інші. Праці 
зарубіжних дослідників відрізняються від українських іншою методологією. У 
них менший рівень нагромадження історичних фактів, більша роль відводиться 
теоретичному осмисленню урбаністичних, регіональних і міських тенденцій. 
Іноземні науковці розглядають Південь України та самоврядування не як єдине 
ціле з Російською імперією, а в загальноєвропейському контексті, вважаючи 
регіон європейським. 

Таким чином, у зв’язку з відродженням державного суверенітету, 
розбудовою незалежної держави та проведенням широкого спектру реформ в 
Україні активізувалися наукові пошуки та переосмислення історичного 
потенціалу українського державотворення. Разом із тим історики не здійснили 
комплексне, всебічне дослідження функціонування і діяльності міських 
громадських управлінь Півдня України в 1785–1917 рр. Отже, варто було 
звернутися до заповнення лакун в історії міського самоврядування. У нашому 
дослідженні реконструкція діяльності муніципалітетів в контексті 
модернізаційних процесів протягом 1785–1917 рр. здійснюється на основі 
регіонально-індивідуальної концепції самоврядування, з уточненням 
особливостей урбанізаційних процесів в регіоні тощо. Це доповнює 
історіографію проблеми, що склалася у вітчизняній та зарубіжній літературі.  

У підрозділі 1.3. «Джерельна база» визначено специфіку та 
систематизовано джерельну базу дослідження, охарактеризовано 
неопубліковані та видані джерела з історії міського самоврядування Півдня 
України. 

                                                           

29 Константінова В. М. Урбанізація: південноукраїнський вимір (1861–1904 роках) / В. М. Константінова. – 
Запоріжжя : АА Тандем, 2010. – 596 с. 
30 Коник О. О. Депутати Державної Думи Російської імперії від губерній Наддніпрянської України (1906–1917 
рр.) : монографія / О. О. Коник ; наук. ред. С. І. Світленко. – Дніпропетровськ : Герда, 2013. – 454 с. 
31 Каппелер А. Мала історія України / А. Каппелер. – К. : «К. І. С», 2007. – 264 с. 
32 Герлиги П. Европейский город Черноморья. Очерки истории Одессы XIX в. / П. Герлиги. – Одесса : Изд-во 
«Optium», 2009. – 323 с. 
33 Гете Г., Молотков Г. Швейцарские аграрные колонии на Юге Российской империи / Г. Гете., Г. Молотков // 
Історичний архів. – Миколаїв : Видв-во ЧДУ, 2014. – Вип. 12. – С. 52–59; Гете Г., Молотков Г. Городские 
швейцарские колонии на Юге Российской империи / Г. Гете., Г. Молотков // Історичний архів. – Миколаїв : 
Вид-во ЧДУ, 2014. – Вип. 10. – С. 81–86. 
34 Кимитиаки М. Генерал-губернаторства в Российской империи: от этнического к пространственному подходу 
/ М. Кимитиаки // Ab imperio. – Казань, 2004. – С. 456–457. 
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У дослідженні проаналізовані фонди десяти архівосховищ України та 
Російської Федерації: Інститут рукопису Національної бібліотеки України 
ім. В. І. Вернадського (м. Київ), Державний архів Автономної республіки Крим 
(м. Сімферополь), Державний архів Херсонської області, Державний архів 
Одеської області, Державний архів Дніпропетровської області, Державний 
архів Донецької області, Державний архів Запорізької області, Державний архів 
Миколаївської області, Державний архів Кіровоградської області, Російський 
державний історичний архів (м. Санкт-Петербург). 

Головну увагу зосереджено на джерелах, які вперше вводяться у науковий 
обіг. Запропоновано наступну класифікацію джерел, використаних у роботі: 
1) законодавчі акти; 2) документальні джерела; 3) статистичні та узагальнюючі 
збірки документів і матеріалів; 4) мемуарна спадщина, біографічні нариси та 

листування; 5) матеріали періодичної преси. 
До першої групи джерел віднесені такі закони: «Грамота на права і 

привілеї містам Російської імперії» 1785 р.35, «Міське Положення» 1863 р. для 
міста Одеси36, «Міське Положення» 1870 р.37, «Міське положення 11 червня 
1892 р.»38. Були використані законодавчі акти, які містяться в «Зводах законів 
Російської Імперії». Це закони цивільні39, торговельні40, межові41, губернських 
установ42, промислові43, ремісничі44, оброчні45, про виборну службу46, міське 
господарство47, податки48 та інші. Представлені збірники законів містять 
матеріали з обов’язковими для виконання постановами міським думам. Закони, 
укази, інструкції, положення становлять суттєвий корпус документів, які 

                                                           

35 Жалованная грамота на права и выгоды городам Российской империи // Полное собрание законов Российской 
империи. – СПб. : Тип. 2 отд. Е. И. В. Канцелярии, 1843. – Собр. 1. – Т. XXII. – С. 362–384. 
36 Положение об общественном управлении г. Одессы 30 июня 1863 г // Полное собрание законов Российской 
империи. – СПб. : Тип. 2 отд. Е. И. В. Канцелярии, 1866. – Собр. 2. – Т. XXXVIII. – Отд. 1. – С. 403–412. 
37 Городовое положение 16 июня 1870 г // Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). – СПб. : 
Тип. 2 отд. Е. И. В. Канцелярии, 1873. – Собр. 2. – Т. XXXXV. – Отд. 1. – С. 820–839. 
38 Городовое положение 11 июня 1892 г // Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). – Собр. 3. – 
СПб. : Тип. 2 отд. Е. И. В. Канцелярии, 1893. – Т. XII. – С. 430–456. 
39 Закон гражданский // Свод законов Российской империи (с приложением к 3812 ст., положение о порядке 
описи; оценки и продаже имуществ) (СЗРИ) : в 16 т. – СПб. : Тип. 2 отд. Е. И. В. Канцелярии, 1846. – Т. X. – 
Глава. 1–3. – С. 382–505. 
40 Закон торговый // Свод законов Российской империи (СЗРИ) : в 16 т. – СПб. : Тип. 2 отд. Е. И. В. Канцелярии, 
1836. – Т. XI. – С. 119–139. 
41 Закон межевой // Свод законов Российской империи (СЗРИ) : в 16 т. – СПб. : Тип. 2 отд. Е. И. В. Канцелярии, 
1846. – Т. X. – С. 359–382. 
42 Общие губернские учреждения // Свод законов Российской империи (СЗРИ) : в 16 т. – СПб. : Тип. 2 отд. 
Е. И. В. Канцелярии, 1833. – Т. II. – С. 125–414. 
43 Положение промышленное // Свод законов российской империи (СЗРИ) : в 16 т. – СПб. : Тип. 2 отд. 
Е. И. В. Канцелярии, 1843. – Т. XI. – С. 416–599. 
44 Устав ремесленный // Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ) : в 55 т. – СПб. : Тип. 2 отд. 
Е. И. В. Канцелярии, 1832. – Собр. 2. – Т. XXV. – С. 191–287. 
45 Устав казенных оброчных статей // Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ) : в 55 т. – СПб. : 
Тип. 2 отд. Е. И. В. Канцелярии, 1838. – Собр. 2. – Т. VIII. – С. 42–65. 
46 Устав службы выборной // Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ) : в 55 т. – СПб. : Тип. 
2 отд. Е. И. В. Канцелярии, 1833. – Собр. 2. – Т. III. – С. 326–421. 
47 Устав городского и сельского хозяйства // Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ) : в 55 т. – 
СПб. : Тип. 2 отд. Е. И. В. Канцелярии, 1852. – Собр. 2. – Т. XII. – С. 21–91. 
48 Устав податний, Уставы счетные // Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ) : в 55 т. – СПб. : 
Тип. 2 отд. Е. И. В. Канцелярии, 1852. – T .  V .  –  Собр. 2. – Кн. 4. – Отд. 3, 6 и 7. – С. 53–254. 
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регулювали юридичні питання і на які орієнтувалися органи самоврядування у 
своїй діяльності з розвитку міського господарства.  

Друга група джерел – документальні джерела – розкривають сутність 
діяльності міських дум, взаємовідносин дум із губернськими органами влади, 
діяльності органів місцевого самоврядування та оцінки їх ефективності очима 
чиновництва. Тут представлений матеріал із формування та розвитку міської 
власності, укази Сенату та губернських правлінь (із справами управління 
міською власністю), міських фінансів, звіти губернаторів, відомості про стан 
сільського господарства на міських землях, повідомлення про необхідність 
регулювання органами міського самоврядування роботи промислових 
закладів49. 

Для південноукраїнських міст важливе значення мали допоміжні матеріали 
узагальнюючого характеру, які сприяли діяльності дум – будівельні правила, 
інструкції зі складання кошторисів, межові акти, правила коробочного збору, 
правила погашення недоборів та інші50. Міські думи в процесі діяльності 
послугувалися численними власними документами діловодно-довідкового 
характеру. Можна виділити такі їх підвиди:  

– протоколи, журнали засідань дум (містять інформацію у справах 
формування та структури думи, порядок формування бюджету міста, 
стягування недоборів, благоустрою міста)51;  

– службові листи (з питань розподілу міськими думами земель містять 
інформацію про земельні взаємини)52; 

                                                           

49 Журналы Александровской городской думы за 1902 г. – Александровск : Типография Б. Я. Штерн, 1903. – 
260 с.; Постановления Александровской городской думы за 1900 г. – Александровск : Типография Б. Я. Штерн, 
1901. – 224 с.; Инструкция Одесской городской думы. – Одесса : Типография А. Шульце, 1890. – 22 с.; 
Инструкция Одесской городской управе. – Одесса : Типография А. Шульце, 1894. – 34 с.; Обозрение отчетов 
Одесской городской думы за 1864–1868 гг. – Одесса : Типография А. Шульце, 1871. – 131 с.; Отчет 
Севастопольской городской управы о движении городских и других сумм за 1876–1877 гг. – Севастополь : 
Типография городского управления, 1878. – 36 с.; Отчет Херсонской городской управы за 1893–1896 гг. / сост. 
Д. Н. Горловский. – Херсон : Типография О. Д. Ходушиной, 1897. – 260 с.; Роспись расходам и доходам города 
Ялты на 1879 год. – Симферополь : Тип. «Спиро», 1879. – 70 с. 
50 Инструкция исполнительной комиссии для заведывания лечебными заведениями города Одессы. – Одесса : 
Типография А. Шульце, 1894. – 22 с.; Инструкция Одесской городской думы. – Одесса : Типография 
А. Шульце, 1890. – 22 с.; Инструкция Одесской городской управе. – Одесса : Типография А. Шульце, 1894. – 
34 с.; Инструкция о порядке счетоводства и отчетности одесских еврейских учебных, благотворительных и 
богоугодных учреждений, находящихся в ведении Одесской городской управы. – Одесса : Типография 
А. Шульце, 1891. – 10 с.; Инструкция постоянной исполнительной комиссии для заведывания Одесской 
городской больницей, богодельней и кладбищами. – Одесса : Типография А. Шульце, 1885. – 8 с.; Инструкция 
участковым попечителям и их помощникам. – Одесса : Типография В. Кирхнера, 1885. – 9 с. 
51 ДААРК. – Ф. 246. – Оп. 1. – Спр. 42–53. Журналы заседаний городской думы. – 16 арк.; ДАДО. – Ф. 469. – Оп. 1. 
– Спр. 18. Протоколы заседаний городской управы. – 21 арк.; ДАДО. – Ф. 469. – Оп. 1. – Спр. 20. Протоколы 
заседаний городской управы. – 46 арк.; ДАДО. – Ф. 469. – Оп. 1. – Спр. 21. Протоколы заседаний городской 
управы. – 6 арк.; ДАМО. – Ф. 222. – Оп. 1. – Спр. 1402. Протоколы заседаний городской думы за 1872 год. – 76 
арк.; ДАМО. – Ф. 222. – Оп. 1. – Спр. 1622. Протоколы заседаний думы за 1884 год. – 370 арк.; ДАМО. – Ф. 222. – 
Оп. 1. – Спр. 1623. Протоколы заседаний думы за 1884 год. – 63 арк.; ДАОО. – Ф. 4. Одесская городская дума – Оп. 
4. – Спр. 101. Протоколы заседаний Одесской городской думы за 1857–1858 гг. – 976 арк.; ДАОО. – Фонд 4 – Oп 6. 
– Спр. 100. Протоколы заседаний Одесской городской думы за 1853–1856 гг. – 1246 арк. 
52 ДАКО. – Ф. 78. – Оп. 1. – Спр. 31. Переписка о захвате участков городской земли домовладельцами в разных 
частях города и о постройке узкоколейной железной дороги между Елисаветградом и Вознесенском. – 38 арк.; 
ДАЗО. – Ф. 21. Александровское упрощенное общественное управление – Оп. 1. – Спр. 1. Документы об отдаче с 
торгов в аренду участков земли выгонной для строительства ветряных и паровых мельниц. – 145 арк.; ДААРК. – 
Ф. 681. – Оп. 1. – Спр. 304. О незаконном захвате городской земли. – 26 арк.; ДААРК. – Ф. 63. – Оп. 1. – Спр. 516. 
О приобретении городом участка земли. – 16 арк. 
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– звіти і доповіді (документи про роботу міської думи містять інформацію 
про прийняття і виключення гласних із думи, зведення про стан міського 
господарства, участь у його управлінні органів місцевого самоврядування, 
про фінансове становище міського господарства, представлена 
документами про прибутки та витрати міського бюджету, розвитку 
муніципального виробництва, проблеми освіти, модернізації інженерно-
технічної інфраструктури, про стан і діяльність самоврядування)53; 

– заяви і скарги (представлена інформація про службовців органів місцевого 
самоврядування, їх неправомірні або корупційні дії, зберігається 
інформація про участь міських дум в роботі цехів і ремісничих 
майстерень)54; 

– формулярні листи (зберігають інформацію про біографії депутатів та 
канцеляристів, особисті заслуги, нагороди тощо)55.  
У документах Інституту рукопису Національної бібліотеки 

ім. В. Вернадського у фонді фортеці св. Єлизавети збережена інформація про 
хід колонізації південноукраїнського регіону56. 

Менше збереглось документів про господарську звітність, санітарно-
гігієнічний стан, благоустрій, освітню й соціальну діяльність органів 

                                                           

53 ДААРК. – Ф. 63. – Оп. 1. – Спр. 580. Отчет городской управы за 1904 г. – 91 арк.; ДААРК. – Ф. 63. – Оп. 1. – 
Спр. 830. Отчет за 1909 г. – 218 арк.; ДААРК. – Ф. 63. – Оп. 1. – Спр. 831. Отчет городской управы за 1910 г. – 310 
арк.; ДААРК. – Ф. 455. – Оп. 1. – Спр. 6801. – Отчет денежных сумм за 1905 г. – 64 арк.; ДАЗО. – Ф 24. – Оп. 1. – 
Спр. 146. Дело о передаче водопроводной концессии в ведение города. – 18 арк.; ДАЗО. – Ф 24. – Оп. 1. – Спр. 183. 
Документы о решении вопроса устройства электроосвещения за 1902–1903 гг. – 13 арк.; ДАЗО. – Ф 24. – Оп. 1. – 
Спр. 191. Документы о состоянии и мерах по развитию городского хозяйства за 1903–1907 гг. – 232 арк.; ДАЗО. – 
Ф. 24. – Оп. 1. – Спр. 205. Доклад Александровского городского головы об организации торговли по нижнему 
течению Днепра и строительстве речпорта. – 3 арк.; ДАКО. – Ф. 78. – Оп. 4. – Спр. 24. Смета елисаветградской 
городской управы, доходы и расходы на 1900 г. – 22 арк.; ДАКО. – Ф. 78. – Оп. 4. – Спр. 37. Смета денежным 
расходам и приходам города Елисаветграда на 1901 г. – 316 арк.; ДАКО. – Ф. 78. – Оп. 4. – Спр. 42. Материалы о 
доходах и расходах города по разным статьям. – 197 арк. 
54 ДАХО. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 864. Прошение советника Линенко министру юстиции с жалобой на Херсонского 
губернатора Каллагеоргия за увольнение со службы. – 6 арк.; ДАХО. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 903. Копия указа 
Херсонского губернского правления. Прошения предводителя дворянства Елисаветградского уезда Абертасова 
министру юстиции и отношение департамента министерства к Херсонскому прокурору за отстранение от 
должности. – 21 арк.; ДАХО. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 952. Записки из дел, слушавшихся в Сенате, рапорты обер-
прокурора и другие материалы о винном откупе в Одессе, привилегиях купечества Одессы, переписка 
Херсонского губернатора со смотрителем училищ, об открытии церковно-приходской школы в городе 
Елисаветграде. – 192 арк.; ДАХО. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 974. Прошение коллежского регистратора Богаевского 
министру юстиции о защите от притеснения Херсонского военного губернатора Ланжерона. – 4 арк.; ДАХО. – 
Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 1242. Дело по обвинению Херсонского вице-губернатора, прокурора и чиновников в 
злоупотреблениях, взяточничестве во время рекрутского набора. – 98 арк. 
55 ДАЗО. – Ф 21. – Оп. 1. – Спр. 14. Документы о назначении, передвижении по службе, увольнении чиновников 
(формулярные списки 1863–1871 гг.). – 416 арк.; ДАДО. – Ф. 113. – Оп. 1. – Спр. 190. Формулярный список и 
присяга члена управы Кареманова А. С. – 29 арк.; ДАДО. – Ф. 113. – Оп. 1. – Спр. 127. Формулярный список 
гласного городской думы купца Константина Лаврентьевича Данилова. – 2 арк. 
56 Інститут рукопису Національної бібліотеки ім. В. Вернадського – Ф. 9. Архів фортеці Св. Єлізавети. – 
Спр. 17450–17491. Рапорты городничего коменданту крепости Св. Елизаветы о происшествиях в городе. – 
84 арк.; Інститут рукопису Національної бібліотеки ім. В. Вернадського – Ф. 9. Архів фортеці Св. Єлізавети. – 
Спр. 18246–18252. Отношение Ивана Синельникова коменданту крепости по поводу устройства и снабжения 
продовольствием 287 колонистов из Риги. – 9 арк.; Інститут рукопису Національної бібліотеки 
ім. В. Вернадського – Ф. 9. Архів фортеці Св. Єлізавети. – Спр. 20745–20750. Рапорты, прошения и переписка 
по вопросу расследования дела об ограблении елисаветградского купца Григория Ильина. – 12 арк.; Інститут 
рукопису Національної бібліотеки ім. В. Вернадського – Ф. 9. Архів фортеці Св. Єлізавети. – Спр. 20815–20830. 
Отношения елисаветградского магистрата комендантской канцелярии об установлении цен на провиант в 
местном провиантском магазине. – 32 арк. 
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громадського управління. Зовсім мало інформації стосується муніципалізації 
власності, виборів до складу самоврядування та їх соціального, національного, 
релігійного складу. У наявних документах гірше висвітлені проблеми 
розбудови міст і взаємовідносин із центральною адміністрацією. 

Третя група джерел – це статистичні та узагальнюючі збірки документів і 
матеріалів загальнодержавного та регіонального значення. Статистична група 
джерел є однією з найцінніших у проведеному дослідженні. Так, у роботі були 
використані загальні статистичні матеріали («Праці комісії з перегляду статутів 
фабричного і ремісничого», «Праці комісії з перегляду порядку роботи органів 
місцевого самоврядування»57, Матеріали про будівництво залізниць, 
Статистичні відомості про промислову, освітню діяльність, «Списки населених 
місць Російської імперії»).  

Значний масив статистичних матеріалів збережено в «Пам’ятних 
книжках», «Адрес-календарях», «Оглядах губерній», «Путівниках», 
«Переписах населення»58, «Списках населених місць Херсонської, 
Катеринославської та Таврійської губерній», «Військово-статистичні описи 
Херсонської, Катеринославської та Таврійської губерній59» підготовлених 
офіцерами генерального штабу. У них розміщена інформація про природні, 
географічні, топографічні відомості по кожній губернії з переліком 
найвидатніших подій в історії кожної губернії. Вагоме місце займають розділи 
про промислову та торговельну статистику, кількість населення з поділом на 
соціальні, національні, релігійні групи. Матеріалів про діяльність громадських 
управлінь у пропорційному відношенні розміщено небагато, але опублікована в 
них інформація стосується міських бюджетів і освітньо-культурної та 
санітарно-гігієнічної діяльності муніципалітетів. 

У дослідження була включена четверта група джерел – мемуарна 
спадщина, біографічні нариси та листування. Особливе місце в ній посідають 
мемуари та літературні твори іноземних вояжерів, які мандрували територією 
Півдня України в кінці XVIII – на початку XIX ст. Вони залишили оригінальні 
джерела, які висвітлювали події цього періоду з неупереджених позицій. «Нове 
життя» на Півдні України описується детально, під різними кутами зору. 

                                                           

57 Труды комиссии, учрежденной для пересмотра уставов фабричного и ремесленного : в 4-х т. – СПб. : Тип. 
2 отд. Е. И. В. Канцелярии, 1863. – Т. II. – 879 с.; Материалы для составления предположений об улучшении 
общественного управления в городах : в 2-х т. – СПб. : Тип. 2 отд. Е. И. В. Канцелярии, 1863. – Т. II. – 680 с. 
58 Списки населенных мест Российской империи. Екатеринославская губерния. – СПб. : Тип. центрального 
статистического комитета МВД, 1863. – Т. XIII. – 188 с.; Обзор Екатеринославской губернии за 1884 г. 
(приложение ко всеподданейшиму отчету Екатеринославского губернатора). – Екатеринослав : Тип. 
Екатеринославского губернского правления, 1884. – 93 с.; Памятная книжка Таврической губернии на 1889 г. / 
под ред. К. А. Вернера. – Симферополь : Тип. «Крым», 1888. – 697 с.; Список населенных мест Российской 
империи. Таврическая губерния / сост. М. Равесский. – СПб. : Типография МВД, 1865. – Т. XLI. – 200 с.; 
Южная Россия. Путеводитель по городам / сост. И. А. Фефербойм. – Николаев : Русская типо-литография, 1896. 
– 176 с.; Первая всеобщая перепись населения Российской империи / под ред. Н. А. Тройницкого. – СПб. : Тип. 
В. Мещерского, 1904. – Т. XLI. – 344 с. 
59 Материалы для географии и статистики России. Екатеринославская губерния / сост. В Павлович. – СПб. : 
Тип. депертамента генерального штаба, 1862. – 402 с.; Военно-исторические очерки Крымской экспедиции / 
сост. К. Аничков. – СПб. : Военная типография, 1856. – 130 с.; Военно-статистическое обозрение Российской 
империи (Херсонская губерния) / сост. А. Шмидт. : в 2 т. – СПб. : Гос. тип., 1864. – 678 с. 
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Такими мандрівниками були: Марія Гутрі, Мері Холдернесс, Роберт Лайялл, 
Роберт Пінкертон, Джон Стефенс60.  

Важливими за змістом є спогади старожилів Одеси опубліковані у 
зведеному збірнику мемуарів. В них прості мешканці згадують про особливості 
життя міста на початку XIX ст., освіту, моду, архітектуру та інше. Найбільш 
цікаво описані результати адаптації іноземців до умов нового життя в регіоні61. 

Біографічні замітки включають нариси життєвого шляху депутатів 
самоврядування та міських голів. У них залишені повідомлення, які 
характеризували громадських діячів не тільки з професійних, а й із 
особистісних позицій. Наприклад, опрацьовані біографії міських голів Одеси 
І. Андросова62 і Н. Новосельського63 та інших. 

Досить відверті за змістом два листи невідомих авторів про стан справ в 
Одесі, які були опубліковані в другій половині XIX ст. У першому 

розповідається про стан Одеси на початку XIX ст. Автором перераховувалися 
всі торговельні успіхи міста. У висновку оцінювалося, що Одеса більше 
походить на європейське місто, ніж на російське64. 

У другому листі розповідалося про діяльність міського самоврядування 
Одеси в другій половині XIX ст. Робота муніципалітету оцінювалася гостро 
негативно й автор критично ставився до громадських обранців. Місцевого 
мешканця обурювала та обставина, що гласні думи себе вихваляли та пишалися 
власною діяльністю, а лікарні писали звернення про те, що в них не вистачає 
ліків і ремонти давно не робилися. Описувалися вибори до міських дум, як 
результати підтасовуються та обираються зовсім не ті особи, за які голосувала 
громадськість65. 

Під час роботи над дослідженням залучалися матеріали п’ятої групи 
джерел – періодичної преси: «Новороссийский календарь»66, «Записки 
Одесского общества истории и древностей»67, «Известия Таврической ученой 
архивной комиссии»68, газета «Юг»69. 
                                                           

60 Гутри М. Одесса глазами британцев / М. Гутри, М. Холдернесс, Р. Лайялл, Р. Пинкертон, Д. Стефенс. – 
Одесса : Optium, 2012. – 284 с.  
61 Илюстрированный путеводитель «Вся Одесса». – Одесса : Издание Д. И. Вайнера, 1900. – 97 с. 
62 Галаган Н. И. Памяти одного из общественных деятелей г. Одессы И. И. Андросова / Н. И. Галаган. – Одесса : 
Экономическая типография. – 1895. – 8 с. 
63 Обзор деятельности бывшего Одесского городского головы Н. А. Новосельского. – Одесса : Типография 
«Новороссийский телеграф». – 1880. – 18 с. 
64 Письмо жителя Одессы о нынешнем состоянии сего города. – Одесса : Типография А. Шульце, 1887. – 4 с. 
65 Письма избирателя к предстоящим городским выборам в Одессе. – Одесса : Типография А. Шульце, 1889. – 
36 с. 
66 Городская дума и магистрат Одессы // Новороссийский календарь на 1854 год. – Одесса, 1855. – С. 407–408; 
Городская дума и магистрат Одессы // Новороссийский календарь на 1855 год. – Одесса, 1856. – С. 407–408; 
Доходы и расходы Одессы // Новороссийский календарь на 1839 год. – Одесса, 1840 – С. 123–166.; 
Статистическое описание города Херсона // Новороссийский календарь на 1845 год. – Одесса, 1846. – С. 352–
354. 
67 Зеленецкий Б. Путешествие чрез Южную Россию, Крым и Одессу Н. С. Всеволожского // Записки Одесского 
общества истории и древностей / Б. Зеленецкий. – Одесса : Городская типография, 1844. – Т. I. – С. 430–453; 
Княжевич Д. Путешествие Маршала Мармона, Герцога Рагузского / Д. Княжевич // Записки Одесского 
общества истории и древностей. – Одесса : Городская типография, 1844. – Т. I. – С. 499–508; Высочайшие 
рескрипты данные Императрицею Екатериной II, на имя Екатеринославских гражданских губернаторов // 
Записки Одесского общества истории и древностей. – Одесса: Городская типография, 1848. – Т. II. – Отд. I. – 
С. 659–666; Записка о содержании старых письменных актов Новороссийского края // Записки Одесского 
общества истории и древностей. – Одесса : Городская типография, 1848. – Т. II. – Отд. I. – С. 740–787; 
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У них публікувалися публіцистичні та аналітичні статті щодо діяльності 
міського самоврядування на ниві благоустрою, історичні описи, аналіз міської 
дійсності, звернення до громадськості, подавався аналіз фінансово-економічної 
роботи органів громадського управління, дані про розвиток господарства, 
торгівлі, опубліковано велику кількість документів, ордерів, заміток тощо. 

Таким чином, опрацьоване коло неопублікованих і опублікованих 
документів свідчить, що в розпорядженні дослідника щодо проблеми міського 
громадського самоврядування в Україні є широка, досить репрезентативна 
джерельна база, комплексний аналіз якої дозволяє глибоко та всебічно 
охарактеризувати розвиток міського самоврядування в південноукраїнському 
регіоні протягом досліджуваного періоду.  

У другому розділі «Формування міського самоврядування» визначено 
основні віхи формування Півдня України як нового регіону України, 
охарактеризовані його регіонально-індивідуальні особливості, що впливали на 
діяльність органів громадського управління, які поширювалися на міста Півдня 
України майже одночасно з їх будівництвом, та проаналізовано персоналії 
міських діячів у досліджуваний період. 

У підрозділі 2.1. «Регіонально-індивідуальні особливості краю» 

висвітлено особливості формування Півдня як нового регіону України, 
адміністративно-територіального поділу та поширення самоврядних органів 
влади. 

Визначено, що Південна Україна відрізнялася від інших регіонів імперії 
низкою особливостей адміністративно-територіального, економічного, 
соціального, національного, культурного характеру тощо. Більшість міських 
поселень південноукраїнського регіону була заснована в другій половині XVIII 
– першій половині XIX ст. на старих козацьких і кримськотатарських 
військових укріпленнях та населених пунктах. Показовою прикметою історії 
міст на Півдні України була заява з боку Росії, що саме вона заснувала всі 
міста. Таким чином, саме російська влада принесла на ці землі цивілізацію, яку 

                                                                                                                                                                                                 

Гавриил А. Т. Отрывок повествования о Новороссийском крае с 1751 по 1786 гг. / А. Т. Гавриил // Записки 
Одесского общества истории и древностей. – Одесса : Городская типография, 1853. – Т. III. – С. 79–129; 
Гавриил А. Т. Продолжение очерка о Новороссийском крае с 1787 по 1837 гг. / А. Т. Гавриил // Записки 
Одесского общества истории и древностей. – Одесса : Городская типография, 1863. – Т. V. – С. 420–488. 
68 Киреенко Г. Ордера князя Потемкина (продолжение) / Г. Кириенко // Известия Таврической ученой архивной 
комиссии. – Симферополь : Таврическая губернская типография, 1888. – № 6. – С. 1–63.; Маркевич А. Поездка 
в г. Старый Крым / А. Маркевич // Известия Таврической ученой архивной комиссии. – Симферополь : 
Таврическая губернская типография, 1888. – № 6. – С. 64–77; Лашков Ф. Камеральное описание Крыма 1784 г. / 
Ф. Лашков // Известия Таврической ученой архивной комиссии. – Симферополь : Типография газеты «Крым», 
1889. – № 8. – С. 12–40. 
69 Бегун О. Н. К выборам в городскую думу. Анкета о думе / О. Н. Бегун // Юг. – № 863. – С. 3; Яичков К. М. К 
выборам в городскую думу. Анкета о думе / К. М. Яичков // Юг. – № 864. – С. 3; К выборам в городскую думу. 
Анкета о думе // Юг. – № 865. – С. 3; Федоров Г. В. К выборам в городскую думу. Анкета о думе / 
Г. В. Федоров // Юг. – № 866. – С. 3; К выборам в городскую думу. Анкета о думе // Юг. – № 867. – С. 3; 
Городская дума (заседание 23 января) // Юг. – № 868. – С. 4; Камаский А. К выборам в городскую думу. Итоги 
и перспективы / А. Камаский // Юг. – № 869. – С. 3; Федоров Г. В. К выборам в городскую думу. Состав новой 
думы / Г. В. Федоров // Юг. – № 870. – С. 3; Федоров Г. В. К выборам в городскую думу. Состав новой думы / 
Г. В Федоров // Юг. – № 871. – С. 3; Список кандидатов в городскую думу // Юг. – № 872. – С. 3; Выборы в 
городскую думу // Юг. – № 873. – С. 3; Выборы гласных // Юг. – № 878. – С. 3; О выборах // Юг. – № 879. – 
С. 3; Н. И. Блажков и выборы городского головы // Юг. – № 883. – С. 3; Городская дума (заседание 12 марта) // 
Юг. – № 920. – С. 4; Вокруг городских выборов // Юг. – № 921. – С. 3. 
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до російських вояків на «диких землях» ніхто не знав. Значення 
«цивілізаторської місії Росії» в цьому процесі значно перебільшено. Тут уже 
проживали українці, татари, ногайці та інші національності. Заселявся регіон, 
здебільшого, українцями з Правобережжя та Лівобережжя. Тому міста 
російська влада засновувала далеко не на порожньому місці, а лише 
перейменовувала та перезасновувала вже наявні поселення, селища, військові 
фортеці та інші населені пункти. 

Населення південноукраїнських губерній, на відміну від інших регіонів, 
було дуже строкатим за національним та релігійним складом. В його 
середовищі панували думки розпочати «нове життя» (звільнитись від кріпосної 
залежності, мати власні земельні ділянки, займатись підприємництвом, 
торгівлею, позбутися від податків та інше). З ідеями «нового життя» 
пов’язувалися перспективи і російської держави. Інкорпорація до складу імперії 
Півдня України породила думки про оновлення держави (будівництво нових 
портів, через які можна вести власну незалежну торгівлю, освоєння нових 
сільськогосподарських територій, створення нової системи адміністративно-
територіального устрою, поширення нової системи самоврядування на 
принципах децентралізації та незалежності міських фінансів від державних, 
розроблення нового погляду на значення дворянства, поліції та інше), тобто 
повернути її від відсталості та занедбаності у бік світового лідерства.  

Південноукраїнський регіон більше тяжів до українських земель і вже 
наприкінці XVIII ст. економічно їх об’єднав. Підкреслено, що Південь України 
більше прав має називатися Нова Україна, в якій темпи урбанізаційних та 
модернізаційних процесів значно перевищували показники інших регіонів. 
Досить швидко, еволюційним шляхом населення Південної України виробляло 
нові форми соціального, національного, культурного, релігійного співжиття, 
пориваючи з традиційністю та переходячи до модерного стилю життя й 
мислення. Мешканці південноукраїнських територій ніколи не відчували себе 
меншовартісними, а у багатьох аспектах, навпаки, вважали свій край зразковим, 
що стало основою формування власної ідентифікації на регіональному, 
крайовому та міському рівнях. 

Населення Півдня України отримало можливість долучитися до нових 
стандартів життя, європеїзуватися та відійти від традиційних і архаїчних форм 
співіснування. Модернізація регіону проходила швидкими темпами, 
модернізувалися всі національності. Відбувався відхід від традиційного укладу 
життя, оскільки він вже не встигав за новими, модерними явищами в світогляді, 
цінностях, культурі. Водночас поширювалися західноєвропейська архітектура, 
мода, ідеї муніципального устрою тощо. 

У результаті відбувається переформатування старих зв’язків на різних 
рівнях. Відкриваються «нові» виробничі умови і у зв’язку з цим розвивається 
новий промисловий регіон, який став потужною базою держави. З’являється 
«нове муніципальне законодавство» з проголошеними принципами 
децентралізації, підсилюються міські стани на противагу дворянству. 
Державний бюджет розвантажується, а містам надаються права самоврядування 
та самоутримання. Розвивається «нове» явище – «міська ідентичність» або 
«міський патріотизм», що стало результатом швидкої адаптації та модернізації 
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населення, переорієнтації цінностей, найвигіднішого становища. В його основі 
– ідеалізація особливостей власного міста. Міська ідентичність знайшла 
виявлення в егоїстичному ставленні місцевих мешканців і самоврядування до 
власного поселення, а місцева еліта сформувала ідеалізовані образи міст з 
акцентом на модернізованість, торговельно-комерційні, промислово-
індустріальні переваги. Це відбулось за рахунок встановлення внутрішньо-
регіональної ідентифікації, налагодження зв’язків та кристалізації 
територіального інтересу. Цей процес став могутнім чинником у формуванні 
регіональної самосвідомості, коли місцеві інтереси виступили більшою 
цінністю на противагу імперським.  

Окрім змін у свідомості міських мешканців можна говорити й про 
формування нового зовнішнього вигляду самих міст. Одночасно з їх 
будівництвом поширювалися західноєвропейські архітектурні стилі 
класицизму, ренесансу, неоготики, ампіру та інші. За цими стилями 
розроблялися адміністративні, торговельні, культурні, релігійні споруди 
Херсона, Миколаєва, Одеси, Керчі, Севастополя, Катеринослава та інших міст, 
які ставали найкращими спорудами новостворених міст. Новими явищами в 
містобудуванні стали регулярне планування, ансамблевість вулиць і площ, 
поєднання із садово-парковою забудовою, що стало видатним спадком 
української культури. Перші періодичні видання виходили іноземними мовами, 
поширювалася європейська мода. 

Ключовим елементом громадського життя стало накопичення 
матеріальних благ, розвиток торгівлі та промисловості. Тому 
південноукраїнські землі не отримали в спадок такі відомі російські цінності як 
любов до імперії, відданість монархам (наприклад, в Одесі у 1814 р. 
представники самоврядування не прийшли у церкву на святкування дня 
народження Імператриці), а на противагу їм розвинулись прив’язаність до 
регіональних інтересів, любов до власного міста. Всі громадські інтереси 
концентрувалися навколо торгівлі або промисловості. Саме іноземний капітал 
розгорнув торгівлю, курорти, розважальні заклади та промисловість, 
перетворивши життя на «південний рай» («парадіз»), а російське населення 
(оцінивши всі переваги та розкіш Півдня, отримавши свободу від поміщицьких 
податків, більшу кількість заробітної плати та відсутність суворої дисципліни) 
вже не хотіло повертатися назад на російський Північ, у якому навіть 
чиновники були, в порівнянні з південними, біднішими. Через це Південь 
України став краєм широких можливостей не лише для аристократії, але й для 
робітників, селян, перевізників, чиновників і канцеляристів, які відкривали 
«нове життя». Існували навіть проекти реформування поліції за 
західноєвропейськими зразками, але вони виявилися нездійсненною утопією. 
Представники всіх станів, національностей, релігійних конфесій були об’єднані 
спільними торговельно-промисловими ідеями, стали двигунами розвитку 
місцевої торгівлі та промисловості.  

У підрозділі 2.2. «Міське самоврядування: формування, інтерпретації, 

статус» розкрито основні особливості формування органів громадського 
управління у містах Півдня України. 



 18 

Для південноукраїнського регіону впровадження громадських інституцій в 
управлінні містами стало цілковито новим явищем, враховуючи відсутність 
історичного досвіду розвитку муніципалітетів. Тому на міське самоврядування 
покладалися суттєві і важкі завдання: за короткий час не тільки адаптуватися і 
перебрати важелі управління від військового командування, а й розробити 
необхідний комплекс заходів, спрямованих на організацію фінансового 
розвитку міст. Новим в організації муніципалітетів Півдня України виявилося 
ставлення військових до новоутворених цивільних інституцій, оскільки 
панували ідеї про те, що армія захопила цей регіон військовим шляхом і саме 
вони повинні були управляти регіоном. Перебороти адміністративні впливи та 
протекцію держави новоутворені громадські інститути Півдня повністю так і не 
змогли.  

Не дивлячись на задекларованість урядової політики щодо децентралізації 
та підсилення саме міських станів у міському самоврядуванні і перетворення їх 
на господарів міського господарства, державній владі не вдалося цілковито 
виконати це грандіозне завдання, оскільки прибічників централізації виявилося 
більше. Перетворення першої половини XIX ст. тільки зменшили права 
муніципалітетів і збільшили повноваження адміністрації, відтепер самоврядні 
одиниці ставали найнижчою інстанцією державної виконавчої влади. Тому, з 
одного боку, підсилились тенденції апатичності міських станів, а з іншого – 
тенденції на їх акумулювання у формуванні міського патріотизму. Зміни в 
законодавстві 1870 р. планувалися державою як ліквідація помилок 
попереднього періоду, але скасування принципу становості в муніципалітетах 
призвело до формування розрядності і зменшення пропорційності у кількості 
виборців, що підсилило роль фінансової буржуазії, а після 1892 р. виборчими 
правами могли скористатися менше 1 % міського населення. Зберігалися 
незадовільні для розвитку самоврядування тенденції: головування міського 
голови у загальній і виконавчій думі; поділ бюджетів на обов’язкові та 
необов’язкові витрати та інші.  

Жодна з існуючих концепцій самоврядування не пояснює в повній мірі 
розвиток імперської думської моделі, тому пропонується для розгляду 
регіонально-індивідуальна концепція самоврядування, суть якої виражається в 
особливому відношенні «держава – регіон – місто». 

Підставами для регіонально-індивідуального підходу є: 
–  особливий характер взаємовідносин імперського центру та 

південноукраїнського регіону; 
– регіональна ідентифікація, що впливала на діяльність органів 

самоврядування та бачення міської специфіки в розвитку держави;  
– визначення пріоритетних цінностей за індивідуальним добором справ 

муніципалітетів у питаннях будівництва шляхів сполучення, модернізації 
портів, розвитку культурно-освітніх, медико-санітарних, інженерно-технічних 
заходів тощо; 

– пріоритетність у вирішенні проблем за міським патріотизмом, а не за 
державними інтересами; 

– індивідуальність у виборі та формуванні кадрового складу муніципалітетів; 
– ціннісні стереотипи самовираження муніципалітетів; 
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– індивідуальність в проблемах модернізації; 
– існування власної регіонально-індивідуальної специфіки в проведенні 

господарської політики. 
Протягом усього досліджуваного періоду міське самоврядування Півдня 

України знаходилося в особливому становищі відносин «центр – регіон», що 
впливало на організаційну, матеріально-технічну, освітню, медико-санітарну, 
господарсько-фінансову, промислову, торговельну діяльність органів міського 
самоврядування. 

Надії на формування дієвої системи муніципального самоврядування в 
дореволюційній Росії не виправдалися, а ідеї на децентралізацію зазнали краху, 
оскільки муніципальні інститути громадянського суспільства виявилися 
несумісними з монархічною імперією із переважно міщансько-селянським 
способом життя. Спроби громадськості Півдня України домогтися 
демократизації міського самоврядування не увінчалися успіхом, тому що цей 
процес залежав від глибокого реформування соціально-політичного ладу Росії 
загалом, що було неможливо в умовах існування царського самодержавства.  

У підрозділі 2.3. «Муніципальні діячі Півдня України: статус, образи, 

типологія поведінки» схарактеризовані співробітники громадських установ за 
соціальною, національною, релігійною ознаками та за типологією їх 
поведінкових образів. 

Підкреслюється, що міське самоврядування мало багатонаціональний 
характер, серед представників не склалося єдиного соціо-професійного образу 
муніципального працівника та поведінкової ідентичності.  

За поведінковою моделлю муніципальних діячів можна поділити на такі 
типи: егоцентричний, конформістський, працьовитий, меценатський, 
мовчазний, «батьки міста». Надмірна зацікавленість адміністративної влади в 
регіоні військово-поліцейськими функціями відкривала можливості для 
самоврядування діяти з більшою ініціативністю у міських справах. Звичним 
явищем для співробітників муніципалітетів Півдня України були такі, як 
бюрократизм, корумпованість, апатичність, казнокрадство або нецільове 
використання бюджетних коштів, але працювало і багато депутатів, які 
намагалися діяти по-модерному. Іноземці у владних інститутах Півдня України 
поширювали західноєвропейські ідеї та зразки управління, що втілилося в 
європеїзацію південноукраїнського регіону та формування модернізованої 
міської громадськості з бажанням думати модерно (по-європейськи).  

Більшість депутатів міського самоврядування на Півдні України активно 
виступали проти адміністративної опіки, сприяли автономізації, демократизації 
муніципалітетів, проводили боротьбу з бюрократизмом, хабарництвом. Хоча, 
слід відзначити, що на Півдні України з початком «нового життя» гостро 
відчувалась проблема хабарництва та казнокрадства, оскільки ці явища навіть 
підсилилися в результаті віддаленості від центру і стали результатом 
прискореної адаптації та модернізації. В цілому, ініціативність діячів 
південноукраїнського самоврядування значно перевищувала активність 
співробітників муніципалітетів в інших регіонах. 

У третьому розділі «Участь самоврядування у розвитку земельно-

промислових об’єктів в 1785–1917 рр.» проаналізовано діяльність міського 
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самоврядування у модернізації земельних ресурсів, господарства, портових 
споруд, промисловості та будівництві нових шляхів сполучення – залізниць. 

У підрозділі 3.1. «Розвиток земельної політики міського 

самоврядування» охарактеризовано діяльність громадських управлінь у 
використанні і модернізації земельних ресурсів. 

Наприкінці XVIII ст. на міста Півдня України був розповсюджений цілком 
новий напрям розвитку для всієї імперії – велике міське землеволодіння (від 12 
до 43 тис. десятин). Завдяки існуванню великого міського землеволодіння 
самоврядування отримало у розпорядження значно вищі прибутки до міських 
бюджетів, які використовувались на розвиток промисловості, модернізацію 
портових споруд, будівництво залізниць, навчальні та медичні заклади. Інші 
міста держави володіли незначними земельними ресурсами (від 500 до 
2 000 тис. дес. в середньому). Сподівання уряду на те, що громадські інститути 
влади в містах стануть за рахунок цього «золотими мільйонерами», виявилися 
марними. Здача міських земель в оренду вилилася, з одного боку, у грабунок 
міщанського стану депутатами і поліцмейстерами, а з іншого – у некерований 
процес самозахоплення земель та перетворення їх на приватну власність і 
несплату орендної платні. 

За досліджуваний період у правах на землеволодіння лише відбулась 
плутанина. Існували постійні конфлікти за земельні ресурси. Спроби 
модернізувати земельні господарства відбувалися лише в адміністративних, 
портових та торговельно-промислових центрах і вже з другої половини XIX ст.  

Міське землеволодіння на Півдні України стало досить значним і 
структурованим явищем. Весь земельний фонд міської власності Півдня 
України можна поділити на кілька категорій: а) ділянки; б) хутори, дачі з 
заміськими будинками; в) слободи, мешканці яких вважалися міськими 
міщанами, юридично такі землі становили власність міста, могли переходити 
тільки від міщанина до міщанина й тільки односельцю. Продаватися могло 
тільки майно, розташоване на землях, а не самі землі. Будучи власністю міста, 
землі не могли переходити з рук у руки. Пізніше на ці землі поширився порядок 
надання ділянок в оброчне утримання для будівництва дач та інших 
господарських нестатків.  

Міське положення 1870 р. внесло у розвиток муніципальної земельної 
політики певні зміни, пов’язані головним чином із процесом купівлі-продажу 
земельної власності. Зокрема, нове положення надало права міському 
самоврядуванню від імені громадськості купувати та відчужувати нерухоме 
майно, укладати договори, виступати позивачем у суді та брати участь як 
відповідачу у майнових суперечностях. Цим визначалося право власності 
муніципалітетів на земельні фонди, право встановлювати ціни за оренду або 
користування міськими земельними ресурсами, надавати концесії на 
будівництво різних підприємств на міських землях. 

Порівняно з попереднім періодом, за цією статтею зросли збори до 
бюджетів. Найбільше прибутків отримував Херсон – 43,4 % усіх прибутків. В 
інших містах регіону бюджети наповнювалися на 12 – 30 %. Жодної копійки за 
вказаною статтею доходу не витрачалося на розвиток міських земельних 
ресурсів. Земельна політика самоврядування складалася з того, що весь тягар 
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витрат, пов’язаних із землекористуванням, покладався на кишені орендаторів. 
Кошти, отримані від здачі землі в оренду, перерозподілялися між 
неприбутковими заходами: утримання навчальних закладів, медичне 
обслуговування, повернення боргів і кредитів. 

До модернізації земельних володінь самоврядні структури підійшли вже у 
другій половині XIX ст., але далеко не всі. В цілому на цей шлях встали 
муніципалітети міст адміністративного або портового статусу, які зверталися 
до досвіду західноєвропейських країн та США. Результати модернізаційних 
нововведень були більш скромнішими, ніж очікувались. 

Таким чином, міста Півдня України стали найбільшими землевласниками в 
імперії й отримували значну кількість прибутків за використання міського 
земельного фонду. Тому не дивно, що на міських землях зафіксовано багато 
конфліктів. Модернізація земельних відносин на Півдні України відбувалась 
достатньо ефективно, однак охопила лише меншість міст і остаточно не 
завершилась. Позитивним був сам факт її здійснення, а на рівні самоврядування 
прийшло усвідомлення, що можна використовувати наявні ресурси набагато 
раціональніше. 

У підрозділі 3.2. «Участь самоврядування в розвитку промислових 

об’єктів» проаналізовано діяльність самоврядування в модернізації портів, 
будівництві залізниць і промислових підприємств. 

Муніципалітети Півдня України виявили значну модернізаційну 
мобільність в оновленні портів, будівництві нових шляхів сполучення та інших 
заходах. Міське самоврядування замовляло будівництво залізниць саме через 
свої міста. Також муніципалітети будували власні залізниці від станції до 
портів і промислових підприємств, прокладали залізниці між губернськими 
містами та повітовими, а також між повітовими з безповітовими, що 
поєднувало між собою лівобережну частину Півдня України з правобережною.  

Кожен муніципалітет був цілком індивідуальним у процесі вирішення 
проблем розвитку промисловості, будівництва шляхів сполучення, оновлення 
портових споруд і так далі. Муніципалітети самостійно брали кредити, вели 
планування, наймали спеціалістів. Доведено високий рівень їх 
конкурентноспроможності. 

Більшість міст Півдня України розуміли, що їх подальше життя та 
існування цілком залежить від модерних явищ: залізниць, які б дали 
економічний та урбанізаційний поштовх; інженерної інфраструктури, яка б 
дала більш комфортні соціально-комунальні умови існування. Ті міста, які 
добивалися прокладення залізниць, отримували швидкий промислово-
торговельний розвиток, окрім того збільшувалась кількість населення та 
розширювався міський простір. Наприклад, саме промисловий розвиток 
Катеринославської губернії в другій половині XIX ст. дав можливість 
розвинутись новим містам Півдня України – Донецьку та Луганську. Ті ж міста, 
які не використали нові імпульси модернізації (не прокладалися ні водогони, ні 
каналізація, ні електрифікація) і вели існування на рівні сіл, стикалися з виїздом 
населення в пошуках нових можливостей та роботи.  

Отже, до модерного стилю життя увійшли лише ті міста Півдня України, 
які використали необхідний потенціал, що вимагав капіталістичний час. 
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Прокладаючи залізниці, модернізуючи порти, пов’язавши новими 
торговельними шляхами повітові та заштатні міста із портовими, 
губернськими, центральними регіонами, міста Півдня України отримали нові 
умови існування, які значно перевищували показники інших регіонів держави.  

Підкреслено, що самоврядування Півдня України у значно вищих 
масштабах використало нові можливості модернізаційного підйому. Водночас 
частина повітових та заштатних міст залишались на сільському рівні існування. 

У четвертому розділі «Еволюція бюджетної політики міського 

самоврядування» розглянуто фінансову сторону діяльності самоврядування 
Півдня України протягом 1785–1917 рр.  

У підрозділі 4.1. «Бюджетна політика органів міського самоврядування 

в кінці XVIII ст. – 1870 р.» проаналізовано структуру, прибутки і видатки 
громадських установ. 

Одна з важливих ідей Жалуваної грамоти 1785 р. полягала у тому, щоб 
міста переходили на самозабезпечення і не перевантажували витратами 
державну скарбницю, а ще частину міських коштів використовували для 
утримання адміністративних установ, поліції, судів та інших. Згодом додались 
ще й витрати на розквартирування військ, хоча за це держава частину коштів 
повертала. Законодавство суттєво обмежувало самоврядування у наповненні та 
використанні кошторисів. Прибутки були поділені на прямі, не прямі й 
випадкові. Видатки – на обов’язкові (утримання адміністративних і державних 
установ, поліції, судів, комітетів та інше) та необов’язкові (використання на 
розсуд муніципалітетів). Фінансова діяльність на кожен рік відображалася в 
кошторисах, де занотовувалися прибутки і витрати. Вони складалися за 
спеціальними уніфікованими формами, що надавалися центральною владою 
міським думам. Розділ витрат у кошторисі складався з двох частин: у першій 
перелічувалися витрати поточні, а в другій – одноразові; розділ прибутків 
поділявся на звичайні та надзвичайні.  

Окрім цього, витрати й прибутки розрізнялися на окладні та неокладні. 
Окладні – щорічна кількість грошових надходжень, визначена затвердженими 
постановами, штатними розписами; неокладні – щорічна кількість грошових 
надходжень, що могла бути нарахована в депутатських зборах, із 
затвердженням вищого керівництва. Сума неокладних прибутків і витрат 
нараховувалася на підставі середніх показників, що надійшли, або витрачених 
сум в останнє триріччя, причому бралися до уваги такі обставини, як вартість 
продуктів, інфляція й інші, що могли мати вплив на підвищення чи зменшення 
суміжних числень. У випадку закінчення терміну контракту з утримання 
визначеної оброчної статті й не укладення нового контракту прибуток 
розраховувався на підставі колишнього контракту. Отриманий у такий спосіб 
прибуток вважався неокладним. На випадок різноманітних непередбачених 
витрат у кошторисах призначалася графа екстраординарної суми. 

Але, не дивлячись на надмірну адміністративну опіку, розгул 
бюрократизму та поліції, муніципалітети все-таки зберегли паростки 
індивідуальної поведінки. Цілком індивідуальним було співвідношення 
прибуткових і видаткових статей, домінування різних фінансових інтересів, 
цінностей, різні вияви боротьби з неплатниками податків, ставлення до 
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благоустрою міст, необхідності інженерно-технічної модернізації, медичного та 
культурно-освітнього обслуговування населення.  

У міських фінансах створювалася диспропорція між статтями витрат на 
користь неприбуткових. Грошові ресурси спрямовувалися на забезпечення 
державних потреб, що призводило до економічної дискримінації міст Півдня. 
Тобто модерний стиль мислення самоврядування стримувався законодавчо та 
адміністративно, але відкривалися можливості для розвитку корупції, 
апатичності і пристосованості та використання міських бюджетів для власного 
збагачення. 

Визначено, що міські фінанси знаходилися в незадовільному становищі, 
але муніципалітети могли в невеликих розмірах самостійно витрачати кошти на 
освіту, медицину та інші заходи. Негативними тенденціями, що впливали на 
кризовий фінансовий стан були: відсутність муніципальної власності; надмірні 
податки, які повинні сплачувати міські мешканці (вони постійно цього уникали, 
що призводило до значних недоборів), відсутність самостійності в ініціюванні 
різних підприємницьких заходів, що б надало додаткових надходжень до 
бюджетів та інше. 

За структурою більшість доходів муніципалітети отримували за рахунок 
експлуатації земельної власності, комерції та торгівлі, податків з міського 
населення та оцінного збору. Витрачались кошти, здебільшого, на власне 
утримання, адміністративні заходи, а освіта, медицина, культура фінансувалися 
за залишковим принципом. 

У підрозділі 4.2. «Зміни в бюджетній політиці протягом 1870–1917 рр.» 

характеризуються основні зміни в бюджетній сфері після міських реформ. 
В основних позиціях реформи другої половини XIX ст. залишили 

структуру кошторисів на основі Жалуваної грамоти 1785 р. Прибутки та 
видатки продовжували поділ на прямі та не прямі, випадкові, звичайні та 
надзвичайні, обов’язкові та необов’язкові, ординарні та неординарні. Загалом 
зміни в законодавстві позиціонувалися як виправлення помилок реформи 
Катерини ІІ, але насправді вони зберігали ключові норми попереднього 
періоду. Так, міста отримали в розпорядження можливість збільшувати 
бюджетні надходження та розподіляти їх на власний розсуд, але обов’язкові 
витрати на утримання поліції, судових інстанцій, розквартирування військ 
ніхто не скасовував, та й на власне утримання муніципалітети залишали велику 
суму (10 %).  

У цілому реформи другої половини XIX ст. справили позитивний вплив на 
розвиток міської фінансової системи Півдня України. Міські фінанси отримали 
тенденцію щодо постійного збільшення у позитивній динаміці. Депутати 
самоврядування спрямовували значні зусилля на проведення благоустрою, 
поширення водопостачання, каналізації, електрифікації, будівництво шляхів 
сполучення, депутати проводили підприємницьку діяльність, займалися 
розвитком освіти, безпечного санітарного стану, пожежної безпеки. Водночас 
громадські установи брали державні і дворянські позики й банківські кредити, 
строк дії яких іноді перевищував 50 років, завдяки ним міста перетворилися на 
значних боржників і не розрахувалися з ними до 1917 р.  
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У веденні фінансової політики кожен муніципалітет почував власну 
індивідуальність. Так, закони, схеми, відомості були однаковими для всіх, але 
цілком індивідуально вони оформлялись у містах, з різним навантаженням і 
різним домінуванням прибутково-видаткових статей. Тим більше, що 
самоврядування володіло значною самостійністю в оформленні необов’язкових, 
непрямих, випадкових статей та розподілом між відсотковістю прибуткових і 
неприбуткових статей. Міську податкову політику не можна назвати вдалою, 
оскільки депутати перекладали податки нерівномірно відносно платіжної 
спроможності платників. Кількість податків не співвідносилася з дійсними 
прибутками городян і виходило, що їх здебільшого сплачували найбільш бідні 
соціальні стани, які не обиралися до складу муніципалітетів.  

У порівняльному відношенні з іншими регіонами на Півдні України більше 
існувало міст із мільйонними доходами або наближених до них, однак все одно 
міські фінанси залишалися в кризовому стані, оскільки гостро відчувався брак 
коштів. Слабкість міського самоврядування зумовлювалася низьким рівнем 
забезпеченості. 

На Півдні України структури бюджетів як у дореформені роки, так і в 
післяреформені виявилися дуже схожими між собою. Спільними були основні 
принципи формування та використання кошторисів. Головний недолік – це 
збереження розподілу прибутків і витрат на обов’язкові та необов’язкові, а 
принцип міцності забороняв робити прибутки та витрати, не передбачені 
чинним законодавством. У межах затвердженого бюджету допускалися лише 
переміщення засобів із однієї статті на іншу. Зберігався принцип бюджетної 
рівноваги між прибутками й витратами, який забезпечував неможливість 
перевищення витрат над прибутками.  

Загальні схема та структура плану кошторисів зберігалася майже 
однаковою як у дореформені, так і в післяреформені роки. Спільними 
залишилися джерела формування бюджетів та головні види витрат.  

Таким чином, між структурою, формами складання та використання 
бюджетів як у дореформені, так і в післяреформені роки зберігалося багато 
схожих рис. Нововведеннями в післяреформені роки стали принципи більшої 
самостійності у формуванні кошторисів та використанні міської власності (яку 
за потреби можна було й продати), взятті кредитів і позик на різні громадські 
модернізації (будівництво залізниць, будівельні та ремонтні операції, 
прокладення водогонів, каналізації, електрифікацію, трамваї, телефонізацію 
тощо). Поліпшилась система фінансування адміністрацій, суду, військ, поліції 
та пожежних команд (хоча як у дореформені, так і післяреформені роки вони 
вважалися обтяжливими). Збільшились можливості з фінансування освітньо-
культурних і медико-санітарних заходів. Великою проблемою була наявність 
боргів та недоборів.  

Загальна система управління фінансовими можливостями міст залишалась 
у цілому без змін. Від цього передусім страждали саме комунальна сфера та 
благоустрій – за умови зменшення надходжень до бюджетів вирішувалися 
проблеми за рахунок зменшення фінансування міського благоустрою. 
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Виконання обов’язкових завдань у витратній частині бюджетів із 
розквартирування військ, утримання поліції та інших із часом поступалися 
проблемам освіти, медицини, які ставали найнеобхіднішими.  

У п’ятому розділі «Міське самоврядування і соціально-культурна 

сфера» охарактеризовано участь самоврядування в освітній, медичній, 
інженерно-технічній, комунальній сферах міського господарства Півдня 
України протягом 1785–1917 рр. 

У підрозділі 5.1. «Діяльність міського самоврядування в освітній і 

медико-санітарній галузях міського господарства» проаналізовано 
модернізаційну участь муніципалітетів у вирішенні нагальних освітніх і 
медичних проблем міст. 

Народна освіта вже наприкінці XIX ст. розумілася як набагато більша 
проблема, ніж у попередній період. Було серйозно висунуто завдання розвитку 
загальної середньої освіти. Розроблені проекти стосувалися не тільки 
поширення мережі муніципальних шкіл з початковою освітою, а й вироблення 
курсу на створення системи професійних училищ для продовження освіти.  

Загалом у цих галузях міського господарства муніципалітети почувалися 
цілком індивідуально, самостійно вирішували долю бюджетних коштів, 
виділених на розвиток освіти й медицини. Незалежно розв’язували проблеми 
управління освітніми й медичними закладами, навіть заробітна платня вчителів 
і медиків в кожному місті різнилася. У регіонально-індивідуальному порядку 
органи громадського управління створювали необхідні галузеві комісії для 
контролю над освітніми та медичними закладами. 

Ступінь модернізації медичної та освітньої галузей на регіональному рівні 
можна вважати незадовільним, але кращим, ніж в інших регіонах. Коштів 
постійно не вистачало. Разом з тим, робились спроби збільшити зарплатню 
викладачам і медикам, відкривалися нові лікарні й школи та зроблено багато 
інших корисних нововведень. Але санітарно-гігієнічні умови продовжували в 
містах існувати на низькому рівні, прийняті постанови міських дум повністю не 
виконувалися. При цьому депутати муніципалітетів займалися благодійністю і 
відкривали лікарні за власні кошти.  

Медична галузь на Півдні України, як і в інших російських губерніях, 
характеризувалася жахливими санітарно-гігієнічними умовами, нестачею 
бюджетних коштів, міських лікарів (1 лікар на 5–10 тис. хворих), постійною 
пропискою різних хвороб в міському життєвому просторі (тільки їх кількість 
була значно вищою у російських містах). 

Проте, слід віддати належне міському самоврядуванню Півдня України. 
Завдяки їх роботі (відповідно до державної статистики та звітів міських дум) 
більшість хвороб, які докучали міському населенню, подолали вже на початку 
XX ст., а освітня діяльність вважалася майже зразковою, оскільки витрати на 
освіту були одними з найбільших в державі.  

Також специфіка південноукраїнських міст полягала в більш високих 
бюджетних витратах на медичну й освітню галузі, ніж в містах інших регіонів. 
Хоча у відсотковому відношенні особливої різниці не існувало – 15–20 % у 
містах усіх губерній, але кількість коштів різнилась. Так, якщо для 
південноукраїнських губерній 20 % – це 100–600 тис. руб., то для 
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Правобережжя це – 2–4 тис. руб., а для багатьох російських міст це – 200–
500 руб.  

У цілому, в українських губерніях завдяки діяльності муніципалітетів був 
значно вищий відсоток населення з освітою, ніж у російських, а Таврійська 
губернія за рівнем освіченості стала лідером серед південноукраїнських 
губерній і Донської області.  

У підрозділі 5.2. «Благоустрій і задоволення потреб міських громад» 
проаналізовано керівну роль самоврядування у благоустрої та модернізації 
інженерно-технічної та комунальної сфери міст.  

Діяльність міського самоврядування на Півдні України з оновлення 
побутових умов життя розпочалася раніше, ніж в інших регіонах Російської 
імперії. Найбільша активність в південноукраїнському регіоні у вирішенні 
комунальних питань припадає на 1880–1890-ті рр., тоді як в інших регіонах 
самоврядування звернуло увагу на проблеми в цій сфері лише на початку XX ст. 
Розширюючи у 80–90-х роках ХІХ ст. роботу щодо налагодження інженерно-
технічної сфери міст, муніципалітети зіткнулися зі зростанням фінансових 
потреб. Задля вирішення цих проблем самоврядні інститути брали кредити під 
закладення земельної власності. Новинки (водогін, каналізація, електрифікація та 
інше) знаходили реалізацію тільки після детального вивчення, визначення 
комерційної привабливості, життєвої необхідності та фінансової спроможності. 
Але, не дивлячись на активну участь самоврядування у модернізації інженерно-
технічної інфраструктури, її не вдалося поширити на весь простір міського 
життя, а окраїнні райони продовжували залишатися без цивілізаційних новацій. 

Загалом самоврядування кожного міста почувалося цілком самостійно й 
індивідуально в цих галузях господарства. У цьому плані депутати 
муніципалітетів виявили найбільшу соціальну мобільність. Причому в будинках, 
які належали депутатам самоврядування, існували найвищі ціни, але і якість 
обслуговування була найкращою. В повітових і позаштатних містах перемогла 
тенденція байдужості до розвитку інженерно-технічної інфраструктури міст. 
Самоврядування цих міст не розуміло, навіщо взагалі водогін і каналізація, 
залишаючись на стадії патріархального мислення, зберігаючи сільський уклад 
життя, що особливо помітно на прикладі міст Катеринославської губернії. 
Натомість, слід виділити міста Таврійської губернії, в яких вічною та 
об’єктивною проблемою було водопостачання, а депутати муніципалітетів 
виявили значну активність у проведенні водогону та каналізації. У рамках 
Півдня України вони стали піонерами будівництва інженерної інфраструктури, 
залучаючи до цього процесу не тільки власні, а й державні, громадські, 
банківські та приватні капітали. Але це не завжди робило міста Таврійської 
губернії найбільш упорядженими та придатними до туристичного призначення. 

За умов «нового життя» на Півдні України модернізація інженерно-
технічної інфраструктури набула якісно нових форм, оскільки муніципалітети 
вбачали в цьому не тільки комерційну справу, а й необхідну соціальну потребу 
(боротьба з інфекціями, епідеміологічними хворобами), постійно звертаючись до 
європейського досвіду. Тому самоврядування Півдня України діяло на зразок 
західноєвропейських муніципалітетів, проводячи модернізацію за підрядно-
концесійним прикладом.  
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У Висновках обґрунтовано, що комплексне дослідження міського 
самоврядування відкриває нові можливості для відтворення історії 
південноукраїнського регіону 1785–1917 рр. Багатоаспектна реконструкція 
діяльності органів самоврядування дозволила простежити регіонально-
індивідуальні особливості розвитку міського самоврядування краю, визначити 
ключові позиції становлення «нового життя» на теренах Півдня України.  

Вихідним моментом дослідження стало поширення владою Російської 
імперії з 1785 р. нової системи самоврядування на принципах децентралізації. 
Регіональною специфікою стало те, що міста забудовувались майже одночасно 
з поширенням на них прав самоврядування. Вже у XIX ст. науковці 
замислились над теоретичним обґрунтуванням діяльності самоврядних 
інституцій. Традиційно сутність роботи громадських органів влади 
пояснювалося двома теоріями: самоврядною та державною.  

Проте, жодна з названих вище теоретичних конструкцій не може 
задовольнити дослідника, адже в повній мірі не відображає специфіку 
функціонування муніципалітетів. Зважаючи на наявність цієї лакуни у підходах 
щодо теоретичного обґрунтування сутності міського самоврядування. 
пропонується підхід, який ми назвали «регіонально-індивідуальною» 
концепцією самоуправління. Суть цієї концепції пояснюється в розрізі 
«держава – регіон – міське самоврядування». Держава власною 
адміністративною ініціативою створювала міста й поширювала громадське 
управління, делегуючи необхідний добір елементів, якими міські громади 
користувалися для задоволення і державних, і місцевих потреб одночасно на 
принципах децентралізації. Регіони мали власні індивідуальні особливості, 
стереотипи, цінності, історичне минуле, ідентичності, які впливали на 
формування, розвиток та діяльність міського самоврядування. Своєю чергою, 
муніципалітети були наділені індивідуальними характеристиками у веденні 
міських справ, формуванні кошторисів, реалізації господарської, освітньої, 
медико-санітарної політики, що впливало на формування «міського 
патріотизму». Це виражалося в ціннісних орієнтаціях відносно індивідуальних 
інтересів кожного міста як показника вищого рівня турботи про власне місце 
проживання та пріоритетів у розгортанні модернізаційних, промислових, 
торговельних заходів. Сама концепція регіонально-індивідуальної діяльності 
самоврядування Півдня України підкріплювалася існуванням великого міського 
землеволодіння, значним впливом торговельно-комерційних операцій, більш 
ранніми та швидшими виявами модернізації, темпами зростання фінансів, 
вищим ступенем освоєння міського простору (здійснення благоустрою, 
будівництво водогонів і каналізації, розвиток освіти та медико-санітарної 
роботи тощо). 

За тривалий час історичного розвитку муніципалітети Півдня України 
пройшли таким еволюційним шляхом: самостійні одиниці кінця XVIII ст. – 
адміністративна опіка першої половини XIX ст. – громадське самоврядування 
1870–1892 рр. – вузькокланові буржуазні муніципалітети 1892–1917 рр. У 
підсумку можна констатувати, що існування монархічного ладу та 
децентралізованої системи самоврядування як основного елемента 
демократичного суспільства виявилось несумісним.  
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Багатошарове дослідження діяльності міського самоврядування дає 
підстави відмовитися від однозначної позитивно-негативної оцінки її 
результатів як протягом 1785–1870 рр., так і 1870–1917 рр. Загалом, за 
досліджуваний період можна відзначити позитивні тенденції в розвитку: висока 
ступінь самостійності у вирішенні господарських проблем; створення умов для 
діяльності міських управлінь у розвитку медицини, освіти, пожежної та 
санітарно-гігієнічної безпеки; отримання муніципалітетами дозволу брати 
кредити та вступати у приватні підряди; наповнення бюджетів міст вищими 
темпами ніж в інших регіонах; проведення благодійних заходів; складання 
потужних та самодостатніх міських громад; формування громадської думки; 
зростання впевненості у власній самобутності й ідеологічне оформлення 
міського патріотизму у формі найвищої любові до власного міста та його 
процвітання. 

Проте можна окреслити і наявність значних проблем в діяльності 
самоврядних одиниць. Це і постійні земельні конфлікти, несплата податків 
місцевим населенням, складність проведення інженерно-технічних нововведень 
на міських околицях, налагодження необхідного санітарно-гігієнічного стану, 
підняття освітнього рівня міського населення. Часто і вивезення сміття ставало 
значною проблемою для муніципалітетів, не кажучи вже про тверде покриття 
вулиць. 

У підсумку аналізу діяльності самоврядних структур у дослідженні 
запропоновано визнати думську модель самоврядування такою, що перебувала 
в кризовому стані протягом всього досліджуваного періоду. Прояви кризи 
виявлялися в бюджетній сфері, господарському розвитку, інженерно-технічній 
сфері, освітній і медико-санітарній справах. У контексті регіонального розвитку 
діяльність міського самоврядування нами оцінюється критично, але порівняно з 
іншими громадськими структурами держави їхню діяльність можна визнати 
достатньо успішною, оскільки було більше проявів модерності та європеїзації. 

Комплексне студіювання роботи органів управління в різних сферах 
міського життя продемонструвало більш ефективне проведення 
модернізаційних процесів в містах Півдня України, ніж в інших регіонах. 
Раніше саме в південноукраїнських муніципалітетах визріли думки про 
необхідність модернізації портів, земельних ресурсів, проведення водогонів та 
каналізацій, проведення електрифікації, будівництво залізниць між 
губернськими і повітовими містами, між елеваторами та портами. Різним був 
характер інженерно-технічної модернізації. На Півдні України він носив 
змішаний характер: соціально-комерційний.  

Вищий рівень урбанізаційних процесів був обумовлений спочатку 
колонізаційними процесами та одночасним заселенням цілих міст, а після 
ліквідації кріпосної залежності – швидким індустріальним розвитком. Зазначені 
процеси відбувалися не рівномірно, а у деяких сферах носили не завершений 
характер. У цілому модернізація та урбанізація відбувались більш швидкими 
темпами ніж в інших регіонах держави, а час їх протікання цілком справедливо 
слід поділити на два періоди: 1) кінець XVIII – перша половина XIX ст. – 
«колонізаційний»; 2) друга половина XIX – початок XX ст. – 
«індустріальний». 
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Прагнення муніципалітетів долучитися до нових сфер життя постійно 
наштовхувалися на постійну нестачу коштів. Муніципалітети брали позики і 
кредити в державі, банках, кредитних і благодійних установах та приватних 
особах. Загальна система управління фінансовими можливостями міст 
залишалась загалом без змін. Структура бюджетів мала більше схожого ніж 
відмінного. Джерела формування бюджетів, схема поділу доходів і витрат 
зберігалися. Нововведеннями в післяреформені роки стали принципи більшої 
самостійності у формуванні кошторисів, розпорядженні міської власності (яку 
за потреби можна було й продати), взятті кредитів і позик на різні громадські 
модернізації (будівництво залізниць, будівельні та ремонтні операції, 
прокладення водогонів, каналізації, електрифікацію, трамваї, телефонізацію 
тощо). Поліпшилась система фінансування адміністрацій, суду, військ, поліції 
та пожежних команд (хоча як у дореформені, так і післяреформені роки вони 
вважалися обтяжливими). Збільшились можливості з фінансування освітньо-
культурних і медико-санітарних заходів. Великою проблемою залишалися 
борги та недобори. Від цього передусім страждали саме комунальна сфера та 
благоустрій – за умови зменшення надходжень до бюджетів проблеми 
вирішувалися за рахунок зменшення фінансування міського благоустрою. 

Водночас, якщо розглядати муніципалітети Півдня України ізольовано від 
інших регіонів Російської імперії, можна дійти до критичних, а то й негативних 
висновків щодо їх роботи. Але, порівняно з іншими регіонами України ситуація 
виявиться більш оптимістичною. В умовах модернізації Півдня, у якій роль 
міст Півдня України була визначальною, вони стали головними осередками 
нових соціально-економічних відносин у торговельній сфері, фабрично-
заводській промисловості, машинному виробництві. Будівництво нових шляхів 
сполучення, інших елементів міської інфраструктури відбувалися тут більш 
інтенсивно, ніж в інших регіонах.  

Для розгорнутого висвітлення історії південноукраїнського 
самоврядування важливе значення для нас мав аналіз образу муніципальних 
працівників. Приймаючи рішення щодо напряму діяльності органів міського 
самоврядування, представники муніципалітетів, таким чином, впливали на 
розвиток міст, їхній зовнішній вигляд, наявність інженерно-технічної 
інфраструктури, створювали життєвий простір для населення. Важливою є не 
тільки соціальна, релігійна та професійна приналежність, а й рівні соціальної 
поведінки представників міського самоврядування Півдня України в 
досліджуваний час. 

У ході нашого дослідження охарактеризовано представників 
самоврядування Півдня України за різними типологічними групами поведінки: 
егоцентричного, конформістського, працьовитого, меценатського. 
Самоврядування нами розглядається як індивідуальне навантаження практики 
міських діячів крізь призму багатомірності їхніх характерів. Це переводить нас 
від споглядання образу самоврядування як політичного конструкту до 
розуміння його сутності як особистісно-індивідуального феномену. У 
дослідженні органи міського самоврядування персоніфікувалися в окремих 
особах. За цією методологічною концепцією самоврядування розглянуто як 
діяльність людей, які наділені як позитивними, так і негативними рисами. Вони 
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обстоювали не тільки інтереси міст, громад або держави, а й особистісно-
індивідуальні, меркантильні. Від рішень особистостей, що визначали 
індивідуальну стратегію розвитку міста, залежало прокладання залізниць, 
відкриття промислових підприємств, модернізація портів, інженерно-технічної 
бази, розвиток культурної та медичної сфери, освітніх установ тощо. 

Депутати своєю діяльністю довели, що муніципалітети здатні вирішувати 
самостійно безліч проблем міського життя. На думку міських мешканців, 
муніципалітети потрібні для поліпшення комунальних умов життя, соціальної 
сфери, утримання медичних і освітньо-культурних закладів. Центральна влада, 
натомість, зорієнтувала зусилля громадських управлінь на утримання 
державних інститутів влади, а інтереси міських мешканців стали 
факультативним заняттям для муніципалітетів.  

Загалом органи міського самоврядування Півдня України не можна визнати 
ідеально-репрезентативними інституціями громадської ініціативи. Однак, 
порівняно з іншими регіонами й містами Російської імперії, думська модель 
міського самоврядування південноукраїнського регіону продемонструвала 
позитивну роль у розвитку модернізаційних процесів. Саме завдяки активній 
діяльності муніципалітетів на Півдні України було більше міст з мільйонними 
доходами або таких, що наближалися до них. Темпи прибутковості мали значно 
вищі показники саме у південноукраїнських губерніях, причому нами була 
помічена відсутність прямої залежності кількості прибутків від 
адміністративного статусу міста.  

Південноукраїнські муніципалітети були полінаціональними, що особливо 
контрастувало із мононаціональними громадськими управліннями внутрішніх 
російських губерній. За соціальною складовою в самоврядуванні Півдня України 
переважали купці та міщани, тоді як в інших російських губерніях представники 
цих верств ніколи не становили більшості в муніципалітетах. 

Вирізнялися громадські установи південноукраїнського регіону ще й тим, що 
у власному розпорядженні мали великі земельні ресурси, які здавали в оренду та 
під забудову промислових закладів. Крім того, на Півдні України бюджети 
муніципалітетів поповнювалися за рахунок надходжень із земельної власності, 
торгівлі та комерції, закладів промисловості та міських підприємств, оцінного 
збору, податків з місцевого населення. В містах інших регіонів формувався 
здебільшого з оцінного збору та податків з міщан. У витратній частині бюджетів 
більше спільного, але з тією відмінністю, що південноукраїнські муніципалітети, 
за інформацією центрального статистичного комітету, на розвиток освіти, 
медицини, будівництво водогонів, каналізації, залізниць, проведення 
електричного освітлення виділяли більші кошти, ніж в середньому по державі. 

Органи самоврядування Півдня України виявило себе більш дієво та 
самостійно ніж подібні інституції в інших регіонах, адже могли не погоджуватися 
з позицією адміністративної влади та відстоювати власні погляди перед урядом і в 
судових інстанціях. У період реформ південноукраїнські муніципалітети першими 
відзначали необхідність подальшої автономізації і демократизації громадського 
управління. Це у той час, коли, наприклад, білоруські інституції писали до Санкт-
Петербургу, що міське самоврядування повинно будуватися за прикладом 
сільського.  
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Таким чином, діяльність органів міського самоврядування на Півдні України 
сприяла усталенню умов «нового життя» на теренах регіону. Сприйняття 
громадськими інституціями українських традицій замість нав’язуваних владою 
російських, швидке долучення до європейських зразків у різних сферах розбудови 
міст, багатоаспектна робота для покращення міського життя – усе це перетворило 
південноукраїнській регіон на Нову Україну, модернізувало життя в містах та 
змінило ритм розвитку усієї країни.  

Насамкінець зазначимо, що попередній досвід формування і діяльності 
міського самоврядування на принципах децентралізації є неоціненним для 
нащадків, а тому заслуговує особливої уваги на сучасному етапі. 
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АНОТАЦІЯ 

Черемісін О. В. Міське самоврядування на Півдні України в 1785– 

1917 рр. – Монографія. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Запорізький національний 
університет. – Запоріжжя, 2017.  

Дисертація присвячена історії міського самоврядування Півдня України 
кінця XVIII – початку XX століть. Аналізуються формування органів 
самоврядування, їх діяльність, розглянута законодавча база функціонування 
муніципалітетів, бюджетна політика, господарство, участь у соціальному житті 
міського населення та роль в інженерно-технічному забезпеченні інтересів 
місцевих громад. Охарактеризовано головні напрями роботи самоврядування, 
визначені пріоритети, цінності, особливості міст регіону у порівнянні з 
подібними структурами в інших регіонах Російської імперії. Оцінено роль 
міських еліт в інженерно-технічних, організаційних, модернізаційних процесах. 
Визначено вплив громадських інститутів влади на розвиток міського 
господарства, фінансів, промисловості, освітній та медичний розвиток. 
Виявлено, що фінансовий розвиток міст відбувався більш прискореними 
темпами ніж в інших регіонах. Проаналізовано діяльність міського 
самоврядування у модернізації земельних володінь, закладів промисловості, 
портів тощо. Зроблений висновок про більш самостійний характер діяльності 
самоврядування міст Півдня України у порівнянні з іншими регіонами держави.  
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АННОТАЦИЯ 

Черемисин А. В. Городское самоуправление на Юге Украины в 1785–

1917 гг. – Монография. 

Диссертация на соискание научной степени доктора исторических наук по 
специальности 07.00.01 – история Ураины. – Запорожский национальный 
университет. – Запорожье, 2017.  

Диссертация посвящена истории городского самоуправления Юга 
Украины конца XVIII – начала XX столетия. Анализируются формирование 
органов самоуправления, их деятельность, рассмотрена законодательная база 
функционирования муниципалитетов, бюджетная политика, хозяйство, участие 
в социальной жизни городского населения и роль в инженерно-техническом 
обслуживании интересов городских сословий.  

Охарактеризованы главные направления работы самоуправления, 
определены приоритеты, ценности, особенности городов региона в сравнении с 
подобными структурами в других регионах Российской империи. Оценена роль 
городских элит в инженерно-технических, организационных, 
модернизационных процессах. Определено влияние гражданских институтов 
власти на развитие городского хозяйства, финансов, промышленности, 
образования и медицины. Отмечено, что финансовое развитие городов 
происходило более ускоренными темпами, чем в других регионах Российской 
империи. Проанализирована деятельность самоуправления в модернизации 
земельных ресурсов, промышленных предприятий и портов. Сделан вывод о 
более самостоятельном характере деятельности самоуправления городов Юга 
Украины в сравнении с другими регионами государства. 

Ключевые слова: городское самоуправление, Юг Украины, 
муниципалитет, градоначальства, администрация, региональный 
индивидуализм. 
 

SUMMARY 
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The present dissertation (theses) is dedicated to the history of municipal self-
government of the south of the Ukraine from the end of XVIII century to the 
beginning of XX century. The establishment of local bodies of self-government is 
analyzed as well as their activities (economical, financial, organizational, educational, 
medico-sanitary, engineering-technical, social, enterprising). The special attention is 
paid to a legislative basis of functioning of municipalities, budget policy, economics, 
participation of towns’ inhabitants in social life and their role in engineering-
technical maintaining of municipal societies (communities). The mayor attention is 
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focused on the local legislation as the most influential factor of development of the 
south of the Ukraine.  

For the first time a scientific research in history of Duma’s model of the Russian 
empire for the period of 1785–1917 is carried out. A new regional-individual theory 
of self-government is suggested to academic consideration. It is essential to divide 
processes of modernization and urbanization into 2 periods: 1) the end of XVIII 
century – the first part of XIX century; 2) the second part of XIX century – the 
beginning of XX century – «industrial».  Typology of behavior of municipal figures 
is analyzed due to which a new vision of self-government is suggested not from the 
position of state authorities, but as a specific image of people activity, who possessed 
not only positive but negative characteristics as well.  

It is stressed that the southern Ukrainian region was distinguished for a lot of 
peculiarities among many other regions. For long period the Russian empire had been 
trying to realize the Novorossiya project, but failed. The region was populated mainly 
by Ukrainians, building close social-economic connections with left-bank and right-
bank Ukraine and it became soon an integral part of Great Ukraine. The spirit of free 
enterprising was spreading quickly and bond service law was not so prevailing here, 
whereas not only goods, but also ideas of modernized Europe were imported through 
southern ports, concerning in particular municipal and administrative government.  

Land policy of municipal self-government is also analyzed in the southern 
Ukrainian region. The participation of municipalities in economical, managerial and 
commercial development of cities and the region. It is stressed that the center looked 
at the region with a high extent of discrimination, using necessary resources for 
material providing central regions of the empire.  

Financial possibilities of the southern Ukrainian cities are studied and some 
conclusions has been made resulting in that from economical point of view the cities 
had such possibilities for development, as substantial amounts were transferred to 
maintaining (supporting) state bodies to the detriment of development of social-
communal sphere. When comparing the situation with other regions of the Empire we 
can conclude that the southern Ukrainian cities were richer and had more possibilities 
for financial growth.  

Educational, medico-sanitary and engineering-technical bases have been 
characterized in relation to municipal self-government. These branches were not an 
ideal model though, nevertheless their indicators of growth substantially surpassed 
similar in other regions. In the south of the Ukraine municipalities spent more money 
for the mentioned branches.  

The conclusions were drawn about more independent character of municipal self-
government of cities of the south of the Ukraine in comparison with other regions of the 
Russian Empire. It was here that there were more cities with incomes of a billon rubles 
and more or approximately, Odessa was certainly the leader among the Ukrainian 
regions and it took the 4th place in the Empire in the rating of municipal incomes. At the 
same time, the rate of profitability was largely higher in the southern regions 
comparatively.   

There was no direct dependence of incomes upon administrative status of a city. 
More quickly and earlier modernization took place as well as urbanization. There were 
also specific features as for regional identity and city’s patriotism here than in other 
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regions of the Empire. Regional specific features lay in considering the region as the 
best, most attractive and developed. It was considered as the agricultural, commercial 
and cultural center of the Empire. The commercial activity and industry became the 
major values for the local population, that is why it was less influenced in common 
imperial values.   

The southern Ukrainian region, having become New Ukraine, succeeded in 
modernizing specifically local life and changed the rhythm of the whole country.  

In the final conclusion it is worth mentioning that the preceding experience of 
forming and functioning of municipal self-government according to principles of 
decentralization is valuable for successors and should be regarded as actual today.  

Key words: municipal self-government, the south of the Ukraine, municipality, 
town authorities, administration, regionally individualism.  
 


