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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність  теми  зумовлена  передусім  недостатнім  рівнем  вивченості
особливостей періоду існування військових поселень на землях сучасної України та
їх наслідків для подальшого соціально-економічного розвитку територій. Крім того,
віднесення матеріальних об’єктів інфраструктури поселень, які збереглися дотепер,
до  культурної  спадщини України,  використання  їх  у  розвитку  туристичної  галузі
неможливе через брак інформації. Термін «інфраструктура» вживається в дисертації
у  первинному,  історичному  значенні  військової  інфраструктури  як  системи
стаціонарних  і  нестаціонарних  об'єктів  певної  території  для  забезпечення,
розміщення, навчання, розгортання військ.

Військові  поселення  Російської  імперії  першої  половини  XIX  ст.  стали
основою для формування нової господарчої бази армії за рахунок тотальних змін у
соціокультурному ландшафті  тих територій,  де  вони розташовувались.  Створення
інфраструктури по суті було першим досвідом планового регіонального державного
будівництва  та  найбільш  затратною  статтею  економіки  досліджуваного
територіального  утворення.  Залучення  значної  кількості  місцевих  мешканців  до
будівельних робіт з одного боку відволікало їх від основних сільськогосподарських
занять, але водночас надавало нових знань та компетенції, змінюючи ментальність
населення великих територій.

Дослідження  порушеної  проблеми  дозволило  оцінити  вплив  об’єктів
будівництва  й  благоустрою  на  розвиток  територій  розташування,  проаналізувати
кількісний  та  якісний  склад  об’єктів  інфраструктури,  оцінити  її  ефективність,
розкрити  особливості  процесу  будівництва  в  поселених  округах.  З  огляду  на
уніфікованість  військових  поселень,  дослідження  проблеми  на  рівні  окремого
регіону  дозволить  глибше  зрозуміти  особливості  реалізації  інфраструктурних
перетворень в інших округах, що розташовувались на території сучасної України.

Зв’язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами,  темами. Тема
дисертаційного дослідження узгоджена з планом науково-дослідної роботи кафедри
історії  та  культури  України  ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький  державний
педагогічний  університет  імені  Григорія  Сковороди»  та  підготовлена  в  межах
науково-дослідної  теми  «Суспільно-політичні  трансформації  в  Україні  ХІХ  –
початку ХХІ ст.» (номер державної реєстрації 0118U003849).

Мета  дослідження  полягає  у  з’ясуванні  принципів  планування  і  забудови,
динаміки  розвитку  інфраструктури  військового  поселення  кавалерії  на  території
Слобідсько-Української  (Харківської)  губернії  у  період  з  1817до  1864  рр.  у
правовому, фінансовому та ресурсному вимірах.

Досягнення  окресленої  мети  передбачає  вирішення  таких  дослідницьких
завдань:

 проаналізувати  стан  наукової  розробки,  джерельну  базу  та  визначити
методологічну основу дослідження;

 виявити  вплив  організації  військових  поселень  на  традиційну  поселену
мережу та систему територіального розселення; 

 визначити  принципи  планування  та  забудови  нових  і  перепланування
існуючих населених пунктів;
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 проаналізувати  кількісний  і  якісний  склад  інфраструктури  військового
поселення на різних етапах його існування;

 простежити  хід  формування  законодавчої  та  нормативної  бази  будівництва
об’єктів інфраструктури;

 встановити зміни системи управління будівництвом інфраструктури в часі;
 проаналізувати  принципи  та  об’єми  фінансування  будівництва  об’єктів

інфраструктури;
 з’ясувати  склад  робочої  сили та  вплив її  кваліфікаційних характеристик  на

якість будівництва;
 простежити  динаміку  будівництва  й  виявити  основні  етапи  створення

інфраструктури військового поселення;
 виявити  вплив  зміни  інфраструктури  військового  поселення  на  подальший

розвиток територій.
Об’єктом дисертаційного  дослідження  є  військове  поселення  кавалерії  на

території Слобідсько-Української (Харківської) губернії в першій половині XIX ст. 
Предметом  дослідження  є  нормативно-правові,  фінансові,  управлінські

складники становлення і розвитку інфраструктури військового поселення кавалерії
на території Слобідсько-Української (Харківської) губернії в період з 1817 до 1864
рр. та його вплив на подальший розвиток територій.

Хронологічні межі дисертаційного дослідження охоплюють час від створення
військового поселення в 1817 р. до його законодавчої ліквідації в 1857 р., а також
включають  період  поступового  реформування  до  01.01.1865  р.,  коли  військові
будинки та особовий склад будівельної частини поселень були передані до інших
відомств.

Територіальні  межі  дисертаційного  дослідження  охоплюють  частину
Харківської  (до  1835  року  –  Слобідсько-Української)  губернії  у  межах  кордонів
округу  військового  поселення  кавалерії. Наразі  це  територія  частково  Донецької,
Луганської та Харківської областей.

Методи  дослідження.  Методологічну  основу  дослідження  склали  базові
принципи історичного  пізнання:  історизм,  об’єктивність,  системний,  соціальний і
регіональний підходи, науковий плюралізм. Обрані загальнонаукові та спеціально-
історичні методи дозволили в повній мірі розкрити обрану для вивчення проблему
та  вирішити  поставлені  дослідницькі  завдання,  а  також  окреслити  суть
використаних  в  роботі  понять,  зокрема  терміну  «інфраструктура»  в  значенні
«система стаціонарних і нестаціонарних об'єктів певної території для забезпечення,
розміщення,  навчання,  розгортання  військ»,  яке  в  історії  військового  поселення
втратило ознаки ідеально-типового поняття та набуло нових якостей у соціально-
територіальному вимірі. 

Методом  історіографічного  аналізу  й  синтезу  здійснено  критичний  розгляд
стану дослідження поставленої наукової проблеми, ступеня її вивчення сучасними
дослідниками та їх внеску в розробку певних аспектів. 

Для  виявлення  складових  процесу  створення  інфраструктури  як  елементів
системної цілісності та їх специфічних якостей, визначення зв’язків, взаємовпливів
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між собою, був застосований універсальний інструмент пізнавальної  діяльності  –
системний метод.

Історико-генетичний метод  застосовано для виявлення передумов створення
інфраструктури військових поселень.

Для розгляду проблемних питань системи розселення, планування й забудови
населених  місць  використовувались  поняття  й  окремі  інструменти  суміжних
наукових дисціплин,  як  соціально-економічна  географія,  містобудування  й  історія
архітектури.  Метод  історико-картографічного  візуального  аналізу  дозволив
встановити особливості створення нової системи розселення. Кількісний метод дав
можливість  оцінити  наслідки  її  формування.  Методом  архітектурно-стильового
аналізу  підтверджено  приналежність  об’єктів  до  архітектурного  напрямку  –
класицизму.

Матриця даних,  створена на основі  вивчення значного обсягу статистичних
джерел щодо комплексу забудови  кожного  населеного  пункту протягом існування
поселення,  дозволила  встановити  уніфікованість  переліків  інфраструктури  та  за
допомогою історико-типологічного  методу  згрупувати  об’єкти за  функціональним
призначенням.  Методом  математичної  обробки  даних  матриці  побудувано
інтегральні динамічні ряди показників кількості  збудованих об’єктів за роками та
округами  в  графічному  додатку  та  проаналізовано  динаміку  будівництва  на  їх
підставі.

Методом  типологізації  проаналізовано  законодавчу  базу  будівництва
інфраструктури. Віднайдені документи докодифікаційного періоду (1817–1832 рр.)
систематизовано за умовними групами застосування.

Структурно-функціональний  метод  використано  для  вивчення  системи
управління будівництвом інфраструктури у військових поселеннях, виявлення всіх її
елементів  та  взаємозв’язків  між  ними.  Метод  статистичного  аналізу  був
застосований для спостережень над особливостями фінансування будівництва.

Історико-діахронний  та  історико-синхронний  методи  дозволили  здійснити
періодизацію процесу. Робота побудована за проблемно-хронологічним принципом. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що у вітчизняній і
зарубіжній історіографії обрана тема не розглядалася у запропонованому ракурсі, а
саме:  вперше  здійснено  комплексний  аналіз  процесу  створення  і  розвитку
інфраструктури військових поселень кавалерії на території Слобідсько-Української
(Харківської) губернії у 1817–1864 рр.

У дисертаційному дослідженні вперше: 
- виявлено  і  систематизовано  інформацію  про  всі  населені  пункти

Слобідської  України,  що увійшли до складу військового  поселення  на зазначеній
території; 

- доведено,  що  створення  інфраструктури  військових  поселень  було
пов’язане  зі  зміною  системи  територіального  розселення  частини  Харківської
губернії;

- встановлено  уніфікований  перелік  основних  об’єктів  інфраструктури
військового поселення та подано їх загальну характеристику;
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- систематизовано  й  структуровано  законодавчу  базу  будівельних  і
містобудівних перетворень у військовому поселенні;

- простежено  динаміку  будівництва  та  запропоновано  періодизацію
процесу створення й розвитку інфраструктури;

- виявлено  та  опубліковано  великий обсяг  картографічного  матеріалу  й
архітектурної графіки з обраної теми 

Удосконалено  та  поглиблено  відомості  щодо системи  управління
будівництвом  у  військовому  поселенні,  його  фінансування,  регіональних
особливостей  суспільно-політичних  трансформацій  у  цій  сфері  першої  половини
ХIХ ст. 

Набуло  подальшого  розвитку  дослідження джерельної  бази  військових
поселень Харківщини першої половини ХIХ ст. 

Практичне  значення  отриманих  результатів  дисертаційного  дослідження
полягає  в тому,  що  його  результати  можуть  бути  використані  при  підготовці
наукових праць з історії України, історії архітектури та містобудування, підручників
і  навчальних  посібників  для  студентів  вищих  і  середніх  спеціальних  навчальних
закладів,  створенні  узагальнюючих  праць  з  історії  військових  поселень  першої
половини ХІХ ст. Ураховуючи, що деякі будівлі й споруди, зведені в часи військових
поселень,  збереглися  й  мають  статус  пам’яток  історії  та  архітектури,  результати
дослідження можуть бути використані для створення історичних довідок у складі
науково-проєктної документації щодо реставрації об’єктів та для розробки історико-
архітектурних  опорних  планів  у  складі  генеральних  планів  населених  пунктів.
Матеріал дисертації може бути корисним для розвитку пізнавального туризму.

Особистий  внесок  здобувача полягає  в  постановці  наукової  проблеми  та
самостійному її  вирішенні.  Наукові  результати,  викладені  у  дисертаційній  роботі,
здобуті автором самостійно. Усі публікації в наукових фахових збірниках і доповідях
на конференціях є одноосібними.

Апробація результатів дисертації. Основні положення й висновки дисертації
обговорено на розширених засіданнях кафедри історії  та  культури України ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький  державний  педагогічний  університет  імені  Григорія
Сковороди».  Загальну  концепцію  дослідження  відображено  в  доповідях  і
повідомленнях на 5 наукових конференціях всеукраїнського та регіонального рівня:
III  Міжнародній  науково-практичній  конференції  молодих  учених
«Пам’яткоохоронні  традиції  Слобожанщини»  (м.  Харків,  28–29  жовтня  2012  р.);
Всеукраїнській  науковій  конференції  «Музей  у  глобальному  світі:  інновації  та
збереження  традицій»  (м.  Харків,  18  квітня  2014  р.);  Всеукраїнській  науковій
конференції  молодих учених,  аспірантів  і  студентів  «Історичний досвід  і  сучасні
тенденції  розвитку  архітектури,  дизайну,  містобудування  та  образотворчого
мистецтва» (м. Полтава, 19–21 травня 2014 р.); Всеукраїнській науково-практичній
конференції  «Охорона  культурної  спадщини  в  Україні:  аспекти  соціокультурної
взаємодії»  (м.  Київ,  5–6  червня  2014  р.);  73-й  науково-технічній  конференції
Харківського національного університету будівництва та архітектури (м. Харків, 6-7
лютого 2018 р.).
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Публікації. Основні положення та висновки дисертаційної роботи відображені
у  13  публікаціях,  зокрема  1  –  у  зарубіжному  науковому  фаховому  виданні,  яке
внесене  до  міжнародної  наукометричної  бази,  5  –  у  наукових  фахових  виданнях
України,  7  –  у  наукових  виданнях,  що  додатково  відображають  результати
дослідження.

Структура та обсяг дисертації обумовлені окресленою метою й завданнями
дослідження.  Дисертація  складається  зі  вступу,  трьох  розділів  (9  підрозділів),
висновків,  списку  використаних  джерел  і  літератури  (449  найменувань  на  48
сторінках)  та  додатків  (2  позиції  на  5  сторінках  та  31  позиція  на  154  сторінках
окремого тому). Повний обсяг дисертації становить 246 сторінок, основна частина –
175 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У  вступі обґрунтовано актуальність теми, вказано на її зв’язок із науковими
програмами,  визначено  предмет,  об’єкт,  хронологічні  та  територіальні  межі
дослідження, сформульовано мету й завдання, визначено наукову новизну дисертації
та  практичне  значення  отриманих  результатів,  подано  інформацію  про  наукову
апробацію дослідження.

Перший  розділ «Історіографія,  джерела  та  методологічні  засади
дослідження» складається з трьох взаємопов’язаних підрозділів, у яких висвітлено
стан  наукового  вивчення  теми,  проаналізовано  джерельну  базу  дослідження,
окреслено його методологічні засади. 

У першому підрозділі 1.1. «Історіографія проблеми» подано історіографічний
аналіз досліджуваної теми й зазначено, що історія військових поселень пов’язана з
більш широкою проблематикою імперіології та мілітарної історії, які розробляються
як вітчизняними так і зарубіжними вченими1.

1 Скрипник А. Ю.  Діяльність  губернських  квартирних  комісій  по  забезпеченню  розташування
регулярних  військ  у  південно-західних  губерніях  Російської  імперії  (1800–1860  рр.)  Вісник
Кам’янець-Подільського  національного  університету  імені  Івана  Огієнка.  Історичні  науки
/редкол.: А. Г. Філінюк (відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І.
Огієнка, 2014. Вип. 7: На пошану акад. П. Т. Тронька. С. 278–288;  Скрипник А. Ю. Особливості
квартирування російських військ на території Правобережної України в першій половині ХІХ ст.
Наукові  записки  Тернопільського   національного  педагогічного  університету  імені  Володимира
Гнатюка. Серія: Історія.  / за заг. ред. проф. І. С. Зуляка. (зб. вкл. до міжн. наукометричної бази
РИНЦ SCIENCE INDEX). Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. Вип. 2. Ч. 1. С. 30–37;
Скрипник А. Ю.  Російський  військовий  чинник  у  суспільно  політичному  та  економічному
розвитку Правобережної України (1792 1865 pp.) / Наук. ред. О.‒  П. Реєнт. Мін-во освіти і науки
України;  HAH  України.  Ін-т  історії  України;  Кам'янець-Поділ.  нац.  ун-т  ім.  Івана  Огієнка.
Кам'янець-Подільський:  Видавець  ФОП  Зволейко Д. Г.,  2016.  612  с.;  Скрипник А. Ю.  Участь
населення  Правобережної  України  у  розбудові  військової  інфраструктури  та  постачанні
продовольчих і матеріальних ресурсів до Криму (1799–1855 рр.).  Наш Крим=Our Crimea=Bizim
Qirimimiz: зб. ст. / ред. кол. Г. Папакін (голова); за ред. Д. Гордієнка та В. Корнієнка. Київ. 2016.
Вип. ІІ. C. 76–83; Гуржій О. І., Орлик В. М. Оподаткування сільського населення України (XVIII –
середина ХІХ ст.).  Черкаси: Ант, 2011. 196 с.; Гуржій О. І., Реєнт О. П., Палій А. М. Війна 1812
року:  український контекст.  Київ:  Ін-т історії  України,  2012. 154 с.;  Орлик В. М. Питні  збори в
українських губерніях Російської імперії у першій чверті ХІХ ст. Проблеми історії України ХІХ –
початку  ХХ  ст.: зб.  наук.  пр.  Київ:  Ін-т  історії  України,  2005.  Вип. IX.  332 с.;  Орлик В. М.
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До питань будівництва інфраструктури зверталися, як історики ХІХ – початку
ХХ  ст.,  так  і  сучасні  дослідники.  В  радянській  історіографії  досліджувана  тема
майже не розроблялася.

Питання  створення  інфраструктури,  як  комплексу  об’єктів  та  споруд,
досліджували  представники  російської  історіографії  імперської  доби.  Аналізу
господарсько-економічних  складових  військовопоселеної  системи,  зокрема
інфраструктурі військових поселень, були присвячені праці М. І. Богдановича,2 який
вважав  військові  поселення  шкідливим починанням,  називаючи  зовнішній  вигляд
селищ «витонченою декорацією». Однак, він перший з’ясовує порядок фінансування
будівельних  робіт,  характеризує  щорічний  документ  «Предположение  о
производстве  строений»  на  наступний  рік,  дає  коротку  характеристику  складу
робочої  сили та  її  кількості,  зупиняється  на  видах  заробітної  плати  у  військових
поселеннях. П. К. Щебальський3 уперше пояснює мету тотальної перебудови старих
селищ та сіл для нових цілей економічного розвитку військових поселень. Найбільш
ґрунтовним внеском в історіографію військових поселень на початковому етапі  її
розвитку стала робота А. М. Петрова4.  Вперше на підставі  вивчення оригінальних
документів  дослідник  відзначав  позитивні  зміни  у  благоустрої  селищ,  такі  як
правильне  планування,  чистота,  зразкова  забудова,  наявність  хороших  доріг,
широкий  функціональний  набір  об'єктів  будівництва.  Але,  з  іншого  боку,  зміни
призвели, на думку А. М. Петрова, до здорожчення будівництва, залучення великої
кількості нижніх чинів армії як дешевої робочої сили, низька якість будівель, які не
відповідали  традиційному  побутові  населення,  дрібна  регламентація  управління,
великі  витрати  селян  на  ремонт  будівель5.  Історичні  дослідження  розвитку

Податкова політика уряду Російської  імперії  в кінці  XVIII – середині  XIX ст.:  автореф.  дис.  на
здобуття  наук.  ступеня  д-ра  істор.  наук:  спец.  07.00.01  Історія  України.  Київ,  2008.  36 с.;
Лапин В. В. Армия империи – империя в армии: организация и комплектование Вооруженных сил
России в XVI – начале XX вв. Ab Imperio. 2001. № 4. С. 109–140; Лапин В. В. Солдаты имперской
армии на окраинах империи.  Военно-мобилизационная  деятельность государства и российское
общество в XVIII – XX веках: сб. ст. Тамбов: изд-во ТГТУ, 2008. С. 36–42; Пчелинцев С. В. Пути
решения  жилищной проблемы военнослужащих:  взгляд из прошлого.  Отечественные записки.
2002. № 8. –  Режим доступу: http://magazines.russ.ru/oz/ 2002/8/2002_08_51.html (дата звернення:
25.08.  2020 р.);  Пчелинцев С. В.  Квартирное  довольствие  офицеров.  Военно-исторический
журнал. 2003. № 9. С. 29–32;  Субботина (Яковлева) Л. Е. Идеи строительства полковых слобод в
XVIII  веке.  Катанаевские  чтения:  материалы  Шестой  Всероссийской  научно-практической
конференции  /  отв.  ред.  О. В. Гефнер,  М. А. Жигунова,  Н. А. Томилов. Омск,  2006.  С. 21–23;
Субботина (Яковлева) Л. Е. Русский солдат на военном посте в период царствования Александра I.
Армия и общество в Российской истории XVIII – ХХ вв.:  сб. тр. междунар. заочной науч. конф.
Тамбов, 2007. С. 72–77; Хоскинг Дж. Россия: народ и империя (1552-1917). Смоленск: Русич, 2001.
С. 152;  Новая  имперская  история  Северной  Евразии.  Часть 2:  Балансирование  имперской
ситуации: XVIII – XX вв. / под ред. И. Герасимова. Казань: Ab Imperio, 2017. С. 169–173.
2Богданович М. И. История царствования императора Александра I  и России в его время: в 6 т.
Санкт-Петербург:  Тип.  Ф. Сущинского,  1871.  Т. 5.  С. 343–367;  Богданович М. И.  История
царствования  императора  Александра I  и  России  в  его  время:  в  6  т.  Санкт-Петербург:  Тип.
Ф. Сущинского, 1871. Т. 6. С. 113–145.
3Щебальский П. К. Военные поселения и граф Аракчеев. Русский вестник. 1871. № 10. С. 485–536.
4Петров А. Н. Устройство и управление военных поселений в России.  Граф Аракчеев и военные
поселения 1809-1831. Санкт - Петербург: Изд-во «Русской старины», 1871. С. 85–251.
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інженерних  військ  О. І. Савельєва6 безпосередньо  стосувалися  розвитку
інфраструктури військових  поселень  у  період  після  1826 року,  який багато  хто  з
дослідників  не  вважали  власне  часом  існування  поселень.  Автор  зупиняється  на
устрої  Корпусу  інженерів  військових  поселень,  підкреслює існування  паралельно
двох  незалежних  одне  від  одного  інженерних  відомств  у  складі  Військового
міністерства.  П. П. Карцов7 уперше  озвучив  необхідність  вивчення  такого
історичного явища як військові поселення з позицій історизму та об'єктивності. Він
детально  зупиняється  на  устрої  Новгородських  військових  поселень,  малює
структуру управління, в тому числі й будівництвом. Звертає увагу на те, що відмова
від будівництва нових будинків у Староруських військових поселеннях не завадила
сформувати  там  усі  економічні  складові  системи.  Зазначає  чудовий  стан  доріг,
мостів,  канав  тощо,  цитує  захоплені  відгуки  високих  російських  сановників  і
іноземців,  що  побували  у  військових  поселеннях.  Деякі  дослідження  були
опубліковані в ювілейних виданнях8. Однак, як і в попередні роки, у цих роботах
основна  увага  зосереджена  на  військових  поселеннях  піхоти.  І. Г. Фабриціус
розглядає  організацію  військових  поселень,  як  особливий  вид  "казарменого
будівництва" першої чверті XIX століття, правильно визначає спільне між устроєм
ротних та ескадронних селищ, оцінює створення інфраструктури поселень як велику
будівельну  програму,  забезпечену  спеціально  розробленим  автономним
законодавством,  органами  управління  різних  рівнів,  кваліфікованими
архітектурними та  інженерними кадрами,  поміщає у виданні  найцінніші  графічні
матеріали.  С. П. Мельгунов  порівнював  устрій  селищ  військового  поселення  з
правильно  спланованим  табором.  О. С. Ликошин  подає  перелік  будівель,
зупиняється на сезонній організації будівельних робіт, перераховує робочі підрозділи
та види виконуваних ними робіт. В. П. Федоров9 опублікував статтю, в якій детально

5Русская военная сила: история развития военного дела от начала Руси до нашего времени. Изд. 2-
е, испр. и доп. / под ред. ген.-майора А. Н. Петрова. Москва: И. Н. Кушнерев и А. Е. Пирогов, 1892.
Т. 2. С 314–341.
6Исторический  очерк  инженерного  управления  в  России  за  время  царствования  Императора
Николая I / под ред. ген.-лейт. Ал. Савельева Санкт-Петербург: Тип. Р. Голике, 1896.  С. 11-16, 50–
51, 140.
7Карцов П. П. О военных поселениях при графе Аракчееве.  Русский вестник. 1890. Т. 207. Кн. II.
С. 139–171;  Карцов П. П.  О военных поселениях  при графе Аракчееве.  Русский  вестник.  1890.
Т. 207.  Кн. III.  С. 82–113;  Карцов П. П.  О  военных  поселениях  при  графе  Аракчееве.  Русский
вестник. 1890. Т. 207. Кн. IV. С.  75–121.
8 Столетие Военного министерства: в 13 т. / гл. ред. ген. от кавалерии Д. А. Скалон. Т. 7: Главное
инженерное  управление.  Ч. 1.  Очерк 2.  Результаты  деятельности  Инженерного  управления.
Строительство и инженерные войска / сост. И. Г. Фабрициус, Г. С. Габаев. Санкт-Петербург: тип.
«Слово», 1902. С. 497–598; Столетие Военного министерства: в 13 т. / гл. ред. ген. от кавалерии
Д. А. Скалон.  Т. 4:  Комплектование  войск в  царствование императора Александра I.  Ч. 1.  / сост.
В. В. Щепетильников.  Санкт-Петербург:  тип.  «Бережливость»,  1902.  С. 93–119;  Отечественная
война  и  русское  общество.  Юбилейное  издание.  1812-1912:  в 8 т.  Т. VII.  Москва:  Изд.  Т-ва
И. Д. Сытина,  1911.  С. 209–221;  Великая  реформа.  Русское  общество  и  крестьянский  вопрос  в
прошлом и настоящем: в 6 т. / ред. А. К. Дживелегов и др. Т. 2. Москва: Тип. Т-ва И. Д. Сытина,
1911. С. 86–106.
9Федоров В. П. Аракчеев в приказах его по военным поселениям. По поводу 100-летия устройства
поселений. 1810–1910. Русская старина.1911. Т. 145. № 3. С. 549–570.
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зупинився  на  процесі  законотворчості  у  військових  поселеннях,  підкреслюючи
надзвичайну дріб'язковість у всіх питаннях, вторгнення в особисте життя селян, що
доходило до абсурду.

У радянській історіографії превалювали теми класової боротьби10. Нечисленні
дослідження економічної історії військових поселень у радянський час стосуються
проблеми створення інфраструктури побіжно11 .

Із середини 1980-х років починається новий етап у вивченні історії військових
поселень. Оцінивши всю складність і обсяг теми, дослідники беруться за розробку
сюжетів  регіональних  поселень.  Аналізуючи  соціально-економічний  розвиток,
автори, зокрема, подають певні відомості про будівництво, регіональні особливості
устрою селищ,  склад  інфраструктури,  робочу  силу,  розміри фінансування  тощо12.
Результати таких досліджень дозволяють судити про єдині принципи будівництва
інфраструктури в різних поселеннях.

Дослідження  1990–2010-х  років  значно  змінили  концептуальні  підходи  до
проблеми  військових  поселень.  На  основі  вивчення  великого  корпусу  архівних
документів останнім часом з’явилися монографії  В. Л. Цубенко,  К. М. Ячменіхіна,
дисертаційні  дослідження  О. О. Колєватова,  Т. М. Кандаурової,  Б. В. Лугового13,  у
яких глибоко проаналізовано систему поселених військ, їх територіальний устрій,
управління, соціально-економічний розвиток та будівництво як частину такого.

Роботи  К. М. Ячменіхіна  і  Т. М. Кандаурової  можна  вважати  найбільш
значущими для обраної теми. К. М. Ячменіхін подає великий обсяг абсолютно нових
відомостей  про  Новгородські  військові  поселення  з  їх  грандіозною  програмою
будівництва,  головною  відмінністю  якої  від  кавалерійських  було  повсюдне
10 Верещагин Г. А. Материалы по истории бунтов в военных поселениях при Александре I. Дела и
дни, 1922. Кн. 3. С. 148-165; Евстафьев П. П. Восстание военных поселян Новгородской губернии
в 1831 г. Москва: Изд-во Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1934. 253 с.
11Багалій-Татаринова О. Д.  Історія  військових  поселень  в  Україні:  із  неопублікованої
спадщини.  / упорядкув.:  В. Л. Маслійчук,  Т. Г. Павлова;  вступ.  ст.,  комент.  Т. Г. Павлова,
О. Д. Багалій  / НАН  України,  Ін-т  укр.  археографії  та  джерелознавства  ім. М. С. Грушевського.
Харків:  САГА,  2007.  348 с.;  Липовская Т. Д.  Социально-экономическое  положение  военных
поселян на Украине. 1817-1857 гг. Учебное пособие. Днепропетровск: Изд-во Днепропетровского
государственного университета, 1982. 83 с.
12 Блашков Ю. А. Военные поселения на территории Белоруссии в первой половине XIX века: дис.
на соискание учён. степени канд. истор. наук: 07.00.02 / БГУ им. В. И. Ленина. Минск, 1984. 218 с.;
Ячменихин K. M.  Новгородские  военные  поселения  в  1816-1831  гг.  Административно-
хозяйственная  структура:  автореф.  дисс.  на  соискание  учён.  степени  канд.  истор.  наук:
07.00.02 / МГУ им. М. В. Ломоносова. Москва, 1985. 25 с.
13 Цубенко В. Л.  Військові  поселення  кавалерії  на  території  України:  особливості  та  загальні
тенденції  існування:  монографія.  Одеса:  Астропринт,  2008.  456 с.;  Ячменихин К. М.  Армия  и
реформы:  военные  поселения  в  политике  российского  самодержавия.  Чернигов:  Сіверянська
думка, 2006. 445 с.;  Колєватов О. О. Слобідсько-Українські військові поселення російської армії в
1817-1832 рр.: адміністративно-господарська структура: дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор.
наук:  07.00.02  / Чернігівський  держ.  пед.  ун-т  ім. Т. Г. Шевченка.  Чернігів,  2007.  271 арк.;
Кандаурова Т. Н. Херсонские военные поселения. 1817–1832 гг. (Административно-хозяйственная
структура):  автореф.  дисс.  на  соискание  учён.  степени  канд.  истор.  наук:  07.00.02  / МГУ
им. М. В. Ломоносова. Москва, 1990. 25 с.;  Луговий Б. В. Військові поселення на Правобережній
Україні (1836-1866): дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук: 07.00.01 / Терноп. нац. пед.
ун-т ім. В.Гнатюка. Тернопіль, 2009. 204 арк.
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будівництво  житла  для  селян  і  розробка  претензійних  проєктів  штабних  мега-
містечок,  що  об'єднували  в  одному  обсязі  кілька  великих  будівель14.  Цікаві
міркування К. М. Ячменіхіна про особисту зацікавленість імператора Олександра I і
О. А. Аракчеєва як прихильників ідеї модернізації суспільства через раціоналізацію
простору, в створенні зразкових поселень,  раціонально влаштованих поміщицьких
господарств15.

Т. М. Кандаурова уперше подає великий фактичний статистичний матеріал про
склад  інфраструктури  різних  міст  і  округів,  застосовуючи  у  своїх  дослідженнях
кліометричні  методи16.  Окремі  статті  присвячені  формуванню  господарської  та
соціокультурної  інфраструктури17.  Однак  автор  розглядає  інфраструктуру  не  як
систему  матеріальних  об'єктів,  що  забезпечують  певний  вид  діяльності,  а
безпосередньо  як  саму  систему  діяльності  установ,  що  створюють  певний
культурний  продукт.  Вона  наводить  низку  важливих  відомостей  про  рівні
фінансування різних територіальних поселень.

14 Ячменихин К. М. Армия и реформы: военные поселения в политике российского самодержавия. 
Чернигов: Сіверянська думка, 2006. 445 с.; Ячменихин К.М. Организация строительных работ в 
округах военных поселений в первой половине XIX в. Российская империя в исторической 
ретроспективе: сб. науч. тр. V Междунар. науч. конф. (г. Белгород, 28–29 янв. 2010 г.). Белгород; 
Чернигов, 2010. С. 175–182.
15 Ячменихин К. М. Социально-экономический абрис Грузинской вотчины графа А. А. Аракчеева. 
Северо-Запад в аграрной истории России: Межвуз. сб. науч. тр. Вып. 21. Калининград: Изд-во 
БФУ им. И. Канта, 2015. С. 63-81.
16 Кандаурова Т. Н.  Экономическая  организация военных поселений кавалерии (1830–1850-е гг.).
Опыт  количественного  анализа  статистических  атласов.  Круг  идей:  модели  и  технологии
исторической информатики. Труды III конф. Ассоциации «История и компьютер». Москва, 1996.
С. 157–170; Кандаурова Т. Н.  Военные  поселения  кавалерии  в  контексте  материалов
статистических  атласов.  Вісник  Чернігівського  державного  педагогічного  університету  ім.
Т. Г. Шевченко. Серія: Історичні науки. Чернігів: ЧДПУ, 2008. Вип. 52. С.84–88.
17 Кандаурова Т. Н. Социальная инфраструктура военных поселений в XIX веке. Документ. Архив.
История.  Современность:  материалы  IV Междунар. научно-практич. конф.,  посвященной  20-
летию  подготовки  документоведов  в  Уральском  федеральном  ун-те.  Екатеринбург,  1-4  ноября
2012 г. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2012. С. 325-335; Кандаурова Т. Н. Формирование и
развитие социокультурной инфраструктуры российских военных поселений в XIX веке: Система
здравоохранения  и  образования.  Вiсник  Харкiвского  Нацiонального  Унiверситету  iменi
В. Н. Каразiна. 2013.  № 1087.  Серiя  «Iсторiя».  Вип. 47.  С. 182-200;  Кандаурова Т. Н.
Повседневность  военных  поселений  кавалерии  в  XIX  в.:  формирование  хозяйственной
инфраструктуры  (по  материалам  массовых  источников).  Документ.  Архив.  История.
Современность.  Материалы  V  междунар.  научно-практич.  конф. Екатеринбург,  5-6 декабря
2014 г.  Екатеринбург:  Изд-во  Уральского  ун-та,  2014.  С. 283-290; Кандаурова Т. М.
Инфраструктура российских военных поселений в XIX в. в контексте массовых статистических
источников:  хозяйственный  и  социокультурный  сектора.  Вісник  Чернігівського  державного
педагогічного  університету  ім.  Т. Г. Шевченко. Серія:  Історичні  науки.  Чернігів:  ЧДПУ,  2014.
Вип. 123.  С. 100–109;  Кандаурова Т. Н.  Трансформация  культурных  ландшафтов  в  российских
военных  поселениях  в  XIX  веке.  Историческая  география  России:  ретроспектива  и
современность  комплексных  региональных  исследований (100-летие  завершения  издания  томов
серии  «Россия.  Полное  географическое  описание  нашего  Отечества»):  материалы  V междунар.
конф. по исторической географии (С.-Петербург, 18–21 мая 2015 г.). Ч. II. Санкт-Петербург: ЛГУ
им. А. С. Пушкина, 2015. С. 255-263.
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Окремо  треба  сказати  про  нечисленні  дослідження,  присвячені  історії
архітектури,  які  дають  характеристики  містобудівних  та  архітектурних  практик
військових  поселень18.  Дуже  вдалу  спробу  дослідити  архітектурну  спадщину
Новгородських військових поселень зробив 1959 року В. І. Пілявський, який залучив
багату  архівну  базу,  опублікував  літографовані  та  рукописні  проєктні  креслення,
висвітлив принципи забудови  штабних містечок  піхотних полків,  участь  багатьох
відомих архітекторів й інженерів у проєктуванні та будівництві військових поселень,
зокрема  В. П. Стасова.  Дисертаційне  дослідження  Б. О. Бондаренко  1959  року
присвячене  містобудуванню  Харківщини  XVII  –  першої  половини  XIX  ст.,  у
контексті  якого  уперше  проведено  докладний  аналіз  планувальних  структур
чотирьох  полкових  центрів  Українського  військового  поселення  на  підставі
віднайдених  і  опублікованих  автором  графічних  джерел  та  їх  відображення  в
сучасних  планах  населених  місць  Харківщини.  Фотографії  й  малюнки  пам’яток
архітектури міста Чугуїв та селища Коробочкине 1949 року, розміщені в дисертації,
можна вважати цінними візуальними джерелами.

Сучасна  монографія  К. Т. Черкасової,  присвячена  архітектурній  культурі
харківського  регіону,  містить  найбільш  системну  спробу  аналізу  архітектурної
спадщини військового поселення у Чугуєві. Робота стала результатом багаторічного
опрацювання  історико-архітектурного  опорного  плану  міста  та  зон  охорони
пам’яток.

Однак,  спеціального  комплексного  дослідження  з  проблеми  створення  й
розвитку  інфраструктури  військових  поселень  як  у  цілому,  так  і  на  рівні
регіональних  поселень,  не  проводилося.  Незважаючи  на  те,  що  багато  авторів
порушують питання будівництва, благоустрою населених пунктів, проведення доріг
тощо, в цілому вона потребує нового наукового дискурсу.

Другий підрозділ «Аналіз  джерельної  бази дослідження»  присвячено аналізу
специфіки комплексів джерел,  що склали основу дисертації,  зокрема  письмових і
графічних джерел.

У  дисертації  використано  матеріали  фондів  трьох  архівів  України:
Центрального  державного  історичного  архіву  України  у  місті  Київ,  Державного
архіву  Одеської  області,  Державного  архіву  Харківської  області.  Окрім  цього,
опрацьовано  архівні  матеріали  Російського  військово-історичного  архіву  у  місті
Москва,  Російського державного історичного архіву у місті Санкт-Петербург. Деякі
джерела опрацьовані в рукописних фондах Національної бібліотеки України імені В.
І. Вернадського (м. Київ), Російської національної бібліотеки (м. Санкт-Петербург)
та Російської державної бібліотеки (м. Москва).

Комплекс  письмових  джерел  поділяється  на документальні  й  наративні.
Документальні джерела можна поділити на декілька груп: 

18 Бондаренко Б. А. Градостроительство Харьковщины. Очерки планировки и застройки городов
(XVII в. –  первая половина XIX в.).: дисс. на соискание учён. степени  канд. истор. наук / Харьк.
ин-т  инженеров  коммунального  стр-ва.  Харьков,  1953.  269 с.;  Пилявский В. И.  Новгородские
военные  поселения  (Историко-архитектурный  очерк).  Новгородский  исторический  сборник.
Новгород,  1959.  Вып. 9.  С. 119–154;  Черкасова Е. Т. Архитектурная  культура  региона.  Харьков:
Изд-во «Форт», 2010. С. 34–35.
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1. Законодавчі та нормативно-правові акти, які допомогли розкрити в межах
теми дисертації  системність і  закономірності  розвитку інфраструктури військових
поселень кавалерії й виявити організаційні основи процесу.

2.  Діловодна  документація,  яка  містить  достатню  кількість  фактичного
матеріалу для всебічного аналізу процесу створення й розвитку інфраструктури.

3.  Статистичні  матеріали,  які  дозволили  прослідкувати  динаміку  розвитку
інфраструктури окремих округів та військових поселень в цілому, її склад на різних
етапах існування поселення, плановість будівництва.

Графічні  джерела  для  обраної  теми  дослідження  носять  не  допоміжний,  а
основний  характер  і  поділяються  на  картографічні  й  архітектурну  графіку.
Переважна  більшість  використаних  у  досліджені  графічних  архівних  документів
уводиться в науковий обіг уперше. 

Наративні  джерела  з  історії  військових  поселень  у  цілому  представлені
великим  обсягом  письмових  матеріалів  особистого  походження:  мемуарів,
листування,  записок,  публікацій  тощо.  На  жаль,  незначна  частина  із  зазначеного
стосується  теми  даного  дослідження.  Переважно  це  спогади,  або  дослідження
сучасників.

Отже,  виявлена  та  залучена  до  підготовки  дисертації  джерельна  база  є
різноманітною  й  репрезентативною.  Вивчення  її  за  сучасною  методологією
дозволило досягти поставленої в дисертації мети, вирішити дослідницькі завдання.

У  третьому  підрозділі  «Методологія  наукового  пошуку» подано  науковий
інструментарій дослідження. Методологічну основу роботи склали базові принципи
історичного пізнання: історизм, об’єктивність, системний, соціальний і регіональний
підходи,  науковий  плюралізм.  Ці  принципи  було  реалізовано  за  допомогою
загальнонаукових та  спеціально-історичних методів,  що дозволило повною мірою
висвітлити  обрану  для  вивчення  проблему  й  вирішити  поставлені  дослідницькі
завдання. 

Методом  історіографічного  аналізу  й  синтезу  був  здійснений  критичний
розгляд  стану  дослідження  поставленої  наукової  проблеми,  ступеня  її  вивчення
сучасними дослідниками та їх внеску в розробку певних аспектів. 

Для  виявлення  складових  процесу  створення  інфраструктури  як  елементів
системної цілісності та їх специфічних якостей, визначення зв’язків, взаємовпливів
між собою, був застосований універсальний інструмент пізнавальної  діяльності  –
системний  метод. Структурно-функціональний  метод  був  використаний  для
вивчення  системи  управління  будівництвом  інфраструктури  у  військових
поселеннях,  виявлення  всіх  її  елементів  та  взаємозв’язків  між  ними.  Метод
статистичного  аналізу  був  застосований  для  виявлення  динаміки  кількісного
розвитку  інфраструктури,  особливостей  фінансування  будівництва.  Типологічний
метод дозволив об’єднати об’єкти інфраструктури у групи з метою аналізу обсягів
будівництва.

Для розгляду проблемних питань системи розселення, планування й забудови
населених  місць  використовувалися  поняття  й  окремі  інструменти  методів  таких
суміжних наукових дисціплин, як соціально-економічна географія й містобудування.
Метод  історико-картографічного  візуального  аналізу  дозволив  установити
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особливості формування нової системи розселення зі штучно визначеною ієрархією.
Кількісний  метод  застосовано  для  оцінки  динаміки  темпів  будівництва  об’єктів
інфраструктури.  Історико-діахронний  та  історико-синхронний  методи  дозволили
провести  періодизацію  процесу.  Робота  побудована  за  проблемно-хронологічним
принципом.

Отже, методологічною основою дисертації стали сучасні методи й принципи
пізнання історичних явищ і процесів. 

Другий  розділ  «Інфраструктура  як  фактор  розвитку  території  округів
військового  поселення Слобідсько-Українського  (Українського)  військового
поселення», що  складається  з  трьох  підрозділів,  в  яких  розглянуто  питання
просторових  перетворень  території  поселення,  пов’язаних  з  формуванням
інфраструктури.

У  першому  підрозділі  «Особливості  формування  території  та  системи
розселення» досліджено  процес  створення  інфраструктури  на  геопланувальному
рівні.  Проаналізовано  особливості  відбору  українських  земель  для  розселення
кавалерії  в  Харківській  губернії.  Зауважено,  що поселені  округи формувалися  як
штучні автономні адміністративні утворення шляхом збирання винятково державних
земель,  викупу та  обміну  поміщицьких володінь. Розподіл  земель і  населення  за
полковими  округами  передбачав  вирівнювання  кількості  та  якості  землі  для
забезпечення рівної економічної ефективності поселенських господарств.

Установлено,  що  в  округах  була  утворена  принципово  нова  система
розселення,  яка  мала  структуру  й  поділ,  притаманний  військовим  поселеним
підрозділам, – взвод, півескадрон, ескадрон. Роль центрів різних рівнів відігравали
штабні селища. Зміна системи розселення відбувалася через примусове знищення
хуторів і малих сіл і регуляцію кількості мешканців в існуючих населених пунктах
шляхом  примусового  переселення.  Простежено  спадковість  поселенської  мережі
зазначеної території.

Другий  підрозділ  «Планування  та  забудова  населених  пунктів» присвячено
містобудівним  практикам  військового  поселення,  які  полягали  в  розробці  та
реалізації нових планувань і забудови населених пунктів. Установлено, що процес
перепланування був пов'язаний з формуванням поселенської мережі, йшов різними
темпами в округах поселених уланської та кірасирської дивізій, але був тотальним.
Зазначено,  що  планувальні  структури  у  військових  поселеннях  розроблялися
винятково  на  основі  регулярних  схем  у  відповідності  до  загальнодержавної
містобудівної  політики  того  часу  та  носили  ознаки  строгої  функціональної  й
економічної  доцільності.  Доведено,  що  авторство  нових  містобудівних  планів
носило колективний характер.

Забудова  велась  за  типовими  проєктами  в  стилі  класицизму.  Для  економії
коштів  та  прискорення  темпів  будівництва  застосовували  повторне  будівництво.
Об’єкти забудови поділялися на житлові та штабні, які відрізнялися висотністю й
локалізацією. 

Виявлений  високий  рівень  збереженості  планувальних  елементів
досліджуваного періоду в сучасних планувальних структурах міст та сіл Харківської
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та  Луганської  областей  як  перспективна  проблема  для  подальших
міждисциплінарних досліджень.

Третій  підрозділ  «Склад,  розподіл  і  характеристика  основних  об’єктів
інфраструктури» є результатом аналізу великого обсягу статистичних відомостей
про склад інфраструктури військового поселення.

Відзначено спадковий  досвід створення  окремих  населених  пунктів  для
квартирування військ з певним функціональним набором будівель у XVIII – XIX ст.

На підставі  сформованих переліків назв об’єктів інфраструктури в кожному
населеному пункті всіх округів поселення виявлено їх уніфікацію та запропоновано
умовний  поділ  на  вісім  функціональних  груп  згідно  з  основними  завданнями
військових  поселень,  а  саме:  охорона  здоров’я,  підтримання  гігієни  та  соціальне
піклування; військово-адміністративне управління; охорона громадського порядку та
пожежна безпека; квартирування офіцерів, унтер-офіцерів та чиновників; утримання
та підготовка кінного складу кавалерійських полків; освіта та підготовка військових
кадрів  та  резервів;  забезпечення  господарчого  розвитку,  забезпечення  виробничої
діяльності.  Встановлено,  що склад  об’єктів  інфраструктури  постійно  змінювався.
Аналіз різних функціональних груп об’єктів інфраструктури дозволяє стверджувати,
що  будівництво  об’єктів  для  суспільних  потреб  було  менш  регульованим,  ніж
зведення будівель та споруд для забезпечення армійських структур та підрозділів.

У  підрозділі  характеризуються  основні  види  будівель  усіх  функціональних
груп. Окремо подано зведену інформацію про культові споруди, які не входили до
переліків обов’язкових будівель.

Третій  розділ  «Головні  чинники  й  результати  будівництва  об’єктів
інфраструктури  Слобідсько-Українського  (Українського)  військового
поселення»  містить  три  підрозділи,  два  з  яких  мають  пункти,  і  присвячений
дослідженню  системних  складових  процесу  будівництва  інфраструктури  та  його
результатів. 

У  підрозділі  3.1  «Правові  та  організаційні  засади  створення  об’єктів
інфраструктури» проаналізовано велику за обсягом законодавчо-нормативну базу та
розгалужену багаторівневу систему управління будівництвом.

Перший  пункт  «Законодавча  база  регулювання  будівельного  процесу»
підрозділу  3.1.  розкриває  особливості  процесу  створення  та  використання
нормативно-правової бази будівельної діяльності в округах військових поселень.

У дисертації підкреслено, що законотворчий процес у військових поселеннях
мав ті ж загальні тенденції, що й загалом у російському законодавстві того часу, але
обслуговував,  насамперед,  ідею  автономності  військових  поселень.  Тому  був
створений  великий  перелік  норм  і  правил,  без  посилань  на  загальнодержавне
законодавство, хоча з очевидним успадкуванням основних його положень. Окремого
будівельного законодавства у військових поселеннях не існувало. Положення щодо
будівництва  були  внесені  до  багатьох  документів  з  організації  поселень.
Законодавство створювалося поступово, відповідно до практичних проблем. Досить
об'ємна  й  складна  правова  база,  як  правило,  занадто  дріб’язково  регламентували
будь-який процес.
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Виявлено, що за задумом організаторів військового поселення як абсолютно
нового  державного  інституту,  був  обраний  саме  шлях  накопичення  правил,
перевірених практикою. Два основних закони «Учреждение о военном поселении
пехоты» та «Учреждение о военном поселении регулярной кавалерии» були видані
1817 року.  З  часом кожний документ доповнювався кількома частинами,  кожна  з
яких  вбирала  в  себе  як  уже  існуючі,  так  і  нові  норми  і  фактично  була  новою
редакцією фрагменту первісного документа. Деякі частини стосувалися питань, не
розглянутих  раніше.  Очевидно,  що  складання  остаточного  документа,  з  уже
перевірених  дослідним  шляхом  проєктів,  було  призначено  на  віддалений  час.  У
цьому, можливо, і полягала причина того, що 1817 року були видані тільки перші
частини  установлень  про  військові  поселення,  і  вони  не  затверджувалися
імператором.

Проаналізовано  спробу  кодифікації  законодавства  військових  поселень  у
1823-24 роках за участю М. М. Сперанського та висловлено припущення, про те що
впорядкування  законодавчих  актів  військового  поселення,  всупереч  усталеній
науковій думці, все ж було проведено, причому на основі тих принципів формування
остаточного  варіанту  установлень,  які  були  закладені  з  самого  початку  їхньої
розробки. 

У  дослідженні  систематизовано  законодавчу  базу  будівництва  в
докодифікаційний  період,  тобто  з  1817  до  1832  року,  за  умовними  групами
застосування  щодо  управління,  складу  інфраструктури,  питань  містобудівних
перетворень,  діяльності  піхотних  батальйонів  і  власних  будівельно-робочих
підрозділів,  правил  виконання  робіт,  заготівлі  будматеріалів,  застосування
будівельних матеріалів і  технологій,  складання кошторисів,  посадових інструкцій,
звітності, протипожежних правил.

Другий пункт «Система управління будівництвом об’єктів інфраструктури»
підрозділу 3.1.  присвячений розгляду становлення органів управління будівництвом
усіх рівнів у військово-поселеній частині армії на прикладі Українського військового
поселення.

У  дисертації  зауважено,  що  автономність  військових  поселень  обумовила
поєднання  органами  управління  функцій  керівництва  і  контролю  як  в  чисто
військовій сфері, так і в сфері господарського розвитку, зокрема будівництва.

Простежено поступовість формування керівної вертикалі. Система управління
вибудовувалась  відповідно  до  організаційної  структури  поселень,  яка  збігалася  з
полковим, бригадним, дивізійним і корпусним поділом армії.  Розкриті структура та
повноваження  в  галузі  будівництва  таких  центральних  органів  управління
військовими  поселеннями  як  Економічний  комітет,  штаб  Окремого  корпусу
військових поселень,  Департамент військових поселень,  Тимчасовий розпорядчий
комітету  з  влаштування  Південних  поселень,  Головне  управління  Південних
поселень. Досліджені повноваження місцевих органів – штабу Інспектора резервної
кавалерії,  штабів  поселених  дивізій,  штабів  начальників  округів,  Комітетів
полкового  (окружного)  управління,  окружних  управлінь  Корпусу  інженерів
військового  поселення,  Управління  начальника  Харківського  поселення.  Виявлені
взаємозв’язки між центральними та місцевими органами управління будівництвом,
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які були чітко структуровані.  Встановлено, що для вирішення найбільш важливих
або  складних  питань  на  всіх  рівнях  управління,  існували  колегіальні  органи,  до
діяльності яких залучали досвідчених архітекторів, інженерів, механіків. 

Підкреслено,  що  втрата  автономності  системи  військових  поселень  в
результаті реформування в 1820-1830 рр. не призвела до руйнування сформованої
системи  управління  будівництвом  у  військових  поселеннях.  Навпаки,  межі
діяльності  Департаменту  військових  поселень  та  Корпусу  інженерів  військових
поселень  розширились  щодо  всіх  допоміжних  частин  військово-сухопутного
управління,  що свідчило про сталість і  дієвість системи. Пореформений період у
діяльності  місцевих  органів  управління  був  відзначений  більшою самостійністю,
особливо  щодо  будівництва  господарчих  об’єктів.  Ліквідація  системи  управління
будівництвом  у  військових  поселеннях  відбувалася  з  1857  до  1864  року,  йшла
поступово,  шляхом  передачі  всіх  функцій  до  Інженерного  Департаменту  щодо
залишених у Військовому міністерстві об’єктів, та розпродажу непотрібних будівель
або передачі їх до інших відомств.

Встановлено,  що система  управління  будівництвом  вибудовувалась  згідно  з
практичними потребами, мала чітку структуру, розподіл повноважень та обов’язків.
Часті реформування робили її дещо заплутаною, але наявність у системі як органів
управління  галуззю,  так  і  інституцій  практичного  керівництва  будівельними
роботами дозволяли цій системі залишатися ефективною.

У  підрозділі  3.2  «Ресурси  будівництва  інфраструктури»  розглядаються
питання  забезпечення  будівництва  інфраструктури  двома  основними  видами
ресурсів – робочою силою та фінансами.

Перший пункт «Трудові ресурси та організація робочих підрозділів» підрозділу
3. 2. присвячений дослідженню складу та кваліфікації робочої сили, що була задіяна
в  процесі  будівництва  об'єктів  інфраструктури  військового  поселення  кавалерії  в
Харківській губернії, майстрових кадрів спеціальних військово-робочих підрозділів,
а також здійснення їхньої підготовки та керівництва.

Установлено, що для будівництва використовувалася як некваліфікована праця,
в основному місцевого населення, так і праця спеціально підготовлених майстрів з
відповідними вміннями та навичками. Використання залученої ззовні робочої сили,
як-от:  солдат  піхотних  батальйонів,  артилерійських  рот,  - відбувалося  задля
інтенсифікацій темпів робіт в округах та розвантаження місцевого населення.

Підкреслено, що місцеві жителі переважно виконували роботи як натуральні
повинності,  але  тенденція  до  звільнення  їх  для  сільськогосподарських  робіт
поглиблювалася з роками. Зокрема за рахунок постійного залучення до будівництва
в округах непоселених батальйонів піхотних полків.

Виявлено, що потребу у спеціалістах-майстрових та керівниках нижчої ланки
на  будівництві  в  поселеннях  вирішували  шляхом  організації  таких  кадрів  у
спеціальні  військово-робочі  підрозділи.  Навчання  кадрів  відбувалося  шляхом
передачі досвіду на місці або на виїзді в центрах ремесел. Для навчання керівних
технічних кадрів для тимчасових робочих рот були створені кондукторські школи.

У  другому  пункті  «Особливості  фінансування  будівництва  та  ремонту
об’єктів  інфраструктури» підрозділу  3.2.  розглянута  важлива  для  розуміння
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загальної  проблематики  військових  поселень  специфіка  використання  видаткової
частини бюджету військових поселень на будівництво. 

Простежено  становлення  системи  бюджетного  фінансування,  контролю  та
звітності.  Реконструйовано  порядок  складання,  проходження  та  затвердження
кошторисної документації. 

У  дисертації  підкреслено,  що  незважаючи  на  значні  суми,  які  щорічно
виділялися на будівництво у Слобідсько-Українському (Українському) військовому
поселенні  кавалерії  в  абсолютних  сумах  та  у  відсотковому  співвідношенні  до
загальних витрат, у поселенні постійно застосовувався режим жорсткої економії. 

Виявлено, що головними документами фінансового забезпечення будівництва
являлися  щорічні  кошториси  та  «Предположение  о  строительных  работах  по
округам»  на  наступний  рік,  які  складалися  на  місцях  і  затверджувалися  в
центральному  органі  управління.  З  розвитком  військовопоселеної  організації
повноваження в цій сфері поступово переходили до фахівців інженерних підрозділів.

Зазначено,  що особливістю використання  готівкових  коштів  на  будівництво
було асигнування не за періодом часу,  а за об’єктами будівництва,  що ускладнює
оцінку темпів будівництва на підставі аналізу щорічних бюджетів.

Підкреслено,  що  для  фінансування  будівництва  та  ремонту  об’єктів
інфраструктури використовувались кошти не лише загального капіталу військових
поселень, а також місцевих суспільних капіталів і бюджетів інших департаментів.
Перші витрачалися здебільшого на капітальні будови, другі на необхідні тимчасові
споруди, які зводились економним, або так званим «господарчим» способом. 

Доведено,  що  відставання  об’ємів  фінансування  від  потреб  округів,  яке
набуває  значних обсягів  у першій половині  1840-х років,  стає  головною ознакою
фінансового  забезпечення  процесу  створення  інфраструктури  Українського
військового  поселення  аж  до  його  ліквідації  в  1857  році.  Нерівномірність
фінансування округів впливала на динаміку темпів будівництва в окремих округах.

У третьому підрозділі 3. 3. «Динаміка темпів будівництва та періодизація
процесу створення й розвитку інфраструктури» на підставі аналізу великого обсягу
зведених  статистичних  відомостей  розглянута  динаміка  будівництва  й
запропонована  періодизація  процесу  створення  та  розвиту  інфраструктури  у
військовому  поселенні  кавалерії  на  території  Харківської  губернії  у  1817–1864
роках. 

Виділено  п’ять  періодів  та  подано  характеристику  кожного  з  них.
Встановлено,  що  перший  або  початковий  період  з  1817  до  1821  року
характеризувався  будівництвом  лише  вкрай  необхідних  об’єктів,  насамперед  для
обслуговування  кінного  складу  та  зберігання  запасів,  використанням  існуючих
будівель, активним розвитком власного виробництва будматеріалів. У другий період
між 1822 та 1832 роками розпочинається будівництво в округах кірасирської дивізії,
але темпи його значно нижчі за округи уланської.  Загалом картина перетворень у
кірасирській дивізії повторює результат попереднього періоду в сусідніх уланських
округах.  Зводяться  перші  великі  будівлі  з  обпаленої  цегли,  збільшується  обсяг
будівництва  за  рахунок  використання  на  роботах  солдат  піхотних  батальйонів  і
підготовки власних майстрових кадрів. Зберігається першість функціональних груп
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попереднього  періоду,  але  будуються  важливі  соціальні  об’єкти.  До  1832  року  в
округах уланської дивізії практично повністю реалізується запроваджена в 1821 році
програма  створення  інфраструктури.  Третій  період  продовжувався  з  1833  до
середини  1840-х  років  і  характеризувався  значною  активізацією  будівельної
діяльності в усіх округах. Кількість об’єктів будівництва в перших чотирьох округах
стійко  перевищує  ті  ж  показники  у  останніх.  Значно  активізувалося  зведення
житлових, управлінських і господарських об’єктів.. З’ясовано, що четвертий період
можна  обмежити  від  середини  1840-х  років  до  1857  року  або  часу  скасування
поселення. Темпи будівництва витримуються на рівні попереднього періоду в 1840-х
роках,  але  з  1851  року  значно  скорочуються  у  зв’язку  з  економічною  кризою  в
державі. Головною тенденцією будівництва у цей час стає зменшення та фіксоване
визначення  щорічного  об’єму  будівництва  коштом  загального  капіталу  та
збільшення ролі  інженерного відомства.  Триває  перебудування  об’єктів та  масове
зведення  типових  будівель  за  окремими  постановами.  Але  наміри  керівництва
держави  ліквідувати  систему  військових  поселень  фактично  припиняють
будівництво  наприкінці  1856  року.  Останній  період  включає  час  ліквідаційних
трансформацій і закінчується в 1864 році з набуттям всіма об’єктами інфраструктури
ознак іншої відомчої підпорядкованості або приватної власності.

У  висновках узагальнено  результати  дослідження,  сформульовано  основні
положення, які виносяться на захист.

З’ясування  стану  наукового  вивчення  проблеми  дозволяє  стверджувати,  що
обрана тема не стала предметом спеціального дослідження як у цілому, так і на рівні
регіональних  поселень.  До  питань  будівництва  інфраструктури  зверталися  як
історики ХІХ – ХХ ст.  так  і  сучасні  дослідники.  Незважаючи на  постійну  увагу
вчених  до  питань  благоустрою  населених  пунктів,  забезпеченості  будівлями,
проведення доріг , організації будівельних робіт тощо окреслена проблема потребує
оновленого  наукового  дискурсу.  Водночас  існуюча  історіографічна  база  слугує
підґрунтям для наступного рівня розробки проблеми.

Джерельну  базу  дослідження  склали  документи  місцевих  та  центральних
установ відомства військових поселень за весь період їх існування, які зберігаються
у  Державному  архіві  Харківської  області,  Державному  архіві  Одеської  області,
Центральному  державному історичному архіві  України  у  місті  Київ,  Російському
державному військово-історичному архіві в місті Москва, Російському державному
історичному  архіві  в  місті  Санкт-Петербург.  Загалом  залучена  джерельна  база  є
репрезентативною  і  дозволяє  вирішити  дослідницькі  завдання  та  досягти
поставленої мети.

Дисертація  ґрунтується  на  актуальній  методологічній  основі  наукового
історичного  пошуку.  Використано  міждісциплинарний  підхід  до  відбору  методів
дослідження.

Комплексний аналіз наявних даних про створення та розвиток інфраструктури
військового поселення кавалерії  на території  Слобідсько-Української (Харківської)
губернії у 1817–1864 роках дозволив зробити загальні висновки, що цей процес, по-
перше,  відбувався  на  декількох  рівнях  –  геопланувальному,  містобудівному  та
безпосередньо  архітектурно-будівельному  (об’єктному),  по-друге,  мав  значні
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відмінності  всередині  регіонального  поселення  на  територіях  поселень  легкої  та
важкої  кавалерії,  по-третє,  зазнавав  значних  трансформацій  у  часі.  У  процесі
створення інфраструктури регіонального поселення було забезпечено повністю усім
складом об’єктів,  нехай навіть не  капітальних (постійних),  а  тимчасових будов  з
нетривких матеріалів та за спрощеними технологіями.

На  геопланувальному  рівні  створенню інфраструктури  передували  заходи  з
упорядкування та уніфікації  територіального простору округів.  Для вирівнювання
соціально-економічної  спроможності  встановлювались  однакові  норми  кількості
земель різної якості і населення в кожному полковому окрузі. Виокремлення округу
військового  поселення  як  замкнутої  адміністративно-територіальної  одиниці
сприяло  трансформації  усталених  соціально-економічних зв’язків  та  формуванню
нових у відповідності до завдань щодо утримання та забезпечення поселених військ.
Інфраструктура  як  комплекс  об’єктів  та  споруд  покликана  була  забезпечити
виконання поставлених завдань. 

Існуюча мережа населених пунктів була прийнята за основу формування нової,
але ієрархія вибудовувалась штучно у відповідності до структури поселеної частини
кавалерійського полку.  Розмір та  статус  населеного пункту визначалися кількістю
штатного числа господарств поселян-господарів  розміщеного підрозділу – взводу,
півескадрону чи ескадрону. Раціональне розташування селищ на території округів
мало на меті забезпечення рівнозначного доступу поселян до орних полів, а також
рівномірне  розташування  центрів  різного  рівня,  зв'язок  між якими забезпечували
комунікаційні дороги. Нова поселенська мережа вибудовувалася шляхом ліквідації
малих або «зайвих» поселень, примусового руху та зміни чисельності населення сіл
та  селищ.  Побудова  іншої  ієрархії  населених  пунктів  та  встановлення  між  ними
зв’язків засвідчила появу нової системи розселення. 

Містобудівні  заходи  були  наступним  фактором  забезпечення  стабільного
економічного  розвитку  кожного  населеного  пункту.  Нові  чіткі,  можна  сказати,
спрощені планувальні структури створювались для всіх без винятку селищ. Полкові
та  дивізійні  центри  отримували  більш  складне  й  багаторівневе  планування.
Головним завданням таких перепланувань було забезпечення нових форм організації
селянських  домогосподарств  замість  традиційних.  Але  крім  суто  економічних
завдань,  така  містобудівна  політика  організаторів  військового  поселення
пов’язувалася  із  загальноімперською  програмою  територіально-просторової
трансформації  країни  в  цілому.  Регулярне  планування  вирішувало  не  тільки
функціонально-практичні  (економічні,  санітарно-гігієнічні,  протипожежні  тощо)
завдання, але й відповідало естетичним вподобанням доби класицизму.

Забудова  населених  пунктів  військового  поселення  велась  за  спеціально
розробленими зразковими проєктами у пануючому на той час архітектурному стилі
класицизму. Застосування принципу повторності  значно економило час та казенні
кошти, особливо в умовах дефіциту професійних архітектурно-інженерних кадрів.
Архітектурні  якості  забудови  та  рівень  благоустрою  забезпечували  зонування
населених  пунктів.  Об’єктами  забудови  були  комплекси  основних  і  допоміжних
будівель. Забудові центральних площ притаманні симетрично-осьові композиції.
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Законодавчо  встановлені  переліки  та  уніфікація  назв  будівель  свідчать  про
планові  основи  процесу  забудови.  Аналіз  складу  об’єктів  інфраструктури
підтверджує достатнє забезпечення всіх головних завдань військових поселень, які
були окреслені у проєктних документах про їх створення та дозволяє виокремити
вісім  умовних  функціональних  груп:  1)охорона  здоров’я,  підтримання  гігієни  та
соціальне  піклування;  2)  військово-адміністративне  управління;  3)  охорона
громадського  порядку  та  пожежна  безпека;  4)  квартирування  офіцерів,
унтерофіцерів та чиновників; 5) утримання та підготовка кінного складу; 6) освіта та
підготовка військових кадрів та резервів; 7) забезпечення господарчого розвитку, 8)
підтримка виробничої діяльності. Склад будівель та споруд змінювався відповідно
до  трансформацій  самої  військовопоселеної  системи.  Рівень  забезпеченості
населеного місця інфраструктурою залежав від його ролі в ієрархії розселення, яка в
свою  чергу  визначала  завдання  в  адміністративному,  економічному,  соціальному
розвитку військового поселення.

У  пореформений  час  склад  та  розподіл  інфраструктури  поступово  втрачає
жорстку регламентацію, особливо в групах будівель господарчого та виробничого
призначення.  Аналіз  різних  функціональних  груп  дозволяє  стверджувати,  що
будівництво для суспільних потреб було менш регульованим, ніж зведення будівель
та споруд для забезпечення армійських структур і підрозділів.

Об’єктний  рівень  створення  інфраструктури  пов'язаний  безпосередньо  з
будівництвом, яке мало ефективні правові та організаційні засади, було забезпечено
значними  трудовими  та  фінансовими  ресурсами  як  найбільш  витратна  галузь
економіки військових поселень, що забезпечувало динамічність процесу створення
інфраструктури.

Окремого  будівельного  законодавства  у  військових  поселеннях  не  існувало.
Ключові  підоснови  будівельної  регламентації  ґрунтувалися  на  залежному
підневільному  становищі  суб'єктів  процесу,  на  використанні  умовних  цін,
безкоштовної роботи, закладалися в доволі об'ємній і складній нормативно-правовій
базі, принципи створення якої відповідали загальним тенденціям законотворчості в
Російській  імперії  того  часу.  Умовно  законодавчу  базу  будівництва  в
докодифікаційний період,  тобто з 1817 до 1832 року можна поділити на декілька
груп застосування, які стосуються: 1) управління будівельною діяльністю, 2) складу
інфраструктури,  3)  питань  містобудівних  перетворень,  4)  діяльності  піхотних
батальйонів  та  5)  власних  будівельно-робочих  підрозділів,  6)  правил  виконання
робіт, 7) заготівлі будматеріалів, 8) застосування будівельних матеріалів і технологій,
9)  практичні  описи  будування  окремих  об’єктів,  10)  складання  кошторисів,  9)
посадових інструкцій, 10) правил складання звітності, 11) протипожежних правил.

На  відміну  від  цивільного  будівельного  права  законодавчі  акти  військових
поселень,  видані  у  1817  1838  роках,  не  мали  на  меті  регулювання  суспільних
відносин суб’єктів зазначеної сфери, бо в такому разі держава одночасно виконувала
функції  і  замовника,  і  забудовника,  і  підрядника.  Головною ознакою  будівельної
регламентації  в  поселеннях  було  закріплення  власної  моделі  розвитку  округів  і
всебічний  контроль  за  її  реалізацією  на  рівні  територіального  планування,
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архітектурно-будівельного  проєктування,  будівництва  й  ремонту  окремих об’єктів
інфраструктури.

Автономність  військових  поселень  призвела  до  поступового  формування
спеціальних  органів  управління,  у  структурі  яких  було  створено  дієву  систему
керування будівництвом на всіх рівнях. Вона не була статичною, змінювалась згідно
з практичними потребами, мала чітку структуру, розподіл повноважень і обов’язків.
Часті реформування робили управлінську систему дещо заплутаною, але наявність у
системі  як  органів  управління  галуззю,  так  і  інститутів  практичного  керівництва
будівельними роботами дозволяли цій системі залишатися ефективною. Створення
власного інженерного підрозділу в кількості  штатів корпусу забезпечило участь в
управлінні  фахівців  будівельної  справи.  Головною перевагою системи управління
інфраструктурними  перетвореннями  в  округах  військового  поселення  була  її
всеосяжність  на  певній  території,  що  забезпечувало  плановість,  перспективність,
послідовність та контрольованість процесу, який можна вважати першим досвідом
планового регіонального державного будівництва.

Трудові ресурси будівництва об’єктів інфраструктури у військовому поселенні
були представлені основною масою некваліфікованих робітників, які залучалися з
місцевого  населення  за  рахунок  натуральної  трудової  повинності,  та  з  солдатів,
спеціально  введених  до  округу  поселення  піхотних  батальйонів.  Це  значно
економило кошти, але потребувало підготовки власних майстрів та керівників робіт.
Використання  поселян,  що  за  якихось  причин  не  були  залучені  до  служби  в
ескадронах,  для  формування  складу  таких  військово-робочих  підрозділів,  як
тимчасові  військово-робочі  роти,  дозволяло  дещо  послабити  навантаження
суспільних робіт на поселян-землеробів. Військово-робочий батальйон формувався з
майстрів, які готувались з місцевого населення шляхом навчання та стажування у
відомих центрах ремесла в межах Російської імперії. Навчання керівних технічних
кадрів  відбувалося  в  кондукторських  школах  військового  поселення.  Загалом  із
розвитком  військового  поселення  можна  відзначити  тенденцію  до  зменшення
залучення  поселян-землеробів  до будівельних робіт,  але  пряма  залежність  обсягу
будівництва від кількості  та якості  робочої сили змушувала керівництво поселень
зберігати практику суспільних робіт до кінця існування поселення.

Заходи  зі  створення  інфраструктури  поглинали  більшу  частину  фінансових
ресурсів на облаштування поселення,  а саме від 35 до 72 відсотків від загальних
витрат.  Для  будівництва  та  ремонту  об’єктів  інфраструктури  використовувалися
кошти  не  лише  загального  капіталу  військових  поселень,  а  також  отримані  з
місцевих  оброчних  статей,  місцевих  суспільних  капіталів  та  бюджетів  інших
департаментів  Військового  міністерства.  При  цьому  застосовувалась  жорстка
економія,  як  за  рахунок  винайдення  заощадливих  способів  будівництва,  так  і  за
рахунок  обмеження  фінансування.  Система  запитів,  асигнувань  і  звітів  була
вибудована  з  1822  року  та  забезпечувала  повний контроль  над  проходженням  та
використанням  коштів.  Відсутність  банківської  системи  в  країні  на  той  час
змушувала фінансувати будівництво об’єктів одразу на декілька років, а не окремих
робіт протягом року. Готівкові кошти доставлялися до поселення та зберігалися у
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полкових  комітетах.  Надлишкові  кошти  наступних  періодів  дозволялося
використовувати на будівництво поточного року.

Обсяги  фінансування  значно  відрізнялися  не  тільки  за  роками,  але  й  за
округами поселення, що безумовно впливало на темпи будівництва. З 1830-х років
спостерігається  значне  відставання  фінансового  забезпечення  процесу  створення
інфраструктури від потреб округів, що можна пояснити як економією коштів, так і
виваженою оцінкою реальної можливості округів освоїти виділені кошти вчасно. Із
1846  1847  років  щорічні  суми  на  будівництво  та  ремонт  із  загального  бюджету
ставали  фіксованими  й  стосувалися  ці  витрати  здебільшого  капітальних  будов.
Необхідні  тимчасові  споруди  зводились  так  званим  «економічним»  або
«господарчим»  способом  за  рахунок  місцевих  надходжень,  що  призвело  до
переважання у складі інфраструктури поселення некапітальних, тимчасових будов.

На підставі всебічного аналізу хронологічних відмінностей темпів будівництва
та  факторів,  що  їх  визначали,  запропоновано  періодизацію  процесу  створення
інфраструктури  військового  поселення,  яка  демонструє  поступовість,
повторюваність,  всеосяжність  та  пов’язаність  сценаріїв  цього  процесу  в  округах
різного  рівня  та  поселенні  в  цілому.  Зведені  статистичні  дані  демонструють
глобальність і масштабність створеного нерухомого майна та мереж комунікацій.

Найбільш глобальним наслідком існування військових поселень в Російській
імперії першої половини XIX століття, в тому числі частини Харківської губернії,
була  примусова  зміна  традиційного  укладу  життя  великих територій.  Вилучені  з
цивільного  управління  округи,  що  займали  території  рівні  повітам,  докорінно
трансформувалися не тільки в плані соціального, економічного, а й територіального
устрою. Навіть топоніміка регіонів змінювалася. Одними із найбільш помітних були
результати  будівельних  заходів  щодо  створення  інфраструктури  військового
поселення.  Використання  новітніх  архітектурно-містобудівних  методів,  стилів,
технологій і матеріалів, інженерних знань у будівництві інфраструктури безперечно
впливали  на  розвиток  території  як  фактор  модернізації,  але  вони  не  були  взяті
місцевою спільнотою до повсякденних практик після відміни військових поселень.
Виробництво  цегли,  черепиці,  каменю  припинилося  через  високу  вартість  без
використання дешевої робочої сили солдат. Кам’яні будівлі переважно залишилися у
використанні  Військового  Міністерства.  Між  тим,  враховуючи  результати
інфраструктурних перетворень, дані сучасних досліджень щодо змін в агрокультурі,
тваринництві,  лісівництві,  освіті,  медичному  обслуговуванні,  транспортних
комунікаціях тощо, можна говорити про створення нового культурного ландшафту
на  території  військового  поселення  кавалерії  в  Харківській  губернії  у  1817–1864
роках.
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розвитку  Харківської  губернії.  Тези  доповідей  73-ї  науково-технічної  конференції
Харківського національного університету будівництва та архітектури (м. Харків, 6-7
лютого 2018 р.). Харків: ХНУБА, 2018. С. 39–40.

АНОТАЦІЯ
Бучаста  С.  І.  Створення  та  розвиток  інфраструктури  військового

поселення кавалерії на території Слобідсько-Української (Харківської) губернії
у 1817-1864 рр. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  історичних  наук  за
спеціальністю 07.00.01  - історія  України.  –  Державний вищий навчальний заклад
«Переяслав-Хмельницький  державний  педагогічний  університет  імені  Григорія
Сковороди», Переяслав, 2020.

Дисертаційна  робота  присвячена  комплексному  розгляду  одного  з  аспектів
впливу  військових  поселень  початку  XIX  сторіччя  на  соціально-економічний
розвиток українських територій,  а саме вивченню процесу створення та розвитку
інфраструктури  військового  поселення  кавалерії  в  межах окремого  регіонального
утворення,  яке  було  розташоване  на  території  сучасних Харківської,  Луганської  і
Донецької областей.

Комплексний аналіз наявних відомостей дозволив зробити загальні висновки,
що цей процес, відбувався на декількох рівнях: геопланувальному, містобудівному та
безпосередньо архітектурно-будівельному (об’єктному). Він мав значні відмінності
всередині регіонального поселення, зазнавав значних трансформацій у часі та був
ефективним.  Уперше  було  доведено,  що  створення  інфраструктури  військових
поселень  було  пов’язане  зі  зміною  системи  територіального  розселення  частини
Харківської  губернії,  встановлено  уніфікований  перелік  основних  об’єктів
інфраструктури  військового  поселення  та  здійснена  їх  загальна  характеристика,
простежено динаміку будівництва об’єктів, виявлено та опубліковано великий обсяг
картографічного матеріалу й архітектурної графіки.

Ключові  слова:  військове  поселення  кавалерії,  інфраструктура,  будівництво,
система розселення, планування, склад об’єктів, система управління, законодавча й
нормативна база, трудові ресурси, особливості фінансування, динаміка створення.
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АННОТАЦИЯ
Бучастая С. И. Создание и развитие инфраструктуры военного поселения

кавалерии  на  территории  Слободско-Украинской  (Харьковской)  губернии  в
1817-1864 гг. – Квалификационный научный труд на правах рукописи.

Диссертация  на  соискание  ученой  степени  кандидата  исторических  наук  по
специальности  07.00.01  - история  Украины.  - Государственное  высшее  учебное
заведение «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет
имени Григория Сковороды», Переяслав, 2020.

Диссертация  посвящена  комплексному  рассмотрению  одного  из  аспектов
влияния  военных  поселений  первой  половины  XIX  столетия  на  социально-
экономическое  развитие  украинских  территорий,  а  именно  изучению  процесса
создания  и  развития  инфраструктуры  военного  поселения  кавалерии  в  рамках
отдельного регионального образования,  которое было расположено на территории
современных Харьковской, Луганской и Донецкой областей.

В  работе  проанализировано  влияние  инфраструктурных  преобразований  на
развитие территории военного поселения.  Исследован процесс отбора украинских
земель.  Замечено,  что  поселенные  округа  формировались  как  искусственные
автономные  административные  образования.  Установлено,  что  в  округах  была
образована  принципиально  новая  система  расселения,  структура  которой
соответствовала организации войск в поселении. Роль центров различных уровней
играли  штабные  поселки.  Изменение  системы  расселения  происходило  путем
принудительного уничтожения малых сел и регуляции количества жителей. 

Выявлено, что процесс перепланировки и застройки населенных пунктов был
связан  с  формированием  поселенческой  сети,  шел  разными  темпами  в  округах
уланской и кирасирской дивизий. Планировочные структуры в военных поселениях
разрабатывались  исключительно  на  основе  регулярных  схем.  Доказано,  что
авторство  новых  градостроительных  планов  носило  коллективный  характер.
Отмечен  высокий  уровень  сохранности  планировочных  элементов  исследуемого
периода  в  современных планировочных структурах  городов  и  сел  Харьковской и
Луганской областей как перспективная научная проблема.

Выяснено,  что  застройка  велась  по типовым и повторным проектам в  стиле
классицизма.  Объекты  застройки  делились  на  жилые  и  штабные,  отличавшиеся
высотностью и локализацией на плане населенного пункта. Предложено условное
разделение  объектов  инфраструктуры на восемь  функциональных групп согласно
заданиям  военных  поселений.  Охарактеризованы  основные  виды  зданий  и
сооружений. 

В  диссертации  рассмотрены  главные  факторы  и  результаты  развития
инфраструктуры  Украинского  военного  поселения  путем  изучения  правовых  и
организационных  основ,  ресурсов  и  динамики  темпов  строительства.
Проанализированы  особенности  процесса  создания  и  использования  нормативно-
правовой  базы  строительной  деятельности  в  автономных  округах  военных
поселений. Установлено, что законотворческий процесс здесь наследовал тенденции
общероссийского.  Особого  строительного  законодательства  не  существовало,
достаточно объемная и сложная правовая база слишком мелочно регламентировала



24

любой  процесс.  Систематизированы  документы  докодификационного  периода  по
условным  группам  применения.  Выяснено,  что  главной  задачей  строительной
регламентации  в  поселениях  было  не  регуляция  общественных  связей  в  сфере
строительства, а закрепление собственной модели развития округов и всесторонний
контроль ее реализации.

В  диссертации  отмечено,  что  автономность  военных  поселений  обусловила
сочетание  органами  управления  функций  управления  и  контроля  как  в  чисто
военной сфере, так и в сфере хозяйственного развития, в частности строительства.
Раскрыта  структура  и  полномочия в  области  строительства  в  военно-поселенных
округах как центральных, так и местных органов управления, выявлены взаимосвязи
между  ними.  Установлено,  что  для  решения  наиболее  важных  вопросов
существовали коллегиальные органы. Главным преимуществом системы управления
инфраструктурными  преобразованиями  в  округах  военного  поселения  названа  ее
всеохватность  на  определенной  территории,  что  обеспечивало  плановость,
перспективность, последовательность и контролируемость процесса.

Исследован состав и квалификация трудовых ресурсов, в частности мастеровых
кадров  специальных  военно-рабочих  подразделений.  Подчеркнуто,  что  основное
бремя натуральных повинностей по строительству ложилось на местное население.
Отмечено, что для интенсификации темпов работ в округах и разгрузки местного
населения использовались солдаты непоселенных воинских частей. Выявлено, что
потребность  в  специалистах-мастеровых  и  руководителях  низшего  звена  на
строительстве решали путем создания специальных военно-рабочих подразделений.
Для обучения кадров использовали стажировки у квалифицированных мастеров в
округе  или в центрах  ремесел.  Для подготовки  руководящих технических  кадров
среднего звена были созданы кондукторские школы.

Рассмотрены  особенности  использования  расходной  части  бюджета  военных
поселений  на  строительство.  Выявлен  уровень  удовлетворения  запросов  с  мест.
Отмечено, что, несмотря на значительные суммы, которые ежегодно выделялись на
строительство  в  изучаемом  военном  поселении,  постоянно  применялся  режим
жесткой экономии. Неравномерность финансирования в различные периоды влияла
на темпы строительства в округах.

Доказано,  что  нехватка  трудовых  ресурсов  и  финансовых  ресурсов,  которая
приобретает  значительные  масштабы  в  первой  половине  1840-х  годов,
способствовали  созданию  инфраструктуры  поселений  преимущественно  из
некапитальных временных сооружений.

Проанализирована динамика строительства объектов инфраструктуры по годам
и  полковыми  округами.  Предложена  периодизация  процесса  развития
инфраструктуры Украинского военного поселения. 

Сделан вывод, что процесс создания и развития инфраструктуры происходил на
нескольких  уровнях  - геопланировочном,  градостроительном  и  непосредственно
архитектурно-строительном  (объектном),  имел  значительные  различия  в  разных
округах  одного  регионального  поселения  и  существенные  временные
трансформации.  Подчеркнуто,  что  данный процесс  можно считать  эффективным,
так  как  программа  строительства  была  выполнена  с  учетом  некапитальных
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строений. Результаты строительных мероприятий были одним из главных факторов
принудительного  изменения  традиционного  уклада  жизни  на  отдельных
территориях,  что  явилось  глобальным  следствием  существования  военных
поселений в первой половине XIX века.

Ключевые слова: военное поселение кавалерии, инфраструктура, строительство,
система  расселения,  планировка,  состав  объектов,  система  управления,
законодательная  и  нормативная  база,  трудовые  ресурсы,  особенности
финансирования, динамика создания.

ANNOTATION
Buchasta S. I. Creation and development of military settlement infrastructure of

cavalry on the territory of the Slobidsko-Ukrainian (Kharkiv) province in 1817-1864.
– Qualifying scientific work on the rights of the manuscript.

Thesis for a Candidate degree of historical sciences on a specialty 07.00.01 "History
of  Ukraine".  - State  Higher  Educational  Institution "Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy
Skovoroda State Pedagogical University" Ministry of Education and Science of Ukraine,
Pereyaslav, 2020.

The dissertation is devoted to a comprehensive examination of one of the aspects of
the  impact  of  military  settlements  at  the  beginning of  the  19th  century  on the  socio-
economic  development  of  Ukrainian  territories,  namely,  the  study  of  the  process  of
creation and development of the infrastructure of a military cavalry settlement within a
separate regional entity, which was located on the territory of modern Kharkiv, Lugansk
and Donetsk regions.

An complex analysis of the available data allowed us to conclude that this process
took  place  at  several  levels:  geo  planning,  town-planning,  and  directly  architectural
constructional  (objectal).  It  had  significant  differences  within  a  regional  settlement,
experienced significant transformations over time and was effective. 

For  the  first  time,  it  was  proved  that  the  creation  of  the  military  settlements
infrastructure was associated with a change in the system of territorial settlement of a part
of the Kharkiv province, a unified list of the main infrastructure facilities of a military
settlement was established and its general characteristics were given, the dynamics of the
facilities structure was traced, a large amount of cartographic material and architectural
graphics were revealed and published.

Keywords:  cavalry  military  settlement,  infrastructure,  construction,  resettlement
system, planning, structure of facilities,  management system, legislative and regulatory
framework, labor force and personnel, financing peculiarities, creation dynamics.


