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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність дослідження. Простір сучасного Харкова формувався 
протягом багатьох десятиліть під впливом різних чинників. Характер його 
розвитку визначали політичні та соціально-економічні фактори, діяльність 
органів самоврядування та окремих осіб, особливості клімату, ландшафту 
місцевості та зміни архітектурно-будівельних концепцій. Динамічні зміни, які 
відбуваються на сучасному етапі розвитку міста, посилюють інтерес до 
минулого міського простору, виявлення закономірностей в його трансформації. 
Осягнення логіки розвитку Харкова, як і будь-якого міста, неможливо без 
використання теоретичних підходів, методів і прийомів, опрацьованих в 
сучасній історичній урбаністиці. Це дослідження базується на áкторно-
мережевій теорії (далі – АМТ), за якою творення міського простору розглянуто 
як процес симетричної взаємодії людських та матеріальних áкторів. 
Визначивши, які áктори творили простір Харкова в минулому та як вони 
взаємодіяли між собою, ми можемо прогнозувати основні вектори розвитку 
сучасного міста. Таке дослідження є особливо актуальним в контексті реформи 
місцевого самоврядування в Україні. У 2015 р. було ухвалено закон «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад», який значно розширив 
можливості мешканців об’єднуватись і самостійно вирішувати проблеми свого 
населеного пункту чи навіть окремого району. Для цього вони можуть залучати 
бюджетні кошти, впроваджувати власні ініціативи, збільшувати привабливість 
власного регіону для інвестицій, використовувати грантові можливості тощо. 
Проте для того, щоб місцеві громади мали змогу виконувати відповідні функції, 
їхні локальні лідери мають отримати якісну підготовку, зокрема знання в галузі 
історичної урбаністики. 

Сучасні міста України перебувають у стані реконструкції. В просторі 
Харкова протягом останніх 10 років з’явились нові житлові комплекси й 
дороги, на місці колишніх промислових зон постають офісні й торговельні 
центри, перебудовуються парки, змінюється інфраструктура. Деякі 
нововведення спричинюють незадоволення місцевих мешканців, які починають 
шукати дієві інструменти реалізації свого «права на простір». Постає питання: 
як задовольнити потреби всіх містян та, власне, інтереси міської економіки. Для 
цього треба досліджувати весь процес формування міського простору в 
контексті взаємозв’язку різних áкторів, що беруть у ньому участь. 

Важливість урбаністичних досліджень демонструє діяльність CANactions 
– міжнародної освітньої організації, яка сприяє вивченню міського середовища 
й утіленню практичних перетворень у міському просторі. Діяльність організації 
в Україні реалізовано за допомогою грантових програм, фестивалів, навчальних 
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програм та в перекладанні урбаністичних робіт українською мовою. Локації, 
створені за підтримки CANactions, є і в міському просторі Харкова. 

Попри таку суспільну актуальність, у вітчизняній історіографії лише 
протягом останніх років з’явились дослідження міського простору на матеріалі 
українських міст. Новітні тенденції історичної науки та використання 
міждисциплінарних підходів дозволяють вивчати міський простір комплексно. 
Таке дослідження допоможе не тільки поєднати всі ці аспекти й побачити 
загальну картину, але й визначити, хто і що створювали провінційне місто в 
Російській імперії та які дійові особи відігравали найвагомішу роль у цьому 
процесі.  

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

Дисертаційну роботу виконано в рамках науково-дослідної теми кафедри 
українознавства філософського факультету Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна «Міста та міське суспільство: історія, 
політика, культура» (протокол засідання кафедри українознавства № 13 від 
29.06.2017 р.) 

Об'єктом дослідження є формування міського простору Харкова. 
Предмет дослідження – взаємодія áкторів у процесі формування міського 

простору Харкова.   
Мета роботи – визначити, які áктори творили міський простір Харкова в 

період з 1764 р. до 1914 р. та в який спосіб вони взаємодіяли між собою. 
Відповідно до визначеної мети ставимо такі дослідницькі завдання: 
- проаналізувати ступінь науково-теоретичного розроблення теми й 

дослідити інформаційний потенціал джерельної бази; 
- розробити періодизацію процесу формування міського простору; 
- визначити групи áкторів, що брали участь у процесі формування 

простору міста, та принципи взаємодії між ними; 
- з’ясувати темпи й особливості збільшення площі міста; 
- проаналізувати зміни в структуризації міського простору; 
- реконструювати особливості заселення різних частин міста, зміни 

взаємин за лінією «центр-периферія»; 
- дослідити характерні властивості міського простору Харкова; 
- розкрити динаміку збільшення кількості та визначити специфіку споруд, 

що наповнювали й маркували його; 
- охарактеризувати дії національних, етнічних, релігійних, станових груп 

населення Харкова, приватних áкторів та оцінити їхню відповідність 
модернізаційним процесам, вплив на формування зародків громадянського 
суспільства. 

Хронологічні межі роботи визначено періодом 1764‒1914 рр. Нижня 
межа – інкорпорація регіону до складу Російської імперії після скасування 
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автономії козацьких полків на Слобідській Україні. Верхня межа – початок 
Першої світової війни, яка радикально змінила характер взаємодії 
досліджуваних áкторів та призвела до появи нових. 

Територіальні межі дослідження охоплюють місто Харків у кордонах, 
визначених владою Російської імперії з 1764 р. по 1914 р.  

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше в українській 
історіографії проаналізовано розвиток міського простору з позиції АМТ, яка 
визначає áкторів, що творять цей простір.  

Уперше: 
- запропоновано періодизацію процесу формування міського простору 

Харкова; 
- визначено особливості реалізації будівельного законодавства Російської 

імперії, проектів центральної влади та міських планів розвитку простору 
губернського центру; 

- введено до наукового обігу нові наративні, картографічні джерела та 
фотодокументи, які розкривають особливості творення міського простору; 

- укладено список áкторів, які брали участь у творенні міського простору 
в рамках кожного з періодів, та здійснено їхню типологізацію; 

- визначено ієрархію взаємодії індивідуальних та колективних áкторів, 
людей та «не людей» у процесі творення міського простору; 

- охарактеризовано особливості процесу переходу від районування міста, 
притаманного традиційному суспільству, до районування модерного типу; 

- з’ясовано роль природних áкторів та місце «green and blue space», 
зокрема річок, тварин у міському просторі Харкова; 

- створено інтерактивну мапу Google My Maps, яка на основі архівних та 
опублікованих історичних джерел визначає динаміку формування площі міста; 

- обґрунтовано чинники, що визначили дисперсний характер проживання 
різних соціальних, станових, національних, конфесійних та етнічних груп 
населення губернського центру; 

- визначено кількісні показники, архітектурну специфіку, функційне 
призначення й естетичну цінність споруд, що зводилися в місті, були обличчям 
різних його частин та окремих вулиць; 

- розкрито закономірності становлення таких властивостей 
урбаністичного простору, як безперервність, гомогенність та впорядкованість. 

Уточнено: 
- специфіку використання АМТ в історичних дослідженнях щодо 

вивчення формування простору великого міста; 
- датування планів, які надсилали в місто та які створювала місцева влада; 
- роль навчальних закладів у міському просторі; 
- особливості формування громадянського суспільства в місті. 
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Практичне значення роботи полягає у створенні комплексної роботи з 
історії міського простору на основі АМТ, використаної в українській історичній 
урбаністиці вперше. Теоретичні та практичні висновки роботи будуть корисні 
для створення освітніх курсів з «Історії України», «Історії Слобідської 
України», «Історичного краєзнавства», «Історії мистецтв, архітектури та 
містобудування», «Культурології» та спецкурсів з освітньої програми 
«Урбаністичні студії» у закладах вищої освіти. 

Висновки цієї роботи актуальні для громадських організацій, що 
працюють над покращенням стану міського простору сучасного Харкова, 
збереженням культурної спадщини та розв’язанням екологічних проблем, а 
також для об’єднаних територіальних громад, які наразі перебирають на себе 
широкі владні повноваження на місцях. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження 
апробовані під час таких конференцій та наукових семінарів: засідання гуртка 
молодих науковців на історичному факультеті Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна (березень 2015 р.); ХХХІІІ Міжнародна 
наукова конференція молодих учених «Історія повсякденності у локальному 
вимірі» (Харків, грудень 2015 р.); семінар-робітня на тему «Ремесло історика: 
роль гіпотези при написанні дисертаційної праці» (Харків, листопад 2016 р.); 
VII Міжнародна науково-практична конференція молодих учених 
«Пам’яткоохоронні традиції Слобожанщини» (Харків, вересень 2016 р.); 
ХХХIV Міжнародна наукова конференція молодих учених «Краєзнавство та 
пам’яткознавство (до 50-річчя Українського товариства охорони пам’яток 
історії та культури)» (Харків, грудень 2016 р.); наукова конференція 
«Досліджуючи минуле: методологічне оновлення історіографії в Україні» 
(Київ, квітень 2017 р.); всеукраїнська наукова конференція «Мова/мови міста та 
формування ідентичності населення Харкова (кінець XVIII ‒ початок ХХІ ст.)» 
(Харків, лютий 2018 р.); наукова конференція «Досліджуючи минуле: нова 
соціальна історія на перехрестях методологічних віянь» (Київ, березень 
2018 р.); ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Урбаністичні 
студії: сучасний стан та перспективи розвитку» (Дніпро, квітень 2018 р.). 

Публікації. За матеріалами дослідження опубліковано 5 статей, з них 2 
статті у виданнях, включених до міжнародної наукометричної бази Index 
Copernicus, у т.ч. 1 стаття – у виданні іноземної держави. 

Структура роботи визначена метою та завданнями дисертації. 
Дисертація складається зі вступу, трьох розділів (7 підрозділів), висновків, 
списку джерел та літератури (560 позицій), 25 додатків. Загальний обсяг роботи 
становить 273 сторінки, з них основного тексту – 186 сторінок. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, визначено об’єкт і 

предмет, хронологічні межі, сформульовано мету й завдання роботи, наукову 
новизну і практичне значення дисертації, рівень її апробації та впровадження 
результатів. 
 У першому розділі «Історіографія, джерельна база роботи та 

методологія» охарактеризовано стан наукової розробки проблеми, проведено 
аналіз джерел з теми, схарактеризовано теоретичні основи й методи 
дослідження. 
 У підрозділі 1.1 «Стан наукової розробки теми» розглянуто 
історіографічну базу дисертаційної роботи, яка представлена роботами із 
загальної історії міст, соціально-економічного розвитку Російської імперії, 
присвяченими окремим регіонам і містам України, а також історії Харкова. 
Історіографія дослідження поділена на три етапи – дореволюційний, 
радянський та сучасний. 
 Дореволюційні автори передусім розуміли місто як територію, визначену 
владою, і фокусувались на юридичних та адміністративних аспектах 
функціонування міського простору1. Для дослідників радянського періоду 
магістральною лінією стало розуміння міського простору як середовища, де 
внаслідок розвитку капіталістичних економічних відносин сформувався 
пролетаріат – рушійна сила революції. На цьому тлі вирізнялася праця 
Н. П. Анциферова, який уявляв місто як організм, описував його з позиції 
естетичного наповнення, обґрунтував ідеї систематичного вивчення міського 
простору2. З кінця 1920-х до 1950-х рр. самостійні дослідження з історичної 
урбаністики на території СРСР не проводились. Ситуація змінюється у другій 
половині 1950-х рр. Зокрема, класик урбаністичних студій радянського періоду 
П. Г. Риндзюнський в своїх дослідженнях приділив увагу економічним і 
соціальним чинникам розвитку міст3. 

                                                           

1 Багалей Д.И. История города Харькова за 250 лет его существования: у 2 т. Харьков : 
Паровая типография и литография М. Зильберберг и С-вья, 1905. Т. 1. 569 с.; Багалей 
Д.И. История города Харькова за 250 лет его существования : у 2 т. Харьков: Паровая 
типография и литография М. Зильберберг и С-вья, 1912. Т. 2. 986 с.; Дитятин И. И. 
Русский дореформенный город. Санкт-Петербург, 1884. 21 с.; Семѐнов-Тян-Шанский 
В.П. Город и деревня в Европейской России. СПб, 1910. 212 с. 

2 Анциферов Н. П. Пути изучения города, как социального организма. Опыт 
комплексного похода. Ленинград: Книгоиздательство «Сеятель», 1926. 152 с. 

3 Рындзюнский П. Г. Городское гражданство в дореформенной России. М., 1958. 560 
с.; Рындзюнский П. Г. Крестьяне и город в капиталистической России второй половины 
ХІХ века. Москва : издательство «Наука», 1983. 272 с. 
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За доби незалежності українські дослідники отримали можливість відійти 
від традиційної марксистсько-ленінської історіографії та переосмислити 
дореволюційне минуле країни. Міський простір став предметом зацікавлення 
українських дослідників лише з 1990-х рр. Користуючись методологічними 
надбаннями західних вчених та матеріалом, що зібрали їхні попередники, 
сучасні історики можуть вивчати Харків з позиції міського простору, в якому 
співіснують матеріальні та нематеріальні явища, і вписувати його в світовий 
контекст. Упродовж останніх років в Україні з’явились монографії та статті, 
присвячені розвитку міст окремих регіонів. Серед них варто зосередити увагу 
на дослідженнях Д. Чорного4, В. Константінової5, Т. Портнової6, С. Єсюніна7, 
В. Молчанова8 В. Жмаки9, М. Тахтаулової10. Особливістю сучасних 
урбаністичних досліджень є поява низки праць архітекторів, філософів, 
соціологів, краєзнавців тощо11. В історичній урбаністиці віддають перевагу 
використанню міждисциплінарних методів, зокрема, АМТ, на якій базується 
представлена робота12. У висновках до підрозділу підкреслено, що в 
історіографії міста Харкова не вистачає комплексного дослідження процесів 
формування його міського простору впродовж тривалого періоду від отримання 
статусу центру губернії до початку Першої світової війни.  

                                                           

4 Чорний Д. М. По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України (кінець ХІХ – 
початок ХХ ст.). Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. 304 с. 

5 Константінова В. М. Урбанізація: південноукраїнський вимір (1861-1904 роки). 
Запоріжжя : АА Тандем, 2010. 342 с. 

6 Портнова Т. Міське середовище і модернізація: Катеринослав середини ХІХ ‒ поч. 
ХХ ст...  Дніпропетровськ, 2008. 104 с. 

7 Єсюнін С. Міста Поділля у другій половині ХІХ ‒ на початку ХХ ст.. Хмельницький : 
ФОП Мельник А. А., 2015. 336 с. 

8 Молчанов В.Б. Життєвий рівень міського населення Правобережної України (1900-
1914 рр.). К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. 350 с. 

9 Жмака В.М. До питання про прийняття і виконання міських кошторисів у 20-ті роки 
ХХ ст. (На прикладі міст Лівобережжя України). Сумський історико-архівний журнал. 

Суми, 2014. № ХХІІІ. С. 67 ‒ 73; Жмака В.М. Міста Лівобережної України в 20-х роках 
ХХ ст.: кількість, статус (варіанти визначення). Вісник Харкіського національного 

університету імені В.Н. Каразіна. Харків, 2008. № 822 : Історія України. 
Українознавство: історичні та філософські науки. Вип. 10. С. 107 ‒ 118. 

10 Тахтаулова М. Ю. Історичний розвиток адресної урбанонімії міста Харкова 
(середина XVII ‒ початок ХХІ століття) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Запорізький 
національний університет. Харків, 2016. 237 с. 

11 Лейбфрейд А. Ю., Полякова Ю.Ю. Харьков. От крепости до столицы : заметки о 
старом городе. Харьков : Фолио, 1998. 335 с.; Мусиездов А. А. Социологическая 
концепция городской идентичности: монографія. Харьков : ХНУ имени В. Н. Каразина, 
2013. 372 с. та інші. 

12 Urban History.Volume 44.Part 1. Cambridge University Press, 2017. P. 27 ‒ 43, 111 ‒ 
123. 
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У підрозділі 1.2 «Джерельна база роботи» подано класифікацію джерел, 
доведено їхню репрезентативність для вивчення теми дослідження та 
охарактеризовано матеріали, що були введені до наукового обігу вперше.  

Комплекс опублікованих джерел становлять законодавчі акти щодо 
міського самоуправління та будівництва; описи регіону; публіцистичні твори; 
періодична преса; довідкові видання про місто; спогади мандрівників та 
місцевих мешканців; мапи міста. Серед джерел, що зберігаються в архівах і 
були введені в науковий обіг, виняткове значення мають документи щодо 
забудови міста, які зберігаються у Державному архіві Харківської області (фонд 
4 «Харківське губернське правління», фонд 44 «Харківська міська дума» та 
фонд Р-1163 «Харківське орендне управління»), зокрема клопотання мешканців 
щодо будівництва власного житла та громадських споруд, оціночні аркуші, які 
дозволяють сформувати уявлення про ціну, площу, розташування будинків, 
вуличну мережу та інші показники. У відділі рукописів Центральної наукової 
бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
досліджені проекти щодо вирішення соціальних проблем у місті та особливості 
статистики, зібраної земствами. Крім того, було опрацьовано фото- й 
картографічні зображення 1895–1914 рр., які зберігаються у фондах 
Харківського історичного музею. Зібрані й використані у дисертації джерела 
дозволяють всебічно й різнопланово відтворити особливості формування 
міського простору Харкова від 60-х років XVIII ст. до початку ХХ ст.  

У підрозділі 1.3 «Методологія вивчення міського простору: історичні та 

міждисциплінарні аспекти» подано характеристику принципів і методів 
дослідження. 

Автор розкрила застосування принципів об’єктивності й історизму для 
вивчення історії формування міського простору Харкова, загальнонаукових 
методів дослідження – аналітичного, систематичного й логічного, власне 
історичних методів – синхронного, проблемно-хронологічного, порівняльно-
історичного, мікроісторичного аналізу та історичного моделювання, методів 
суміжних наук ‒ статистичного й картографічного. Спираючись на теоретичний 
доробок К. Лінча, Л. Мамфорда, Л. Вірта, Б. Миронова, Ф. Броделя, Е. Соджа, 
Р. Козеллека, Є. Топольського про сутність міста, співвідношення простору й 
часу, «просторовий поворот», автор акцентує увага на тому, що простір міста є 
конструйованим, а його межі можуть зазнавати змін. Разом із географічними 
характеристиками міського простору роль відіграють змістові зв’язки між його 
елементами, а сам простір впливає на своїх мешканців, постійно перебуває в 
русі, тобто виступає активним об’єктом, а не пасивним тлом. Відповідно до 
цього визначення сучасна урбаністика потребує на підхід, який дозволить 
розглядати багато різнотипних складових міського простору впродовж певного 
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періоду, зокрема інструментарію АМТ, що її виробив Б. Латур, а далі 
застосували в західній урбаністиці М. Каллон, Дж. Скотт. Виходячи з 
принципів АМТ, міський простір визначено як результат дії áкторів, що 
формуються в мережу, в якій головну роль відіграють не територіальні відстані, 
а смислові зв’язки; обґрунтовано, чим áктор відрізняється від суб’єкта 
історичного процесу; визначено 10 типів áкторів, що діяли в Харкові у 
зазначений час.  

У другому розділі «Творення міського простору: áктори та дії (1764–

1861 рр.)» розглянуто процес формування міського простору в умовах 
становлення нових адміністративних реалій, територіальних меж та суспільних 
груп у Харкові.  

У підрозділі 2.1 «Міський простір в умовах переходу від козацької 

фортеці до адміністративного центру (1764–1822 рр.)» простежено, які 
áктори створювали простір Харкова в період інкорпорації в правове поле 
імперії доби абсолютної монархії. Головну увагу приділено способам, якими 
центральна влада намагалась опанувати та впорядкувати простір губернського 
центру. Визначено внесок таких áкторів, як шестигласна дума, станові групи, 
національні й релігійні спільноти, університет, інститут шляхетних дівчат, 
колегіум, природний чинник та окремі особистості у формування головних 
районів міста, що історично виникли й надалі функціонували в цей час. Значну 
увагу приділено ролі приватного забудовника в процесі творення міського 
простору. Дії áкторів розглянуто в контексті ідеології доби Просвітництва й 
мистецького напряму класицизму, проведено аналогії між розвитком простору 
Харкова й типологічно схожих міст інших регіонів Російської та Австрійської 
імперії. Загалом період від 60-х рр. XVII ст. до початку 20-х рр. ХІХ ст. в історії 
простору Харкова насичений як прикладами активних дій, позитивних зрушень, 
так і бездіяльності, мовчазного ігнорування міськими áкторами нагальних 
проблем розвитку. 

У підрозділі 2.2 «Міський простір 1822–1861 рр.: еволюція ролі áкторів» 

визначено зміну ролі дійових осіб у період певної стабілізації розвитку міського 
суспільства. В цей час проявляють більшу активність місцева влада й 
губернатор, які вже набули певного досвіду, а в містян з’явились нові потреби, 
які необхідно задовольняти. Особливо активним з позиції реалізації імперських 
проектів впорядкування міського простору був губернатор С. О. Кокошкін. 
Його приклад ілюструє залежність взаємодій áкторів від їхніх особистих 
характеристик. Міська дума в цей період почала активно розробляти проекти, 
спрямовані на реформи міського простору, і навіть частково їх впроваджувати. 
Проте її діяльність ускладнювалась відсутністю загальної мапи міста, яка б 
дозволила планувати його розвиток. Представники релігійних спільнот 
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отримали власні місця в просторі. Одночасно з цим у місті виникали перші 
громадські заклади, що не пов’язані з потребами стану або релігійної групи, – 
клуби для дозвілля. Їхня поява свідчила про перші паростки формування єдиної 
міської спільноти. Зменшувалась активність університетської корпорації, проте 
міський простір змінювали інші навчальні заклади, що розташовувались на 
вільних землях на околицях міста. У місті тривала боротьба з природними 
áкторами творення міського простору. В процесі розвитку міського простору 
виникло багато суперечностей, які потребували серйозних реформ. Упродовж 
цього періоду значно розширилась територія міста завдяки збільшенню 
Захарківської та центральної частин міста.  

У третьому розділі, що має назву «Від створення до творення: áктори 

простору міста доби модернізації (1861–1914)» розглянуто процес 
формування модерного міського простору.  

У підрозділі 3.1. «Формування харківського простору в 1861–1900 рр.» 

визначено зміну в кількості áкторів та принципах їхньої взаємодії у добу 
Великих реформ. Визначальний вплив мали стрімке зростання міського 
населення завдяки вихідцям із селянського стану, передача імперською владою 
на місцевий рівень частини своїх повноважень, поява значної кількості 
публіцистичних творів, які висвітлювали різні сторони міського життя, 
активізація діяльності благодійних установ і навчальних закладів. У процесі 
формування міського простору беруть участь нові áктори, зокрема журналісти 
та громадські діячі, залізниця, нові типи закладів торгівлі. Зменшується вплив 
станового поділу, натомість для мешканців міста зростає актуальність 
професійної належності. Прикметою цього періоду є формування гомогенності 
міського простору вдосконаленням транспортної мережі, переважно через 
появу конки, системи постійних сучасних мостів, паркових і садових зон. 
Важливо підкреслити, що останні стають необхідним елементом міського 
простору, адже сприяють його оздоровленню. До трьох традиційних міських 
районів додаються нові поділи на поліцейські дільниці й частини, що 
формуються з околиць міста та найближчих до Харкова сіл. Поява численних 
публіцистичних творів, пов’язаних із міськими проблемами, свідчить про 
початок осмислення розвитку міського простору, а публікація довідників і 
путівників з мапами міста ілюструє необхідність опанування нових підходів у 
його баченні й районуванні.  
 У підрозділі 3.2 «Міський простір 1900–1914 рр.: від частин міста до 

районування» вивчено нові тенденції формування міського простору. Харків 
початку ХХ століття вирізнявся швидким темпом змін міського простору. 
Центральна влада остаточно передала місцевій широкі повноваження у сфері 
міського господарства й містобудування, що відбилось, зокрема, у 
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Будівельному статуті 1900 року. Активність міської влади зазнає змін: тепер 
очільники, маючи управлінський досвід, впроваджують свої візії розвитку 
міського простору. Головними критеріями успішності їхніх дій стає збільшення 
прибутковості міської інфраструктури. Одночасно з цим триває формування 
громадянського суспільства, на рубежі століть різко збільшується кількість 
благодійних об’єднань. Істотно зросла роль освітніх інституцій у розвитку 
міського простору. Навчальні заклади різних типів, які з’явились упродовж 
останніх років ХІХ ст., на початку ХХ ст. формують навколо себе власну 
інфраструктуру та сприяють появі нових районів. Нове будівництво, а з ним 
освоєння нових площ, зосереджувалося в північному напрямку, де áктори 
інтенсивно опановували Сумську й Пушкінську вулиці та простір між ними. У 
південно-східному напрямку «освоювали» район Петінської, Корсиковської 
вулиць, Конного базару. Натомість західна, південна й північно-західна 
частини міста стали осередками, де áктори звернули увагу більшою мірою на 
зв’язаність елементів простору, упорядкування їх функціонування шляхом 
вдосконалення тротуарів і бруківки, транспортного сполучення, істотного 
оновлення інфраструктури освіти, відпочинку, торгівлі. Це ж саме стосується 
центрального ядра Харкова, де урочисті чотириповерхові споруди сміливо 
конкурували за оздобленням із Миколаївським собором, що був розташований 
поряд. Представники харківської еліти намагалися рівномірно опановувати 
простір, концентруючи свої дії не лише на розбудові власних будинків, але і 
шляхів сполучень, храмів у таких, на перший погляд, непрестижних районах, як 
вулиці Клочківська, Заїківська. Отже, Харків на початку ХХ ст. представляв 
собою один зі значних урбаністичних центрів Російської імперії, з відносно 
достатньою інфраструктурою та можливостями для розвитку. 

 
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
У висновках наведено основні результати дисертаційної роботи, що 

винесено на захист і відбито положеннях, що наведено нижче. 
1) Аналіз історіографії засвідчив необхідність створення комплексного 

дослідження з історії формування міського простору Харкова в добу Російської 
імперії. Для реалізації поставлених наукових завдань ми звернулись до аналізу 
джерел, які не були в центрі уваги урбаністів.  

2) Дослідження міського простору Харкова свідчить, що розвиток міста 
відбувався протягом чотирьох періодів. Перший охоплював 1764 – 1822 рр., 
коли простір вивільнився від фортечних мурів, що стримували його 
розширення, і набув ознак адміністративного центру губернії. Другий період 
тривав із 1822 р. по 1861 р. Попри неможливість реалізувати надіслані з гори 
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плани з впровадження регулярної забудови міста, головні áктори – 
губернатори, зокрема С. Кокошкін, разом із міською думою розпочали 
впорядкування міської території. Третій період – 1861–1900 рр., проходив під 
впливом модернізаційних реформ. У процесі формування міського простору 
брала участь все більша кількість нових колективних та індивідуальних áкторів 
– губернське й повітове земство, громадські та благодійні організації, навчальні 
заклади, міська дума, міська управа, міські голови, періодична преса та ін. 
Починаючи із 1900 р. по 1914 р. тривав четвертий період розвитку міського 
простору Харкова, під час якого завдяки групі áкторів, що діяли в царині 
економіки, зокрема торговцям, промисловим підприємствам і підприємцям, та 
переважно домовласникам – приватним забудовникам, місто послідовно 
реалізувало такі властивості простору, як безперервність та упорядкованість.  

3) Творення міського простору відбувалось унаслідок дій різних áкторів, 
«вага» та вплив яких не були однаковими. Áктори могли зменшувати або 
збільшувати свій вплив. Співвідношення сил постійно еволюціонувало. Весь 
цей час місто творили такі групи áкторів: імперська влада, представлена 
імператором та інституціями, що розташовувалися в столиці імперії; 
губернатор як самостійний áктор, дії якого істотно доповнювали чиновники 
губернських установ, а на початку ХХ ст. – фахівці різних галузей; місцеве 
самоврядування в особі шестигласної міської думи, а згодом міської думи, що 
діяла за «Міським положенням» 1870 р. та 1893 р., міська управа та міський 
голова, земства; громадські, суспільно-політичні об’єднання та організації; 
етнічно-конфесійні групи; заклади освіти на чолі із Харківським університетом, 
вплив якого визначив появу великої кількості інших áкторів: вищих, середніх та 
початкових навчальних закладів, медичних установ, періодичної преси та ін.; 
мешканець міста, який виступав, залежно від періоду, в ролі активного 
приватного забудовника, учасника різноманітних дискусій щодо розвитку 
міста, засновника промислових чи торговельних закладів, мітингаря, виборця 
1861–1900 рр. та 1900–1914 рр. або обивателя, що ігнорував, навіть саботував 
ініціативи центральної і губернської влади, спрямовані на освоєння міського 
простору (особливо це стосувалося 1765–1822 рр.); природні, до яких належали 
особливості рельєфу місцевості, харківські річки, тваринний світ, різноманітні 
стихійні лиха, забруднення та ін.; ідеї, що впливали на простір передусім через 
зміни архітектурних стилів (протягом усіх періодів), дискусій стосовно 
суспільно-значущих питань, зокрема технічної сторони життя в місті (найбільш 
істотно – починаючи з другої половини ХІХ ст.).  

4) Дії та взаємодії áкторів були зумовлені певними чинниками. На 
активність людських áкторів значною мірою впливав особистісний чинник. 
Харківські губернатори (М. Бахтін, С. Кокошкін), міські голови (Є. Гордеєнко, 
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І. Голеніщев-Кутузов, О. Погорілко) не лише сумлінно й заповзято виконували 
покладені на них обов’язки, але проявляли ініціативу, креативно мислили, 
приймали нестандартні рішення, що зумовлювалось передусім їхніми 
особистими якостями й захопленнями.  

5) Упродовж 1764‒1822 рр. держава намагалась максимально 
впорядковувати міський простір завдяки законодавчим актам і планам розвитку 
міста. Останні були не комплектом документації для розбудови кварталів, 
зведення тих чи тих споруд, а визначали площу міста й зонування території. 
Проте в Харкові не було достатньої кількості мотивованих áкторів та 
спеціалістів, які могли би втілювати волю імперської влади.  

6) Станові, а згодом суспільні, політичні, конфесійні й етнічні групи 
áкторів спрямовували дії на створення та закріплення за собою в міському 
просторі власних постійних місць. Тож Дворянське зібрання, Купецьке 
зібрання, товариства міщан, прикажчиків, взаємодопомоги учням, студентам та 
інші були не просто об’єднаннями людей зі спільними інтересами, але й 
позначали простір Харкова будинками, садами, парками, орендованими чи 
захопленими (під час революційних подій) приміщеннями для постійних 
зборів, а на початку ХХ ст. – періодичними вуличними акціями (приміром, день 
«Білої ромашки»), спортивними майданчиками.  

7) Освітні заклади Харкова, починаючи з університету та інститутів і 
закінчуючи приватними благодійними закладами, як-от недільна школа 
Х. Алчевської, виконували кілька важливих функцій щодо розвитку міського 
простору. По-перше, можливість здобути освіту приваблювала до міста 
мешканців інших населених пунктів, що робило простір міста складовою інших 
просторів: слобожанського, українського, імперського, європейського. 
Професори й викладачі не тільки підвищували культурний рівень своїх учнів, 
але й плідно працювали над розв’язанням загальноміських проблем.  
 8) Упродовж 1861‒1900 рр. мешканець міста виходить на перші ролі 
завдяки збільшенню економічних можливостей. Ініціативу розвитку простору 
Харкова перебирає на себе приватний інвестор, який будує не тільки власні 
будинки, торгові приміщення, заводи, але й громадські споруди. Вплив 
природних áкторів, яких раніше ігнорували áктори-люди, що спрямовували свої 
дії на вирішення утилітарних бізнесових питань, нарешті було помічено. 
Періодичні повені, усе більша кількість пожеж, забруднення води, засмічення 
вулиць, поширення тварин в умовах ущільнення забудови призвели до 
необхідності координації зусиль усіх áкторів для модернізації міста.  

9) Дослідження простору Харкова із використанням методики АМТ 
дозволяє надати додаткові аргументи щодо підтримання твердження 
прихильників версії подальшого розгортання процесів формування 
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громадянського суспільства в українських землях Російської імперії. 
Громадські та благодійні організації, окремі діячі все більше вирішують не 
тільки соціальні проблеми, але й дбають про екологічний стан міста, естетичні 
виміри урбаністичного простору, комфортне житло, забезпечення містян 
комунікаціями. Отже, від невдалих спроб творення міста лише імперською 
владою відбувається перехід до спільного формування міського простору діями 
всіх груп áкторів.  

10) Упродовж 1764‒1914 рр. протяжність простору Харкова докорінно 
змінилася. Згідно із нашими підрахунками відстань між крайньою північною та 
південною точками міста збільшилася від 0,2 км до 6,7 км, або в 33,5 раза; між 
крайньою східною та західною точками – від 0,36 км до 7 км, або в 19 разів. 
Заселена територія міста збільшилася в 6,4 разів і становила в 1914 р. 44,8 км2, 
тоді як кількість населення збільшилася в 21,6 разів. Зміни відбулись завдяки 
приєднанню до міської території приміських слобід із їхніми мешканцями, 
незайнятих постійним населенням обширів у північному та східному 
напрямках, опановування болотистих ділянок, раніше непридатних для життя, в 
Залопанській та Захарківській частинах.  
 11) Поділ простору Харкова на райони в перший період визначали 
історико-географічні та конфесійні чинники. Зокрема наприкінці XVIII ст. – 
початку ХІХ ст. місто поділялося на центральну (нагірну), Захарківську та 
Залопанську частини та 12 православних приходів. Напередодні Першої 
світової війни перші три зберегли лише символічне значення. Реальний поділ 
представляли шість поліцейських дільниць; чотири, згодом шість податкових 
дільниць; дві благочинії та понад 40 православних приходів, які маркували не 
просто певну територію міста, а й були «прив’язані» до деяких навчальних та 
лікувальних закладів; вісім районів, пов’язаних зі специфікою модерної 
забудови та заселення. Поставали і набували самостійного значення й інші 
варіанти структурування простору. 

12) Простір Харкова не був чітко сегрегований на центральні заможні та 
окраїнні бідні райони. Звичайно, певна логіка в цінах на землю та розташуванні 
публічних споруд відповідала поняттю центр ‒ периферія. Проте справжніх 
нетрів у просторі міста не було. На Москалівці, у районі ХПЗ та Холодної гори 
поряд з житлом пересічних робітників розташовувались садиби міської еліти. 
Чиновники державних і міських установ, банківські службовці, купці обирали 
житло на різній відстані від місця своєї роботи. Зв’язок між окремими 
елементами простору – домом і роботою, театром і лікарнею – постійно 
поліпшувався, а час на подолання відстаней між ними – зменшувався завдяки 
розбудові мостів, брукуванню вулиць і тротуарів, зростанню транспортної 
мережі (конки, трамваю). Така ситуація склалася через те, що Харків не зазнав 
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жодної масштабної реконструкції, метою якої було би впорядкування простору. 
Його територія забудовувалась поступово. 

На основі широкої джерельної бази доведено, що цей процес був 
зумовлений діями величезної кількості áкторів, серед яких ані імперська, ані 
міська влади не могли відігравати провідну роль. Натомість колективні áктори 
на кшталт станових груп, а пізніше ‒ громадянського суспільства, приватних 
осіб, ставали основними ініціаторами взаємодії з владними та природними 
áкторами, визначаючи основний напрям розвитку міста. 

Перспективним бачиться подальше вивчення й розширення низки 
положень дисертації, а саме поглиблення дослідження природних áкторів 
творення простору та особливостей різних типів районування міста, 
реконструкція особливостей забудови та удосконалення компаративістської 
складової вивчення українських міст.  
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АНОТАЦІЯ 
Нестеренко В. О. Міський простір Харкова: історія забудови та 

заселення (кінець XVIII ‒ початок ХХ ст.). – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 – Історія України. – Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна, Харків; Запорізький національний 
університет, Запоріжжя, 2018. 

У дисертації вперше здійснено комплексне дослідження процесу 
формування міського простору Харкова в імперську добу (кінець ХVIII – 
початок ХХ ст.) та визначено чинники, які зумовлювали його розвиток. На 
основі áкторно-мережевої теорії визначено діяльність людських та 
матеріальних áкторів цього процесу. Дисертантка вперше запропонувала 
періодизацію розвитку міського простору Харкова доби Російської імперії та 
ввела до наукового обігу архівні джерела щодо забудови міста в 60-ті роки 
ХІХ ст. і на початку ХХ ст. та фотографії, що дозволяють реконструювати 
вигляд окремих частин міського простору Харкова. На основі описів меж 
міської території було створено мапу в Google My Maps, яка дозволяє 
простежити та істотно уточнити динаміку змін в площі міста. 
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Ключові слова: міський простір, Харків, áкторно-мережева теорія, 
урбаністика, áктор, імперська влада, губернатор, міський голова, архітектура, 
екологічні чинники. 

 

АННОТАЦИЯ 
Нестеренко В. А. Городское пространство Харькова: история 

застройки и заселения (конец XVIII – начало ХХ в.). – Квалификационная 

научный труд на правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.01 – История Украины. – Харьковский национальный 
университет имени В. Н. Каразина, Харьков; Запорожский национальный 
университет, Запорожье, 2018. 

В диссертации впервые проведено комплексное исследование процесса 
формирования городского пространства Харькова в имперский период (конец 
ХVIII – начало ХХ в.), определены фáкторы, которые обусловливали его 
развитие. На основе áкторно-сетевой теории определена дея людских и 
материальных áкторов этого процесса. Диссертанткой впервые предложена 
периодизация развития городского пространства Харькова в эпоху Российской 
империи, введены в научный оборот архивные источники по застройке города в 
60-е годы XIX в., в начале ХХ в. и фотографии, позволяющие реконструировать 
облик отдельных частей городского пространства Харькова. На основе 
описаний границ городской территории была создана карта Google My Maps, 
которая позволяет проследить и существенно уточнить динамику изменений в 
площади города. 

Ключевые слова: городское пространство, Харьков, урбанистика, 
áкторно-сетевая теория, áктор, имперская власть, губернатор, мэр, архитектура, 
экологические факторы. 

 
SUMMARY 

Nesterenko V. O. Kharkiv urban space: the history of buildings and 

population (the end of XVIII – the early XX century). – Manuscript. 
Dissertation for the degree of the candidate of historical science (doctor of 

philosophy) in specialty 07.00.01 – History of Ukraine – V. N. Karazin Kharkiv 
National University, Kharkiv; Zaporizhzhia National University, 2018.  

In the dissertation for the first time in historical science, on the basis of a wide 
range of sources a comprehensive study of the process of formation Kharkiv Urban 
space at the Empire period (the end of 18th – the early 20th centuries) was made and 
the actors which conditioned its urban development was determined. 
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Kharkiv Urban space was formed during the interaction of a large numerous of 
actors. In the dissertation the interaction between next actors were described: the 
empire authority, the governors, the local authority (including city council (Miska 
Duma) and city head (Misky golova)), the social groups, the ethnic and religion 
groups, educational institutions, nature factors and ideas including new architect 
styles and the tendency of urban development. For the first time the dissertation 
offered the periodization of the formation of Kharkiv Urban Space during the Empire 
period, which is divided into four stages. The first stage was begun from the finally 
Kharkiv incorporation to the legal field of the Russian Empire after the Ye. 
Scherbinin’s comision. It was finished at 1822, when the last plan of Kharkiv urban 
development from the Empire authority was received. At that time city had passed 
the path of development from the Cossack’s fortress to the center of governor. 
Territory of the city was increased from 1 km2 to the 4,48 km2. Kharkiv Empire 
University played important role in the urban space. It was located on the central 
street of the city from the 1804. At the time Kharkiv territory was divided into three 
parts because of rivers Kharkiv and Lopan: the Central Part, the Zalopan and the 
Zakharkiv. The rivers dried up during summer, but they made significant bogs, which 
interrupt the building at these regions. 

The next period of the formation of Urban Space was lasted until 1861. The 
process of urban development was slowed down. But the office documentation of 
Miska Duma showed intensification of its activities regarding the ordering of the city 
space, first of all reconstruction of roads and bridges. The new elements in the urban 
space were appeared. The Blagovischencky market became a central market of the 
city. Kharkiv had finally overcame the borders of the fortress walls and expanding in 
all directions. The Zakharkiv part had started to building, the Moskalivka region had 
appeared. 

The great changing was waiting for the urban space in the next time (1861–
1900). After the Great Reforms in the Russian Empire, the population of Kharkiv 
significantly increased due to including people from the village. This situation 
exacerbated the social problems, which lead to the appearance of the number of 
charity organization. The text of local deputaties allowed traceability, how the 
community understood step by step the negative phenomena at the urban space and 
started discussions about the ways of it deciding. After the building of the railway 
station at the bogs territories on the west part of the city the Kholodna gora and 
Sloboda Ivanivka were included to the urban space. The territory of Kharkiv was 
increased to the 25,2 km2. The appearance of Technological University leaded to the 
development of new quarters at the north part of the city (around Pushkinska Street). 
At that period the Empire authority did not make any new plan of urban development 
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for Kharkiv. By the way, Miska Duma made several attempts to make the plan of city 
reconstruction. All these plans were not realized because of lack of money.  

The development of the urban space is over in the last period, 1900-1914. Due 
to rapid economic development the role of private investor is increased. It was 
representatives of this group of people who with the help of architects and engineers 
determined the appearance of the Kharkiv city space. At that time with the help of an 
educated part of the city community the amount of publicist speeches on ecological 
and social problems in the city was increased. The Empire finally conveyed issues 
related to urban planning to the authority of the city government. However last The 
Building Law 1900 the important of technical side of the buildings was stressed. 

For the first time the documents about building in Kharkiv in the 60-th years of 
19th century and rare photo which showed the image of urban space were introduced 
into scientific circulation. On the base of describing the urban territory during this 
period were created the city map in Google My Maps which illustrated the dynamics 
of changes in the city's area. 

Key words: urban space, Kharkiv, urban study, the Actor-Network Theory, an 
actor, the empire authority, a governor, a city head, architecture, ecology. 

 


