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Реформування органів місцевого 
управління на українських землях 

Російської імперії у ХVІІІ – 
на початку ХІХ ст. 

 

В укмват пщмгмгдлля, кмйз Укоа-
їла смокує вйаплу кмгдйщ пзпрдкз 
уноавйілля, одайії  взкагаырщ нігвз-
цдлля дсдкрзвлмпрі сулкуімлувалля 
гдоеавлмгм анаоару ла впіт имгм оів-
лят, жабджндфдлля номсдпімлайіжку 
гдоеавлзт пйуебмвуів.  Дйя  жабдж-
ндфдлля  упніхлмї одайіжауії ндодрвм-
одлщ лдмбтіглм гмпйігеуварз і воатм-
вуварз іпрмозфлзи гмпвіг сулкуімлу-
валля быомкоарзфлмгм анаоару ла 
укоаїлпщкзт ждкйят у фапз  одсмоку-
валля агкіліпроарзвлзт упралмв у 
Рмпіипщкіи ікндоії вномгмве ХVIII – 
ла  нмфарку ХІХ пр. Поз ущмку ваорм 
воатмвуварз як нмжзрзвлі, рак і лдга-
рзвлі пкйагмві  ущмгм номудпу. 

Пдохі пномбз алайіжу гдякзт ап-
ндкрів гмпйігеувалмї номбйдкз буйм 
жомбйдлм у ноауят гмодвмйыуіилзт 
гмпйіглзків І. Ю. Алгоієвпщкмгм,  
В. М. Гдппдла, О. Д. Гоагмвпщкмгм,  
О. В. Рмкалмвзфа-Сйаварзлпщ-кмгм,  

М. І. Лажаодвпщкмгм ра ілхзт, які 
взвфайз номбйдкз одсмокувалля 
пзпрдкз кіпудвмгм уноавйілля, ноа-
вмвзи праруп, кмкндрдлуіы ра гіяйщ-
ліпрщ губдолармоів і гдлдоай-
губдолармоів.  

У оагялпщкі фапз нзралля сулк-
уімлувалля удлроайщлзт гдоеавлзт 
упралмв, ілпрзруру гдлдоай-
губдолармопрва в Рмпіипщкіи ікндоії 
омжгйягайзпя у ноауят П. А. Заимлф-
кмвпщкмгм [1], М. П. Єомхкіла [2], 
які прайз ваейзвзк влдпкмк у вз-
вфдлля проукруоз і гіяйщлмпрі уоягм-
вмгм анаоару Рмпіипщкмї ікндоії. 

Сдодг пуфаплзт гмпйігедлщ, які 
ніглікаырщ нзралля сулкуімлувалля  
могалів кіпудвмї вйагз ла укоаїлпщ-
кзт ждкйят у ХІХ – ла нмфарку 
ХХ пр. ваорм  взмкодкзрз гоулрмвлі 
ноауі В. С. Шалгоз [3] ра О. Н. Яо-
кзха [4],  Оглак гдрайщліхмгм омжг-
йягу нмродбуырщ номбйдкз одсмоку-
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валля могалів вйагз ла укоаїлпщкзт 
ждкйят у ХVІІІ – ла нмфарку ХІХ пр. 

Мдрмы галмї омбмрз  є іпрмозкм-
ноавмвд гмпйігедлля кдталіжку  пра-
лмвйдлля і сулкуімлувалля ілпрзру-
рів кіпудвмї вйагз у жажлафдлзи іпрм-
озфлзи ндоімг, ж’япувалля  ла  мплмві 
алайіжу жакмлмгавфзт ра ілхзт лмо-
карзвлм-ноавмвзт акрів їт кіпуя ра 
омйі в пзпрдкі гдоеавлмгм уноавйіл-
ля Рмпіипщкмї ікндоії. 

У Рмпіипщкіи ікндоії, гм пкйагу 
якмї у гмпйігеувалзи ндоімг втмгзйа 
ндодваела бійщхіпрщ укоаїлпщкзт 
ждкдйщ, ланозкілуі ХVІІІ - ла нмфар-
ку ХІХ пр. взцмы агкіліпроарзвлм-
рдозрмоіайщлмы мгзлзуды гдоеавлм-
гм уноавйілля  буйа губдолія, яка 
нмгійяйапщ ла нмвірз, кіпра і вмймпрі.  

Ваорм жауваезрз, цм цд у 
1708 омуі  укажмк Пдроа І буйз првм-
одлі ндохі губдолії:  Ммпкмвпщка,  
Ілгдокалйалгпщка  (Пдрдобуожщка), 
Кзївпщка, Скмйдлпщка, Ажмвпщка, Ка-
жалпщка, Аоталгдйщпщка, Сзбіопщка, 
якзкз уноавйяйз губдолармоз, а Пд-
рдобуожщкмы и Ажмвпщкмы – гдлдоай-
губдолармоз. Гмймвлмы кдрмы, цм 
ндодпйігувайапщ удлроайщлмы вйагмы 
ндодг првмодлляк губдоліи, був жбіо 
нмгарків і урозкалля віипщка. Сакд ж 
узт кіокувалщ гм Кзївпщкмї губдолії 
буйз нозєглалі рдозрмоії Ооймвпщкмї 
і Туйщпщкмї омпіипщкзт мбйапрди. З 
ракмы е кдрмы гм жавмимвалмї Рмпі-
єы Рзгз буйм нозєглалм Скмйдлпщк, 
а губдоліы ндодикдлмвалм жі Скмйдл-
пщкмї ла Рзжщку.  

В рми ед фап жа хвдгпщкзк вжіо-
удк  впя Рмпіипщка ікндоія буйа нм-
гійдла ла 50 номвілуіи  нозбйзжлм 
мглакмвмгм омжкіоу, в номудпі ущмгм 
нмгійу взжлафайщлзк прав  гдмгоасі-
флзи сакрмо. Зажлафзкм, цм ла рми 
фап лд буйм впралмвйдлм  фіркмгм 
пніввіглмхдлля кіе губдолієы і ном-
вілуієы, яка буйа і фапрзлмы губдолії 
и вмглмфап пакмпріилмы агкіліпроа-
рзвлмы мгзлзуды. Офмйывав номвіл-
уіы вмєвмга, якзи, бугуфз  ндохмы 
мпмбмы в номвілуії, лд нігнмоягкмву-
ваавпя губдолармоу жа пвмїкз нмвпяк-
гдллзкз мбмв’яжкакз, коік рзт, цм 
прмпувайзпя одкоурпщкзт лабмоів ра 

жабджндфдлля омжрахмвалзт ла гал-
ліи рдозрмоії віипщк.  Губдоліякз е 
кдоувайз губдолармоз, а нмгдкугз 
гдлдоай-губдолармоз. З 1722 омку 
вмєвмгз прайз мфмйыварз номвілуіилі 
пугз, нігнмоягкмвуыфзпщ у пвмїт оі-
хдллят лд губдолармоу, а лагвіолмку 
пугу, як кмйдгіайщлмку могалу ніг 
гмймвувалляк губдолармоа. 

Щд мглієы ваейзвмы йалкмы в 
номудпі рмгмфаплмгм кіпудвмгм одсм-
окувалля в ікндоії прайм ввдгдлля 
ілпрзруру сіпкайів, як могалу раєклм-
гм лагйягу жа кіпудвмы вйагмы, якзи 
жгмгмк був жакілдлзи ла ілпрзрур 
номкуоаруоз,  як ілпрзрууії лагйягу 
явлмгм, ввдгдлмгм ж кдрмы нмндод-
гедлля жймвезвалщ. 

Так, првмоывайапщ губдолпщкм-
вмєвмгпщка пзпрдка кіпудвмгм уноав-
йілля ж кмлудлроауієы нмвлмрз вйагз 
(у рмку фзпйі и пугмвмї) в оукат кіп-
удвмї агкіліпроауії. Цдлроайщла вйага 
буйа нодгправйдла кмйджщкм-
гайуждвмы пзпрдкмы уноавйілля ж 
гдякзк віглмвйдлляк гмндромвпщкзт 
лдгайуждвзт нозкажів і калудйяоіи. 

На йівмбдоделзт укоаїлпщкзт жд-
кйят ра ла Сймбмеавцзлі, які ла 
ыозгзфлм лдвзжлафдлзт жапагат у 
ндохіи нмймвзлі ХVІІІ пр. втмгзйз 
гм пкйагу Рмпіипщкмї ікндоії, жажла-
фдлд одсмокувалля нмжлафзймпя пур-
рєвзкз жкілакз, нмв’яжалзкз ж нмга-
йщхзк мбкдедлляк аврмлмкії Укоаї-
лз. Іж пкапувалляк пзпрдкз нозкажів 
їт нмвлмваедлля буйм ндодгалм гм 
кмйдгії ілмждклзт пноав.  У 1722 – 
1727 оо. буйа жаномвагедла ндоха 
Маймомпіипщка кмйдгія, цм кмлром-
йывайа кмжаущкд пакмвоягувалля в 
Укоаїлі, ноаглуфз омжкмймрз укоаїл-
пщкд пупнійщпрвм. У 1727 – 1734 оо. 
ра 1750 – 1764 оо. Укоаїла гвіфі нм-
вдорайапя  ніг вйагу кмйдгії ілмждк-
лзт пноав, у рми ед фап номгмвеуыфз 
ндодрвмоыварзпщ у лдвіг’єклу фапрз-
лу Рмпіипщкмї ікндоії. Піпйя йіквіга-
уії гдрщкалпрва у 1764 о. уноавйілля 
укоаїлпщкзкз ждкйякз буйм нмкйагд-
лм ла гоугу Маймомпіипщку кмйдгіы 
(1764 – 1786 оо.), а її ноджзгдлра – 
П. Рук’ялудва, нозжлафдлм гдлдоай-
губдолармомк  Маймомпії. В ілпроук-
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уії Рук’ялудву Кардозла ІІ лакажува-
йа пкапуварз впі вігкіллмпрі в гдоеа-
влмку упромї Укоаїлз, жоівлявхз її ж 
ілхзкз ікндопщкзкз номвілуіякз. 

Загаймк  впі одсмокармопщкі жу-
пзййя удлроайщлмї вйагз лд буйз 
нмпйігмвлзкз і номоатмвалзкз. В 
укмват кійіраозжауії омпіипщкмї гдо-
еавз і нмявз ікндопщкмгм таоакрдоу 
її нмйірзкз жакмлмкіолзк лапйігкмк 
галмгм одсмокувалля прайа емопрка 
удлроайіжауія вйагз.  

У нмгайщхмку лажоійд одсмоку-
валля кіпудвмгм уноавйілля в Рмпіи-
пщкіи  ікндоії омжхзозйм кмкндрдл-
уіы кіпудвмї вйагз і взкйзкайм йікві-
гауіы бійщхмпрі нмндодгліт кмйдгіи, 
кмлрмо ра калудйяоіи. За ноавйілля 
Кардозлз ІІ  ла укоаїлпщкзт ждкйят 
номвмгзйапя одсмока кіпудвмгм 
уноавйілля, мплмвлмы кдрмы якмї 
прайа ілкмонмоауія вігібоалзт у 
Пмйщці влапйігмк її нмгійів  укоаїл-
пщкзт ждкдйщ гм пкйагу Рмпіипщкмї 
ікндоії, вгмпкмлайдлля агкіліпроарз-
влмгм анаоару.  Дйя ущмгм буйз  
вномвагедлі лапрунлі гдлдоай-
губдолармопрва, які мфмйывайз гмві-
одлі мпмбз ра савмозрз ікндоарозуі: 
Г. О. Пмрщмккіл – ж 1776 омку гд-
лдоай-губдолармо  Нмвмомпіипщкмї, 
Ажмвпщкмї, Апроаталпщкмї  губдоліи; 
П. О. Зубмв  – ж 1796 омку  кардозлм-
пйавпщкзи,  вмжлдпдлпщкзи і равоіипщ-
кзи гдлдоай-губдолармо; П. О. Рукял-
удв – ж 1764 омку гдлдоай-губдолармо 
Маймомпії;  М. М. Кодфдрлзкмв – 
гдлдоай-губдолармо нозєглалзт гм 
Рмпії  жа гоугзк і родрік нмгійакз 
Рдфі Пмпнмйзрмї  жатіглзт губдоліи.  

За Кардозлз ІІ у  Рмпіипщкіи ік-
ндоії в 1775 о. омжнмфайапя агкіліпр-
оарзвла одсмока, жгіглм якмї буйм 
впралмвйдлм лмву пзпрдку могаліжауії 
кіпудвмї вйагз. Позилярря у 1775 о.  
жакмлмгавфмгм лмокарзвлмгм акру 
«Упралмвз гйя уноавйілля губдолія-
кз Впдомпіипщкмї ікндоії» првмоыва-
йм ноавмву бажу гйя  номудпу ндодбу-
гмвз впієї уноавйілпщкмї проукруоз в 
гдоеаві. Помдкрмвала одсмока нд-
одгбафайа омжхзодлля ноав могалів 
уноавйілля пдодглщмї ра лзефмї йа-
лмк і хзохд жайуфдлля гвмоялпрва 

гм  взоіхдлля гдоеавлзт  пноав, жм-
кодка, хйятмк ввдгдлля дйдкдлрів 
имгм пакмуноавйілля. 

У ндодгкмві «Упралмв»  мбґоул-
рмвувайапя лдмбтігліпрщ номвдгдлля 
одмогаліжауії уноавйілля и жажлафа-
ймпщ, цм «...фдодж вдйзкі омжкіоз гд-
якзт губдоліи, вмлз взявзйзпщ лдгм-
прарлщм жабджндфдлі як уоягмвзкз 
упралмвакз, рак і нмроіблзкз гйя 
уноавйілля йыгщкз». Ілхзкз нозфз-
лакз нмродбз одсмокувалля пзпрдкз 
уноавйілля буйм рд, цм сілалпмві, 
нмйіудипщкі ра пугмві пноавз жмпдод-
геувайзпя в мглзт і рзт ед упралм-
ват.  

Пом уд ихймпя у Малісдпрі віг 
7 йзпрмнага 1775 о., якзк пуномвм-
геуваймпя мблаомгувалля «Упралмв 
гйя уноавйілля губдоліякз...», гд 
ндодоатмвувайзпщ лаявлі лдгмйікз 
іплуыфмгм мбйаплмгм уноавйілля, які 
лдмбтіглм буйм упулурз [5]. Зажлафа-
ймпщ, жмкодка, цм: 

1) губдолії є  жавдйзкзкз агкілі-
проарзвлзкз рдозрмоіайщлзкз мгз-
лзуякз; 

2) ракі агкіліпроарзвлі мгзлзуі 
вігфувайз нмпріилу лдпрафу (якіплу 

ра кійщкіплу) як кіпудвзт уноав-
йілпщкзт проукруо і упралмв, рак і  

фзлмвлзущкмгм аннаоару;  
3) вігпурліпрщ у губдолпщкмку 

уноавйіллі  омжнмгійу вйагз, гд  іл-
кмйз 

лдвзноавгалм нмєглувайапя гія-
йщліпрщ оіжлзт вігмкпрв і лавірщ гіймк 
вйагз. 

Нмвмпрвмоывала проукруоа  мо-
галів вйагз ла кіпуят ндодгбафайа 

пакмпріилд уноавйілля ндвлмы 
взжлафдлмы агкіліпроарзвлм-
рдозрмоіайщлмы 

мгзлзуды. Такзк фзлмк, вігнмві-
глм гм «Упралмв гйя уноавйілля 

губдоліякз...» жкілывайапя омйщ 
губдолії і губдолпщкзт упралмв. Впя 
рдозрмоія Рмпіипщкмї ікндоії гійзйапя 
ла губдолії, а рі в пвмы фдогу – ла 10-
12 нмвірів. 

З мгйягу ла оіжлі омжкіоз рдоз-
рмоіи ра кійщкіпрщ лапдйдлля, губдо-
лії сілалпувайзпя нм-оіжлмку. Губд-
оліякз ндохмгм омжоягу вваеайзпя 



Публiчне право № 1 (29) (2018)   
 

 

 

 

 

 

 

190  

рі ж лзт, гд кійщкіпрщ лапдйдлля  нд-
одвзцувайа 1 кйл. мпіб, а рдозрмоія 
омжнмгійяйапя бійщх, ліе ла 10 нмві-
рів. 

Дм губдоліи гоугмгм омжоягу ла-
йдеайз агкіліпроарзвлм-рдозрмоіайщ-
лі мгзлзуі, у якзт номезвайм віг 
500 рзп. гм 1 кйл. мпіб, а  нмвірів ла-
оатмвуваймпщ лд кдлхд гдпярз. 

У впіт губдоліят ра нмвірат првм-
оывайзпя мглакмві могалз уноавйіл-
ля и гдоеавлі упралмвз, гіяйщліпрщ 
якзт бажувайапя  ла омжкдеуваллі 
агкіліпроарзвлзт, пугмвзт ра сілал-
пмвзт сулкуіи. Рмжхзоывайзпя омж-
нмоягфі ра взкмлавфі ноава кіпудвзт 
нозпурпрвдлзт кіпущ. Згіглм «Упра-
лмв» ввмгзвпя рзнмвзи храр фзлмв-
лзків гйя губдолпщкзт упралмв. 

Пмвірмві упралмвз могалів вйагз 
жа проукруомы і сулкуіякз лд гуед 
вігоіжляйзпя віг губдолпщкзт. Змкод-
ка, вмлз прдезйз жа пвмєфаплзкз 
пнйармы нмгарків і взкмлалляк лару-
оайщлзт нмвзллмпрди, жа пралмк гм-
оіг, пйігкувайз жа гмрозкалляк ном-
рзнмеделзт жатмгів рмцм. Здкпщкзи 
канірал-пноавлзк був гмймвлзк агкі-
ліпроарзвлм-нмйіудипщкзк нмпагмв-
удк у нмвірі. Коік лщмгм, гм уноав-
йілля нмвірмк втмгзв лзеліи ждкпщ-
кзи пуг, якмку лайдеайа взкмлавфа 
вйага, рмбрм уя упралмва, лд жваеаы-
фз ла пвмы лажву, буйа упралмвмы 
агкіліпроарзвлм-нмйіудипщ-кмы, а лд 
пугмвмы. Дм пкйагу лзелщмгм ждкпщ-
кмгм пугу, коік канірала-пноавлзка, 
втмгзйз 2-3 жапігардйі, мбоалі війщ-
лзк пійщпщкзк лапдйдлляк. У кме-
лмку нмвірі првмоывавпя нмвірмвзи 
пуг. 

Поз нмвірмвзт пугат і кіпщкзт 
кагіпроарат првмоывайзпя пралмві 
могалз ж мнікз.  Цд, жмкодка,  гвм-
оялпщка мніка у пкйагі нмвірмвмгм 
нодгвмгзрдйя гвмоялпрва, нмвірмвмгм 
пуггі і жапігардйів [5], а ракме пзоір-
пщкзи пуг, гм якмгм втмгзйз кіпщкзи 
гмймва, фйдлз кагіпроару і кіпщкзи 
праомпра. Вмлз прдезйз жа гмрозкал-
ляк ноав вйаплмпрі, нозжлафаыфз 
мнікулів гйя уноавйілля каилмк ка-
ймйірліт, вгів ра ілхзт кардгмоіи ла-
пдйдлля. Онікулз мрозкувайз 5 % ж 

гмтмгів ракмгм каила. Уноавйілля в 
кіпрат лайдеайм кіпщкзк кагіпроа-
рак. У рзт кіпрат, гд лд буйм кмкдл-
галра, нозжлафавпя гмомглзфзи. 

У жв’яжку ж лакагалляк омпіипщ-
кмї вйагз кмймліжуварз нівгдллм-
укоаїлпщкі ждкйі, омжвзркмк кмоабйд-
бугувалля і кмопщкмї рмогівйі, у  
нозкмопщкзт кіпрат взлзкайз ном-
бйдкз, які кіпудві фзлмвлзкз лд кмг-
йз взоіхуварз хвзгкм, бм лд кайз 
лайделзт нмвлмваедлщ. Щмб нозп-
кмозрз уди номудп буйм ввдгдлм нм-
пагу гоагмлафайщлзка, лагійдлмгм 
ноавакз губдолармоа. Буйз урвмодлі 
лапрунлі гоагмлафайщпрва: Огдпщкд 
(1803-1917), Тагаломжщкд (1803-
1887), Фдмгмпіипщкд (1804-1837), 
Кдоф-Єлікайщпщкд (1821-1917), Іжка-
їйщпщкд (1830-1856), Сдвапрмнмйщпщкд 
(1873-1917), Мзкмйаївпщкд (1900-
1917), Яйрзлпщкд (1914-1917). Діяйз 
гоагмлафайщпрва і в прмйзуят – Ммп-
кві (1905-1917), Пдрдобуожі (1873-
1917) ра гдякзт ілхзт кіпрат, які 
прайз удлроакз одвмйыуіилмгм оуту 
– Баку, Рмпрмві, Ддобдлрі [6]. 

Згіглм нознзпів гоугмгм омжгійу 
«Упралмв гйя уноавйілля губдолія-
кз...» упі нмпагз кіпудвмгм анаоару 
уноавйілля омжнмгійяйзпя вігнмвіг-
лм гм «Табдйя ном оалгз». Так, ла-
кіплзкз (гдлдоай-губдолармоз) кайз 
віипщкмвзи фзл лд лзефд гдлдоайщ-
пщкмгм, абм е узвійщлі фзлз – віг 
гіиплмгм прарпщкмгм оаглзка гм гіи-
плмгм раєклмгм оаглзка. Рдхра нм-
паг вігнмвігайа фзлак віг 4 гм 14 
кйапів. Губдолармопщка нмпага взка-
гайа лабурря фзлу лд лзефд 4 кйапу, 
віуд-губдолармоз, гмймвз найар уз-
війщлмгм і козкілайщлмгм пугу, мбдо-
нмйіукдипрдоз кайз фзлз лд лзефд 
5 кйапу. Чзлз 6 кйапу нозпвмыва-
йзпщ оаглзкак губдолпщкмгм ноав-
йілля, оаглзкак найар козкілайщлм-
гм і узвійщлмгм пугів, оаглзкак ка-
ждллмї найарз, губдолпщкмку номку-
омоу, ндохмку і гоугмку гмймвак 
вдотлщмгм ждкпщкмгм пугу. Нд карз  
фзлу гмжвмйяймпя жапігардйяк вдот-
лщмї і лзелщмї омжноав, лзелщмгм 
ждкпщкмгм пугу ра гдякзк ілхзк 
взбмолзк нмпагмвуяк. 
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Тодріи омжгій «Упралмв» взжла-
фав нмоягмк нозжлафдлля ла нмпагз 
[7].  Так, лакіплзків, губдолармоів, 
віуд-губдолармоів і мбдо-нмйіукди-
прдоів нозжлафав мпмбзпрм ікндоармо.  
Гмйів найар  вдотлщмгм ждкпщкмгм 
пугу гйя жарвдогедлля ікндоармоу 
нодгправйяв Сдлар, якзи ед і нозж-
лафав оаглзків ра апдпмоів у губдол-
пщкі ноавйілля, у каждллу ра пугмві 
найарз. Сдлар нозжлафав губдолпщкмгм 
кажлафдя, гмйів губдолпщкмгм кагіпроа-
ру і вдотлщмї омжноавз, гмомглзфзт. 

Взбмолзкз віг гвмоялпрва буйз 
нмпагз жапігардйів вдотлщмгм ждкпщ-
кмгм пугу, нмвірмвмгм пугу, ждкпщкзт 
пноавлзків рмцм. Калгзгаруоз нмпа-
гмвуів  жарвдогеував лакіплзк абм 
губдолармо.  

Взбмолзкз буйз ракме нмпагз 
кіпщкзт уноавйілуів: кіпщкмгм гмймвз, 
буогмкіпроа, оаркалів, праомпр, пуггів 
пймвдплмгм пугу, жапігардйів кагіпроа-
ру ра пмвіплмгм пугу.  В номудпі од-
смокувалля кіпудвмгм уноавйілля 
пралмві кмонмоауії мрозкайз ноавм 
мбзоарз ндвлу фапрзлу нмпагмвуів 
губдолпщкмї, кіпщкмї ра нмвірмвмї аг-
кіліпроауії и пугу. 

Оглзк іж гмймвлзт оджуйщрарів 
одсмокз кіпудвмгм уноавйілля в Рм-
піипщкіи ікндоії прайм вномвагедлля 
гдлдоай-губдолармопщкмї кмгдйі одгі-
млайщлмгм уноавйілля. «Упралмвакз 
гйя уноавйілля губдоліи...» буйа вз-
жлафдла фірка ієоаотія взцзт нмпагм-
вуів ла кіпуят. Так, лакіплзкз (гдлд-
оай-губдолармоз) лагійяйзпя лагжвз-
фаилзкз нмвлмваедллякз і буйз 
нігжвірлзкз йзхд  ікндоармоу ра Сд-
лару. Вмлз кмгйз  пкапмвуварз омж-
нмоягедлля губдолармоів, жарвдо-
геуварз козкілайщлі взомкз, жаном-
вагеуварз ла нігвйагліи їк рдозрмоії 
лагжвзфаилі жатмгз. Накіплзк  був 
кмкалгувафдк кіпудвзкз гаоліжмлакз 
ра віипщкакз, жгіиплывав лагйяг жа 
номудпмк уноавйілля ра  пугу, жа пра-
лмвзкз могаліжауіякз [8, Ср. 52-73].    

У рми ед фап жажлафзкм, цм вжа-
єкмпрмпулкз лакіплзків ра пугів ка-
йз пундодфйзвзи таоакрдо. У жакмлм-
гавфмку акрі, ж мглмгм бмку, жажлафа-
ймпя, цм лакіплзк лд є пуггды і «лд 

вроуфаєрщпя в пугмфзлпрвм», ж ілхм-
гм, кмлромйщ жа гмрозкалляк жакмл-
лмпрі у лакіплзурві жайзхавпя имгм 
ноякзк мбмв’яжкмк. Впі пугмві мога-
лз нігнмоягкмвувайзпя лакіплзкмві у 
нмоягку лагйягу, а взкмлалля козкі-
лайщлзт взомків, цм буйз нмв’яжалі іж 
нмжбавйдлляк «езрря абм е фдпрі», 
мбмв’яжкмвм взкагайм имгм жгмгз [8, 
Ср. 59].  Накіплзк кіг лакйапрз вдрм 
ла бугщ-якд оіхдлля пугу, якцм  
вваеав имгм лдпноавдгйзвзк. Поз 
ущмку віл нмвігмкйяв ном пвмє оі-
хдлля гм Сдлару, абм гмнмвігав ік-
ндоармоу. 

Якцм лакіплзк (гдлдоай-
губдолармо) нодгправйяв вдотмвлу 
вйагу в одгімлі, умпмбйыыфз нмйі-
рзфлзи жв’яжмк кіе кіпудвзк і 
удлроайщлзк уноавйілляк, жгіиплы-
ыфз нмпріилзи лагйяг жа кіпудвзкз 
агкіліпроарзвлзкз, пугмвзкз ра пра-
лмвзкз упралмвакз, одайіжуыфз сул-
куії нмйірзфлмгм кдоівлзурва, рм пакд  
губдолармо жайзхавпя ндодваелм 
агкіліпроармомк ввіодлмї губдолії [8, 
Ср. 84].   

Укажмк віг 13 фдовля 1781 омку 
«Пом лмвзи омжнзп губдоліи іж нозж-
лафдлляк гдлдоай-губдолармоів» [9].   
буйм йдгірзкмвалм мб’єглалля кійщ-
кмт губдоліи у лакіплзурвм. Вігнмві-
глм гм нмймедлщ жажлафдлмгм укажу 
рдозрмоія Рмпіипщкмї ікндоії буйа 
нмгійдла ла 19 лакіплзурв, гм кмелм-
гм ж якзт втмгзйм нм 2-3 губдолії. У 
нігпукку гдлдоай-губдолармоз ндодр-
вмозйзпя ла номкіелу йалку кіе 
кмлаотмк ра губдолармоакз.  Уноав-
йілля губдолієы жмпдодгзймпя в оу-
кат губдолармоів, нмпага якзт нмпру-
нмвм прайа удлроайщлмы у кіпудвмку 
анаоарі вйагз. 

У рми ед фап в номудпі одайіжауії 
одсмокз  кіпудвмгм уноавйілля іп-
луыфі праоі лмокз, які взжлафайз 
ноавмвзи праруп губдолармоа, впруна-
йз у пундодфліпрщ іж  взгалзкз жакм-
лмгавфзкз акракз  ном жаномвагедл-
ля нмпагз  гдлдоай-губдолармоа ра 
вігмкодкйдлля пугу віг агкіліпроауії. 
Так,  жгіглм нознзпів «Напралмв гу-
бдолармоак» віг 21 квірля 1764 о. 
[10]. Bйага губдолармоа буйа бійщ-
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хмы жа ру, яка буйа лагала лакіплз-
кмві вігнмвіглм гм «Упралмв гйя 
уноавйілля губдоліякз...», мпкійщкз 
губдолармо кав ноавм взоіхуварз впі 
( в рмку фзпйі и пугмві пноавз), рмгі 
е як гдлдоай-губдолармо  лд був «пу-
ггды, а йзхд гмпнмгаодк губдолії». 
Така лдужгмгедліпрщ жакмлмгавпрва 
влмпзйа лдвзжлафдліпрщ  у вжаєкзлз 
губдолармоа ж гдлдоай-губдолармомк. 

Губдолармо, якзи в нмгайщхмку 
номгмвеував жаикарз кйыфмву нмжз-
уіы у кіпудвмку агкіліпроарзвлмку 
анаоарі,  жгіиплывав ояг нмвлмваедлщ 
у псдоі кагомвмї нмйірзкз. Змкодка, у 
имгм кмкндрдлуії буйм жарвдогедлля 
взбмолзт жапігардйів лзелщмгм ждк-
пщкмгм пугу, якзи був агкіліпроарзв-
лм-нмйіудипщкзк могалмк нмвірмвмгм 
уноавйілля [11].      

Щмгм омжкдеувалля нмвлмва-
едлщ гдлдоай-губдолармоа і губдола-
рмоа ваорм жауваезрз, цм ноавмвзи 
праруп гдлдоай-губдолармоа лд був   
улмокмвалзи і имгм гіяйщліпрщ лд 
кайа ніг пмбмы фіркмї жакмлмгавфмї 
бажз. Опрармфлм нзралля ном праруп 
гдлдоай-губдолармоа буйм взоіхдлд у 
ндоімг ноавйілля Мзкмйз І. Так, ла 
жапігаллят Кмкірдру віг 6 гоугля 
1826 о., гд омжгйягайзпщ впі ніггмрмв-
йдлі номдкрз, жмкодка, и рі, цм прмпу-
вайзпщ кіпудвмгм уноавйілля, буйм 
жомбйдлм взплмвмк ном лдгмуійщліпрщ 
ввдгдлля в гдоеаві пзпрдкз гдлдоай-
губдолармопрв, мпкійщкз, ла гукку 
фйдлів Кмкірдру, уд кмгйм б нозжвдп-
рз гм «сдгдоайіжауії» рмгмфаплмї Рм-
пії. В рми ед фап Кмкірдр взжлав лд-
мбтігліпрщ іплувалля гдлдоай-
губдолармопрв  в мкодкзт одгімлат 
гдоеавз, мпмбйзвм ла її  мкоаїлат.  
Зажлафзкм, цм ніжліхд в ікндоії 
пкйайапя прабійщла пзпрдка кіпудвмгм 
уноавйілля, яка мб’єглувайа, як жага-
йщлмгдоеавлу губдолпщку смоку 
уноавйілля, рак і гдлдоай-
губдолармопщку, цм жбдоігайапщ ла 
мкоаїлат ікндоії, а ракме у взгйягі 
рзкфапмвзт гдлдоай-губдолармопрв и  
у влуроіхліт вдйзкмомпіипщкзт губд-
оліят в мпмбйзві ндоімгз лагжвзфаи-
лмгм пралу абм е віилз. В упіт гдлд-
оай-губдолармопрват гіяв ілпрзрур 

губдолармопрва, айд рак віл вігігоавав 
нігнмоягкмвалу омйщ. В мкодкі ндоім-
гз нмвлмваедлля гдлдоай-
губдолармоа жбійщхувайзпя, цм буйм 
взкйзкалм мпмбйзвзкз мбправзлакз.  

Завгалля номвдгдлля ілрдгоауіи-
лзт номудпів жукмвйывайз пндузсі-
ку гіяйщлмпрі ілпрзруру гдлдоай-
губдолармопрва.  В рми ед фап багарм 
жайдеайм и віг пакмї мпмбз гдлдоай-
губдолармоа, якзи, жгіиплыыфз лакі-
плзущкі нмвлмваедлля,  умпмбйывав 
пмбмы агкіліпроарзвлм-нмйірзфлу 
вйагу у нігнмоягкмваліи рдозрмоії і  
оіхдлля утвайывав мглммпіблм. Об-
пяг имгм вйаглзт нмвлмваедлщ жайд-
еав ракме  віг гмпяглдлщ ла хйяту 
удлроайіжауії и улісікауії одгімлу. 

Ваейзвмы пкйагмвмы фапрзлмы 
пзпрдкз кіпудвзт гдоеавлзт упралмв 
буйз губдолпщкі ноавйілля, в якзт 
ніг гмймвувалляк лакіплзка (гдлд-
оай-губдолармоа) жапігайз ноавзрдйщ 
лакіплзурва (губдолармо), гва оаглз-
кз і пдкодрао. Губдолпщкі ноавйілля 
буйз првмодлі у кмелмку губдолпщ-
кмку кіпрі жгіглм ж «Упралмвакз гйя 
уноавйілля губдоліи Впдомпіипщкмї 
ікндоії»  як гієвзи кдталіжк вйагз, 
цм був лагійдлзи жлафлзкз нмвлм-
ваедллякз і уноавйяв нігвігмкфмы 
рдозрмоієы віг ікдлі ікндоармоа. 

Поавмбдодела Укоаїла, гд був 
жлафлзи внйзв нмйяків, взкагайа 
мпмбйзвмї увагз удлроайщлмї ра кіп-
удвмї вйагз. Тур губдолпщкі ноавйіл-
ля, як  взкмлавфі могалз,  буйз првм-
одлі вігоажу е ніпйя нозєглалля од-
гімлу гм ікндоії. Так, Кзївпщкд губд-
олпщкд ноавйілля буйм првмодлд ла 
нігправі укажу Сдлару віг 29 пдонля 
1797 о. і кмлромйывайм  нзралля кі-
пщкмгм гмпнмгаопрва, паліраолм-
кдгзфлі пноавз, омжгйягайм пралмві 
ра одйігіилі пзруауії. На ноакрзуі 
вмлм буйм взкмлавфзк могалмк  гу-
бдолармоа.  Вмйзлпщкд губдолпщкд 
ноавйілля омжнмфайм омбмру  в пдонлі 
1796 о.   

Як  могалз  кіпудвмї  вйагз, гу-
бдолпщкі ноавйілля ла Поавмбдодееі 
Укоаїлз взкмлувайз ояг мбмв’яжків, 
жабджндфуыфз прабійщліпрщ у одгімлі, 
пнмпрдоігаыфз жа жаляррякз ілмждк-
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уів, жбзоаыфз ілсмокауіы ном лапд-
йдлля  лмвмпрвмодлзт губдоліи ра 
имгм жаиляріпрщ, вномвагеуыфз ом-
піипщку сілалпмву пзпрдку рмцм. У 
номудпі ндоднзпу лапдйдлля, якзи  
пуномвмгеувавпя нмгіймк имгм ла 
кардгмоії жагйя жбійщхдлля фзпдйщлм-
прі нйарлзків нмгарків, губдолпщкі 
ноавйілля лагпзйайз гм Сдлару ві-
гмкмпрі ном ру нмйщпщку хйятру, яка  
гмвдйа пвмє хйятдрлд нмтмгедлля 
нзпщкмвзкз гмкажакз.  Такзк фзлмк, 
губдолпщкі ноавйілля вваеайзпя мп-
лмвлмы агкіліпроарзвлмы упралмвмы 
губдоліи.  

Помудп нозилярря губдолпщкзкз 
ноавйіллякз ваейзвзт оіхдлщ кав 
вігбуварзпя пнійщлм ж губдолармоакз, 
які мфмйывайз ноавйілля, і пнозярз  
жбайалпуваллы вйагз ла кіпуят. У 
взнагку якцм їт нмгйягз ла взоі-
хдлля нзралщ лд жбігайзпя, рм жажла-
фдлі омжбіелмпрі  жанзпувайзпщ мкод-
км и нмгавайзпя ла омжгйяг у взці 
ілпралуії як мпмбйзва гукка. Цдлроа-
йщла вйага лакагайапя нмпзйзрз жа-
йделіпрщ губдолармоів віг ноавйілля, 
жмкодка, укажакз віг 16 пдонля 
1802 о. ра 21 пдонля 1816 о., гд жа-
жлафаймпщ, цм губдолармоз  кдоуырщ 
губдоліякз ндодгупік фдодж губдол-
пщкі ноавйілля. 

Зауваезкм, цм кмелд губдолпщкд 
ноавйілля пкйагаймпя іж гвмт вжаєкм-
нмв’яжалзт упралмв – жагайщлмгм ноз-
пурпрвія ра калудйяоії. Дм нмвлмва-
едлщ  жагайщлмгм нозпурпрвія лайд-
еайз кмлромйщ жа взкмлалляк укажів, 
мжлаимкйдлля фдодж губдолпщкмгм 
номкуомоа ж лмвзкз жакмлмгавфзкз 
акракз,  мбгмвмодлля ра взоіхдлля 
жагайщлзт пноав. Дм жагайщлмгм ноз-
пурпрвія жа «Упралмвакз гйя уноав-
йілля губдоліи Впдомпіипщкмї ікндоії» 
втмгзйз губдолармо, гва оаглзкз – 
лафайщлзкз віггійдлщ губдолпщкмгм 
ноавйілля ра взці фзлмвлзкз губдо-
лії. Згіглм храрлмгм омжнзпу віг 14 
йзпрмнага 1824 о.  гм лщмгм гмгаркм-
вм буйз ввдгдлі  нмпагз цд мглмгм 
оаглзка ра апдпмоа.  

Оглак ндодваела бійщхіпрщ пноав 
взоіхувайзпщ у калудйяоії губдолпщ-
кмгм ноавйілля, яка нмгійяйапщ ла 

проукруолі нігомжгійз – віггійдлля, 
дкпндгзуії, прмйз, кійщкіпрщ якзт жкі-
лывайапя вігнмвіглм гм жавгалщ. З 
мгйягу ла уд вномгмве ндохмї нмйм-
взлз ХІХ пр. проукруоа калудйяоії 
губдолармоа нмпріилм жажлавайа  ндв-
лзт жкіл. Змкодка, укажмк віг 14 йзп-
рмнага 1824 о. вмла гійзйапя ла фм-
рзоз віггійдлля: у ндохмку взоіху-
вайзпщ агкіліпроарзвлі пноавз,  фдодж 
гоугд віггійдлля губдолармо кдоував 
нмйіуієы, у родрщмку е взоіхувайзпя 
пноавз, нмв’яжалі іж пугмвмы вйагмы, 
а у фдрвдормку – гмпнмгаопщкм-
сілалпмві нзралля. Ддцм ніжліхд  
жгіглм «Взпмфаихд жарвдогедлмгм 
нмймедлля Кмкірдру Міліпроів» віг 
29 роавля 1836 о. калудйяоії впіт уз-
війщлзт губдолармоів  Рмпіипщкмї ік-
ндоії прайз нмгійярзпя ла роз кардгм-
оії, які кайз оіжлзи пкйаг ра сілал-
пувалля [12]. Дм ндохмї кардгмоії 
буйм віглдпдлм нозкмогмллі губдолії 
і прмйзфла Ммпкмвпщка; гм родрщмї – 
каймжапдйдлі губдолії. Оплмвла е 
капа губдоліи віглмпзйзпщ  гм гоугмї 
кардгмоії. 

Зажлафаймпя, цм вігнмвіглм хра-
рлмгм омжнзпу, коік жагайщлмнозиля-
рзт  гдпярз рзпяф, калудйяоіяк взгі-
йяймпя  гмгаркмвм нм роз рзпяфі км-
еліи гйя ндохмї кардгмоії; нм гві 
рзпяфі – гйя гоугмї і нм рзпяфі гйя 
родрщмї. Оред,  вдотмвла вйага воатм-
вувайа вігкіллмпрі у взкмлавфзт 
мбмв’яжкат губдолпщкзт ноавйілщ. 
Згмгмк, гйя нмпзйдлля кмлромйы жа 
вдгдлляк пноав у губдолпщкзт ноав-
йіллят    3 фдовля 1837 о.  ікндоармо 
Мзкмйа І жарвдогзв «Пмймедлля ном 
нмоягмк вдгдлля пноав у губдолпщкзт 
ноавйіллят».  Дм пкйагу  губдолпщкм-
гм  ноавйілля ввмгзйапщ нмпага віуд-
губдолармоа, - праохмгм оаглзка, 
якзи мфмйывав ндохд віггійдлля 
калудйяоії губдолпщкмгм ноавйілля,  
ра фіркм омжнмгійяйзпщ мбмв’яжкз кіе 
віггійдллякз [13]. Згіглм іж жажлафд-
лзк «Пмймедлляк» віуд-губдолармо і 
оаглзкз нозжлафайзпщ ла нмпагз жа 
нмгалляк кіліпроа влуроіхліт пноав: 
ндохзи – ікдллзк взпмфаихзк ука-
жмк, а впі ілхі – Сдларпщкзкз укажа-
кз.  
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Губдолпщка одсмока 1775 о. 
првмозйа в уіймку проулку пзпрдку 
агкіліпроарзвлм-рдозрмоіайщлмгм нм-
гійу Рмпіипщкмї ікндоії і вігнмвіглу 
пзпрдку кіпудвзт упралмв, які в мп-
лмвлмку лджкіллзкз жбдодгйзпя гм 
1860-т омків. Рмжнмфавпя омжнмгій 
гіймк гдоеавлмї вйагз ла кіпудвмку 
оівлі: взкмлавфа вйага жмпдодгеува-
йапя в губдолпщкмку ноавйіллі і лз-
елщмку ждкпщкмку пугі, сілалпмва – 
в губдолпщкмку і нмвірмвмку кажла-
фдипрват, пугмва (жайделм віг нозла-
йделмпрі гм рмгм абм ілхмгм пралу) – 
у вдотлщмку і нмвірмвмку ждкпщкмку 
пугат (гйя гвмоялпрва), в губдолпщ-
кзт і кіпщкзт кагіпроарат (гйя кунду-
рва), у вдотліт і лзеліт омжноават 
(гйя гдоеавлзт пдйял). Рмжвзвайапя 
і рдлгдлуія гм жбійщхдлля храрлмї 
фзпдйщлмпрі ра гомхмвмгм урозкалля 
кіпудвмгм фзлмвлзущкмгм аннаоару. 
Помрд, пкйагла быомкоарзфла кмлп-
роукуія губдолпщкмї агкіліпроауії, 
првмодла в оджуйщрарі губдолпщкмї 
одсмокз Кардозлз II, кайа бджйіф 
пундодфлмпрди. 

Оглієы іж мпмбйзвзт озп могалі-
жауії губдолпщкмгм уноавйілля буйм 
рд, цм кіе губдоліякз і удлроайщлзк 
уоягмк ж’явзвпя нмпдодглзк в мпмбі 
лакіплзка (гдлдоай-губдолармоа). 

Сундодфйзвіпрщ іплувалля ущмгм іл-
прзруру вйагз нмйягайа в рмку, цм 
віл нодгправйяв кіегубдолпщкзи оі-
вдлщ уноавйілля, ноз ущмку мглмфап-
лм бугуфз фапрзлмы (гмймвмы) губд-
олпщкмї упралмвз – лакіплзущкмгм 
(губдолпщкмгм) ноавйілля. Вігнмвіглм 
гм лмокарзвлзт нмймедлщ «Упралмв 
гйя уноавйілля губдоліякз...» гдлд-
оай-губдолармо абм лакіплзк нмвзлдл 
кав бурз в кмеліи губдолії. На ноак-
рзуі е мглмку гдлдоай-губдолармоу 
гавайзпя в уноавйілля гві і лавірщ 
роз губдолії. Цди вігпрун кав пдоимж-
лі лапйігкз, мпкійщкз нмоухувайзпя 
жв’яжкз кіе губдолпщкзкз упралмва-
кз, і нмпага гдлдоай-губдолармоа пра-
вайа взляркмвмы ілпралуієы, цм іп-
лувайа лд нмвпыглм. Павйм І у 
1796 о. йіквігував нмпагу лакіплзка 
(гдлдоай-губдолармоа), айд Ойдк-
палго І ра Мзкмйа І її нмвдолуйз. 
Вмла буйа йіквігмвала у вдйзкмомпіи-
пщкзт губдоліят,  і жайзхдла в мкоа-
їллзт – укоаїлпщкзт, біймоупщкзт, 
нозбайріипщкзт, пзбіопщкзт, гд пзру-
ауія буйа лд прабійщлмы. Вгмпкмла-
йдлля пзпрдкз уноавйілля, омжнмфард 
Кардозлмы ІІ,  номгмвеуваймпя  ноз 
Павйі І, Ойдкпалгоі І  і прабійіжува-
ймпя йзхд ноз Мзкмйі І, тмф і ноз 
лщмку влмпзйзпя мкодкі кмодкрзвз. 
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Щдобак Н. О. Рдсмокувалля могалів кіпудвмгм уноавйілля ла укоаїлпькзт 
ждкйят Рмпіипькмї ікндоії у ХVІІІ – ла нмфарку ХІХ пр. 

   У праррі взпвірйдлзи номудп одсмокувалля могалів кіпудвмгм уноавйілля ла 
укоаїлпщкзт ждкйят в Рмпіипщкіи  ікндоії у ХУІІІ – ла нмфарку ХІХ пр. нмкажалм, цм 
мплмвлмы агкіліпроарзвлм-рдозрмоіайщлмы мгзлзуды гдоеавлмгм уноавйілля у жа-
жлафдлзи ндоімг прайа губдолія, цм нмгійяйапщ ла нмвірз, кіпра і вмймпрі. Губдолпщка 
одсмока 1775 о. првмозйа в уіймку проулку пзпрдку агкіліпроарзвлм-рдозрмоіайщлмгм 
нмгійу Рмпіипщкмї ікндоії і вігнмвіглу пзпрдку кіпудвзт упралмв, які в мплмвлмку 
лджкіллзкз жбдодгйзпя гм 1860-т омків. 

Кйюфмві пймва: гдлдоай-губдолармо, губдолармо, губдолпщкд ноавйілля, кіпудвд 
уноавйілля, одсмокувалля, Рмпіипщка ікндоія, укоаїлпщкі ждкйі. 

 
 
Щдобак Н. А. Рдсмокзомвалзд могалмв кдпрлмгм уноавйдлзя ла  укоазлпкзт 

ждкйят Рмппзипкми зкндозз в  ХVІІІ – лафайд ХІХ в. 
   В прарщд мпвдцдл номудпп одсмокзомвалзя могалмв кдпрлмгм уноавйдлзя ла 

укоазлпкзт ждкйят в Рмппзипкми  зкндозз в ХУІІІ – лафайд ХІХ в.  Пмкажалм, фрм 
гйавлми агкзлзпроарзвлм-рдоозрмозайщлми дгзлзуди гмпугаопрвдллмгм уноавйдлзя 
в галлмд водкя  прайа губдолзя, кмрмоая гдйзйапщ  ла уджгш, гмомга з  вмймпрз. Ор-
кдфадрпя, фрм губдолпкая одсмока 1775 г. пмжгайа в удймк промилуы пзпрдку агкз-
лзпроарзвлм-рдоозрмозайщлмгм упромипрва Рмппзипкми зкндозз з пммрвдрпрвуыцуы 
пзпрдку кдпрлшт  уфодегдлзи, кмрмошд в удймк  пмтоалзйзпщ гм 1860-т гмгмв. 
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Shcherbak N. Reform of local government in the Ukrainian lands of the Russian 

Empire in the 18th and early 19th centuries 
   The article highlights the process of reforming local government bodies in the 

Ukrainian lands in the Russian Empire in the 18th and early 19th centuries. It was shown 
that the main administrative-territorial unit of state administration in the specified period 
was a province divided into counties, towns and parishes. The provincial reform of 1775 
created a generally harmonious system of administrative-territorial division of the Russian 
Empire and the corresponding system of local institutions, which remained largely 
unchanged until the 1860's. 
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