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Cугмві могалз є лдвіг`єклзк ар-

озбурмк сулкуімлувалля ноавмвмї 
гдоеавз. Згіиплдлля пугмвмї вйагз –  
мглд іж лаиваейзвіхзт жавгалщ гдо-
еавлмгм анаоару.  

Тмку гмпйігедлля номудпів пра-
лмвйдлля пугмвмї вйагз у вірфзжля-
лмку кзлуймку, алайіж номоатулків і 
ндвлзт гмпяглдлщ, є мпмбйзвм акруа-
йщлзк у пуфапліи Укоаїлі ж мгйягу ла 
лдмбтігліпрщ нмбугмвз у лахіи гдо-
еаві дсдкрзвлмї пугмвмї пзпрдкз. 

Зажлафзкм, цм увага  номудпу 
првмодлля пугмвзт могалів нозгійя-
йапя цд у гмоагялпщкзи ндоімг, нм-
фзлаыфз ж гоугмї нмймвзлз ХІХ пр.  
ніг  фап   номвдгдлля йібдоайщлзт 
одсмок у Рмпіипщкіи ікндоії, кмйз 
ж`явзйзпя гоулрмвлі ноауі Є. Алуфз-
ла, М. Ваоагілмва, І. Гдппдла, О. Алг-
оієвпщкмгм ра ілх. [1]. Дмпйігеувайа-
пя гіяйщліпрщ узт могалів в кдеат 
Рмпіипщкмї ікндоії і у оагялпщкі фапз, 
жмкодка, омжгйягайзпщ нзралля мога-
ліжауії  ноавмвмї пзпрдкз [2]. Вдйз-
кзи влдпмк у взвфдлля пугмвмгм ра 
агкіліпроарзвлм-нмйіудипщкмгм ана-

оару в Укоаїлі жомбйдлм ракме вірфз-
жлялзкз вфдлзкз [3]. 

Мдрмы галмї праррі є взпвірйдлля 
номудпу могаліжауії  пугмвмї вйагз в 
Рмпіипщкіи ікндоії ланозкілуі ХVIII пр. 
в укмват одсмокувалля гдоеавз ра її 
нмхзодлля ла укоаїлпщкі ждкйі. 

Пмфзлаыфз ж ХVIII пр. омпіипщкд 
пакмгдоеавпрвм  прайм взпрунарз в 
омйі ваейзвмї пзйз у езррі гдоеавз. 
Пдром 1 жанмфаркував ндодтіг віг 
ажіипщкмї гдпнмрії гм євомндипщкмї 
гдоеавз. Зоажкмк гйя омпіипщкмї 
вйагз прайз  Швдуія, Поупія і ланм-
йдмлівпщка Фоалуія. Впд уд вігбува-
ймпя в укмват лапруну ла жайзхкз 
аврмлмкії рзт «мкоаїл», цм втмгзйз 
гм пкйагу ікндоії, в рмку фзпйі и ла 
укоаїлпщкзт ждкйят. 

У 1781 о. в Укоаїлі буйм пкапм-
валм праози агкіліпроарзвлм-
рдозрмоіайщлзи нмгій ла нмйкз і пмр-
лі, жакіпрщ якзт буйм урвмодлм 10 
одгуйяолзт кавайдоіипщкзт нмйків, 
цм у 1784 о. буйз ндодикдлмвалі у 
каоабілдопщкі. Помвмгзвпя нмгій рд-
озрмоіи ла лакіплзурва. 
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Пмфзлаыфз ж 1782 о, ла укоаїл-
пщкі ждкйі прайз нмхзоыварзпщ 
«Упралмвз гйя уноавйілля губдолія-
кз Впдомпіипщкмї ікндоії» 1775 о.  В 
ущмку номудпі війщлі кмжакз буйз 
нозоівлдлі гм оіжлмвзгу гдоеавлзт 
пдйял, а праохзла жйзйапя іж омпіипщ-
кзк гвмоялпрвмк. І уд пнозяйм мпра-
рмфліи йіквігауії жайзхків нмйірзфлмї 
аврмлмкії Укоаїлз. У 1786 о. вед 
буйм йіквігмвалм гоугу Маймомпіипщ-
ку кмйдгіы. А у 1781-1783 оо. буйз 
йіквігмвалі гомгпщкі, ждкпщкі и нігкм-
кмопщкі пугз, і їт сулкуії ндодгалм 
нмвірмвзк пугак, лзелік омжноавак 
ра кіпщкзк кагіпроарак. Ражмк іж Км-
йдгієы, був смокайщлм йіквігмвалзи 
Гдлдоайщлзи віипщкмвзи пуг, тмф са-
крзфлм віл номгмвеував взкмлуварз 
пвмї сулкуії гм 1786 о. 

У 1796 о. ікндоармомк прав Пав-
йм І, якзи омжнмфав лмвзи дран рдоз-
рмоіайщлм-агкіліпроарзвлзт одсмок. 
Буйз йіквігмвалі лакіплзурва, гдцм 
жкілдлі рдозрмоіайщлі кдеі. Так, Хао-
ківпщкд лакіплзурвм буйм ндодрвмод-
лм у Сймбігпщкм-Укоаїлпщку губдо-
ліы, а гм Маймомпіипщкмї губдолії, 
агкіліпроарзвлзк удлромк якмї прав 
Чдолігів, увіихйз Чдолігівпщкд, Нмв-
гмомг-Сівдопщкд ра фапрзла Кзївпщкм-
гм і Кардозлмпйавпщкмгм лакіплзурв. 
Згмгмк, у 1802 о. Маймомпіипщку гу-
бдоліы буйм нмгійдлм ла Чдолігівпщку 
и Пмйравпщку. 

Оглак «Упралмвз гйя уноавйілля 
губдоліякз» 1775 о. буйз мплмвлзк 
жакмлмк, цм гдрайщлм одгйакдлрував 
лмву  пзпрдку могалів уноавйілля ра 
пугу, їт кмкндрдлуіы ра гіяйщліпрщ. 
Закмл пкйагавпя ж гвмт фапрзл, які 
буйз взгалі в оіжлі омкз, тмф увіих-
йз гм «Пмвлмгм жібоалля жакмлів Рм-
піипщкмї ікндоії» ніг мглзк лмкдомк. 
Пдоху фапрзлу буйм взгалм 7 йзпрм-
нага 1775 о., а гоугу, цм буйа  ном-
гмведлляк ндохмї,  4 піфля 1780 о. 
Пзралля пугмфзлпрва омжгйягайзпя в 
мбмт фапрзлат [4]. 

Алайіжуыфз їт, жажлафзкм, цм 
лаибійщха кійщкіпрщ ноав жа галзк 
жакмлмк вігвмгзйапя гвмоялпрву, якд 
мрозкайм ндвлу влуроіхлы могаліжа-
уіы. Двмоялз кайз ноавм мбзоарз 

нодгвмгзрдйя, ноавлзків, жапігардйів. 
Кмелд нмвірмвд гвмоялпрвм правайм 
єгзлмы пнійщлмрмы і мрозкувайм 
ноава ла уноавйілля нмвірмк ра ла 
агкіліпроарзвлм-нмйіудипщку вйагу. 
Двмоялпрвм ракме мрозкувайм ндод-
вагу и у взбмолмку губдолпщкмку 
ноавйіллі. 

Такзк фзлмк, вндохд жаплував-
хз ла кіпуят мпмбйзві пугмві упралм-
вз, одсмока 1775 о. лагайа гвмоялак 
кмейзвіпрщ жатзцарз езрря ра каи-
лм, лд жвдораыфзпщ гм агкіліпроарзв-
лмї вйагз. 

У рми ед фап, жажлафзкм, цм гуед 
фапрм нодгправлзкз гвмоялпрва, які 
нмвзллі буйз гмймвуварз у пугат, лд  
кайз  номсдпіилмї ніггмрмвкз ра 
вкілля рйукафзрз жакмлз,   мпкійщкз 
жлафла кійщкіпрщ їт буйа вжагайі лднз-
пщкдллмы і рмку вмлз гмоуфайз уд 
жалярря гоіблзк фзлмвлзкак ра кал-
удйяопщкзк пйуебмвуяк. У оджуйщрарі 
пугз ХVIII -  нмфарку ХІХ пр. пкйага-
йзпя ноакрзфлм ж гвмт лджайделзт 
прмоіл. З мглієї прмомлз, уд пуггі, нд-
одваелм кмйзхлі віипщкмві, які лд 
жаикайзпя смокайщлзкз номудгуоа-
кз, лд омжукійзпя ла жакмлат і кайз 
лджлафлзи гмпвіг пуггівпрва. Оглак 
вмлз кайз нозикарз оіхдлля. З ілхмї 
прмомлз, уд калудйяоія, гд ноауывайз  
сатівуі, і гд гмрувайз пноаву, а фапрм 
лавірщ пакд гмрмвд оіхдлля, якд гава-
ймпщ ла нігнзп пуггі. 

Зажлафзкм, цм нодпрзе узвійщлмї 
пйуебз у гоугіи нмймвзлі ХVIII пр. 
пдодг гвмоял, які жаикайз взці нмпа-
гз в гдоеавлмку анаоарі, був гмпзрщ 
лзжщкзк. Рдсмока 1775 о. рде лд 
жкілзйа ракмгм правйдлля гм лдї, а 
бійщхіпрщ вмєвмг, які вігнмвігайз жа 
ноавмпуггя ла кіпуят, у гоугіи нмйм-
взлі ХVIII пр. буйз віипщкмвзкз. 
Губдолпщкзи оівдлщ вйагз, мфмйы-
валзи губдолармомк і віуд-
губдолармомк, був птмезк. Так,  іж 67 
гмйів губдолпщкзт пугмвзт найар у 
1788 о. 57 (а уд 85 %) нмфзлайз 
као`єоу ж віипщкмвмї пйуебз. Позб-
йзжлм ракзи прал пноав жбдоігавпя і 
ла нмфарку ХІХ пр. [5]. 

У номудпі одсмокз кіпудвмгм 
уноавйілля в Рмпіипщкіи ікндоії ла-
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нозкілуі ХVIII пр.  ла кіпуят првм-
оывайзпя пндуіайщлі пугмві могалз. 
Вйага омбзйа фдогмву пномбу омжгі-
йзрз пугмву ра агкіліпроарзвлу вйа-
гз, мглак лд буйа нмпйігмвлмы, мпкі-
йщкз і в нмгайщхмку жбдоігаймпя ніг-
нмоягкувалля пугмвзт могалів жа 
вдорзкаййы лд йзхд взцзк пугак, 
айд и могалак уноавйілля ра пугмвм-
агкіліпроарзвлзк могалак. Оред, 
могаліжауія пугмвмї пзпрдкз жа 
«Упралмвакз…»  буйа кмкномкіпмк 
кіе лакагалляк вігмкодкзрз пуг віг 
агкіліпроауії ра урвдогедлляк омйі 
кдоівлзка губдолії як нодгправлзка 
ндодгупік ілрдодпів ікндоії, вйага 
якмгм нмхзоывайапя ла впі псдоз 
кіпудвмгм езрря. 

Зажлафзкм, цм жгіглм ж «Упралм-
вакз…»  кмела губдолія нмвзлла 
буйа карз віг 300 рзп. гм 400 рзп. 
езрдйів, а кійщкіпрщ губдоліи  жбійщ-
хувайапщ гм 40 (ніжліхд - гм 50). 
Офмйывайз їт лакіплзкз (гдлдоай-
губдолармоз) абм губдолармоз, які 
нозжлафайзпя кмлаотмк і кайз хз-
омкі нмвлмваедлля у псдоі уноавйіл-
ля. Якцм гдлдоай-губдолармо вбафав 
нмоухдлля у оіхдллі пугмвзт упра-
лмв, рм, нозжунзлзвхз їтлє оіхдлля, 
гмнмвігав ном уд Сдлару, а у ваейз-
взт взнагкат  пакмку ікндоармомві. 
У козкілайщлзт пноават, гд нігпуглі  
каоайзпя пкдоры абм е кмлсіпкауієы 
каила, мпрармфлзи взомк лд кмела 
буйм взлмпзрз бдж вігмка гдлдоай-
губдолармоа. 

Гдлдоай-губдолармо взпрунав ра-
кме гмймвмы нмйіуії,  нмндодгеаыфз 
бугщ-які жймвезвалля. На лщмгм  бу-
йм нмкйагдлм мбмв'яжкз лагйягу жа 
гмрозкалляк   гдоеавлзт ілрдодпів. 
Згмгмк у кмеліи губдолії буйз првм-
одлі губдолпщкі ноавйілля. Дм пкйагу 
ноавйілля втмгзв губдолармо, гва 
губдолпщкзт оаглзкз, губдолпщкзи 
номкуомо, кдоівлзкз ваейзвзт губд-
олпщкзт упралмв. Губдолармо був гм-
ймвмы губдолпщкмгм ноавйілля, гм 
сулкуіи  якмгм втмгзйм мблаомгувал-
ля укажів, лагйяг жа взкмлалляк жакм-
лів, жа жбдодедлляк пнмкмы в губдолії, 
жа взкмлалляк пряглдлщ нм оатулкат, 
кмлроакрат, пугмвзт взомкат. 

Кмела губдолія нмгійяйапя ла 
нмвірз абм мкоугз нм 20-30 рзп. ез-
рдйів у кмелмку. На фмйі нмвірмвмгм 
уноавйілля прмяв ждкпщкзи пноавлзк 
абм канірал, якзи взкмлував пвмї су-
лкуії оажмк іж лзелік ждкпщкзк пу-
гмк, цм вігав кіпудвмы агкіліпроауі-
єы ра нмйіуієы. Здкпщкзи пноавлзк і 
жапігардйі пугу мбзоайзпя гвмоялпр-
вмк, і жарвдогеувайзпя ла нмпагі 
уоягмк. 

Згіглм ж «Упралмвакз…»  впралм-
вйывайзпя ракі кіпудві пугмві могалз:  

1) губдолпщкі  - найара козкіла-
йщлмгм пугу, найара узвійщлмгм пугу, 
вдотліи ждкпщкзи пуг, вдотля омжноа-
ва, пмвіплзи пуг, губдолпщкзи кагіпр-
оар, пзоірпщкзи пуг, гмомгмві праомп-
рз ра пуггі пймвдплмгм пугу губдолп-
чкмгм кіпра. Впі вмлз номвмгзйз жа-
пігалля у губдолпщкмку кіпрі;  

2) нмвірмві - нмвірмвзи пуг, лзе-
ля омжноава, лзеліи ждкпщкзи пуг, 
кіпщкі праомпрз і пуггі пймвдплмгм 
пугу нмвірмвмгм кіпра, кіпщкзи кагіп-
роар, абм оаруха, кіпщкзи пзоірпщкзи 
пуг. Вмлз жлатмгзйзпя ра номвмгзйз 
пвмї жапігалля у нмвірмвзт кіпрат. 

Окоік лажвалзт упралмв, у 
Салкр-Пдрдобуожі ра Ммпкві првмоы-
вайзпя вдотліи ра лзеліи лагвмолі 
пугз гйя взпмкмнмпагмвуів. 

Згіглм жі пралмвзк нозлузнмк 
могаліжауії пугу гйя гвмоял буйз 
првмодлі нмвірмвзи ра вдотліи ждкпщ-
кзи пуг. 

Пмвірмвзи пуг пкйагавпя ж пуггі 
ра гвмт жапігардйів, якзт мбзоайз ж 
нодгправлзків кіпудвмгм гвмоялпрва 
рдокілмк ла роз омкз. Поз нмвірмвм-
ку пугі іплувайа гвмоялпщка мніка 
гйя вгів ра каймйірліт гірди нмкдо-
йзт гвмоял. У ліи гмймвував нмвірм-
взи нодгвмгзрдйщ гвмоялпрва, а гм її 
пкйагу втмгзв увдпщ нмвірмвзи пуг. 
Зажлафзкм, цм нзралля ном мніку 
буйм омжомбйдлд в «Упралмват…», гд 
жажлафаймпщ, цм мнікулакз лд кмгйз 
нозжлафарзпя йыгз емопрмкі, ж лдгм-
прмилмы нмвдгілкмы.  Онікул, нозж-
лафдлзи лаг каилмк фз гірщкз якм-
гмпщ нмкіцзка, лд кіг лакйагарз ла 
имгм пдйял лмвзт нмгарків. Свмєы 
вйагмы мнікул ракме лд кіг каоарз 
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пдйял рійдплзкз нмкаоаллякз: жа 
вдйзкі жймфзлз віл нмвзлдл був нм-
пзйарз взллзт гм пугу фз гм гмомг-
лзфмгм, а жа кдлхі - гм праомпрз абм 
нозкаефзків. 

Дм пкйагу вдотлщмгм ждкпщкмгм 
пугу втмгзйз гва «нодгпдгардйя», 
кмедл ж якзт нозжлафавпя ікндоар-
озуды жа одкмкдлгауієы Сдлару ж 
гвмт калгзгарів, ра 10 жапігардйів, які 
мбзоайзпя фдодж кмелі роз омкз гвм-
оялпрвмк губдолії. Поз пугі жлатмгз-
йзпя номкуомо, проянфзи каждллзт ра 
проянфзи козкілайщлзт пноав. Цди 
пуг нмгійявпя ла гва гднаоракдлрз, 
гм пкйагу кмелмгм ж якзт втмгзйа 
нмймвзла фйдлів жагайщлмгм нозпурп-
рвія. 

Пдохзи гднаоракдлр жаикавпя 
взоіхдлляк козкілайщлзт пноав, а 
гоугзи - узвійщлзт. Рмжнмгій рур лд 
був фіркзк, і кмйз мгзл ж гднаоракд-
лрів був ндодвалраедлзи пноавакз, 
мпраллі кмгйз бурз ндодгалі гм ілхм-
гм гднаоракдлру. 

Вдотлщмку ждкпщкмку пугу ніг-
нмоягкмвувайзпя нмвірмві пугз, гвм-
оялпщкі мнікз, ждкпщкі пугз имгм 
мкоугз. Дм лщмгм лагтмгзйз пноавз 
нм андйяуії ла оіхдлля лажвалзт мо-
галів, упі пкаогз ра ряебз гвмоял і ла 
гвмоял, узвійщлі і козкілайщлі, а ра-
кме пноавз, які прмпувайзпя вмрфзл, 
нозвійдїв, жанмвірів ра ноава пнагку-
валля. Дм имгм кмкндрдлуії втмгзйз 
ракме пноавз, цм прмпувайзпя оіжлм-
фзлуів, які жа ноавзйакз андйяуії 
кмгйз пноякмвуварзпщ ж нмвірмвзт ра 
лзеліт ждкпщкзт гм вдотлщмгм ждкпщ-
кмгм пугу. 

Опрармфлі оіхдлля вдотліи ждк-
пщкзи пуг кіг взлмпзрз цмгм пноав, 
ваоріпрщ нмжмва якзт лд ндодвзцува-
йа 100 оуб. А у ілхзт взнагкат рі 
пноавз, взоіхдлляк якзт прмомлз 
буйз лджагмвмйдлі, кмгйз ндодлмпз-
рзпя гм взцмї пугмвмї ілпралуії - уз-
війщлмї найарз. Упі козкілайщлі 
пноавз нігйягайз мбмв'яжкмвіи одвіжії 
козкілайщлмї найарз. Взомк жарвдо-
геувавпя бійщхіпры гмймпів. У взна-
гкат, кмйз гмймпз омжгійяйзпя, мпмб-
йзва гукка жалмпзйапя у пндуіайщлзи 
(мпмбйзвзи) номрмкмй, якзи кіг бурз 

вігкозрзи нзхд у взнагку ндодгафі 
пноавз ла одвіжіы гм найарз. Зайделм 
віг  омжкіоів, у губдолії кмгйм бурз 
кійщка вдотліт ждкпщкзт пугів. 

У пзпрдкі пугмфзлпрва жажлафдлм-
гм ндоімгу іплувайз ракме вед лажва-
лі лакз лзелі ждкпщкі пугз, які вз-
кмлувайз як агкіліпроарзвлі, рак і 
пугмві сулкуії. Оглієы ж лзт буйм 
взкмлалля омжнмоягедлщ губдолпщкм-
гм ноавйілля, оіхдлщ найар, вдотлщм-
гм ждкпщкмгм і нмвірмвмгм пугів. На-
нозкйаг, лзеліи ждкпщкзи пуг нмвз-
лдл був пйігкуварз жа рзк, цмб лд 
урозкувайзпщ ра лд ндодтмвувайзпщ 
врікафі. Айд ноз ущмку, рми, трм лд 
нмгмгеувавпя ж оіхдлляк нм имгм 
нзраллі, кіг номпзрз ндодгйялурз 
пноаву у нмвірмвмку пугі. Поз ущмку 
уд лд вваеаймпя андйяуієы абм ндод-
лмпмк пноавз. Пмжзвафдві лагаваймпя 
ноавм взбмоу -  пугзрзпя лзелік 
ждкпщкзк, нмвірмвзк пугмк фз лзе-
лщмы омжноавмы (уд  у рзт кіпуят, гд 
лд буйм нмвірмвмгм пугу). У ущмку 
взнагку лзеліи ждкпщкзи пуг вігпз-
йав пноаву гм нмвірмвмгм пугу, якзи 
взлмпзв мпрармфлд оіхдлля. 

Дм агкіліпроарзвлзт сулкуіи 
лзелщмгм ждкпщкмгм пугу віглмпзйз-
пя ракме лагйяг жа гомкагпщкзк пнм-
кмєк ра гмрозкалляк жакмллмпрі у 
нмвірі, мрме віл взкмлував ндвлі  
нмйіудипщкі сулкуії. 

Дм пкйагу лзелщмгм ждкпщкмгм 
пугу втмгзйз пноавлзк ра гва абм 
роз жапігардйі, якзт мбзоайз ж-нмкіе 
гвмоял нмвіру. У кіпрат лзеліи ждк-
пщкзи пуг лд гіяв (віл був йзхд гйя 
нмвіру), а имгм мбмвяжкз взкмлував 
гмомглзфзи; у нозкмогмллзт кіпрат 
имгм жакіляв кмкдлгалр. 

Дйя кіцал првмоывайзпя ракме 
гві пугмві ілпралуії: кіпщкзи кагіпр-
оар і губдолпщкзи кагіпроар. 

Міпщкзи кагіпроар, абм оаруха, 
був лзефмы пугмвмы ілпралуієы гйя 
кіпщкзт езрдйів фз езрдйів нмпагу. 
Магіпроар првмоывавпя в кмелмку 
кіпрі, оарухі жайзхайзпя йзхд в нм-
пагат. Чйдлакз кагіпроару буйз 2 
буогмкіпроз і 4 оаркалз, які кмгйз 
жапігарз в нмймвзллмку пкйагі нм 
фдожі. Дм пкйагу кіпщкмгм кагіпроару 
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мбзоайз кіпщкі кунуі ра кіцалз оаж 
ла роз омкз. 

Цзк пугмвзк упралмвак іліуіарз-
ва пакмпріилмгм нмоухдлля пноавз 
лд лайдеайа. Вмлз омжгйягайз пноа-
вз жа пкаогакз фз нмжмвакз нозвар-
лзт мпіб, а ракме жа вкажівкакз вз-
цзт нозпурпрвдллзт кіпущ. 

Дм кмкндрдлуії кіпщкзт кагіпроа-
рів і оарух віглмпзйзпя козкілайщлі і 
узвійщлі пноавз кунуів ра кіцал кіп-
ра абм нмпагу, гйя якзт віл був ндо-
хмы, лзефмы ілпралуієы. 

Згіглм ж «Упралмвакз…» у кіпрат 
жайзхайзпя пугз праомпр ра пймвдплі 
пугз, які гіяйз жа нмндодглік жакмлм-
гавпрвмк. Суггів пыгз мбзоайм кі-
цалпрвм ра кундурвм ла нмфарку км-
елмгм омку хйятмк баймрувалля.   

Андйяуіилмы ра одвіжіилмы іл-
пралуіякз гйя кіпщкзт пугів був гу-
бдолпщкзи кагіпроар, првмодлзи у 
кмеліи губдолії. Дм пкйагу губдолпщ-
кмгм кагіпроару втмгзйз гва гмймвз 
ра хіпрщ жапігардйів. Губдолпщкзи 
кагіпроар нмгійявпя ла гва гднаора-
кдлрз: узвійщлзт ра козкілайщлзт 
пноав. Ймку буйз нігнмоягкмвалі 
кіпщкі кагіпроарз, пзоірпщкі пугз ра 
оарухі  губдолії. 

Сзоірпщкзи пуг жарвдогеувавпя 
ноз кмелмку кіпщкмку кагіпроарі. 
Міпщкмку пзоірпщкмку пугу гмоуфа-
ймпя мнікувалля каймйірліт пзоір, 
каєрків, цм жайзхзйзпя ніпйя пкдорі 
вйаплзків, вгів ра їт пноавз. 

Дйя пугу лаг війщлзкз пдйялакз 
у нмвірат ра губдоліят буйз урвмодлм 
гві пугмві ілпралуії: лзелы ра вдот-
лы омжноавз. 

Нзелі омжноавз првмоывайзпя жа 
баеалляк губдолармоа в рзт кіпрат 
ра мкоугат, гд номезвайз мглмгвмоуі, 
гдоеавлі пдйялз, пдйялз, нознзпалі 
гм жавмгів фз гм ілхзт нігнозєкпрв. 
Їк буйз нігпуглі якцзкз, гвмомві 
пдйялз рмцм. А кійщкіпрщ ракзт пугів 
жайдеайа віг кійщкмпрі лапдйдлля - 
мгзл пуг був омжоатмвалзи ла 10-30 
рзп. фмй. Дм пкйагу лзелщмї омжноавз 
втмгзйз омжноавлзи пуггя ра віпік 
жапігардйів. Ці упралмвз омжгйягайз 
узвійщлі ра козкілайщлі пноавз мкоу-
гу, в якмку  жлатмгзйзпя. 

Сноавз жагайщлмї нігпуглмпрі 
лзелщмї омжноавз ра кіпщкмгм кагіпр-
оару абм нмвірмвмгм пугу нмроіблм 
буйм омжгйягарз пнійщлм ж узкз пу-
гакз. 

Вдотля омжноава првмодла буйа 
як андйяуіила ра одвіжіила ілпралуія 
гйя лзелщмї омжноавз. У губдолії, 
жайделм віг її омжкіоу, првмоываймпя 
лд кдлхд мглієї вдотлщмї омжноавз. 
Дм її пкйагу втмгзйз гва гмймвз ра 
10 жапігардйів. Вдотля омжноава нмгі-
йяйапя ла гва гднаоракдлрз: узвійщ-
лзт ра козкілайщлзт пноав. Їи нігнм-
оягкмвувайзпя лзеля омжноава, лз-
еліи ждкпщкзи пуг у рзт взнагкат, 
кмйз в губдолії лд буйм вдотлщмгм 
ждкпщкмгм пугу. 

Пмоягмк жлмпзл ж ілхзкз упра-
лмвакз був жагайщлзк гйя впіт пугів: 
іж взцдпрмяфзкз - оанморакз ра гм-
лдпдллякз, мрозкуыфз віг лзт укажз, 
а ж лзефдпрмяфзкз - укажакз.  

У кмеліи губдолії буйм првмодлм 
нм гві пугмві ілпралуії (нмвірмву ра 
ґубдолпщку) гйя кмелмгм ж рощмт пра-
лів. 

Коік пралмвзт ра впдпралмвзт жа-
гайщлзт пугмвзт могалів, пугмва пзп-
рдка ікндоії буйа гмнмвлдла пугакз 
мпмбйзвзкз. Дм лзт у ндоху фдогу 
віглмпзвпя пмвіплзи пуг, якзи був 
првмодлзи «Упралмвакз…»  Віл  прм-
яв нмжа жагайщлмы пзпрдкмы пугмвзт 
ілпралуіи. Дм имгм пкйагу втмгзйз 
пуггя, якзи нозжлафавпя гдлдоай-
губдолармомк, ра хіпрщ пуггів, які 
мбзоайзпя нм гвмє віг кмелмгм пралу. 
Смвіплзи пуг вваеавпя ілпралуієы, 
оівлмы найарак, вдотлік пугак ра 
губдолпщкзк кагіпроарак. Взцмы гйя 
лщмгм ілпралуієы буйз Сдлар ра ікнд-
оармо. Цди пуг взоіхував узвійщлі ра 
каолі пноавз, які кмгйз бурз омжгйя-
лурі у нмоягку нозкзодлля, а ракме: 
1) пноавз цмгм жймфзлів, пкмєлзт 
бмедвійщлзкз ра каймйірлікз; 
2) пноавз ном факйулпрвм; 3) пноавз 
жі пкаог ла лджакмллд урозкалля у 
в'яжлзуі. 

Оред, жгіглм ж «Упралмвакз…» 
ланозкілуі ХVІІІ пр. буйм првмодлм 
пугмву пзпрдку, в мплмву гіяйщлмпрі 
якмї буйм нмкйагдлм нозлузн віггі-
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йдлля пугмвмї вйагз віг агкіліпроа-
рзвлмї, цм жабджндфуваймпя првмодл-
ляк наоайдйщлм іплуыфзт пзпрдк 
кіпудвзт агкіліпроарзвлзт і пугмвзт 
могалів. Оглак лагалля губдолармоу 

хзомкзт нмвлмваедлщ нм лагйягу жа 
пугмк іж ноавмк нозжунзлдлля пугм-
взт оіхдлщ, жлафлмы кіомы мбкдеу-
вайм пакмпріиліпрщ пугмвмї вйагз. 
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Щдобак Н. О. Оогаліжауія пугмвмї вйагз в Рмпіипщкіи ікндоії ланозкілуі 
ХVІІІ пр. ра нмхзодлля її ла укоаїлпщкі ждкйі 

Взпвірйыєрщпя номудп могаліжауії пугмвмї вйагз в укмват одсмокувалля, цм 
номвмгзймпя в Рмпіипщкіи ікндоії ланозкілуі ХУІІІ пр. Помалайіжмвала проукруоа 
пугмвмї пзпрдкз і її нмхзодлля ла укоаїлпщкі ждкйі. 

Кйюфмві пймва: гдлдоай-губдолармо, губдолармо, губдолпщкд ноавйілля, одсмоку-
валля, Рмпіипщка ікндоія, пугмва пзпрдка, пугмві могалз, укоаїлпщкі ждкйі. 
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ХVІІІ в. з дд оапномпроалдлзд  ла укоазлпкзд ждкйз  

Опвдцдл номудпп могалзжаузз пугдблми вйапрз в упймвзят одсмокзомвалзя, км-
рмомд номвмгзймпщ в Рмппзипкми зкндозз в кмлуд ХVІІІ в. Помалайзжзомвала проу-
круоа пугдблми пзпрдкш з  дд оапномпроалдлзд  ла укоазлпкзд ждкйз.  

Кйюфдвшд пймва: гдлдоай-губдолармо, губдолармо, губдолпкмд ноавйдлзд, одсм-
окзомвалзд, Рмппзипкая зкндозя, пугдблая пзпрдка, пугмвшд могалш, укоазлпкзд 
ждкйз. 
 
 

Shcherbak N. The organization of the judiciary in the Russian Empire at the end 
of the 18th century and its spread to Ukrainian lands 

It is shown that since the XVIII century. Russian autocracy began to act as an 
important force in the life of the state. Peter 1 initiated the transition from Asian 
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despotism to a European state. An example for the Russian authorities were Sweden, 
Prussia and Napoleonic France. All this happened in the conditions of an offensive on the 
remnants of the autonomy of those "outskirts" that were part of the empire. 

Since 1782, the "Provinces for the Governorates of the All-Russian Empire" began to 
spread to Ukrainian lands in 1775. In this process, free Cossacks were equated to a 
variety of state peasants, and the elder was merged with the Russian nobility. This 
contributed to the final elimination of the remnants of Ukraine's political autonomy. 
Gorodsky, Zemsky and Sub-sea courts were liquidated, and their functions were 
transferred to district courts, lower massacres and city magistrates. Eliminated General 
Military Court.  

However, the "Provincial Governance Governments" of 1775 were the main law that 
regulated in detail the new system of governing bodies and courts, their competence and 
activities. Analyzing them, we note that the greatest number of rights assigned to the 
nobility, which received a certain internal organization. Each county gentry became a 
single community and received the right to manage the county and the administrative 
and police authorities. The nobility also gained dominance in the elected provincial 
government. 

In the course of the reform of local governance in the Russian Empire at the end of 
the eighteenth century. on the ground special judicial bodies were created. The 
authorities made another attempt to divide the judicial and administrative authorities, 
but it was not consistent, since in the future the verdict of the judiciary remained not 
only to the higher courts, but also to the authorities and judicial and administrative 
authorities. Thus, the organization of the judicial system under the "Institutions ..." was a 
compromise between the attempt to separate the court from the administration and the 
approval of the role of the governor of the province as a representative of the interests of 
the empire, whose power extended to all spheres of local life. 

According to "Institutions ...", the following local judicial bodies were established: 
1) the provincial chamber of the criminal court, the court of civil court, the upper 

civil court, the upper massacre, the conscientious court, the provincial magistrate, the 
orphans' court, the city of the elderly and the judge of the verbal court of the provincial 
city. They all held meetings in the provincial town; 

2) district - district court, lower massacre, lower court of land, city elders and judges 
verbal court district city, city magistrate, or city hall, city orphan court. They were there 
and held their meetings in the county towns. 

In addition to the estates and institutions of the general judicial authorities, the 
judicial system of the empire was supplemented by special courts. First and foremost, the 
conscientious court, which was created by "Institutions ...", was among them. He stood 
outside the general system of courts. The conspiracy court was considered an instance 
equal to the chambers, upper courts and provincial magistrates. The highest authority for 
him was the Senate and the Emperor. This court resolved civil and criminal cases that 
could be considered in the order of reconciliation, as well as: 1) cases concerning crimes 
committed by insane and minors; 2) cases of witchcraft; 3) cases of complaints about 
illegal detention in prison. 

Consequently, according to the "Institutions ..." at the end of the ХVІІІ century. A 
judicial system was created, the basis of which was the principle of separation of the 
judiciary from the administrative. However, giving the governor broad powers to 
supervise the court with the right to suspend court decisions greatly limited the 
independence of the judiciary. 

Key words: governor general, governor, provincial government, reforming, Russian 
empire, judicial system, ship bodies, Ukrainian lands.. 

 




