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Стопчак Н.В. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДИРЕКТОРИИ УНР ПО СОЗДАНИЮ 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРОВОВЫХ ОСНОВ УКРАИНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В 
СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ. 

В статье на многообразном историографическом и археографическом материале исследованы 
ведущие тенденции и основные этапы накопления знаний, касающиеся основных направлений 
деятельности Директории УНР по созданию конституционно-правовых основ украинской 
государственности в современной отечественной историографии. Выявлено, систематизировано и 
дано характеристику основным группам историографических источников по данной проблеме. С 
учетом историографического опыта предложена схема дальнейшего углубленного и комплексного 
исследования рассматриваемой проблемы. 

Ключевые слова: историография истории Украины, историографический процесс, 
историографические источники, Директория УНР, конституционное строительство, нормативно-
правовые акты. 

 
Stopchak M.V. ACTIVITIES OF THE DIRECTORY OF THE UKRAINIAN PEOPLE’S REPUBLIC 

AS TO ESTABLISHING CONSTITUTIONAL AND LEGAL PRINCIPLES OF UKRAINIAN STATEHOOD 
AS REFLECTED IN MODERN DOMESTIC HISTORIOGRAPHY 

Based on extensive historiography data and facts investigated are major trends in accumulation of 
knowledge about of activities of the Directory of the UPR as to establishing constitutional and legal principles of 
Ukrainian statehood in modern home historiography. Major groups of historiographic sources on the above 
problem are revealed, systematised and characterised. Defined is a range of issues, which call for further 
investigation and scientific interpretation. 

Key Words: historiography of Ukraine’s history, historiographic process, historiographic sources, the 
Directory of the UPR, constitution formation, regulations. 
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І.В. Мазур, Н.В. Андріїшин 
ІСТОРІОГРАФІЧНА ТРАДИЦІЯ ТА ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ГУБЕРНСЬКИХ МІСТ УКРАЇНИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 1920-Х РР. 
 
В даній статті розглянуто науковий доробок вчених, практиків, громадських діячів в 

контексті дослідження становлення влади рад у губернських містах України першої половини 
20-х рр. ХХ ст. А також, пов’язаних з цим процесів – адміністративних, самоврядних, 
господарських,  демографічних, національних, соціальних, культурних тощо. 

Ключові слова: губернське місто, міська рада, урбанізація, трансформаційні процеси  
 
Публікації стосовно проблем життєдіяльності губернських міст умовно поділено на два 

основні періоди, виокремлення яких зумовлене суспільно-політичними процесами, що 
відбувалися в Україні і мали вплив на розвиток наукової й пізнавальної сфери життя 
суспільства. Перший – радянська історіографія, включає в себе декілька етапів: 1) 1920-ті – 
перша половина 30-х рр.; 2) середина 30-х – перша половина 50-х рр.; 3) середина 50-х – 
середина 1980-х рр.; 4) друга пол. 1980-х – початок 1990-х рр. Другий період – сучасна 
історіографія, поділяється на сучасну вітчизняну та зарубіжну історіографію. 

Мета статті – проаналізувати урбаністичні та історико-краєзнавчі трансформації 
наукової думки стосовно різноманітних аспектів життя губернських міст 1920-х років.  
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Перші роботи з вищеозначеної теми представлені статтями, виступами, брошурами та 
невеликими посібниками з відсутніми посиланнями на джерела партійних лідерів, державних 
діячів та почасти науковців А. Буценка [1], М. Скрипника [2], П. Постишева [3], А. Хоменка [4], 
А. Гіршфельдома [5], Н. Черлюнчакевича [6]. У представлених публікаціях сформовано 
теоретико-методологічні засади національної політики в УСРР та конкретизуються обставини 
запровадження етнополітики стосовно окремих етнічних меншостей.  

Відновлення та посилення урбаністичних процесів на території УСРР відповідало 
офіційно пріоритетним напрямкам владної політики. На базі переосмислення історичного 
процесу в антропологічному і просторовому вимірах відбувається відтворення «живого» образу 
міста як складної динамічної цілісності. У такому векторі проводять свої дослідження 
Н. і Т. Анциферови [7]. Важливим внеском у дослідженні урбаністичної проблематики став 
науковий доробок українського історика І. Вологодцева [8]. Уперше в українській історіографії 
ним було виділено два етапи розвитку міст України: І – 50-60-ті рр. ХІХ ст. та ІІ - 60-ті рр. 
ХІХ ст. – 20-ті рр. ХХ ст. Саме він звернув увагу громадськості та урядовців на певні недоліки, 
що існували в комунальній сфері. Дослідження ситуації та перспектив розвитку цього напрямку 
розвитку міст продовжилось і на управлінському рівні [9]. 

З метою виправдати адміністративні реформи керівниками організацій та учасниками 
даного процесу розглядались проблеми губернської реорганізації [10]. Офіційно затверджені 
результати принципів територіальних реорганізацій опубліковувались у спеціальних виданнях 
Центральної адміністративно-територіальної комісії [11]. 

Становлення і формування нової системи рад розглядалось авторами-практиками - 
Г. Португаловим [12], М. Владимирським [13]. Їх праці містять інформацію стосовно ролі, 
значення та заходів відповідних органів у містах губернського значення.  

Скрупульозністю підбору й аналізу статистично-облікових даних суспільно-політичних 
процесів вирізняються праці С. Мінаєва [14], В. Ігнатьєва [15], С. Власенко [16]. 

Усі ці видання містять важливий фактологічний матеріал, дають уявлення про 
ідеологічну атмосферу. Подають аналіз вад радянської системи, звертають увагу поруч із 
позитивними й на негативні аспекти розвитку міст, які пізніше не знайшли відображення в 
наукових працях. Визначальним для них є висновок, що всі ці проблеми «тимчасові», існують 
лише на певному етапі, пояснюються молодістю держави. 

Для другого періоду 1930-ті – середина 50-х рр., притаманне різке зменшення кількості 
видань, їх описовість, вузька джерельна база, суб’єктивність в оцінюванні. Це стосується 
визначення ролі міських рад у губернських центрах, як представницьких органів місцевого 
самоврядування, їхній вплив на соціальні перетворення та етнодемографічний розвиток 
адміністративних осередків й відбудову різноманітних сфер життя міста. Такий схематизм у 
висвітленні пояснюється зменшенням впливу міських рад на життя суспільства, утвердження 
командно-адміністративної системи в Україні. Загальним для праць указаного періоду є майже 
повна відсутність посилань на архівні та інші джерела. По суті, це – літературна обробка звітів 
організацій. Проте проблема урбанізації країни залишалась відкритою [17]. 

За часів часткової десталінізації суспільства (середина 50-х – середина 80-х роках) 
об’єктом систематичного наукового дослідження стало розвиток законодавства, діяльність і 
структура, форми і методи роботи у містах по відновленню й розвитку промисловості та 
приватного підприємництва тощо [18]. Проблеми управління промисловістю знайшли 
відображення в узагальнених працях з історії УРСР [19]. 

Потрібно виділити фундаментальне дослідження А. Венедиктова [20], який з історико-
правової точки зору вивчає організацію управління промисловістю, включаючи історію 
робітничого контролю й націоналізації. 

Даному періоду притаманний соціально-економічний вимір у підходах до виявлення 
природи міст, що посвідчують праці Ю. Пітюренко [21]. Активно досліджувалася історія 
робітничого класу України – А. Епштейн, В. Лобурець , О. Реєнт . У їх публікаціях 
розкривається внесок робітників у докорінні соціально-економічні перетворення в республіці, 
зокрема участі в управлінні індустріальним комплексом.  

Окремий сегмент історіографічного доробку пов’язаний із фундаментальною працею 
«Історія міст і сіл», здійсненої великим колективом фахівців й аматорів під керівництвом 
академіка НАН України П. Тронька. Незважаючи на ряд недоліків, на сьогодні немає іншого 



Серія: ІСТОРІЯ 
………………………………………………………………………………………………….  

 257 

комплексного дослідження краєзнавчого характеру, яке б за обсягом охопленого матеріалу 
могло перевершити дану краєзнавчу серію [22]. 

Слід зауважити, що в цей історичний період виходить ряд праць авторських колективів 
та монографій з історії окремих міст України, що вивчають і період 1920-х років. Зокрема 
багатотомники з історії Києва, історичні нариси Харкова, Одеси, Вінниці тощо [23].  

Значну масу досліджень з історії губернських міст у 1920-1926 рр. та в цілому розвитку 
урбаністичних тенденцій всередині країни у цей період становлять статті в журналах і наукових 
збірниках [24]. Їх автори розглядають як конкретні проблеми міст досліджуваного періоду в 
процесі пристосування до нових віх державної політики, так і роботи щодо раціоналізації 
державного апарату.  

Чи не найповніше серед інших авторів В. Наулко [25] показав динаміку чисельності 
населення корінного українського етносу та етнічних меншин УРСР впродовж двох часових 
періодів: 1897–1926 рр. (в кордонах УРСР на 17 вересня 1939 року) та 1926-1959 рр.  

У 60-80-х роках захищено кандидатські дисертації В. Гречко, В. Духопельниковим, 
А. Лепьошкіним, П. Стояном [26]. Загалом, цей історіографічний період нараховує найбільшу 
кількість публікацій з досліджуваної нами проблеми, розширюючи її документальну базу. 
Проте заполітизований підхід у викладенні міської історії та відповідна підбірка 
документальних матеріалів не дає повною мірою розкрити урбанізаційні та соціально-
демографічні процеси губернського міського простору. 

Наступну групу літератури складають дослідження вітчизняних істориків з кінця 80-
х рр. ХХ – початку ХХІ ст., написані під впливом кардинальних змін у суспільно-політичному 
житті країни, а після серпня 1991 року – у зв’язку з крахом тоталітарної системи та розпадом 
СРСР. Після проголошення Україною незалежності значний вклад у дослідження питання 
встановлення компартією всебічного громадського контролю належить В. Даниленку, 
Г. Касьянову, С. Кульчицькому [27]. У ці роки був введений в обіг термін «адміністративно-
командна система», що міцно увійшов у науковий вжиток як синонім «тоталітарна система», 
«бюрократично-державна», «командна» [28].  

Методологічний інструментарій дослідження історії міст закладено у роботах 
Я. Верменич, в яких наголошується на важливості повернення пізнавальної цінності 
історичного знання шляхом розвитку історичної локалістики [29]. Ряд монографій засвідчують 
зростання інтересу до макроісторії не лише в кордонах одного міста, але й окремих 
районів [30]. Створено численну наукову літературу, присвячену історії  міст Києва [31], 
Харкова [32], Дніпропетровська [33], Одеси [34], Вінниці [35], Житомира [36], Чернігова [37] 
тощо.  

Проблемам урбанізації та розвитку територій присвячені праці визначних українських 
вчених – В. Кравченко, М. Пітцика, І. Салія [38]. Нашу увагу привернули також  дослідження 
В. Підгаєцького [39], Д. Гриня [40], які в основу вивчення розвитку міст поклали матеріали 
переписів 1923 і 1926 рр. 

Важливою подією для істориків, що вивчають діяльність рад, став вихід у світ у 1990 р. 
монографії О. Гонтаря [41], який докладно аналізує розвиток законодавства про міські ради, хід 
і підсумки звітно-виборчих кампаній, питання взаємовідносин партійних органів і міських 
органів влади. 

Доба державної незалежності України позначена активною роботою над розробкою 
історії міської повсякденності. Теоретичні підстави, закладені у загальних роботах О. Удода, 
О. Коляструк та І. Яковенко. Проблема соціальних аномалій доби непу привернула увагу таких 
українських дослідників як В. Іваненко та І. Іщенко [42]. 

Потужний пласт інформації містить література, присвячена широкому спектру питань 
етнічних меншин. Зокрема, від історії заселення етнічних меншин в Україні, динаміки їхньої 
чисельності до сучасного розселення, проблем соціально-економічного та культурного 
розвитку [43]. Найбільш ґрунтовними є роботи В. Крисаченко [44], Т. Єременко [45], 
Л. Якубової [46].  

Останні роки виявилися плідними для дослідників у плані написання дисертаційних 
робіт, в яких розроблялися правові та історичні аспекти урбанізаційних процесів початку ХХ ст. 
Це безпосередньо стосується праць Г. Басари, Н. Гогохії, О. Комарніцького, С. Єсюніна, 
І.Непотенко та інших [47].  
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У зазначений період з’явилася велика кількість публікацій, присвячених історії 
становлення комунального господарства в українських містах, проте значною мірою це 
стосується транспортних інфраструктур [48]. Все ж, спеціального дослідження, присвяченого 
вивченню життєдіяльності губернських міст, ефективності самоврядної діяльності міських рад 
таких значущих адміністративних осередків 20-х р. ХХ ст., зокрема в галузі становлення та 
розвитку системи комунального господарства і його забезпечення, немає. 

У 90-х роках посилюється інтерес до суспільних відносин у міжвоєнний період з боку 
зарубіжних істориків. Вивчення питань суспільних відносин є невід’ємними складовими праць 
з історії 1920-х років таких авторів, як Є. Карр, Б. Кравченка [49].  

Важливі теоретичні положення й практичні результати містять праці французьких 
істориків Ф. Броделя – у вивченні проблем капіталістичного міста у світовому масштабі та з 
методологічних підходів – П. Мерлен [50]. Цікаві для нас відомості з історії електротранспорту 
в УРСР знаходимо в спеціалізованому атласі [51]. Сучасні російські вчені А. Сванідзе, 
Е. Сайко, А. Ахієзер розглядають місто насамперед як соціокультурне явище історичного 
процесу.   

Констатуючи певні здобутки в галузі дослідження окремих аспектів розвитку 
українських губернських міст 20-х років ХХ ст., слід зазначити, що цілісні роботи, які 
охоплювали б комплекс проблем, пов’язаних з урбанізаційними процесами в них, відсутні. 
Саме тому узагальнений розгляд суспільно-політичних та адміністративних процесів у 
губернських містах, на тлі процесів побудови держави рад, є безумовно актуальним для 
сьогодення, й потребує у перспективі окремих розвідок та монографічних досліджень.  
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ГУБЕРНСКИХ ГОРОДОВ УКРАИНЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 1920-Х ГГ. 

 В данной публикации рассмотрены научные труды ученых, практиков, общественных деятелей 
в контексте исследования становления власти советов в губернческих городах Украины первой 
половины 20-х гг. ХХ в. А также, связанных с этим процессов - административных, 
самоуправляющихся, хозяйственных, демографических, национальных, социальных, культурных и др. 
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