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П|сля Ш-го подту Реч1 ПосполитоУ у 
1797 р. Правобережна УкраУна (Ки- 
Увщина, Подтля, Волинь) була при- 

еднана до Рос1 йськоУ 1мперп. Вщтак, перед 
самодержавною владою постапо завдання 
1 нкорпораци й ун|ф 1 кац|У ус1х сфер життя 
украУнського населения вщповщно до за- 
гапьно1мперських норм. Одн1ею з форм тако'У 
1нкорпорац 1йноУ пол1тики Рос1ЙськоУ 1 мпер|'У 
на територн украУнських губернм став 1н- 
ститут цивтьного губернатора, який юнував 
поряд з 1нститутом в1 йськового губернатора 
(був надтений адм1нютративними повнова- 
женнями ЗД1ЙСНИТИ цю 1 нкорпорац 1ю) [1].

Хоча авторами комплексно проанал!- 
зовано процес функц1онування Ыституту 
цивтьного губернатора упродовж першоУ 
половини XIX ст., ще й дос! поза увагою до- 
слщник1 в перебувають деяю аспекти цього 
питания юторГУфункцюнування губернських 
1нститут1в. Так, окреслена проблема частко- 
во висв1тлюеться у студ1ях украУнських 1СТО- 
рик 1в В. Жел 1зняка [2], I. Коляди [3], Д. Шко- 
лайчука [4], О. Романцова [5], А. Черепанова 
[6], В. Шандри [7]. Сучасний украУнський до-
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слщник О. Романцов, дослщжуючи ютор1ю та 
д|яльнють киУвських в 1йськових губернатор|в 
першоУ половини XIX ст., проанап1зував I вза- 
емини киУвських цивтьних губернатор1в та 
киУвських вмськових губернатор1в. 1стор1ю 
становления губернських 1 нститут 1в влади 
у КиУвськ!Й губернГУ досл 1Див А. Черепанов, 
який на основ! нормативно-правових акт‘|в 
поверхнево розглянув повноваження р1зних 
орган1в влади, вщтворив структуру киУвськоУ 
губернськоУ адм1н1страц1У першоУ половини 
XIX ст. Серед заруб1жних науковц1в варто 
виокремити роботи С. Алексева, Ц. М1ха- 
евоУ [8], Л. Лисенко [9], яю проанатзували 
повноваження та юторико-правов! аспекти 
функцюнування цив1льних губернатор1в пер
шоУ половини XIX ст.

Запровадження 1нституту «цивтьного гу
бернатора» у Рос1Йськ!й 1 мпери пов'язують 
з переглядом у 1796-1796 рр. 1 мператором 
Павлом I адм1н1стративно-територ1ально- 
го под1лу, впровадженого Катериною II. 
12 грудня 1796 р. Павлом I було видано указ 
«О новом разделении государства на гу
бернии» (вщ 12 грудня 1796 р.), яким намю-
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ництва, впроваджены Катериною II, було 
скасовано, I створювалися фактично нов 1 
адм 1нютративно-територ 1альн1 одинищ -  гу- 
бернп. Вся територ1я Рос1ЙськоУ 1 мперн пере- 
розподтялася на 41 губержю, при цьому «на 
особых правах и привилегиях» створювали
ся Малоросмська, ГПфляндська, Естлянд- 
ська, Виборзька, Курляндська, Литовська, 
М|нська, БУпоруська, КиУвська, Волинськата 
Подтьська губернм [10]. У результат! прове
дено! реорган!зацГ| адм1нютративного устрою, 
як В1дм!чае сучасний украУнський дослщник 
Д. Школайчук, вщбулася зм!на у вертикал! 
влади, в якш губернатор ставав единим 
«господарем губернм» та безпосередньо 
пщпорядковувався сенатунмператору. Така 
система адм1нютративного устрою проюнуе 
з деякими зм!нами аж до початку XX ст. [11].

Нова подальша зм!на у систем! мюцевого 
управляя  РосмськоТ 1 мперм вщбулася, як 
зазначае Д. Нжолайчук, у перюд правлЯ 
ня 1 мператора Олександра I й пов’язана 
13 утворенням нових державних 1нституц|й 
М1нютерств. 8 вересня 1802 р. 1мператор 
Олександр I видае мажфест «Об учреждении 
Министерств», за яким утворювалось мЫю- 
терство внутр1шн 1х справ, якому пщпорядко- 
вувалися вс! губернатори, тод| як губернсью 
правлЯ я полишались у пщпорядкуванн! 
сенату [12]. М1нютерська реформа (1802 р.), 
запроваджуючи «летний» принцип органн 
зац|У оргажв влади та управляя , коли га- 
лузевому м!Н1стерству пщпорядковувались 
вщповщж губернсью установи, мала своУм 
наслщком правову та оргажзащйну кол!31ю, 
при яюй Ыститут цивтьного губернатора, 
будучи пщпорядкованим м1жстерству вну- 
тр 1шн1х справ, втратив свою певну самостм- 
нють й пщконтрольж своУй влад| губернськ! 
виконавч! установи, а губернське правлЯ я 
перетворилось в окремий орган влади, що 
виконував розпорядження Сенату, губерн
сью присутств1я, ком!тети -  у виконавч! 
органи влади М1нютерств на мюцях, що, у 
свою чергу, посилювало бюрократичну тя-

ганину, зокрема зростання документооб!гу. 
При цьому верховна 1 мперська влада про- 
довжувала й дал! розглядати губернатора як 
свого представника; натомють мЫютерство 
внутр!ШН1Х справ вважало його своУм мю- 
цевим виконавцем. Така ситуащя негативно 
позначилась на всм систем! виконавчоУ 
вертикал!, породивши неузгоджежсть у д1ях 
мюцевоУ губернськоУ адм1жстрац|У.

Таким чином, м!жстерською реформою 
(1802 р.) 1 мперська владала продовжила 
пол!тику централ 1зацГ|' системи управляя 
та ун1ф1кац1У системи мюцевих оргажв влади, 
остаточного утвердження Я титуту губерн
ськоУ адм!Н1страц|У як складовоУ в систем! 
адм1нютративно-територ1ального управляя 
украУнськими землями РоайськоУ 1мпер|У.

На початку XIX ст. у Роайсьюй 1 мперГУ у 
становленж адм!жстративно-територ1ально- 
го устрою виокремлюеться тенденщя щодо 
подальшо'У бюрократизацУУ роботи управлЯ 
ських 1нститут!в, яка реал!зовувалось в усу- 
неж всього р13номан1ття розвитку репожв 
та народ1в у склад! Рос|'У та його подальшо'У 
ужф|юцГУ, Вщтак, важливим етапом у ре- 
формуванж системи репонального управ
л я я  стало затвердження «Общего наказа 
гражданским губернаторам» (вщ 3 червня 
1837 р.) [дал! -  «Наказ» (1837 р.)] [13], нор
мативно-правового акту, яким фактично 
вперше, на вищому законодавчому р1вж, 
було встановлено правовий статус !нсти- 
тут1в «цивтьного губернатора» I «генерал- 
губернатора». «Наказ» (1837 р.) Ч1тко ви- 
значав як функцУУ, повноваження цивтьних 
губернатор!в (поширювались на вс|' сфе- 
ри сощ ально-економЯого та сусптьно- 
пол 1тичного життя репону), так I прерога- 
тиви представниюв вищоУ 1мперськоУ влади 
на територГУ 1МперГ|' Романових. Важливють 
«Наказу» (1837 р.) полягала I в тому, що вЫ 
став базовим нормативно-правовим актом 
ДЛЯ фуНКЦЮНуваННЯ 1НСТИТуту «ЦИВ1ЛЬНОГО 
губернатора» упродовж друго'У половини 
XIX -  початку XX ст. Так, у «Наказ!» (1837 р.)
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губернатори -  це «блюстители неприкосно
венности верховных прав Самодержавия, 
польз Государства и повсеместного точного 
исполнения законов, уставов, Высочайших 
повелений, указов Правительствующего 
Сената и предписания Начальства» [14].

«Наказ» (1837 р.) офщмно надавши гу
бернатору статус «господаря губернм», 
значно розширив його права по управлжж 
краем [15]. У «Наказы (1837 р.) службо- 
8 1  обов’язки та права губернатора були 
регламентоваж 14 роздшами: 1) загальж 
обов'язки; 2) загальне управлжня губерж- 
ею; 3) забезпечення дотримання охорони 
законодавчо закрюлених прав ус 1Х стажв 
та громадського благополучия й достатку; 
4) у справах забезпечення населения про
довольством та належного стану мюького 
господарства; 5) у справах про виконання 
повинностей селянами; 6) у справах охорони 
народного здоров'я; 7) у справах ожки та пн 
клування; 8) у справах контролю за органами 
державного управлжня; 9) у справах судо- 
чинства; 10) у справах взаемоди з вмськовим 
вщомством; 11) порядок прийняття справ 
губернм та передач! управлжня губержею;
12) огляд та анал!3 стану справ у губернм;
13) статистична звт-мсть та вщповщальжсть 
за службову недбалють; 14) взаемовщно- 
сини з 1ншими органами та установами, що 
врегульовувало фактичне право кер1вни- 
цтва та контролю за вс1ма сферами життя 
краю та його населения [16]. Як чиновник 
мжютерства внутр!шжх справ, губернатор 
отримав право контролювати роботу пол щи, 
встановлювати полМйний нагляд (гласний 
I негласний) за пол 1тично-неблагод 1 йними 
особами, призначати полщмейстер1в, повн 
тових справниюв, Ухжх пом!чниюв, станових 
пристав1в. Не можна не погодитись з ощн- 
коюсучасноУ в!тчизняноТдослщниц| В. Шан- 
дри, що «найбшьш Д1евим инструментом влади 
губернатора стало гпдпорядкування йому пол1ц1У, 
яка виявилась основним засобом для виконання 
повноважень, пов’язаних 13 збиранням податк1в
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та виконанням рекрутськоУ повинности неприв1- 
лейованими станами» [17]. «Наказ» (1837 р.), 
закр1пивши правовий статус «цившьного 
губернатора» як державного службовця 
мЫютерства внутр!шн1х справ, П1двищив 
значения щеУ посади в 1ерархП' 1мперських 
чиновниюв вищого рангу, зробившиУУдосить 
авторитетною та привабливою для чиновни- 
чоУ кар’ери. Сучасний росмський 1 сторик 
О. Грачев вщм1чае, що «Наказ гражданским 
губернаторам» -  это попытка восстановить 
этого чиновника в статусе «хозяина губер
нии», но главное заключалось в прибли
жении его положения к рангу служащего 
министерства внутренних дел» [18].

Норми «Наказу» (1837 р.) конкретизува- 
лись окремими Ыструкц 1ями, циркулярами, 
що враховували специфжу репону, кон
кретно! ситуащУ, що склалась в губержУ й яю 
адресувались конкретному губернаторов!, в 
тому числ! й цившьному киУвському. До «На
казу» (1837 р.) кожен губернатор отримував 
вщ центрально! влади докладж жструкцП', 
розвиваюч! загальн! положения стосовно 
конкретно! ситуацм' в даному репож.

(2)



Отже, «Наказ» (1837 р.) значно розширив 
повноваження та владу цивтьного губер
натору у р 1зних сферах життя краю: пол1ти- 
ко-адм1Н1стративн1Й, контролю за органами 
мюцевого самоврядування та представ- 
ницькими органами дворянства, економ 1чн1Й 
(щодо заснування й вщкриття приватних 
пщприемств та заняття пщприемницькою 
д|яльн 1 стю, оплати податюв, виконання 
повинностей), культурно-освгтн!Й I цензури 
(цивтьний губернатор виконував функщю 
першого цензора у губернн й за погоджен- 
ням з Головним управл 1нням у справах друку 
дозволяв видавництво нових газет, журна- 
Л1в), медико-сан1тарн1й (здмснював нагляд 
за епщемюлопчною ситуащею у репон! 
та за станом заклад1в охорони здоров’я), 
тощо. При цьому варто також вщм1тити, що 
юридичне й законодавче закрюлення зро- 
стаючого кола функцюнальних повноважень 
цивтьного губернатора полюшило д1яль- 
нють губернськоУ адм1н!страц||, посиливши 
и виконавч! повноваження й важел! впливу 
в систем! 1мперських орган!в влади й управ
л я я  губерн!ального р1вня. Але вважаемо за 
необхщне вщм1тити, що ктькюний склад та 
проф ессий р1вень чиновниюв губернатор- 
ськоУ канцеляр|Уй губернського правлЯ я не 
дозволяли цивтьному губернатору сум лЯ о 
й у повному обсяз! виконувати законодавчо 
закр 1плен1 й покладен! на нього службов! 
обов’язки.

Надаючи губернатору широк! управл1нськ1 
повноваження та визнаючи губернатора «го
сподарем губернй'», центральна влада обме- 
жувала його повноваження у деяких сферах 
репонального управл1ння, зокрема у сфер! 
законо- та правотворення: губернатори не 
мали права самост!йно видавати нов! або ж 
зм!нювати Д1 ЮЧ1 нормативно-правов! акти, 
вводити нов! податки, що залишалось ком- 
петенщею вищих 1мперських орган!в влади. 
Разом з тим, досл'щники вщм1чають, що в цю 
епоху поява деяких нових посад, яю не були 
передбачен! у «Загальному наказ!» (1837 р.),

зокрема «военного губернатора, що керуе 
цивтьною частиною», «военного генерал-гу
бернатора», зм!нювала характер Ыституту 
«цивтьного губернатора», повертаючи йому 
поряд з адм!н!стративним I пол1тичний статус 
та вносячи певний дисбаланс, як у систему 
репональноТ влади й н взаемодм з держав- 
ними установами центральних орган1в дер
жавно! влади, так 13 мюцевою адм1нютрац1ею 
й представницькими дворянськими 1нститу- 
ц|ями. На думку радянського юторика П. За- 
йончковського, норми «Наказу» (1837 р.) 
про пряму пщпорядкованють губернатора 
сенату залишилися лише декларативною 
нормою, бо на практиц! цивтьний губерна
тор повнютю пщпорядковувався м!нютру 
внутр|шн1х справ [19]. На думку сучасних 
В1тчизняних (В. Грицак [20], В. Жел1зняк [21]) 
та заруб1жних дослщниюв (Л. Лисенко [22]) 
«Наказ» (1837 р.) не зм т розв’язати одну з 
ключових проблем губернськоУ адм!нютра- 
цП'-зростаючо! бюрократизации навпаки, вЫ 
значно посприяв посиленню чиновницькоУ 
тяганини, унеможлививши реал1защю у пов
ному об’ем! наданих повноважень та функщй 
цивтьним губернатором. Цивтьний губер
натор взагал! навряд чи м1г самост!Йно стати 
тим координатором мюцевих урядових уста- 
нов, який самостмно забезпечив би еднють 
управлЫня у конкретно адм1нютративжй 
практиц! РоайськоТ 1 мперн середини XIX ст.

Головування цивтьного губернатора у 17 
комю1ЯХ та компотах краю не лише збть- 
шувало сферу впливу губернатора на життя 
краю, а й, за ощнкою дослщниюв, стало 
гальм1вним чинником сумл1нного виконання 
ним службових обов’язюв кер1вника губер- 
нГГ [23]. Вщтак, 13 збтьшенням функцюналь
них обов’язюв губернатора по управл1нн1 
краем останньому був наданий д1евий по- 
М1чник в особ! вще-губернатора, який одно- 
часно звтьнявся вщ головування у казеннм 
палатг Посаду голови казенноТ палати вщ- 
тепер об1ймав окремий чиновник, якого ре- 
комендував М1нютр ф1нанс1в I затверджував
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1мператор [24], Зпдно з «Положениям про 
орган1зац 1ю дтоводства у губернських прав- 
Л1ннях>> вщЗ червня 1837 р. вще-губернатор 
включено до складу губернського правл1ння 
у статус! першого пом1чника губернатора у 
сфер! загального управл1ння губерыею [25].

Необхщнють правового розмежування 
повноважень губернатора I губернського 
правл1ння, функщй м1ж губернатором I гу- 
бернськими адмЫютративними органами, 
великий об'ем поточного дтоводства в 
д]яльност 1 губернатора (повинен був пщ- 
писувати в р1к до ста тисяч документе чи 
близько 270 документа кожний день) стали 
тими чинниками, що обумовили вжиття цар- 
ським урядом ряду заход 1в по полтшенню 
д 1яльност! оргаыв губернськоУ адм1нютрацп, 
зокрема видання 1менного указу «Учрежде
ние губернских правлений» (2 с1чня 1845 р.), 
у преамбул! якого зазначалося: «При издании 
в 1837 г. положения о производстве дел в Гу
бернских правлениях, имелось в виду возможное 
улучшение сей важной части; почему, между про
чим, требовалось тогда же замечания Начальни
ков губерний относительно применения к самому 
делу изданных правил. По соображ ению  в М и
нистерстве Внутренних Дел всех собранных по 
сему предмету сведений, оказалось возможным  
допустить в порядке производства и решения дел  
значительные облегчения и сокращения труда, а 
сверх сего признано за нужное определить с боль
шею точностью, на основании опыта, обязан
ности членов Губернского Правления и прочих 
его чинов» [26]. Цей нормативно-правовий 
документ частково розмежував функцм у 
середин! губернськоУ адм1нютраци, змен- 
шивши дещо псвноваження губернатора. 
Додатком до указу «Учреждение губернских 
правлений» (1845 р.) став пщзаконний нор
мативно-правовий акт -  «Штат канцелярий 
гражданских губернаторов», яким визна- 
чався новий штатний розпис чиновниюв 
канцелярП'цивтьного губернатора. Так, кан- 
целяр!я киУвського цивтьного губернатора 
складалася з: управляючого канцеляр1ею;
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двох старших та двох молодших пом 1чник 1в 
управляючого канцеляр!ею; реестратора; 
двох старших та двох молодших чиновни- 
юв з особливих доручень, всього 11 ос!б. 
Вщтак, було збтьшено число чиновниюв з 
особливих доручень (по одному старшому 
та молодшому), а сама структура канце- 
ляр|У цивтьного губернатора залишилася 
незмЫною. Новий штатний розпис канце- 
ляр|У киУвського цивтьного губернатора 
уводився спефальним положениям Ком1тету 
М1нютр!в «О распространении новых штатов 
Губернских Правлений и Губернаторских 
канцелярий на 19 губерний» (вщ 26 лютого 
1846 р.) [27].

Отже, у перший половин! XIX ст. визнача- 
лось коло повноважень, компетенцИ', функцй' 
цивтьного губернатора; у Росмсьюй 1 мпер|У 
склалось дв! основы модел! управл!ння на- 
цюнальними репонами 1 мперм, в тому числ! 
й украУнськими землями -  губернаторська 
I генерал-губернаторська, яю виступали 
Ыструментом забезпечення стаб!льност 1 , 
правопорядку, громадянського миру, але як! 
так I не стали ефективними в умовах проце- 
С1В наростаючоУ модержзац|У, яка охопила 
Рос!Ю, в тому числ! й украУнсью земл!, у пер
ший третин! XIX ст., що засвщчила поразка у 
Кримсьюй В1йн1 (1853-1856 рр.) й наростаюч! 
рухи соц!альних протест1в («КиУвська козач- 
чина», «Пох!д у Тавр1ю за волею» 1856 р.), 
радикал1зац1я сусптьних настроУв та поява 
нелегальних револющйних гуртк1в, члени 
яких все бтьш е захоплювались зах1дно- 
европейськими соц1ал1стичними й комуню- 
тичними доктринами. Система державного 
управл1ння, ус! сфери суспшьно-пол1тичного, 
економ!чного й духовного життя вимагали 
кардинального реформування.
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