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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність проблеми. Останніми роками Україна стала на шлях 
пошуку нових ефективних та оптимальних моделей адміністративно-
територіального устрою, який дістався у спадок Україні ще з радянських часів. 
Навіть наймолодша область на території колишньої Катеринославської губернії – 
Запорізька, цього року відзначає вже свій 80-річний ювілей. Вироблення нової 
концепції адміністративно-територіального поділу або вдосконалення існуючої 
потребує детального вивчення історичного досвіду формування адміністративно-
територіальних одиниць. Висвітлення цього питання допоможе вирішити 
проблему пошуку територіальних та інституційних меж владних повноважень 
органів місцевого рівня з метою стимулювання соціально-економічного розвитку 
держави. 

Особливої уваги потребує Катеринославщина, яка з другої половини 
XVIII століття зазнала численних територіальних перекроювань та 
адміністративних змін, що було пов’язано як із загальнодержавними реформами, 
так і особливостями фронтирної території, строкатої за національним складом 
населення, яка відрізнялася швидким індустріальним розвитком. Вагоме місце 
серед найактуальніших проблем історичної науки займає історія становлення та 
розвитку адміністративно-територіального устрою Катеринославщини-
Дніпропетровщини у контексті виявлення витоків сучасних регіональних проблем 
Південної та Східної України і шляхів їх розв’язання. Тому існує нагальна потреба 
у з’ясуванні логіки минулих адміністративно-територіальних перекроювань та 
розробки теоретико-методологічних моделей устрою Катеринославської губернії 
та її наступників, вивчення процесів трансформації адміністративно-
територіальних кордонів, особливостей управління територіями.  

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 
виконана відповідно до планів держбюджетної науково-дослідної теми 
Запорізького національного університету «Актуальні проблеми історії 
південноукраїнського регіону XIX – першої третини XX ст.» (№ державної 
реєстрації 0114U002655). 

Об’єктом дослідження є адміністративно-територіальний устрій 
Катеринославщини-Дніпропетровщини у 1802–1939 роках.  

Предмет дослідження становить трансформація адміністративно-
територіального устрою Катеринославщини-Дніпропетровщини протягом XIX – 
першої третини ХХ століття, а саме зміни напрямів територіальної політики, 
зовнішніх та внутрішніх кордонів губернії, формування місцевих органів влади 
та ін. 

Мета дослідження полягає у висвітленні історії трансформації 
адміністративно-територіального устрою Катеринославщини-Дніпропетровщини 
у зв’язку зі зміною форм державного устрою протягом XIX – першої третини 
ХХ століття. 

Досягнення мети передбачає вирішення наступних дослідницьких 
завдань:  

– проаналізувати історіографічну ситуацію у вивченні історії 
адміністративно-територіальних перетворень Катеринославщини-
Дніпропетровщини; 
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– висвітлити джерельну базу дослідження; 
– охарактеризувати методи дослідження; 
– визначити передумови створення Катеринославської губернії у 

1802 році; 
– розкрити особливості територіальної політики Російської імперії щодо 

управління Катеринославською губернією; 
– з’ясувати особливості адміністративно-територіальних утворень 

Катеринославської губернії з особливим управлінням; 
– розглянути особливості влаштування адміністративної влади в 

Катеринославській губернії імперського періоду; 
– висвітлити трансформацію політики Центральної Ради щодо 

адміністративно-територіального устрою Катеринославської губернії; 
– проаналізувати спроби утворення автономної більшовицької республіки 

на території Катеринославської губернії; 
– визначити місце Катеринославської губернії у територіальній політиці 

гетьмана П. Скоропадського; 
– з’ясувати плани територіальних перетворень Катеринославської 

губернії у період Директорії; 
– простежити трансформацію адміністративно-територіального устрою 

Катеринославської губернії у перші роки радянської влади; 
– виявити адміністративно-територіальні зміни Катеринославщини-

Дніпропетровщини у зв’язку з проведеними реформами радянської держави; 
– розглянути хід національного районування на Катеринославщині-

Дніпропетровщині.  
Хронологічні межі дисертації визначено періодом від 1802 року, коли на 

мапі виникла Катеринославська губернія у складі Російської імперії, до 
1939 року, коли територія Катеринославщини–Дніпропетровщини після 
проведених адміністративно-територіальних реформ увійшла до складу 
Дніпропетровської, Запорізької, Донецької (Сталінської) та Ворошиловградської 
(Луганської) областей у складі Української Радянської Соціалістичної 
Республіки.  

Територіальні межі дослідження охоплюють територію 
Катеринославщини-Дніпропетровщини з урахуванням змін в адміністративно-
територіальному устрої протягом ХІХ – першої третини ХХ століття. Так, землі 
Катеринославщини-Дніпропетровщини знаходилися в кордонах 
Катеринославської губернії (1802–1917, 1917–1925), Донецько-Криворізької 
радянської республіки (1918), Донецької губернії (1919–1925), Олександрівської 
(Запорізької) губернії (1920–1922), округів (1925–1932), Дніпропетровської 
області (1932) з виділенням з її складу Донецької (1932) (з 1938 – Сталінської), 
Ворошиловградської (1938) та Запорізької (1939) областей. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше в історіографії 
предметом спеціального комплексного дослідження стала трансформація 
адміністративно-територіального устрою Катеринославщини-Дніпропетровщини 
протягом 1802–1939 років. Визначено зміни зовнішніх та внутрішніх 
територіальних меж Катеринославщини-Дніпропетровщини у 1802–1939 роках. 
Доведено унікальність адміністративно-територіального устрою 
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Катеринославської губернії ХІХ століття шляхом детального вивчення 
адміністративно-територіальних одиниць з особливим управлінням. 
Підтверджена теза про те, що планомірна ліквідація таких утворень призвела до 
зникнення Новоросійського генерал-губернаторства та прирівняння 
Катеринославської губернії до внутрішньоросійських губерній, що свідчить про 
остаточне включення Катеринославської губернії до тіла Російської імперії. 
Уточнено особливості організації генерал-губернаторської та губернаторської 
влади Катеринославської губернія, мета діяльності яких полягала у 
реформуванні та уніфікації управління в регіоні. Визначено специфіку 
формування губернських, повітових, міських державних установ у 
Катеринославській губернії. Доведено, що протягом майже всього ХІХ століття 
усі заходи уряду були направлені на уніфікацію управління на 
Катеринославщині.  

Обґрунтовано особливості політики національних урядів щодо 
територіальної приналежності Катеринославської губернії. Доведено, що 
Катеринославська губернія була стратегічно важливою та економічно 
привабливою територією для усіх державних утворень, які виникли протягом 
періоду Української революції. Виявлено позицію Тимчасового уряду відносно 
Катеринославської губернії, яку впевнено не хотіли бачити українською 
територією. Простежено еволюцію позиції Центральної Ради від ідеї 
приналежності Катеринославщини до української автономії до включення її 
території до складу самостійної Української Народної Республіки. Підтверджено, 
що більшовики, не дивлячись на короткочасне існування Донецько-Криворізької 
республіки, визнали приналежність Катеринославщини та Донбасу до України. 
Визначено позицію гетьмана П. Скоропадського та Директорії стосовно 
Катеринославської губернії як частини самостійної України, специфіку 
формування місцевих органів влади на Катеринославщині у цей період.  

Виявлено хід імплементації радянських адміністративно-територіальних 
реформ на території Катеринославщини-Дніпропетровщини. Обґрунтовано 
причини виділення Запорізької області у 1939 році. Простежено особливості 
створення національних адміністративно-територіальних одиниць на території 
Катеринославщини-Дніпропетровщини.  

Практичне значення роботи полягає в тому, що його результати можуть 
бути використані у подальших дослідженнях історії Південно-Східної України, 
історії адміністративно-територіального устрою Російської імперії, Радянського 
Союзу, України та в узагальнюючих працях та лекційних курсах з історії 
України, історичного краєзнавства. 

Апробація результатів дослідження. Загальна концепція дослідження, 
його окремі аспекти знайшли відображення у виступах на Сьомих Новицьких 
читаннях (Запоріжжя, 8–9 жовтня 2015 р.), Всеукраїнській науковій конференції 
на знак вшанування пам’яті професора Анатолія Васильовича Бойка «Історія 
Степової України XVII – ХХ століття» («Бойківські читання» – 2016) 
(Запоріжжя, 13–14 травня 2016 р.), Всеукраїнській науковій конференції на знак 
вшанування пам’яті професора Анатолія Васильовича Бойка «Історія Степової 
України XVII–ХХ століття» (Запоріжжя, 11–12 травня 2018 р.), Міжнародній 
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науково-практичній конференції «Сторіччя державного ренесансу в Литві (1918–
2018): українсько-литовські паралелі» (Херсон, 13–15 вересня 2018 р). 

Публікації. Результати дослідження викладено у 6 статтях у фахових 
виданнях, з яких 4 індексуються в наукометричній базі Index Copernicus.  

Структура роботи підпорядкована досягненню поставленої мети та 
виконанню дослідницьких завдань і складається зі вступу, чотирьох розділів, 
висновків, списку використаних джерел та літератури (751 позиція) та 
31 додатку. Обсяг основної частини дисертації – 200 сторінок, загальний обсяг 
дисертації – 316 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету 
та завдання, визначено об’єкт та предмет дослідження, його хронологічні та 
територіальні межі, розкрито наукову новизну праці, практичне значення її 
результатів, подано відомості про зв’язок дисертації із науковими програмами та 
темами, рівень апробації положень і висновків. 

У першому розділі «Історіографія, джерельна база та методологія 
дослідження», що складається з трьох підрозділів, здійснено історіографічний 
аналіз літератури з теми, огляд і систематизацію використаних джерел, 
визначено методологічні засади дослідження. 

Підрозділ 1.1. «Стан наукової розробки проблеми» присвячений аналізу 
процесу історіографічного вивчення адміністративно-територіального устрою 
Катеринославщини-Дніпропетровщини протягом 1802–1939 років. 

Історіографічний доробок доречно розглянути за трьома періодами: 
імперським, радянським та сучасним, які концептуально відрізняються 
науковими підходами до вивчення проблеми. 

Вивчаючи історіографічний доробок імперського періоду, варто зазначити, 
що питання адміністративно-територіального устрою краю розглядалося в межах 
вивчення історії державного устрою в Російській імперії та на її фронтирах та 
історії Південної України.  

Вивченню історії державного устрою Російської імперії, інституту 
генерал-губернаторів, губернаторів та інших керівних посад в адміністративно-
територіальних одиницях присвячена значна кількість наукових робіт переважно 
історико-юридичного характеру1. Спирання здебільшого на нормативно-правові 
акти вплинуло на характер подання аналітичного матеріалу – автори могли 
робити лише узагальнюючі висновки щодо діяльності місцевих органів 
управління, в основному, центрально-російських інституцій, не приділяючи 
достатньої уваги діяльності губернських та інших місцевих установ 
периферійних територій імперії.  

Уже в ХІХ столітті Південна Україна – фронтирний регіон Російської 

                                                           
1 Андреевский И. О наместниках, воеводах и губернаторах. Санкт-Петербург, 1864. 156 с.; Лохвицкий 
А.В. Губерния ее земские и правительственные учреждения. Санкт-Петербург, 1864. 228 с.; Градовский 
А.Д. История местного управления в России. Т.1. Санкт-Петербург, 1868. 529 с.; Градовский А.Д. 
Исторический очерк учреждения генерал-губернаторств в России. Собрание сочинений 

А.Д. Градовского. В 9 т. Санкт-Петербург: Типография М.М. Стасюлевича, 1899–1904. Т.1. Санкт-
Петербург, 1899. 421 с.; Блинов И. Губернаторы: Историко-юридический очерк. Санкт-Петербург: 
Типо-лит. К.Л. Пентковского, 1905. 366 с. 
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імперії, що мав свої особливості та відмінності від інших регіонів, став об’єктом 
дослідження. У межах вивчення історії Південної України, дослідники часто 
зверталися до питання адміністративно-територіального устрою регіону1. При 
цьому слід зазначити, що територіальні зміни цікавили авторів у взаємозв’язку з 
тими питаннями, які вони вивчали: колонізація, господарське освоєння, 
демографія, історія окремих міст та політичних діячів. 

Історіографію питання радянського періоду щодо адміністративно-
територіального устрою Катеринославщини-Дніпропетровщини доречно 
розглянути в межах двох напрямків: історія адміністративно-територіального 
устрою та історія Південної України.  

У радянський час простежується деякий спад інтересу до історії 
адміністративно-територіального устрою та діяльності державних інституцій 
Російської імперії, що вплинуло і на кількість досліджень з даного питання2. 
Однією з небагаточисельних робіт радянського періоду є монографія 
М. Єрошкіна, в якій автор звернувся до історії функціонування вищих, 
центральних та місцевих органів влади Російської імперії3. Що стосується 
вивчення історії адміністративно-територіального устрою періоду Української 
революції, радянська історіографія розглядала цей період лише з урахуванням 
політичної доцільності в боротьбі за революцію пролетаріату.  

На початку 30-х років ХХ століття окремі дослідники намагались 
проаналізувати й сформулювати перші результати та наслідки пошуків 
ефективного адміністративно-територіального устрою радянської України. 
Необхідно виділити роботи Г. Александренко, Д. Багалія, А. Буценка, 
В. Кубійовича, І. Муругова та інших авторів, які заклали не тільки методологічні 
принципи даної проблеми, але й всебічно проаналізували питання розвитку 
адміністративної та етнічної території, її внутрішнього поділу, руйнівні впливи 
політики сусідніх держав, керівництва СРСР і УСРР на формування 
адміністративно-територіального поділу і місцевого самоуправління в Україні. У 
другій половині ХХ століття з’явились праці, які акцентували увагу на окремих 
аспектах проблеми: правовому регулюванні в питаннях розширення прав 
республік в означеній сфері4, теоретичних проблемах розвитку державного права 
                                                           
1 Скальковский А. Хронологическое обозрение истории Новороссийского края (1730–1823). Одесса, 
1836. Ч. 2 (1796–1823). 289 с.; Багалей Д.И. Колонизация Новороссийского края и первые шаги его по 
пути культуры: исторический этюд. Киев: Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1889. 115 с.; Яворницкий Д.И. 
Очерки по истории запорожских казаков и новороссийского края. Санкт-Петербург, 1889. 196 с.; 
Маркевич А.И. Южная Русь при Екатерине II. Одесса: Гор.тип., 1893. 31 с.; Ден В.Э. Население России 
по пятой ревизии. В 2-х т. Подушная подать в XVIII веке и статистика населения в конце XVIII века. 
Москва: Университетская типография, Страстной бульвар, 1902. Т.1. 376 с.; Новицкий Я. История 
города Александровска в связи с историей возникновения крепостей Днепровской линии. 1770–1806 гг. 
Екатеринослав: Тип. губ. земства, 1905. 176 с.; Загоровский Е.А. Организация управления Новороссией 
при Потемкине в 1774–1791 годах. Записки Одесского общества истории и древностей. Одесса, 1913. 
Том. ХХХІ. С. 52–8. 
2 Зайончковский П.А. Российское самодержавие в конце XIX столетия. Москва, 1970; Зайончковский 
П.А. Губернская адинистрация накануне Крымской войны. Вопросы истории. 9 сентября 1975. С. 33–
45; Государственные учреждения России XVIII века (законодательные материалы): [справочное 
пособие] / сост. А.В. Чернов. Москва, 1960. 563 с. 
3 Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. Москва, 1997. 357 с. 
4 Миронов О.О. Административно-территориальные единицы – субъекты советского конституционного 
права. Проблемы конституционного права. Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1967. С. 47–
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і адміністративно-територіального устрою1, взаємозалежності адміністративно-
територіального устрою і системи органів місцевої влади2. Ґрунтовною працею є 
багатотомна «Історія міст і сіл Української РСР»3. Незважаючи на виразну 
ідеологічну заангажованість, замовчування або перекручування багатьох 
історичних фактів і подій, що не вписувалися в концепцію видання, ця 
енциклопедична праця зберігає наукову цінність як важливе джерело з історії 
адміністративно-територіального устрою Катеринославщини-
Дніпропетровщини.  

У радянський час простежується зниження інтересу до історії Південної 
України загалом, та Катеринославщини-Дніпропетровщини, зокрема, та її 
адміністративно-територіального устрою як у часи Російської імперії, так і 
періоду Української революції та радянського періоду. Лише у другій половині 
ХХ століття до вивчення історії південноукраїнських губерній останньої чверті 
XVIII – початку ХІХ століття починають звертатись дослідники, що цікаво, не 
регіональні, а столичні4. Цим пояснюється і тематика досліджень та основні тези 
щодо ролі російської влади у розбудові регіону. 

На сучасному етапі розвитку історичної науки у зв’язку з методологічними 
змінами, з розвитком регіоналістики, локальної історії, студіювання історії 
південноукраїнського регіону та його адміністративно-територіального устрою 
отримало нове дихання. 

З кінця ХХ століття повертається інтерес до історії адміністративно-
територіального устрою та органів державного управління періоду Російської 
імперії, та з’являються дослідження нового штибу, які створили комплексний 
погляд, відмінний від радянського, на історію Південної України у складі 
Російської імперії5. Безпосередньо історії адміністративно-територіального 
устрою присвячене дисертаційне дослідження І. Савченко, яка детально 
                                                                                                                                                                                                 
60; Югов А.А. Административно-территориальное деление в законодательстве о местных советах. 
Советское государство и право. 1968. № 3. С. 109–113; Шафир М.А. Административно-
территориальное устройство Советского государства. Конституционные основы. М.: ИНИОН, 1983. 
176 с. 
1 Недух А.А. Административно-территориальные преобразования в УССР в 1919–1932 гг.: автореф. 
дис. канд. ист. наук. К., 1967. 15 с.; Стоян П.К. Адміністративно-територіальна реформа на Україні 
(1922–1925 pp.). Український історичний журнал. 1965. № 4. С. 71–77; Немцев В.А. Территория и 
организация государственного управления. Актуальные и теоретические проблемы развития 

государственного права и советского административно-территориального устройства. М.: 
Юридическая литература, 1976. С. 113–117. 
2 Семушкин А.Т. Сельские советы и административно-территориальное устройство. Актуальные и 

теоретические проблемы развития государственного права и советского административно-

территориального устройства. М.: Юридическая литература, 1976. С. 127–139. 
3 Історія міст і сіл Української РСР: В 26 т. Дніпропетровська область / АН УРСР. Інститут історії. К.: 
Голов. ред. УРЕ АН УРСР, 1969. 958 с. 
4 Дружинина Е.И. Южная Украина в 1800–1825 гг. Москва: «Наука», 1970. 383 с.; Кабузан В.М. 
Заселение Новороссии (Екатеринославской и Херсонской губерний) в XVIII – первой половине 
ХІХ века (1719–1858). Москва: «Наука», 1976. 307 с. 
5 Пірко В. Заселення Спепової України у ХVI–ХVIII ст. Донецьк, 1998. 124 с.; Панфьорова М.А. 
Адміністративно-територіальний устрій Південно-Східної України наприкінці XVIII – у першій 
половині XIX ст. Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. 
Запоріжжя: РА «Тандем – У», 1999. Вип. VІІ. С. 119–127; Бойко А.В. Південна Україна останньої чверті 
XVIII століття: Аналіз джерел. Київ, 2000. 308 с.; Шандра В.С. Донеччина: Адміністративно-
територіальний і відомчий поділ (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.). Київ: Інститут історії України НАН 
України, 2015. 78 с. 
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охарактеризувала хід реформування регіону від часу приєднання земель 
1775 року до початку ХІХ століття1. Окрім питань територіальної політики та 
адміністративно-територіальних змін, сучасні дослідники, такі як 
О. Двуреченська, В. Константінова, І. Кочергін, А. Лохматова, С. Світленко, 
О. Шляхов та інші, частіше стали звертатися до історії діяльності окремих 
інституцій та посадовців на Катеринославщині. Проте, необхідно зазначити, що 
устрій Катеринославської губернії в ХІХ столітті не привертав належної уваги, 
оскільки в науковому середовищі побутує стала думка, що з утворенням трьох 
південноукраїнських губерній – Катеринославської, Херсонської та Таврійської, 
процес реформування та уніфікації завершився або ж був не такий жвавий, як в 
останній чверті XVIII століття.  

Історія адміністративно-територіального устрою періоду Української 
революції стала предметом уваги багатьох істориків у часи незалежності. 
Першою знаковою роботою, яка підняла проблему вивчення історії 
адміністративно-територіального реформування на українських землях, стала 
збірка «Кордони України: історична ретроспектива та сучасний стан» під 
редакцією В. Боєчка, О. Ганжі, Б. Захарчука2, де кордони Української незалежної 
держави розглядалися під кутом зору народження та становлення її державності. 
До робіт, які узагальнили хід проведення адміністративно-територіальних 
реформ на українських землях у ХХ столітті, слід також віднести дослідження 
Р. Губаня3, А. Матвієнко4, А. Ткачука5. Окремі аспекти територіальної політики 
національних урядів періоду Української революції висвітлені в роботах 
О. Бойко, Г. Корольова, Ю. Фігурного та інших6. Що стосується безпосередньо 
Катеринославщини, питання формування територіального устрою 
висвітлюються в одній з найбільших синтетичних робіт з історії Південної 
України, якою вважається дослідження Г. Турченко7. Окрему увагу дослідників 
привернуло питання формування центральних та місцевих органів влади 
національних урядів у часи Української революції на території українських 
земель8. Окремі аспекти діяльності органів влади та місцевого самоврядування 
                                                           
1 Савченко І.В. Адміністративно-територіальний устрій Південної України (1775–1822 рр.): дис. … 
канд. іст. наук: 07.00.01. Запоріжжя, 2004. 202 с. 
2 Боєчко В., Ганжа О., Захарчук Б. Кордони України: історична ретроспектива та сучасний стан. Київ: 
«Основи», 1994. 168 с. 
3 Губань Р.В. Становлення та розвиток адміністративно-територіального устрою України в ХХ – на 
початку ХХІ століття (історико-правове дослідження): дис. … докт. юрид. наук: 12.00.01. Львів, 2018. 
601 с. 
4 Матвієнко А.С. Політико-правові засади територіальної організації держави: світовий досвід і 
Україна: монографія. К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. 376 с. 
5 Ткачук А. З історії реформ адміністративно-територіального устрою України 1907–2009 роки. Київ, 
2009. 128 с. 
6 Бойко О.Д. Формування території Української незалежної держави в часи Української революції. 
Київ, 2007. 63 с.; Корольов Г.О. Ідея федералізму як парадигма історичної перспективи доби 
Української революції 1917–1921 рр. Український історичний журнал. 2010. № 5. С. 103–117; Фігурний 
Ю. С. Державотворча та етнонацієтворча діяльність українського гетьмана Павла Скоропадського в 
українознавчому вимірі. Київ, НДІУ. 2008. 128 с. 
7 Турченко Г.Ф. Південноукраїнський регіон у контексті формування модерної української нації (ХІХ – 
перша чверть ХХ ст.). Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2008. 342 с. 
8 Гай-Нижник П.П. Формування центральних та місцевих органів виконавчої влади в Україні за доби 
Центральної Ради (1917–1918 рр.). Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту 

українознавства. Київ: Українське агенство інформаціїї та друку «Рада», 2009. Вип. ХХІV. С. 229–270; 
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Катеринославської губернії у період Української революції висвітлювали такі 
дослідники, як Н. Буланова, В. Гвоздик та інші1.  

У часи незалежності України переосмислення потребувало питання 
адміністративно-територіального реформування на території українських земель 
з часу встановлення більшовицької влади та входження їх до складу Радянського 
Союзу. Протягом останніх майже 30 років вийшов ряд праць, присвячених 
питанням формування зовнішніх та внутрішніх кордонів адміністративно-
територіальних одиниць в ході перманентних реформ ХХ століття2. На особливу 
увагу заслуговує монографія Я. Верменич та О. Андрощука, присвячена 
теоретико-методологічному обґрунтуванню базових основ реформування 
територіальної структури України3. Що стосується безпосередньо 
Катеринославщини-Дніпропетровщини, дослідники вивчили окремі питання 
адміністративно-територіального поділу4 та діяльності місцевих органів влади5.  
                                                                                                                                                                                                 
Скальський В. Стан органів влади в Українській Народній Республіці (листопад 1917 – квітень 1918 
рр.). Маґістеріум. Вип. 41. Історичні студії. С. 22–28; Мельник О. Становлення національних органів 
влади за доби Центральної Ради. Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. Вип. 43. С. 66–
82; Яременко О.І. Адміністративна реформа гетьмана Павла Скоропадського. Вінниця: Континент-
Прим, 1998. 40 с.; Харченко Т.О. Становлення  місцевих  органів  виконавчої  влади та самоврядування  
в  Українській  Державі (квітень – грудень 1918 р.): автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01. Харків, 
2000. 20 с.; Логвиненко І.А. Особливості формування та діяльності місцевих органів влади Української 
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2012. № 7. С. 163–176. 
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університету. Запоріжжя, 1999. Вип. VII. С. 214–221; Іріоглу Т.О. Формування органів державної 
влади та місцевого та місцевого самоврядування Катеринославщини у березні–жовтні 1917 р. (за 
матеріалами періодичної преси). Наукові праці історичного факультету Запорізького державного 

університету. Запоріжжя, 2006. Вип. XX. С. 132–140. 
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270 с.; Скуратович І.М. Адміністративно-територіальний устрій України в 1920-1930-х рр. і його 
впливи на організацію державного управління: історико-правове дослідження: автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.01. Харків, 2005. 20 с.; Сосса Р.І. Картографування адміністративно-територіального 
устрою Радянської України в 1921–1930 рр. Вісник геодезії та картографії. 2009. № 6. С. 20–28; 
Сокирська В.В. Адміністративна реформа 1920-х рр. і російсько-українське прикордоння. Гуржіївські 

історичні читання. 2014. Вип. 7. С. 303–306; Дмитрієнко М. Ф., Маркова О.С. Адміністративно-
територіальний поділ Української РСР з 1917 по 80-ті рр. Історико-географічні дослідження на 

Україні. Збірник наукових праць. К.: Наукова думка, 1992. С. 67–85. 
3 Верменич Я.В., Андрощук О.В. Зміни адміністративно-територіального устрою України ХХ–ХХІ ст. 
К.: Інститут історії України НАН України, 2014. 182 с. 
4 Крылов Н.В. Административно-территориальное устройство Запорожской области: 1917–1999 гг. 
Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. Запоріжжя, 1999. 
Вип. VIII. С. 95–103; Михненко А.М. Історія Донецького басейну другої половини ХІХ – першої 
половини ХХ ст.: автореф. дис. … докт. іст. наук: 07.00.01. Донецьк, 2001. 40 с.; Маркова Л. Історія 
географії: адміністративно-територіальний устрій Дніпропетровщини на початку ХХ століття: 
Бібліографічне видання / упоряд. І. Голуб. Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2011. 64 с. 
5 Господаренко О.В. Діяльність місцевих органів влади і самоврядування на півдні україни у 1917–1920 
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Таким чином, з кінця ХХ століття студіювання історії адміністративно-

територіального устрою українських земель загалом, та Катеринославщини-
Дніпропетровщини, зокрема, періоду Російської імперії, Української революції 
та радянського періоду отримало значну увагу з боку дослідників. Проте на 
сьогодні не існує синтетичної праці, яка б дозволила простежити трансформацію 
адміністративно-територіального устрою Катеринославщини-Дніпропетровщини 
протягом ХІХ – першої третини ХХ століття. Саме тому адміністративно-
територіальні перетворення на теренах Катеринославщини-Дніпропетровщини й 
стали об’єктом наукового пошуку.  

У підрозділі 1.2. «Джерельна база дослідження» зазначається, що 
джерельну базу дисертаційного дослідження складає комплекс документів, які 
були виявлені в ході архівної евристики в фондах архівних установ України та 
Росії, таких як Центральний державний архів вищих органів влади та управління 
України, Державний архів Дніпропетровської області, Державний архів 
Запорізької області, Державний архів Одеської області, Російський державний 
архів давніх актів, Російський державний військово-історичний архів, та в 
опублікованих археографічних виданнях у результаті проведення 
бібліографічної евристики. 

Дослідження історії трансформації адміністративно-територіального 
устрою Катеринославської губернії та її адміністративно-територіальних 
одиниць-наступників ґрунтується на використанні різних видів історичних 
джерел, які відрізняються за походженням, обсягом матеріалу, ступенем 
достовірності та повнотою джерельної інформації.  

Законодавчі акти, видані Російською імперією, Центральною Радою, 
урядом Української Держави, Директорією, органами радянської влади 
дозволили визначати особливості територіальної політики центральних урядів по 
відношенню до земель Катеринославщини-Дніпропетровщини.  

Справочинні документи – матеріали офіційного діловодства місцевих 
органів влади та самоврядування, а також політичних партій та громадських 
організацій відбивають діяльність місцевих державних структур, організацій та 
характеризують місцеві ініціативи.  

У процесі роботи над дисертаційним дослідженням використовувалися 
джерела статистичного та довідкового характеру (місяцеслови та адрес-
календарі, описи губерній, пам’ятні книжки, списки залюднених місць, 
довідники адміністративно-територіального устрою СРСР, УСРР, окремих 
адміністративно-територіальних одиниць).  

У дисертаційному дослідженні були використані матеріали таких 
періодичних видань, як «Известия ЦИК (Москва)», «Вісник товариства 
«Просвіта» в Катеринославі», «Наша борьба», «Літопис революції», «Известия 
Юга (Харьков)», «Донецкий пролетарий (Харьков)», «Земля и воля (Харків)», 
«Наша справа (Катеринослав)», «Приднепровский край (Екатеринослав)» та 
інші.  

До дослідження були залучені документи особового походження 
(щоденники, спогади) ключових політичних діячів та державних правителів 
часів Української революції: В. Винниченка, М. Грушевського, 
П. Скоропадського, А. Денікіна, П. Врангеля, Н. Махна, радянського періоду – 
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М. Скрипника, Є. Бош, В. Антонова-Овсієнка. Ці джерела дозволили виявити 
ставлення представників різних політичних таборів до питання територіальної 
приналежності земель Катеринославської губернії та адміністративно-
територіальних перетворень на українських територіях.  

Важливими для дисертаційного дослідження виступають картографічні 
джерела, які в сукупності з іншими видами джерел, склали основу історико-
географічного аналізу території Катеринославщини-Дніпропетровщини. Саме за 
допомогою карт була змога верифікувати зміни меж адміністративних одиниць, 
порівнюючи дані карт та офіційних документів. 

У підрозділі 1.3. «Методи дослідження» сформульовано концептуальну 
основу, теоретичні підходи до вирішення поставлених завдань, охарактеризовано 
використані методи. 

Предмет дослідження зумовив необхідність залучення різних підходів, 
принципів та методів дослідження. Методологічну основу дослідження 
становлять принципи історизму, об’єктивності, всебічності, багатофакторності. 

Як концептуальну стратегії для дослідження використано історичну 
регіоналістику – нову «просторову» дослідницьку парадигму, яка передбачає 
застосування ареалогічних підходів до вивчення соціумів. Дослідження історії 
адміністративно-територіального устрою Катеринославщини-Дніпропетровщини 
проводилося з точки зору осмислення специфічності історичного розвитку 
Південної України на мезорівні, проміжному між національним і локальним, що 
стало можливим завдяки вивченню процесів життєдіяльності людських спільнот 
і комунікативних зв’язків у межах історично сформованого регіону на основі 
врахування особливостей освоєння простору, характеру розселення, 
територіальної структури, урбанізованості території тощо. 

Теорія фронтиру застосовувалася при аналізі Південної України, яка 
довгий час була прикордонною зоною між осілим та кочовим населенням, 
християнством та мусульманством, традиційним укладом та індустріальним. 
Важливим стала концепція внутрішніх національних фронтирів, яка стала у 
нагоді при вивченні особливих національних утворень на території 
Катеринославської губернії у період Російської імперії, та національних 
адміністративно-територіальних одиниць у радянський період. Разом з теорією 
фронтирів, концептуальне значення для дослідження має концепція 
«внутрішньої колонізації». Аналіз історії формування адміністративно-
територіального устрою передбачає також спирання на теорію модернізації, яка 
дозволила розвинути ідею про тяжіння Катеринославщини-Дніпропетровщини 
до українських земель та подолання історичної роз’єднаності окремих 
українських регіонів. 

Проведення дослідження з історії трансформації адміністративно-
територіального устрою Катеринославщини-Дніпропетровщини протягом 1802–
1939 років потребувало залучення загальнонаукових (аналітичний та логічний, 
системно-функціональний) та загальноісторичних (евристичний, історико-
генетичний, історико-порівняльний та хронологічний) методів дослідження.  

Другий розділ «Територіальні зміни Катеринославської губернії у 
ХІХ – на початку ХХ століття», що складається з чотирьох підрозділів, 
присвячений висвітленню історії адміністративно-територіальних змін 
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Катеринославської губернії протягом імперського періоду.  

У підрозділі 2.1. «Історичні передумови створення Катеринославської 
губернії» розглянуто півстолітню історію інкорпорації південноукраїнських 
земель до складу Російської імперії до часу утворення губернії на початку 
ХІХ століття, коли урядом був здійснений ряд заходів із приведення 
адміністративно-територіального устрою регіону до загальноросійського зразка. 
Цей період, а саме друга половина XVIII століття, характеризується постійними 
змінами адміністративно-територіального устрою, зовнішніх та внутрішніх 
кордонів адміністративно-територіальних одиниць, намаганням позбутися 
запорозької спадщини. Реформування призвели до створення Катеринославської 
губернії поряд з Херсонською та Таврійською, що можна розглядати своєрідним 
підсумком в черзі адміністративно-територіальних реформ Російської імперії. 

У підрозділі 2.2., що має назву «Територіальна політика Російської 
імперії щодо управління Катеринославською губернією», доводиться, що 
процес реформування та уніфікації адміністративно-територіального устрою 
Катеринославської губернії тривав протягом усього ХІХ століття. Діяльність 
уряду в регіоні була направлена на створення традиційного для Російської 
імперії територіального поділу, який включав такі ланки, як волость, повіт, 
губернія, реалізація чого призвела до ліквідації Новоросійського генерал-
губернаторства. З початку заснування губернія складалася з шести повітів: 
Катеринославського, Новомосковського, Павлоградського, Бахмутського, 
Маріупольського та Ростовського. Та, втім, керівництво губернії було 
незадоволено станом справ, оскільки обширність повітів викликала багато 
перепон у вирішенні управлінських питань, тому до 1874 року їх кількість 
збільшилася до 9, хоча вже 1887 року Катеринославська губернія залишилась без 
анклавного Ростовського повіту.  

У підрозділі 2.3. «Адміністративно-територіальні утворення 
Катеринославської губернії з особливим управлінням» зазначається, що 
Катеринославська губернія, на відміну від багатьох інших губерній Російської 
імперії та навіть від південноукраїнських губерній, у своєму складі мала окремі 
адміністративно-територіальні одиниці, відмінні за формою управління: 
Таганрозьке градоначальство, Маріупольський грецький та Нахічеванський 
вірменський округ, Азовське козаче військо, іноземні колонії, які територіально 
та адміністративно не підкорювалися повністю або частково губернській 
адміністрації. Ці утворення, хоч і мали певні привілеї, все ж унеможливлювали 
появу відцентрованих тенденцій, оскільки були включені до централізованої 
системи управління Російської імперії. Поступово уряд позбавився особливих 
адміністративно-територіальних утворень Катеринославської губернії для 
подальшої уніфікації управління в регіоні. 

У підрозділі 2.4. «Особливості адміністративної влади 
Катеринославської губернії» зазначено, що для реалізації політики на місцях та 
організації відносин між центром та периферією імперський уряд ввів спочатку 
посаду військового губернатора, а потім генерал-губернатора, які були покликані 
підготувати та організувати роботу установ у регіоні. Мережа місцевих органів 
влади Катеринославської губернії підлягала реформуванню та уніфікації та до 
кінця ХІХ століття стала майже повністю відповідати загальноросійському 
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зразку. На думку урядовців, до 1874 року вже були виконані завдання із 
приведення управління у південноукраїнських губерніях до загальноросійського 
зразка, а відтак Катеринославська губернія вже могла бути прирівняною до 
внутрішньої російської адміністративної одиниці. 

Третій розділ «Територіальна політика національних урядів та 
більшовиків періоду Української революції щодо Катеринославської 
губернії», який складається з чотирьох підрозділів, присвячений визначенню 
місця Катеринославщини у територіальному устрої різних державних утворень.  

У підрозділі 3.1. «Трансформація політики Центральної Ради щодо 

адміністративно-територіального устрою Катеринославської губернії» 
проаналізовано територіальну політику Тимчасового уряду та Центральної Ради. 
Позиція Тимчасового уряду, яка не змінилася аж до жовтневого перевороту 
1917 року, полягала в розчленуванні українських земель та включенні 
Катеринославщини з Донбасом до складу Росії. Це вплинуло на те, що 
Катеринославщина не входила до сфери впливу Генерального Секретаріату, не 
дивлячись на протести місцевого населення. Ситуація змінилася лише з 
прийняттям ІІІ та IV Універсалу, коли Центральна Рада, спираючись на 
історичні, етнічні принципи, бачила Катеринославську губернію у складі 
українських земель. Саме тоді перший національний уряд запропонував 
принципово нову концепцію поділу держави на землі, яка передбачала 
ліквідацію старого губернсько-повітового устрою. У зв’язку з неможливістю 
реалізувати таку реформу, в Катеринославській губернії зберігався імперський 
адміністративно-територіальний устрій за схемою «губернія – повіт – волость». 

У підрозділі 3.2. «Спроби утворення автономної більшовицької 

республіки на території Катеринославської губернії» висвітлено історію 
створення Донецько-Криворізької республіки. Не дивлячись на те, що більшість 
земель Катеринославщини висловлювалася за включення до складу Української 
Народної Республіки (у жовтні-листопаді 1917 року владу Раднаркому у 
Катеринославській губернії визнали лише три підрайонні ради), спостерігалися 
більшовицькі впливи на рішення краю щодо майбутньої приналежності. 
Донецько-Криворізький регіон вважався невід’ємною складовою частиною 
території російської держави. Та неможливість одразу встановити владу на всіх 
українських землях, більшовиками було прийнято рішення створити Донецько-
Криворізьку республіку за економіко-територіальним принципом, хоча під 
тиском зовнішніх та внутрішніх обставин їм не вдалося втримати контроль над 
територією. 

У підрозділі 3.3. «Місце Катеринославської губернії у територіальній 

політиці гетьмана П. Скоропадського» зазначається, що гетьман не продовжив 
адміністративно-територіальну реформу Центральної Ради, а використав 
адміністративно-територіальний поділ, який залишився у спадок від Російської 
імперії. Майже одразу після встановлення Гетьманату, постало питання 
кордонів. При визначенні основних критеріїв та принципів у проведенні 
державних меж уряд Скоропадського брав за основу етнічний принцип з 
урахуванням політичних, географічних і економічних аспектів, за якими 
Катеринославщина розглядалася виключно як українська територія.  

У підрозділі 3.4. «Плани територіальних перетворень 
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Катеринославської губернії у період Директорії» доводиться, що 
Катеринославська губернія з Донбасом посідала значне місце у планах 
Директорії через її виключне військово-стратегічне та економічне значення. 
Директорія повернула нормативно-правові акти УНР періоду Центральної Ради, 
відповідно до яких Катеринославщина була невід’ємною частиною Української 
Народної Республіки. Не зважаючи на намагання організувати роботу нових 
установ, безболісно встановити владу Директорії на Катеринославщині не 
вдалося, оскільки одночасно співіснувало декілька ворожих між собою сил: 
більшовики, армія Скоропадського, Денікіна, Григор’єва, Махна, які не давали 
змогу налагодити Директорії управління на місцях. 

Четвертий розділ «Зміни в адміністративно-територіальному устрої 
Катеринославщини-Дніпропетровщини під владою більшовиків у 1919–
1939 роках» характеризує основні адміністративно-територіальні перетворення в 
краї в радянський період.  

У підрозділі 4.1. «Трансформація адміністративно-територіального 

устрою Катеринославської губернії у перші роки радянської влади» 
зазначається, що з приходом більшовиків та встановленням радянської влади 
зберігся губернсько-повітовий устрій Катеринославської губернії. Проте одразу 
почалися експерименти у галузі адміністративно-територіального устрою, що 
засновувалися на принципах економічної та адміністративної доцільності, 
результатом чого стало утворення трьох губерній: Катеринославської, Донецької 
та Олександрівської (Запорізької). Виділення Донецької губернії, яка включила і 
землі Таганрозького округу в ході реалізації принципу господарсько-
адміністративної єдності, унеможливлювало відродження Донецько-
Криворізької республіки та закрило питання приєднання Донбасу до РСФРР. 
Необхідно зазначити, що саме в Донецькій губернії вперше був випробуваний 
районний принцип організації внутрішнього поділу. 

Підрозділ 4.2. «Катеринославщина-Дніпропетровщина та реформи 
адміністративно-територіального устрою СРСР 1922–1939 років» висвітлює 
основні віхи поетапної адміністративної реформи, метою якої було визначення 
оптимальних для економічного управління розмірів адміністративно-
територіальних одиниць та остаточне позбавлення рис імперського устрою. Був 
прийнятий рад нормативно-правових актів, які передбачали спочатку ліквідацію 
губернського устрою та запровадження окружної системи («центр – округ – 
район»), яка за своєю суттю перетворювала повіти в округи, а укрупнені 
попередньою реформою волості – в райони, потім системи «центр – район», а 
невдовзі введення обласної системи влаштування території держави («центр – 
область – район»). Саме в цей період Катеринославщина-Дніпропетровщина 
стала полем для експериментів, коли не тільки безліч разів змінювалася 
структура адміністративно-територіальних одиниць, межі зовнішніх та 
внутрішніх кордонів, а й запроваджувалися окремі промислові райони на 
Донбасі, які не входили до складу жодної області та підпорядковувалися 
напряму центру. У результаті багаторічних експериментів у галузі 
адміністративно-територіального реформування на кінець 30-х років ХХ століття 
на мапі колишньої Катеринославської губернії постало 4 області: Сталінська, 
Волошиловградська, Дніпропетровська та Запорізька, які у межах своїх кордонів 
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за виключенням деяких змін проіснували аж до сьогодення. 

У підрозділі 4.3 «Національне районування на Катеринославщині» 
висвітлено хід районування за етнічним принципом, запровадженого у межах 
політики коренізації. З огляду на історичний бекграунд Катеринославської 
губернії, де з другої половини XVIII століття проживала значна кількість 
населення різної національності, у 20–30-х роках ХХ століття були створені 
німецькі, грецькі, єврейські, болгарські та російські національні адміністративно-
територіальні одиниці. Проте, коли відпала нагальна потреба у залученні 
представників етнічних спільнот до «справи соціалістичного будівництва», 
питання національного районування було згорнуто.  

 
ВИСНОВКИ 

 

Аналіз історіографічного доробку дозволяє зробити висновок про те, що 
протягом двох століть в історичній літературі вивчалася як історія 
адміністративно-територіальних перетворень на українських землях протягом 
останньої чверті XVIII – першої третини ХХ століття, так і окремі аспекти 
реалізації територіальних реформ та функціонування місцевих органів влади та 
самоврядування на землях Катеринославщини-Дніпропетровщини. Проте на 
сьогодні не існує синтетичної праці, яка б дозволила прослідкувати 
трансформацію адміністративно-територіального устрою Катеринославщини-
Дніпропетровщини протягом ХІХ – першої третини ХХ століття.  

Дослідження історії трансформації адміністративно-територіального 
устрою Катеринославської губернії ґрунтується на комплексному використанні 
різних видів як архівних, так і опублікованих історичних джерел: законодавчих 
актів, справочинних документів, довідкових та статистичних матеріалів, 
періодичних видань, документів особового походження та картографічних 
джерел, завдяки чому залучена джерельна база є представницькою для 
вирішення поставлених дослідницьких завдань та висвітлення всіх аспектів 
наукової проблеми. 

З огляду на складність та багатогранність об’єкта вивчення, методологічну 
основу дослідження становлять принципи історизму, об’єктивності, всебічності, 
багатофакторності. Як концептуальну стратегію для дослідження використано 
концепцію історичної регіоналістики, внутрішньої колонізації, теорії фронтирів, 
теорії модернізації. У ході роботи над проблемним питанням були залучені 
загальнонаукові та загальноісторичні методи дослідження, використання яких 
дозволило досягти поставленої мети та виконати дослідницькі завдання. 

Після приєднання південноукраїнських земель до складу Російської імперії 
у другій половині XVIII століття, ці території підлягали поступовій уніфікації. 
Проте на заваді стало запорозьке козацтво, намагання встановити повний 
контроль над яким стали причиною поступових, довготривалих та складних 
процесів інтеграції та уніфікації регіону, що вилилися в ряд адміністративно-
територіальних реформ, своєрідним підсумком яких стало створення 
Катеринославської губернії разом з Херсонською та Таврійською в 1802 році.  

Не дивлячись на створення традиційного для Російської імперії 
територіального поділу на теренах Катеринославщини, процес реформування та 
уніфікації адміністративно-територіального устрою Катеринославської губернії 
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тривав протягом цілого століття та приніс певні результати лише наприкінці 
ХІХ століття. Окрім декількаразових перекроювань зовнішніх кордонів, одним з 
яких була передача анклавного Ростовського повіту до складу Області Війська 
Донського, більшість змін стосувалася внутрішньогубернського устрою.  

Реформування закономірно торкнулося й особливих територіальних 
утворень у Катеринославській губернії, головною історичною передумовою 
створення яких стала колонізаційна політика Російської імперії. З метою 
ліквідації будь-яких відмінностей у територіальному та адміністративному 
устрої, а також оптимізації поділу Катеринославської губернії до останньої 
чверті ХІХ століття були ліквідовані особливі територіальні утворення, відмінні 
за формою управління від традиційних адміністративно-територіальних 
одиниць, а саме Таганрозьке градоначальство, Маріупольський грецький та 
Нахічеванський вірменський округ, Азовське козацьке військо. 

Реформування адміністративного устрою Катеринославської губернії 
полягало у запровадженні таких перехідних посад, як військовий губернатор, 
генерал-губернатор. Успішна централізація, уніфікація, інтеграція губерній до 
правового поля Російської імперії призвели до ліквідації у 1874 році генерал-
губернаторства та повній передачі керма правління цивільному губернатору 
Катеринославської губернії, що означало її перетворення із «зовнішньої» на 
«внутрішню» адміністративно-територіальну одиницю. Мережа місцевих органів 
влади змінювалась у загальноросійському руслі та до часу ліквідації 
Новоросійського генерал-губернаторства стала майже повністю відповідати 
загальноросійському зразку.  

Під час Української революції 1917–1921 років Катеринославська губернія 
опинилася у вирі соціальних потрясінь та перманентного процесу зміни влади, 
що тягло за собою постійні адміністративно-територіальні зміни. При цьому, 
кожен з урядів визначав місце стратегічно важливої та економічно привабливої 
Катеринославської губернії у територіальному устрої своїх державних утворень. 

Тимчасовий уряд, який постав після повалення царату, бачив 
Катеринославську губернію із Донбасом виключно частиною Росії, залишаючи її 
поза межами української автономії. Позиція Центральної Ради засновувалась на 
національному, етнічному принципі утворення адміністративно-територіальних 
одиниць, а відтак Катеринославська губернія вбачалася спочатку частиною 
автономної України у складі федеративної демократичної Росії, а потім й 
самостійної України, за що виступила більшість населення Катеринославщини.  

Після жовтневого перевороту 1917 року Катеринославщина стала об’єктом 
зацікавлень й більшовиків, які відносно України продовжили політику 
Тимчасового уряду, оскільки не визнали поширення влади Центральної Ради на 
Катеринославську губернію. Не дивлячись на включення Катеринославщини до 
складу Української Радянської Народної Республіки наприкінці 1917 року, 
постало питання виділення Донецького басейну в окрему автономну одиницю, у 
результаті чого було утворено автономну Донецько-Криворізьку Радянську 
Республіку за економіко-територіальним принципом. Проте спроби дезінтеграції 
України, започатковані російськими більшовиками у 1917 – на початку 
1918 року зі спиранням на місцевих прибічників, провалилися.  
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адміністративно-територіальний поділ, який залишився у спадок від Російської 
імперії. З урахуванням етнічних, економічних, стратегічних, географічних, 
культурних, політичних чинників Катеринославщина вважалася виключно 
українською адміністративно-територіальною одиницею. Українська держава 
часів Павла Скоропадського хоча й не провела повномасштабну 
адміністративно-територіальну реформу, проте у геополітичному плані значно 
рішучіше заявила про претензії на території з українським населенням.  

Директорія стояла на принципах соборності українських земель, 
розглядала стратегічно важливу Катеринославщину з Донбасом виключно як 
українську адміністративно-територіальну одиницю. Проте під час правління 
Директорії, коли ідея територіальної приналежності Катеринославщини була 
чіткою та ясною як ніколи, Катеринославська губернія знаходилася в стані 
постійних політичних змін: більшовики, армія Скоропадського, Денікіна, 
Григор’єва, Махна, що не дозволяло Директорії здійснювати управління на 
місцях. Представники білогвардійського руху, прибічники єдиної неподільної 
Росії, Катеринославщину, як і всю Україну, розглядали південною частиною 
російської держави навіть без натяку про автономію. Тим не менш, плани щодо 
Катеринославщини ні Директорії, ні білогвардійців не були реалізовані, оскільки 
її території стали частиною Української Соціалістичної Радянської Республіки.  

Зі встановленням радянської влади на Катеринославщині, як і по свій 
Україні, починається реформування адміністративно-територіального устрою. 
Не дивлячись на бажання якнайскоріше позбавитися імперського минулого, у 
тому числі й територіальної системи держави, в умовах Української революції у 
перші роки зберігся поділ на губернії, повіти, волості. Проте пошуки 
оптимальної моделі адміністративно-територіального поділу почалися одразу 
після встановлення радянської влади та більше нагадували експеримент, аніж 
продуману територіальну політику. При цьому застосовувався принцип 
економічної та адміністративної доцільності. Це призвело до виділення зі складу 
Катеринославської Донецької губернії, створення якої пояснювалося 
стратегічними та економічними цілями. Тим самим, більшовицьке керівництво 
визнало приналежність Донбасу до України, ще й приєднавши території 
Таганрозького та Шахтинського повітів, які ще в ХІХ столітті входили до складу 
Катеринославської губернії. Через постійні територіальні зміни як у межах 
губерній, так і повітів, на початок 1922 року територія імперської 
Катеринославської губернії опинилася у складі трьох губерній: 
Катеринославської, Донецької та Запорізької.  

У 1922–1939 роках в Україні була здійснена поетапна адміністративна 
реформа, відповідно до якої повіти та волості були замінені округами та 
районами, ліквідовані губернії, а потім і округи, створені області. Проведення 
ряду реформ мало на меті здешевлення владного апарату, наближення органів 
влади до населення, зміцнення більшовицької влади в Україні та 
адміністративних одиниць в економічному відношенні. Протягом 1922–1930-х 
років Катеринославщина-Дніпропетровщина зазнала найбільшу кількість 
адміністративно-територіальних перетворень, які торкнулися як зовнішніх, так і 
внутрішніх меж. Саме у цей період Катеринославщина-Дніпропетровщина була 
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знову позбавлена території Таганрозького та Шахтинського повітів, не 
дивлячись на те, що переважну більшість населення там становили українці. 
Переважання економічних чинників у проведенні адміністративно-
територіального поділу знайшло своє відображення у виділенні окремих 
промислових районів Донбасу, які у 1932 році підпорядковувалися 
безпосередньо центру, на відміну від інших територій регіону, які залишилися у 
складі Дніпропетровської області. Проте радянській владі все ж прийшлося 
визнати тяжіння Донбасу до України, коли у складі УСРР була виділена окрема 
Донецька область. У результаті багаторічних експериментів у галузі 
адміністративно-територіального реформування на кінець 1930-х років на мапі 
колишньої Катеринославської губернії постало 4 області: Сталінська, 
Волошиловградська, Дніпропетровська та Запорізька, які у межах своїх кордонів 
за виключенням деяких змін проіснували аж до сьогодення. 

У рамках політики коренізації у 20–30-х роках ХХ століття в процесі 
районування були створені національні адміністративно-територіальні одиниці, 
сформовані за етнічним принципом. На території колишньої Катеринославської 
губернії для створення «бази» для залучення представників етнічних спільнот до 
«справи соціалістичного будівництва» були утворені німецькі, грецькі, 
єврейські, болгарські та російські національні адміністративно-територіальні 
одиниці.  

Таким чином, проведене дослідження дозволяє зробити висновок про те, 
що як Російська імперія, так і радянська держава використовувала реформи 
адміністративно-територіального устрою як засіб уніфікації, бюрократизації, 
інтеграції та денаціоналізації Катеринославщини-Дніпропетровщини, а не як 
засіб задоволення національних, регіональних та місцевих потреб. За останні два 
століття таким вимогам відповідали лише козацькі паланки та деякі 
адміністративно-територіальні одиниці, запропоновані представниками 
національних урядів періоду Української революції, які намагалися відірватися 
від імперського устрою, проте так і не були реалізовані. Вивчення історії 
трансформації адміністративно-територіального устрою Катеринославщини-
Дніпропетровщини в контексті змін форм державного устрою протягом XIX – 
першої третини ХХ століття відкривають перспективу детальнішого 
дослідження історії діяльності місцевих органів влади та самоврядування, 
особливо в період Української революції 1917–1921 років та радянський час, а 
також проведення аналітичного порівняльного дослідження з історії 
адміністративно-територіального реформування різних регіонів. 
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АНОТАЦІЇ 
Тлєуш В. М. Трансформація адміністративно-територіального устрою 

Катеринославщини-Дніпропетровщини (1802–1939). – Кваліфікаційна 
наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 
спеціальністю 07.00.01 «Історія України». – Запорізький національний 
університет, Запоріжжя, 2019. 

Вперше в історіографії предметом спеціального комплексного 
дослідження стала трансформація адміністративно-територіального устрою 
Катеринославщини-Дніпропетровщини протягом 1802–1939 років. У ході 
дослідження визначено зміни зовнішніх та внутрішніх територіальних меж 
Катеринославщини-Дніпропетровщини, виявлено особливості імплементації 
адміністративно-територіальних реформ у краї періоду Російської імперії, 
Тимчасового уряду, Центральної Ради, Гетьманату, Директорії, 
білогвардійського руху, радянської влади. Проведене дослідження дозволяє 
зробити висновок про те, що як Російська імперія, так і радянська держава 
використовувала реформи адміністративно-територіального устрою як засіб 
уніфікації, бюрократизації, інтеграції та денаціоналізації Катеринославщини-
Дніпропетровщини, а не як засіб задоволення національних, регіональних та 
місцевих потреб. За останні два століття таким вимогам відповідали лише 
козацькі паланки та деякі адміністративно-територіальні одиниці, запропоновані 
представниками національних урядів періоду Української революції, які 
намагалися відірватися від імперського устрою, проте так і не були реалізовані. 

Ключові слова: Катеринославська губернія, Донецько-Криворізька 
радянська республіка, Дніпропетровська область, адміністративно-
територіальний устрій, територіальна політика, адміністративно-територіальна 
одиниця, національне районування, повіт, округ, район. 

 

Тлеуш В. М. Трансформация административно-территориального 
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Квалификационная научная работа на правах рукописи. 
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.01 «История Украины». – Запорожский национальный 
университет, Запорожье, 2019. 

Впервые в историографии предметом специального комплексного 
исследования стала трансформация административно-территориального 
устройства Екатеринославщины-Днепропетровщины в течение 1802–1939 годов. 
В ходе исследования определены изменения внешних и внутренних 
территориальных границ Екатеринославщины-Днепропетровщины, выявлены 
особенности имплементации административно-территориальных реформ в крае 
периода Российской империи, Временного правительства, Центральной Рады, 
Гетманата, Директории, белогвардейского движения, советской власти. 
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что как Российская 
империя, так и советское государство использовали реформы административно-
территориального устройства как средство унификации, бюрократизации, 
интеграции и денационализации Екатеринославщины-Днепропетровщины, а не 
как средство удовлетворения национальных, региональных и местных 
потребностей. За последние два века таким требованиям отвечали только 
казацкие паланки и некоторые административно-территориальные единицы, 
предложенные представителями национальных правительств периода 
Украинской революции, которые пытались оторваться от имперского 
устройства, однако так и не были реализованы. 

Ключевые слова: Екатеринославская губерния, Донецко-Криворожская 
советская республика, Днепропетровская область, административно-
территориальное устройство, территориальная политика, административно-
территориальная единица, национальное районирование, уезд, округ, район. 
 

Тleush V. М. Transformation of the Administrative-Territorial System of 
Katerynoslav-Dnipropetrovsk region (1802–1939). – Qualifying scientific work on 
the rights of manuscript.  

Dissertation for obtaining the degree of Candidate of Historical Sciences in the 
specialty 07.00.01 «History of Ukraine». – Zaporizhzhia National University, 
Zaporizhzhia, 2019. 

For the first time in historiography the subject of a special complex study 
became the transformation of the administrative-territorial structure of Katerynoslav–
Dnipropetrovsk region during 1802–1939. Analysis of the historiographic works make 
it possible to conclude that for various aspects of the history of administrative-
territorial transformations on Ukrainian lands during the last quarter of the XVIII – the 
first third of the XXth century and some aspects of the implementation of territorial 
reforms and the functioning of local authorities and self-government on the lands of 
Katerynoslav-Dnipropetrovsk has being studied for two centuries in historical 
literature. Despite the qualitative and quantitative increase of works in this area since 
the end of the XXth century, today there is no synthetic work that would allow to trace 
the transformation of the administrative-territorial system of Katerynoslav-
Dnipropetrovsk during the XIX – the first third of the XXth century, which is why it 
became an object of this dissertation. 

The changes of external and internal territorial boundaries of Katerynoslav–
Dnipropetrovsk region in 1802–1939 are determined in the dissertation. The 
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peculiarities of the implementation of administrative-territorial reforms in the territory 
of Katerynoslav–Dnipropetrovsk region during the period of the Russian Empire, the 
Russian Provisional Government, the Central Council of Ukraine, the Hetmanate, the 
Directory, the White movement, and Soviet power were identified. 

The paper notes that with the accession of Southern Ukrainian lands at the end 
of the XVIIIth century, only in 1802 the Russian government, trying to stabilize the 
management model, managed to create gubernia on the territory of the former 
Zaporizhzhia liberties, similar to the Russian in the management form – 
Katerynoslavska. Despite the creation of a traditional territorial division for the 
Russian Empire, the stability of the territorial structure of the Katerynoslav gubernia 
was achieved at the end of the XIXth century. 

During the Ukrainian Revolution of 1917–1921 Katerynoslav Province was in 
the midst of social upheaval and a permanent process of changing power, which 
entailed permanent administrative and territorial changes. Each of the governments 
identified the place of the strategically important and economically attractive 
Katerynoslav gubernia in the territorial structure of their state formations. 

With the establishment of Soviet power in Katerynoslav region, experiments in 
the field of reforming the administrative-territorial system began. Due to constant 
territorial changes by the beginning of 1922, the territory of the imperial Katerynoslav 
gubernia was among the three gubernias: Katerynoslav, Donetsk and Zaporizhzhia. 
After the entry of the UkrSSR into the USSR, a gradual administrative reform was 
carried out in Ukraine, the purpose of which was to determine the optimal size of the 
administrative-territorial units for economic management. Unlike the imperial policy 
of zoning, the Soviet authorities tended to shred the administrative-territorial division, 
which became an effective instrument of power under the command-and-
administrative system. During the 1920–1930s, Katerynoslav-Dnipropetrovsk region 
suffered the greatest number of administrative-territorial changes that affected both 
external and internal boundaries. As a result of many years of experiments in the field 
of administrative-territorial reform, at the end of the 1930’s, four oblasts appeared on 
the map of the former Katerynoslav gubernia: Stalin, Voloshylovgrad, Dnipropetrovsk 
and Zaporizhzhia, which, with the exception of some changes, existed until today. 

The study leads to the conclusion that both the Russian Empire and the Soviet 
state used the reforms of the administrative and territorial system as a means of 
unification, bureaucratization, integration and denationalization of Katerynoslav–
Dnipropetrovsk, and not as a means of satisfying national, regional and local needs. 
Over the past two centuries, only the Cossack «palanky», and some administrative-
territorial units, which were proposed by representatives of national governments 
during the period of the Ukrainian Revolution, who tried to break away from the 
imperial system, met these requirements, however, they have not been implemented. 

The practical significance of the study is that its results can be used in further 
studies on the history of South-Eastern Ukraine, the history of the administrative-
territorial structure of the Russian Empire, the Soviet Union, Ukraine, and in works and 
lectures on the history of Ukraine, historical regional studies. 

Key words: Katerynoslav gubernia, Donets-Kryvyi Rig Soviet Republic, 
Dnipropetrovsk oblast, administrative-territorial system, territorial policy, 
administrative-territorial unit, national zoning, povit, okruh, district. 
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