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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Україна перебуває в процесі становлення як 

самостійна держава, яка прагне долучитися до єдиного європейського 

простору. Реалізація цього завдання неможлива без приєднання України до 

єдиної транспортної системи європейських країн. Сухопутні шляхи сполучення 

України – це складна транспортна інфраструктура, яка потребує 

модернізаційних змін технологічного та управлінського характеру. Вони є 

інструментом досягнення соціальних, економічних, культурних, 

зовнішньополітичних цілей, які забезпечують підвищення якості життя людей. 

Тому надзвичайно важливим є вивчення досвіду окремих регіонів країни в цій 

галузі. 

Останнім часом виникла необхідність у вивченні історичного розвитку 

шляхів сполучення, оскільки сьогодні дорожнє господарство України шукає 

шляхи виходу з кризи, оптимальні варіанти щодо державного або приватного 

будівництва і ремонту сухопутних шляхів. Децентралізація державного 

управління обумовлює можливість передачі частини дорожнього господарства 

об’єднаним територіальним громадам. Подібний досвід мала Таврійська 

губернія, яка входила до складу Російської імперії в другій половині ХІХ ст., 

коли земства отримали право обслуговувати та будувати сухопутні шляхи 

сполучення. 

Територіально Таврійська губернія розміщувалась як на материковій, так 

і на півострівній частині, які мають розглядатись у нерозривному 

взаємозв’язку. Через анексію Криму Російською Федерацією питання, пов’язані 

з Кримським півостровом, є особливо актуальними для української 

історіографії. При цьому для українських науковців значно звужені можливості 

опрацьовувати архівні фонди Державного архіву Автономної Республіки Крим, 

тому використані авторкою джерела означеної архівної установи посилюють 

цінність цього дослідження. 

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

Дисертаційне дослідження виконувалось як складова комплексної теми 

кафедри історії та філософії Бердянського державного педагогічного 

університету «Південна Україна XVIII ст. – першої половини XX ст.» (номер 

державної реєстрації 0118U05183). 

Об’єктом дослідження є історія розвитку сухопутних шляхів сполучення 

Таврійської губернії (1864–1914 рр.). 

Предметом дослідження є трансформація мережі сухопутних шляхів 

сполучення Таврійської губернії 60-х рр. ХІХ ст. – до початку Першої світової 

війни, а саме зміни особливостей державної політики у сфері будівництва 

шляхів сполучення, модернізаційні перетворення та ін. 

Хронологічні рамки дослідження визначаються періодом з 1864 – по 

1914 рр. Нижня хронологічна межа окреслюється початком запровадження 

земської реформи, яка, модернізувавши систему місцевого самоврядування, 

суттєво вплинула на практику будівництва та утримання доріг у регіоні. Верхня 
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хронологічна межа – 1914 р. – пов’язана з початком Першої світової війни, в 

ході якої в регіоні був запроваджений військовий стан, припинено масове 

будівництво сухопутних шляхів сполучення і суттєво змінена спрямованість 

пасажиропотоків, товаропотоків цими шляхами. 

Територіальні межі дослідження охоплюють територію Таврійської 

губернії, яка до початку 1918 р. у своєму складі мала вісім повітів і два 

градоначальства: Керч-Єнікальське і Севастопольське. За сучасним 

адміністративно-територіальним поділом це територія частин Запорізької, 

Херсонської областей та Автономної Республіки Крим. 

Мета і завдання дослідження. Враховуючи наукове, теоретичне і 

практичне значення теми та перспективи її подальшої розробки, спираючись 

значною мірою на власноруч віднайдені та опрацьовані документи та 

матеріали, залучивши наукові праці українських і зарубіжних авторів, авторка 

поставила за мету здійснити наукову реконструкцію історичного розвитку 

сухопутних шляхів сполучення Таврійської губернії та їх інфраструктури в 

1864–1914 рр. як єдиної мережі. 

Відповідно до поставленої мети окреслено такі завдання: 

• з’ясувати стан наукової розробки теми дослідження; 

• актуалізувати джерельну базу дослідження; 

• проаналізувати політику російського уряду щодо будівництва та 

експлуатації сухопутних шляхів сполучення; 

• дослідити специфіку регіонального будівництва сухопутних 

комунікацій; 

• відтворити аспекти повсякденного життя пасажирів та візників як 

вагомої складової функціонування сухопутних шляхів сполучення; 

• визначити особливості будівництва залізничної мережі та її вплив на 

розвиток Таврійської губернії; 

• розкрити значення інфраструктури сухопутних шляхів сполучення 

регіону та її вплив на ефективність функціонування мережі. 

У ході проведеного дослідження одержано результати, які мають 

наукову новизну, а саме: 

Вперше: 

• предметом спеціального комплексного дослідження стала історія 

розвитку сухопутних шляхів сполучення Таврійської губернії в 1864–1914 рр. 

як єдиної мережі;  

• проаналізовано основні складові формування концепції дорожнього 

будівництва, зі створенням системи управління, підготовки кадрів та розвитком 

інфраструктури; 

• виокремлено етапи, які пройшли сухопутні шляхи сполучення 

Таврійської губернії в процесі становлення як єдиної мережі. 

Отримали подальшого розвитку: 

• введення до наукового обігу комплексів архівних джерел, що 

стосуються історії розвитку мережі сухопутних комунікацій;  

• вивчення впровадження залізничного транспорту та будівництва доріг 
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та шосе в Таврійській губернії в означений період; 

• дослідження повсякденного життя візників та пасажирів, 

модернізаційні зміни транспортних засобів та їх вплив на розвиток мережі 

сухопутних шляхів сполучення;  

• визначення ролі інфраструктури як складової транспортної мережі та її 

значення в процесі функціонування і забезпечення безпечного і комфортного 

переміщення сухопутними комунікаціями. 

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що 

систематизовані в дисертаційному дослідженні матеріали можуть бути 

використані при підготовці нових праць з історії України, регіональної історії 

та історії окремих міст, при підготовці праць історико-краєзнавчого та науково-

популярного характеру, розробці спецкурсів та в лекційній роботі. 

Особистий внесок здобувача. Положення дисертації, узагальнення, 

висновки здобуті дисертанткою самостійно і є свідченням розв’язання наукової 

проблеми. Всі публікації авторки одноосібні. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати та зміст роботи 

обговорено на засіданнях кафедри історії та філософії Бердянського 

державного педагогічного університету. 

Положення й результати дослідження знайшли відображення в 

публікаціях і доповідях на таких наукових конференціях: Другій всеукраїнській 

науковій конференції «Досягнення соціально-гуманітарних наук в сучасній 

Україні» (Дніпропетровськ, 2012), Всеукраїнській науковій конференції 

«Історія Степової України ХVІІ – ХХ століття» (Запоріжжя, 2012), Першій 

всеукраїнській науково-практичній конференції «Придніпровські соціально-

гуманітарні читання» (Бердянськ, 2012), Четвертих Новицьких читаннях 

(Запоріжжя, 2012), Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні 

проблеми та шляхи їх вирішення в науці, транспорті, виробництві та освіті 

2012» (Одеса, 2012), Всеукраїнській науковій конференції «Історія Степової 

України ХVІІ – ХХ століття» (Запоріжжя, 2013), Х Міжнародній науково-

практичній конференції «Державна етнонаціональна політика: правовий та 

культурологічний аспекти в умовах Півдня України» (Запоріжжя, 2013), П’ятих 

Новицьких читаннях (Запоріжжя, 2013), Науково-практичній конференції 

«Humanities and socio-economics science in there a of globalization and 

universalization» (Будапешт, 2013), Всеукраїнській науковій конференції 

«Історія Степової України ХVІІ – ХХ століття» (Запоріжжя, 2014), Восьмих 

Новицьких читаннях (Запоріжжя, 2016), XІІ Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Державна етнонаціональна політика: правовий та 

культурологічний аспекти в умовах Півдня України» (Запоріжжя, 2017), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні наукові дослідження 

представників суспільних наук – прогрес майбутнього» (Львів, 2019). 

Публікації. Результати дослідження викладені у 12 публікаціях авторки. 

Серед них 7 статей у фахових виданнях (у т. ч. 3 статті у виданнях, що 

індексуються в міжнародній наукометричній базі «Index Copernicus»), 1 стаття 

– у зарубіжному виданні. 
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Структура дисертації відповідає поставленій меті та завданням і 

складається з переліку умовних скорочень, вступу, чотирьох розділів, висновків 

до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел та 

літератури (388 позицій), 9 додатків. Обсяг основного тексту становить 192 

сторінки, загальний обсяг дисертації – 245 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано вибір теми дисертації та її актуальність, 

відображено зв’язок з науковими програмами, планами, темами, визначено 

об’єкт і предмет дослідження з хронологічними та територіальними межами, 

сформована мета та окреслені завдання, вказана наукова новизна, практичне 

значення, засвідчено апробацію результатів дослідження й публікацій, наведено 

дані про структуру роботи. 

У першому розділі «Історіографія, джерельна база та методологія 

дослідження», який складається з двох підрозділів, здійснено історіографічний 

аналіз літератури з теми, схарактеризовано та систематизовано комплекс 

використаних джерел, визначене методологічне підґрунтя дослідження. 

У підрозділі 1.1. «Історіографія дослідження» проаналізовані наукові 

роботи, які були використанні у нашому дослідженні, класифіковано за 

проблемно-хронологічним принципом і поділено на чотири тематичні 

напрямки. Виділені тематичні групи висвітлюють стан вивчення мережі шляхів 

сполучення в конкретний історичний період. Залучений історіографічний 

доробок можна поділити на такі напрямки: 1) роботи, які стосуються розвитку 

шосе, ґрунтових доріг; 2) праці, які висвітлюють будівництво та 

функціонування залізниць; 3) література з історії розвитку інфраструктури 

шляхів сполучення; 4) узагальнюючі праці, які стосуються історії транспортної 

мережі в цілому. 

Наукові дослідження, що віднесені нами до першого тематичного 

напрямку, є не досить представницькими. Обмежена кількість наукових праць 

пов’язана з тим, що в другій половині ХІХ ст. в Російській імперії починається 

стрімке будівництво залізничних доріг, тож шосейні та ґрунтові дороги 

відіграють допоміжну роль у будівництві та облаштуванні залізничної мережі, 

тому і їх значення відходить на другий план. До таких робіт, які розкривають 

особливості будівництва і функціонування шосейних доріг варто віднести праці 

П. Семенова-Тян-Шанського1, В. Кондаракі2. Автори подають опис природно-

 
1 Живописная Россия. Т. 5. : Малороссия и Новороссия. Ч. II. Бессарабская, Херсонская, 

Екатеринославская и Таврическая губернии / Под редакцией П.П. Семенова. СПб. : 

Товарищество М.О. Вольф, 1898. 298 с.; Семенов-Тян-Шанский П.П. Географическо 

статистический словарь Российской империи. / Сост. Имп. рус. геогр. о-ва действ. чл. О-ва 

П. Семенов, при содействии действ. чл. В. Зверинского и Л. Майкова. Т. 5. СПб., 1885. 1003 с. 
2 Кондораки В.Х. Универсальное описание Крыма. Ч. 1. Николаев: Типография 

В.М. Краевского, 1873. 246 с. 
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географічних особливостей Таврійської губернії, які мали безпосередній вплив 

на будівництво шляхів сполучення. 

Певний прорив відбувся в 60 – 90-х рр. XIX ст., коли науковці почали 

приділяти увагу шосейним дорогам місцевого значення. Ця думка знайшла 

відображення в роботах інженера Є. Головачова3. Автор, наголошуючи на 

значенні місцевих доріг, висунув твердження, що держава кожного року несе 

непотрібні витрати від того, що її дороги знаходяться в неналежному стані. 

Значення праці А.  Гельфера4 полягає в тому, що автор вперше серед фахівців-

дорожників досить детально дослідив роль і місце шосейних доріг в 

транспортній мережі країни. Поява за часів незалежності праць А. Мальгіна5, 

А. Непомнящого6 сприяла зацікавленості дослідників транспортними 

комунікаціями, але увагу вони звертали на Кримський півострів. Науковий 

доробок Д. Аверіної-Лугової7, С. Каннунікова8 сприяв висвітленню такого 

сюжету, як історія повсякденності візників та подорожніх. 

Найбільш представницьким є другий тематичний напрямок, він 

представлений працями, які висвітлюють будівництво та функціонування 

залізниць. Перші публікації стосовно розвитку залізничного транспорту 

вийшли друком лише наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. Це роботи 

В. Верховського9, О. Головачова10, які зробили початкову спробу узагальнити 

історію залізничного транспорту Росії. Питання появи приватних організацій, 

які перебрали на себе ініціативу в будівництві залізниць, постає в праці 

П. Спаського11. Починаючи з 30-х рр. ХХ ст., простежується зниження 

зацікавленості науковців проблемами розвитку залізничного транспорту. Але 

заслуговує уваги науковий доробок В. Образцова12. Він був прихильником 

комплексного вивчення розвитку мережі всіх видів транспорту, виявлення їх 

взаємозв’язку та взаємозалежності. Автор першим розглядав залізничні станції 

як об’єкт дорожньо-транспортної інфраструктури. 

Період 60-х рр. ХХ ст. став переломним у дослідженні історії 

залізничного транспорту, саме в цей період з’являється низка дисертаційних 

 
3 Головачев Е. О современном значении существующей в России сети шоссейных дорог. 

СПб., 1873. 23 с. 
4 Очерк развития дорожного и мостостроительного дела в ведомстве путей сообщения в пяти 

томах. Т. 1 / Сост. А. Гельфер. СПб. 1911. 91 с. 
5 Мальгин А.В. Русская Ривьера. Симферополь: СОНАТ, 2004. 352 с. 
6 Непомнящий А.А. Записки путешественников и путеводители в развитии исторического 

краеведенья Крыма (последняя треть ХVIII - начало ХХ столетия). Киев, 1999. 212 с. 
7 Аверіна-Лугова Д.Ю. Крим наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття: міська 

повсякденність : дис. канд. іст. наук : 07.00.01. Сімферополь. 2009. 282 арк.  
8 Канунников С.В. Отечественные легковые автомобили. 1896–2000 гг. М., 2013. 511 с. 
9 Верховский В.М. Краткий исторический очерк начала и распространения железных дорог в 

России по 1897 г. включительно. СПб.: Тип. МПС, 1898. Т.1.1898. 591+59 с. 
10 Головачев А. А. История железнодорожного дела в России. СПб., 1881. 404 с. 
11 История торговли и промышленности в России. Т. II. Вып. VII. Пути сообщения / Под ред. 

П.К. Спасского. СПб., 1913. 126 с 
12 Образцов В.Н. Станции и узлы. Москва: Трансжелдориздат, 1938. 492 с. 
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досліджень, монографій. Насамперед, це праці Є. Бєлінського13, 

О. Соловйової14, в яких дослідники назвали промисловий переворот 60– 

70- х рр. ХІХ ст., який відбився на економічному становищі українських земель, 

основним стимулом до розвитку залізничного транспорту. 

Одним з перших звернув увагу на історію залізничного транспорту в 

Україні В. Ангелейко15, дещо пізніше з’явилось дисертаційне дослідження 

С. Кульчицького16. В своїх роботах автори наголошували, що стрімкий 

розвиток вугільної галузі сприяв будівництву залізниць. 

Сучасний період у розвитку української історіографії характеризується 

появою нових досліджень, яким притаманне використання репрезентативної 

джерельної бази та висвітлення різних аспектів розвитку залізничної мережі. До 

знакових праць належать дослідження С. Богатчук17, О. Шаригіної18, 

О. Коновалова19, А. Журавльової20. 

Третій тематичний напрямок, що присвячений питанню розвитку 

інфраструктури шляхів сполучення, представлений досить обмеженою 

кількістю робіт. Окремі аспекти теми висвітлюється фрагментарно, оскільки 

інфраструктура (поштові станції, трактирні заклади, готелі тощо) розглядалась 

як елемент системи комунікацій, торгівлі та культурного життя регіону. Але до 

цього часу відсутні дослідження узагальнюючого характеру. Певні відомості 

про становлення поштового зв’язку та його вплив на мережу сухопутних 

комунікацій висвітлено в праці О. Вігільова21. Сучасні дослідження з історії 

 
13 Белинский Е.Ф. Формирование железнодорожного пролетариата на Украине во второй 

половине ХIХ в.: автореф. дис. канд. ист. наук. Киев. 1965. 16 с.  
14 Соловьева А.М. Железнодорожный транспорт России во второй половине ХIХ в. М.: 

«Наука», 1975. 309 с. 
15 Ангелейко В.І. Залізниці України в 1865-1965 рр. Нариси з історії техніки та 

природознавства. К., 1962. С. 3-16. 
16 Кульчицкий С.В. Развитие железнодорожного транспорта на Украине в дореволюционный 

период: авторефер. дис. на соиск. уч. степени канд. эк. наук АН УССР. К., 1963. 18 с. 
17 Богатчук  С.С. Залізничний транспорт України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 

(Соціально-економічний аспект): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: 

спец. 07.00.01 «Історія України». Київ. 2000. 18 с. 
18 Шаригіна О.А. Історія виникнення і розвитку залізничного та морського транспорту на 

Півдні України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття): монографія. Херсон: 

видавництво ХДМІ, 2009. 260 с. 
19 Коновалов О.Л. Історична роль будівництва залізничної і трамвайної мереж у 

господарській системі Херсонської і Таврійської губернії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.): 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України». 

Дніпропетровськ, 2011. 20 с. 
20 Журавльова А.О. Формування мережі залізничного транспорту в Південній Україні, її 

вплив на урбанізаційні процеси та розвиток торгівлі (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України». 

Одеса, 2011. 14 с. 
21 Вигилев А.Н. История отечественной почты. Часть 1. М.: «Связь», 1977. 160 с. 
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поштового зв’язку представлені працями В. Мухіна22, І. Міронової23, 

О. Федорченка24.  

До четвертого тематичного напрямку увійшли узагальнюючі праці, які 

торкаються питань історії транспортної мережі України та окремих регіонів, 

праці з теорії та історії транспорту (В. Герамі25, В. Константінова26, 

Г. Турченко27). Інтерес викликає дослідження Т. Щепанської28, яке присвячене 

маловивченому пласту традиційної культури – комплексу уявлень та практик 

щодо переміщення населення. 

У підрозділі 1.2. «Джерела та методологія дослідження» 

схарактеризовано та класифіковано основні види джерел, які було використано 

в дисертаційному дослідженні та розкрито концептуальні засади наукової 

роботи. 

Актуалізовану джерельну базу з історії сухопутних шляхів сполучення 

Таврійської губернії поділено на неопубліковані та опубліковані джерела. 

Залучені джерела були виявлені в архівних установах та рукописних відділах 

бібліотек України: Державному архіві Автономної Республіки Крим, 

Державному архіві міста Севастополя, Державному архіві Одеської області, 

Державному архіві Херсонської області, Інституті рукопису Національної 

бібліотеки України ім. В. Вернадського та Центральному державному 

історичному архіві України, м. Київ. 

Досить інформативними є джерела, які містяться в Державному архіві 

Автономної Республіки Крим (м. Сімферополь). Враховуючи те, що 

Сімферополь був адміністративним центром Таврійської губернії, залучення 

матеріалів цього архіву є вкрай необхідним. На особливу увагу заслуговує фонд 

«Канцелярія Таврійського губернатора, м. Сімферополь Таврійської губернії» 

(Ф. 26), в якому містяться документи, що розкривають особливості будівництва 

та функціонування мережі сухопутних шляхів сполучення досліджуваного 

регіону. 

Додають повноти нашому дослідженню документи, зібрані у сховищах 

Центрального державного історичного архіву України в місті Києві. Вони 

 
22 Від гінця до інтернету: нариси з історії української пошти / В.Г. Мухін, В.М. Мороз, 

П.А. Дюков та ін. ; під ред. В.Г. Мухіна. К., 2002. 328 c.  
23 Міронова І.С. Поштові і поштово-телеграфні установи на півдні України в системі зв’язку 

російської держави (друга половина 17-го – початок 20-го ст.): монографія. Миколаїв : Вид-

во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. 564 с. 
24 Федорченко О.В. Розвиток поштового зв’язку в Таврійській і Херсонській губерніях 

наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: дисертація на здобуття наукового ступеня канд. іст. 

наук: 07.00.01 «історія України». Херсон, 2011. 387 с. 
25 Герами В.Д., Колик А.В. Управление транспортными системами. Транспортное 

обеспечение логистики. М.: «Высшая школа экономики», 2017. 438 с. 
26 Константінова В.М. Урбанізація: південноукраїнський вимір (1861–1904 роки). Запоріжжя: 

АА Тандем, 2010. 596 с. 
27 Турченко Ф.Г., Турченко Г.Ф. Південна Україна: модернізація, світова війна, революція 

(Кінець ХІХ ст. – 1921 р.): історичні нариси. К.: Ґенеза, 2003. 352 с. 
28 Щепанская Т.Б. Культура дороги в русской мифоритуальной традиции ХІХ - ХХ вв. М.: 

Индрик, 2003. 528 с. 
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представлені фондом «Київський округ шляхів сполучення» (Ф. 692), в 

підпорядкування якого входили шосейні дороги Таврійської губернії 

досліджуваного нами періоду. Документи містять статистичний матеріал щодо 

будівництва і ремонту доріг. Залучення саме цього джерельного масиву, 

дозволило розкрити технічний аспект досліджуваної нами проблематики. 

Не менш вагоме значення в дослідженні відводиться опублікованим 

джерелам, які були виявлені під час бібліографічної евристики в ряді 

бібліотечних установ України. Комплекс опублікованих джерел досить 

показовий і представлений видовим розмаїттям: документальні джерела, 

статистичні матеріали, довідкові видання, періодична преса, наративні, 

зображальні джерела. 

У цьому підрозділі було сформовано концептуальні підходи наукової 

роботи. Засадничим підходом для нашого дослідження був обраний мережевий 

підхід. Принцип «мережі» передбачає об’єднання різноманітних елементів, що 

раніше існували окремо або ізольовано, в єдину структуру взаємопов'язаних 

складових.  

У дослідженні були також застосовані цивілізаційний, модернізаційний, 

регіональний, комплексний та інтегральний підходи. Використано принципи 

історизму, об’єктивності, багатофакторності, системності та комплексності, 

термінологічний принцип. Залучено загальнонаукові методи: аналіз і синтез, 

індукції та дедукції, структурно-системний метод, метод класифікації; 

використано спеціально-історичні методи: історіографії та джерелознавчого 

дослідження; міждисциплінарні методи: статистичний та картографічний. 

Залучення комплексу принципів та методів дозволило розкрити особливості 

розвитку сухопутних шляхів сполучення в Таврійській губернії в 1864–1914 рр. 

Другий розділ – «Розвиток та функціонування ґрунтових і шосейних 

доріг Таврійської губернії» – складається з трьох підрозділів та присвячений 

одній зі складових мережі сухопутних шляхів сполучення – ґрунтовим дорогам 

та шосе, які були основою розвитку комунікацій губернії, саме від їх 

розгалуженості та стану залежало соціально-економічне становище регіону, 

його культурні зв’язки, мобільність та можливість задоволення потреб 

населення. 

У підрозділі 2.1. «Політика Міністерства шляхів сполучення щодо 

будівництва і функціонування ґрунтових доріг та шосе» розкрито основні 

прояви державної політики у сфері розбудови сухопутних комунікацій. 

Через інертність державної політики Російської імперії щодо змін в 

інфраструктурі країни, процес розбудови транспортної системи відбувався 

надзвичайно повільно. Російська імперія взагалі не мала розвиненої мережі 

сухопутних шляхів сполучення. Встановлено, що стан доріг Таврійської 

губернії в 50-х рр. ХІХ ст. був вкрай незадовільним. 

Чинниками щодо пришвидшення будівництва доріг у напрямку 

Кримського півострова стали події Східної (Кримської) війни, використання 

монаршими особами рекреаційних можливостей регіону та облаштування 

літньої резиденції в Лівадії. Земська реформа спонукала чиновників на місцях 
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звертати увагу на проблеми дорожнього господарства території, яка 

знаходилася у їх управлінні. 

Державна політика щодо розвитку ґрунтових доріг та шосе зводилася до 

зміни та оновлення законодавчої бази, яка регулювала механізми будівництва 

та введення в експлуатацію побудованих шляхів. Але в цілому вона мала 

неоднозначний характер. Не було чіткого і цілеспрямованого підходу щодо 

реалізації актуальних проектів. Постійні коливання у питанні підпорядкування 

доріг – то їх передача під керівництво земств, то повернення до повноважень 

міністерства – позитивно не позначалися на стані дорожнього господарства. 

Довгий час специфічною особливістю будівництва ґрунтових та шосейних 

доріг було те, що дорогу не розглядали як самостійний об’єкт, на який 

покладено ряд функцій, а сприймали як допоміжну складову у функціонуванні 

залізниці, портів. Починаючи з 90-х років ХІХ ст. було переглянуто роль і 

значення шосе та ґрунтових доріг, що сприяло розвитку та формуванню 

транспортної мережі. 

У підрозділі 2.2. «Будівництво ґрунтових і шосейних доріг Таврійської 

губернії» розкрито особливості будівництва і функціонування мережі ґрунтових 

доріг та шосе в означеному регіоні. 

У межах досліджуваного періоду виокремлено три етапи у процесі 

будівництва шосе та облаштування ґрунтових доріг. Перший етап припадає на 

60–70-ті рр. ХІХ ст. і характеризується систематизацією та облаштуванням 

наявних доріг, спробами земств керувати транспортним господарством 

губернії, початком будівництва доріг, які були пов’язані з відкриттям Лозово-

Севастопольської залізниці. Другий етап хронологічно окреслений 80–90 рр. 

ХІХ ст. – цей період характеризується інтенсивним будівництвом і 

вдосконаленням шосе та доріг. Сухопутні комунікації в цей час 

підпорядковувалися Міністерству шляхів сполучення. Третій етап 

розпочинається з початком ХХ ст. і триває до 1914 р. Саме в цей період 

продовжується формування мережі сухопутних комунікацій, до роботи 

залучаються кваліфіковані кадри, дороги знову переходять в підпорядкування 

Таврійського губернського земства. 

У пошуках оптимальних варіантів для будівництва та утримання 

шосейних доріг Таврійської губернії, уряд винайшов практику постійної зміни 

відповідальної установи, тож дороги передавались від Міністерства шляхів 

сполучення до органів місцевого самоврядування і навпаки. Водночас, 

будівництво доріг на Кримському півострові проходило значно швидшими 

темпами ніж на материковій частині губернії, що було пов’язано зі 

стратегічним значенням шляхів, зацікавленістю підприємців, які здійснювали 

на території Криму підприємницьку діяльність та мали тут власні маєтки. В 

цілому на початок ХХ ст. в Таврійській губернії була сформована розвинена 

мережа сухопутних комунікацій. 

У підрозділі 2.3. «Повсякденне життя візників та пасажирів» розкрито 

особливості здійснення візничого промислу візниками, статус подорожнього, 
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модернізаційні зміни, які відбулися з транспортними засобами та їх вплив на 

розбудову мережі сухопутних шляхів сполучення. 

У суспільстві побутувала думка, що візники – це селяни, які займалися 

візничим промислом. У всіх правилах візничого промислу, без винятку, 

зазначалося, що до заняття приватним візництвом допускали представників 

усіх станів населення, віком не молодше 18 років. Серед візників існували 

власні гільдії. Традиційно візники поділялися на «Іванів» (надавали дешеві 

послуги маючи одного коня, жорсткі, часто брудні екіпажі), «голубчиків» 

(екіпажі, яких були запряжені парою коней і були більш зручними) та 

«лихачів» (мали комфортабельні екіпажі). Окремо стояла група ломових 

візників, які займалися перевезенням вантажів. Робочий день візника 

розпочинався о 8-й ранку і тривав 16–19 годин на добу. Деякі візники 

працювали лише вночі, без вихідних. 

Частіше всього візники жили у своїх слободах, які знаходилися в 

безпосередній близькості до важливих сухопутних шляхів сполучень. Більшу 

частину заробітку віддавали господарю, окремо сплачували за ночівлю, 

зіпсовану упряж та ремонт екіпажів. Існували стоянки для візників, які 

знаходилися переважно біля залізничних вокзалів, адміністративних установ, 

портів та магазинів. 

Особливе місце в повсякденному житті візника належало трактиру, він 

слугував для відпочинку як самого візника, так і його коней. В реальному 

житті, безперечно, передусім подорожні та візники відчували на собі всі 

незручності сухопутних шляхів сполучення. Статус подорожнього був 

неоднозначним і залежав від мети подорожі. 

Не останню роль в повсякденному життя подорожніх та візників 

займають транспортні засоби. На дорогах Таврійської губернії можливо було 

зустріти різного штибу екіпажі, які демонстрували соціальний статус 

подорожнього. 

Певну монополію візника у 90-х рр. ХІХ ст. на дорогах імперії та 

Таврійської губернії похитнула поява автомобілів, але їх висока вартість не 

привела до занепаду візничого промислу.  

Третій розділ – «Розбудова залізничної мережі Таврійської губернії» – 

складається з двох підрозділів, в яких висвітлюються передумови появи та 

складності впровадження залізничного будівництва в Таврійській губернії. 

Підрозділ 3.1. «Будівництво Лозово-Севастопольської залізниці», 

зауважено, що потужний промисловий розвиток Півдня України спричинив 

пошук нових ефективних та дешевших способів перевезення. Впровадження 

нових транспортних засобів проходило в жорсткій боротьбі із 

землевласниками, власниками поштових трактів та суден. За умов жорсткої 

конкуренції розпочиналося будівництво залізничної мережі. Пріоритетним 

напрямком в будівництві залізниці стало сполучення Криму з центральними 

губерніями Російської імперії. 

Залізнична мережа пройшла три хвилі свого становлення. Перша хвиля 

припадає на 60–70-ті рр. ХІХ ст. і починається з обговорення реалізації 
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масштабного проекту будівництва Лозово-Севастопольської залізниці, її 

будівництво пов’язано з іменем П. Губоніна. Друга хвиля будівництва припадає 

на кінець 90-х рр. ХІХ ст. та характеризується прагненням втілити в життя 

проекти інженерів та приватних осіб: М. Гаріна-Михайлівського, Р. Фон-

Гартмана, Г. Ушкова, С. Чаєва та інших. В цей період залізниця з’являється в 

Феодосії, Бердянську, Керчі, що сприяло розвитку цих міст-портів. Міста 

тривалий час виборювали право на проведення залізниці на їх територіях. Третя 

хвиля будівництва припадає на переддень Першої світової війни. Залізниця 

з’являється в м. Євпаторії, і вже майже вся територія губернії вкрита 

залізничною мережею. 

Підрозділ 3.2. «Кадрова політика залізничної галузі в регіоні» розкриває 

особливості забезпечення залізниці кваліфікованими кадрами. 

Стрімке залізничне будівництво потребувало і кваліфікованої робочої 

сили. Це створювало певні труднощі, адже лише третина залучених робітників, 

яка працювала в залізничних майстернях та депо, мала необхідну кваліфікацію. 

Основні будівельні операції здійснювалися вручну. Виник певний дисбаланс у 

залізничних спеціальностях. Тому гострою стала потреба у відкритті 

навчальних закладів, які готували б висококваліфіковані кадри для роботи на 

залізницях. 

У 70-х рр. XIX ст. в Російській імперії починають відкриватися технічні 

залізничні училища, які частково задовольнили потреби залізниць у 

кваліфікованих робітниках. Вони готували переважно машиністів паротягів, їх 

помічників та шляхових майстрів. У 1896 р. було відкрито залізничне училище 

в м. Севастополі, випускники якого здобували спеціальність залізничних 

техніків-будівельників. 

Від популярності залізничного транспорту, безпеки та комфортності 

пересування по залізниці, тарифної політики та економічного значення 

проходження рейкового шляху по певній території залежала кадрова політика 

залізниці. Для її успішної реалізації на початку ХХ століття створювали різного 

рівня навчальні заклади, які виконували функцію підготовки кадрів для 

залізниці. 

Четвертий розділ – «Інфраструктура шляхів сполучення Таврійської 

губернії» – складається з трьох підрозділів та висвітлює особливості 

будівництва інфраструктурних об’єктів, які доповнюють мережу сухопутних 

шляхів сполучення. Питання інфраструктури є менш дослідженим в 

історіографії, тому висвітлення його є логічним. 

Підрозділ 4.1. «Технічні дорожні засоби та споруди» присвячено 

транспортним дорожнім об’єктам, що забезпечують безпеку пересування 

сухопутними шляхами сполучення. 

Обов’язковою складоваю розвитку і функціонування сухопутних шляхів 

сполучення є добре розвинута транспортна інфраструктура. Дорожні споруди є 

конструктивними елементами дороги. Вони поділяються на штучні споруди 

(мости, шляхопроводи, естакади, труби, тунелі), захисні (снігозахисні 

лісонасадження, постійні снігозахисні огорожі, пристрої для захисту доріг від 
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снігової лавини та обвалів), елементи облаштування доріг (зупинки та 

майданчики для пасажирів, місця для відпочинку, фонтани, колодязі тощо). 

Переважна більшість технічних споруд планується і будується під час 

будівництва доріг та залізниці. 

Найбільш розповсюдженими штучними технічними спорудами були 

тунелі та мости. Поява тунелів у гірській місцевості Криму пов’язана з 

прокладанням залізничної лінії Лозова-Севастополь. 

Помітне місце в дорожній інфраструктурі відводилося дорожнім знакам. 

Найчастіше в дорожній інфраструктурі для означення відстані та дороги 

використовували верстові стовпи, так з’явилося поняття «верствовий шлях». 

Технічні засоби транспортної інфраструктури виконували завдання по 

забезпеченню безпечного проїзду, безперебійної роботи залізниці та доставки 

кореспонденції й вантажів у всі частини Таврійської губернії. 

У підрозділі 4.2. «Заклади трактирного промислу» проаналізовано 

інфраструктурні об’єкти, що забезпечували комфорт і безпеку подорожніх та 

візників. 

До закладів трактирного промислу з відданням в оренду покоїв ми 

відносимо готелі, постоялі двори, заїжджі будинки, корчми, а також мебльовані 

кімнати та подвір’я. До закладів трактирного промислу без віддання в оренду 

кімнат для відпочинку подорожніх відносимо трактири та ресторани, що 

здійснювали торгівлю алкогольними напоями.  

Розвиток шляхів сполучення вимагав розбудови додаткових закладів 

інфраструктури для ефективного функціонування транспортної системи та 

зручності пасажирів. Передусім потреба виникала в будівництві готелів, 

ресторанів, трактирів, кафе-ресторанів та харчевень, які швидко ставали 

складовими компонентами мережі шляхів сполучення. 

Зі збільшенням руху населення виникала потреба у загальнодоступних 

готелях, які були в приватній або державній власності. Готель був для 

мандрівника тимчасовим місцем помешкання. Керівництву міст було 

запропоновано звернути увагу на будівництво таких готелів, які сприяли б 

створенню комфортних умов для відвідувачів населеного пункту, а також 

розвитку міського господарства і поліпшенню місцевого добробуту. 

У другій половині XIX ст. удосконалювалася законодавча система, що 

регламентувала функціонування трактирних закладів. У Таврійській губернії з 

розвитком транспортної системи збільшувалась чисельність населення і 

відбувався постійний притік подорожніх, що сприяло відкриттю нових 

трактирних закладів. Найбільш розвиненим трактирний промисел був у 

великих містах (Сімферополі, Севастополі, Керчі) та курортних (Євпаторії і 

Ялті). Ялтинський і Феодосійський повіти лідирували за кількістю закладів 

трактирного промислу. 

Підрозділ 4.3. «Поштові та залізничні станції» демонструє особливості 

функціонування поштових та залізничних станцій, які слугували об’єктами 

технічної підтримки транспортних засобів та забезпечували комфорт і безпеку 
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подорожніх, та були економічним, культурним осередком території, на якій 

вони розміщувалися. 

Вагоме місце в інфраструктурі сухопутних шляхів сполучення 

відводилось поштовій станції. Формування мережі поштових установ значною 

мірою залежало від наявності та розгалуженості мережі шляхів сполучення. 

Потреба модернізації поштових станцій була пов’язана зі збільшенням 

транспортного потоку, старі приміщення не відповідали потребам часу. 

Відкриття кожної нової поштової станції регулювалося також і на 

місцевому рівні. Зовнішній вигляд поштових станцій залежав від архітектурної 

моди та з часом змінювався. Але в більшості випадків станції були одноманітні 

й сірі. 

У 80-х рр. ХІХ ст. в Російській імперії діяли такі види поштових станцій: 

казенні, вільні та земські.  

Загальна кількість поштових станцій у межах Таврійської губернії 

зростала в порівнянні із загальними показниками країни. Поштова станція 

слугувала не лише місцем технічного обслуговування екіпажів та очікування й 

перепочинку, а й місцем обміну інформації, була культурним осередком у 

середовищі осіб, чия діяльність була пов’язана з транспортними комунікаціями. 

З розвитком залізничного будівництва і появою залізничної колії, 

обов’язковим атрибутом у залізничній інфраструктурі була залізнична станція. 

У перші роки будівництва пропускній спроможності станцій не надавали 

великого значення, оскільки масштаби руху були незначними. Залізничні 

станції за своїм призначенням і основним характером роботи, що виконувалася, 

розподілялися на: пасажирські, вантажні, сортувальні, дільничні, проміжні. 

Налагоджена інфраструктура залізниць забезпечувала стабільну роботу 

залізниці та надавала робочі місця. Будівлі залізничних вокзалів, які зводили за 

прототипом палаців, стали візитівками та окрасами населених пунктів. Об’єкти 

інфраструктури перетворювалися на громадські простори та сприяли 

економічному зростанню окремих населених пунктів. 

 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

Головним результатом дисертаційного дослідження стало комплексне 

вивчення історії розвитку сухопутних шляхів сполучення Таврійської губернії в 

1864 – 1914 рр. як єдиної мережі. 

Аналіз історіографічного доробку дозволяє зробити висновок про те, що 

історія сухопутних шляхів сполучення в більшій мірі зводилося до вивчення 

історії залізничної мережі, тому найбільш представницьким є історіографічний 

доробок, який стосується появи і функціонування залізничного транспорту. 

Особливістю праць, що стосуються розвитку шосе та ґрунтових доріг є те, що 

більшість з них належать інженерам, а не професійним історикам та більшою 

мірою висвітлюють розбудову дорожнього господарства півострівної, а не 

материкової частини губернії. Історіографічний доробок, який висвітлює 

будівництво і значення транспортної інфраструктури, має фрагментарний 

характер та повною мірою не відображає означену проблематику. Проте на 
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сьогодні не існує праці, яка б дозволила висвітлити особливості розвитку 

сухопутних шляхів сполучення Таврійської губернії в 1864–1914 рр. 

Використання у дослідженні різних видів історичних джерел сприяло 

більш повному розкриттю поставлених завдань та всебічному дослідженню 

проблеми. Актуалізована джерельна база включає в себе неопубліковані та 

опубліковані джерела. Неопубліковані джерела представлені фондовими 

зібраннями 6 архівних установ України. Опубліковані джерела були 

класифіковані на такі види: документальні джерела (законодавчі акти, 

матеріали комісій, звітні матеріали, матеріали офіційного діловодства, 

постанови, інструкції, проекти, правила візничого промислу); статистичні 

матеріали; довідкові видання; періодична преса; наративні, які представлені 

джерелами особистого походження (подорожні нотатки, щоденники); 

зображальні джерела (мапи). 

Державна політика у сфері будівництва сухопутних шляхів сполучення не 

мала чіткої стратегії при тому, що законодавча база існувала. Специфічною 

особливістю було те, що дороги будували для обслуговування функціонування 

певних галузей, а не як окремий об’єкт. Земська реформа відіграла роль 

каталізатора змін на місцях, де представники місцевого самоврядування 

проявляли ініціативу та шукали шляхи позитивних змін у транспортному 

господарстві. Але на ряду з тим, частими були випадки, коли земства не могли 

утримувати дороги та не мали кваліфікованих робітників. Неоднозначною була 

політика щодо обслуговування та експлуатації доріг, які то передавали на 

баланс земств, то знову повертали в регіональні округи шляхів сполучення. 

Пошук оптимального варіанту утримання характерний для всього 

досліджуваного періоду. 

Аналіз особливостей будівництва доріг у Таврійській губернії 

досліджуваного нами періоду дозволив виокремити три етапи цього процесу. 

На першому етапі (60–70-ті рр. ХІХ ст.) дороги перебували в досить 

незадовільному стані, рух по них залежав від погодних умов та інших 

природних факторів. Земства були зацікавлені у будівництві доріг і активно 

долучались до їх утримання. У більшості випадків населення не чинило 

спротиву у відчуженні землі, бо вбачало для себе вигоду від появи 

транспортних комунікацій у своїй місцевості та можливість отримати певні 

кошти за надану землю. Цей період ознаменувався дослідженням стану, 

уніфікацією та ремонтом наявних доріг, а також початком будівництва нових. У 

цей час новостворені земські установи здійснили перші спроби контролювати 

транспортну сферу та шукати шляхи покращення її стану, було розпочато 

будівництво доріг, які мали стати під’їзними шляхами до залізничних станцій 

та портів. Другий етап припадає на 80 – 90-ті рр. ХІХ ст. і пов’язаний з 

передачею доріг до Київського округу шляхів сполучення. У цей період 

відбулося будівництво більшості шосе в півострівній частині губернії, а саме: 

Сімферополь-Феодосійського, Яйлинського, Ісарського, Нижнє-Алупського, 

Ялта-Бахчисарайського, Судак-Феодосійського. Третій період припадає на 

початок ХХ століття і триває до 1914 року. У цей час кваліфікованими 
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робітниками будуються шосе і ремонтуються наявні дороги, відкриваються 

дорожні застави. Спостерігається практика лобіювання приватних інтересів при 

проектуванні та будівництві доріг. Ці обставини призводять до відставання 

розбудови сухопутних шляхів сполучення материкової частини губернії в 

порівнянні з півострівною. Водночас, на початок ХХ століття сухопутні шляхи 

сполучення губернії виділились в розвинену окрему транспортну мережу. 

Особливе місце в наданні транспортних послуг належало візникам, які 

об’єднувалися у групи, мали свою градацію, яка була прописана на рівні 

законодавства. Керувалися вони «Правилами візничого промислу», їхній побут 

та життя підпорядковувалися певним вимогам, які стосувалися зовнішнього 

вигляду та форми одягу, розпорядку дня, місця ночівлі та відпочинку. Статус 

подорожнього мав менш регламентовані вимоги і залежав від статків та мети 

подорожі, хоча обидві сторони надання та отримання подорожніх послуг були 

зацікавленні в розвитку сухопутних комунікацій, адже це впливало на комфорт, 

безпеку та тривалість поїздки. На дорогах Таврійської губернії можна було 

простежити еволюційні зміни транспортних засобів. Звичний диліжанс, карету, 

тарантас, фаетон, дрожки, ландо поступово замінили велосипеди, омнібуси та 

автомобілі. Всі ці модернізаційні заходи сприяли збільшенню пасажиропотоків 

та робили подорож мандрівника більш мобільною та комфортною, але візничий 

промисел не втратив своєї актуальності в перевезенні пасажирів. 

Становлення та розбудова залізничної мережі Таврійської губернії мало 

певні труднощі, існував ряд проектів, що не знайшли підтримки. Процес 

будівництва залізниці мав кілька етапів. Перший етап припадає на 60–70-ті рр. 

ХІХ ст. і характеризується полемікою щодо вибору найбільш оптимального 

варіанту. В цей період відбувається будівництво Лозово-Севастопольської 

залізниці, яка з’єднала губернію з іншими регіонами, покращивши її соціально-

економічне становище. Залізничне будівництво в Таврійській губернії 

ускладнювалося специфічними ландшафтними характеристиками території, які 

уповільнювали процес будівництва, змушували вести постійний пошук 

вигідних і зручних шляхів будівництва, особливі складнощі виникали при 

будівництві залізниці в гірській місцевості. Масове будівництво залізниць 

припадає на 80–90-ті рр. ХІХ ст. і характеризується появою залізничних колій у 

містах-портах губернії та участь у реалізації проектів відомих людей, що 

сприяло збільшенню товарообігу. Третій етап хронологічно припадає на 

початок ХХ ст. і триває до 1914 р. Він характеризується появою залізничних 

колій у віддалених регіонах губернії, які стають частиною єдиної мережі 

сухопутних шляхів сполучення. На початку ХХ століття залізниці стали 

державною власністю, що зумовило зміну в тарифно-ціновій політиці. Саме з 

цього часу залізничний транспорт набуває популярності. Залізничний 

транспорт сприяв розвитку економіки регіону, інші види транспорту не могли 

конкурувати у швидкості доставки та вантажоперевезенні. Залізничний 

транспорт став пріоритетним видом у перевезенні пасажирів. 

Розвиток залізничної мережі вимагав збільшення кількості 

кваліфікованих робітників. Для реалізації цього завдання було відкрито в 
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губернії Севастопольське технічне залізничне училище, що здійснювало 

підготовку спеціалістів для залізничної мережі. Державна політика в кадровому 

питанні ґрунтувалася на територіальному принципі та створенні цілих династій 

залізничників, для реалізації цих принципів впроваджувалася спрощена 

процедура вступу до навчальних закладів та система надання пільг. 

Питання будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів було 

важливим аспектом у функціонуванні мережі сухопутних шляхів сполучення. 

Більш вагоме значення відводилося залізничним станціям та поштовим 

станціям, що було закономірним, позаяк залізнична мережа перебувала на піку 

свого розвитку, а поштова станція також була важливим елементом в 

поштовому відомстві. Технічні споруди відігравали важливе значення для 

забезпечення безперервного і безпечного руху, але підлягали постійним 

руйнаціям та впливам погодних катаклізмів, що спонукало шукати нових більш 

надійних матеріалів та конструкцій для будівництва мостів і тунелів. Поява 

дорожніх знаків сприяла забезпеченню безпеки на дорогах та збільшенню 

поінформованості всіх учасників дорожнього руху. Заклади трактирного 

промислу також відносяться до інфраструктурних об’єктів мережі шляхів 

сполучення, вони представлені видовим різноманіттям та забезпечують 

комфорт візникам та подорожнім. З розвитком мережі шляхів сполучення 

кількість закладів збільшилася, густота їх розміщення припадає на міста-порти 

Таврійської губернії.  

Вивчення історії трансформації мережі сухопутних шляхів сполучення 

Таврійської губернії (1864–1914 рр.) в контексті особливостей державної 

політики у сфері будівництва шляхів сполучення та модернізаційних 

перетворень відкривають перспективу включення в дослідження водних шляхів 

сполучення, а також проведення комплексного дослідження з історії розвитку 

шляхів сполучення Південної України. 
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педагогічний університет, Запорізький національний університет, Бердянськ-

Запоріжжя, 2019. 

У дисертаційному дослідженні здійснено дослідження особливостей 

розвитку сухопутних шляхів сполучення Таврійської губернії в 1864–1914 рр. В 

роботі був використаний мережевий підхід як основоположний принцип, який 

дозволив проаналізувати формування та розвиток сухопутних комунікацій 

губернії. 

Розглянуто основні чинники формування концептуальних засад розвитку 

дорожньої мережі, особливості управлінської системи на державному та 

місцевому рівні, провадження кадрової політики для забезпечення 

функціонування сухопутних комунікацій, особливості розвитку транспортних 

засобів та розвитку інфраструктурних і технічних об’єктів. 

Дослідження показало, що сухопутні шляхи сполучення – це складний 

мережевий механізм, для успішного функціонування якого потрібне постійне 

удосконалення та кваліфіковане кадрове забезпечення, державна стратегія та 

підтримка приватного капіталу. Від розвиненості та облаштованості 

транспортних комунікацій залежить соціально-економічний, культурно-

освітній, комунікаційний розвиток регіону. 

Ключові слова: сухопутні шляхи сполучення, шосе, залізничне 

будівництво, мережевий підхід, Таврійська губернія. 

 

АННОТАЦИЯ 

Золотарь Л.Н. Развитие сухопутных путей сообщения Таврической 

губернии в 1864–1914 гг. – Квалификационная научная работа на правах 

рукописи. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.01 «История Украины». – Бердянский государственный 

педагогический университет, Запорожский национальный университет, 

Бердянск-Запорожье, 2019. 

В диссертационном исследовании осуществлено исследование 

особенностей развития сухопутных путей сообщения Таврической губернии в 

1864–1914 гг. В работе был использован сетевой подход как 

основополагающий принцип, который позволил проанализировать 

формирование и развитие сухопутных коммуникаций губернии. 

Рассмотрены основные факторы формирования концептуальных 

принципов развития дорожной сети, особенности управленческой системы на 

государственном и местном уровне, осуществление кадровой политики для 

обеспечения функционирования сухопутных коммуникаций, особенности 
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развития транспортных средств и развития инфраструктурных и технических 

объектов. 

Исследование показало, что сухопутные пути сообщения – это сложный 

сетевой механизм, для успешного функционирования которого нужно 

постоянное усовершенствование и квалифицированное кадровое обеспечение, 

государственная стратегия и поддержка частного капитала. От развития и 

обустройства транспортных коммуникаций зависит социально-экономическое, 

культурно-образовательное, коммуникационное развитие региона. 

Ключевые слова: сухопутные пути сообщения, шоссе, железнодорожное 

строительство, сетевой подход, Таврическая губерния. 

 

SUMMARY 

Zolotar L.M. Development of the land communication routes of Taurida 

Governorate in 1864–1914 years – Qualifying scientific work retaining 

manuscript rights. 

Dissertation for the degree of the candidate of historical sciences in specialty 

07.00.01 «History of Ukraine» – Berdiansk State Pedagogical University, 

Zaporizhzhia National University, Berdiansk-Zaporizhzhia, 2019. 

In the research of the dissertation, research on features of development of the 

land communication routes of Taurida Governorate in 1864–1914 years has been 

conducted. In the work, networking approach has been used as a fundamental  

principle which rendered to analyse the formation and development of the lands 

communication means of the Governorate. 

State policies in area of land communication routes building did not have a 

clear strategy but there was a legislative framework. It was a specific feature that the 

roads were built for maintaining of functioning of certain industries but not as 

individual objects. Zemstvo reform became a catalyst for changes in transport system 

on the ground where the representatives of local government took the initiative and 

searched for the ways of positive changes in transport facilities. The whole period 

researched is characterized with the search for the optimum option for maintaining. 

Analysis of features of building roads in Taurida Governorate during the period 

researched allowed us to distinguish three stages of these process. During that time 

qualified workers continued building of the new main roads and maintaining of the 

existing ones. By the beginning of the XX century land communication routes were 

separated into developed transportation network. 

Formation and development of railroad network of Taurida Governorate had 

certain difficulties, there were a few projects which didn’t find support. Process of 

railroad construction took place in several stages. Rail transport contributed to the 

economic development of the region, other means of transport could not compete 

with the railroad in terms of delivery speed of rail freight. Railroad transport became 

the priority means of transport in passenger transportation. 

Simultaneously transportation infrastructure of land communication routes was 

developed and improved, processes of constructing and maintaining of technical 

construction and facilities were modernized.  
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Research has shown that land communication routes is a complicated 

networking mechanism, for appropriate functioning of which, continuous 

improvement and qualified staffing is needed, as well as state strategy and support 

from private persons. Social-economic, cultural-educational and communicational 

development of the region depends on infrastructure and facilities development of 

transformational communication means. 

Key words: land communication routes, main road, railroad construction, 

networking approach, Taurida Governorate. 
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