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УКРАЇНСЬКІ ДОСЛІДНИКИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРІВ
УКРАЇНСЬКИХ ПРАВОБЕРЕЖНИХ ЗЕМЕЛЬ
У статі аналізуються праці українських дослідників, у яких висвітлюється нормативно-правова
база, основні напрямки та наслідки діяльності місцевих адміністративних установ, генерал-губернаторів
в Україні у ХІХ – на початку ХХ ст. Зазначається, що у дореволюційній історіографії було зроблено перші
спроби аналізу деяких аспектів генерал-губернаторського управління. Це праці дослідників, які вивчали
проблеми реформування системи місцевого управління, правовий статус, компетенцію губернаторів і
генерал-губернаторів.
Мета дослідження полягає у тому, щоб на основі вивчення наукових публікацій зробити
комплексний аналіз, з’ясувати концептуальну спрямованість цього пласту інформації. Стаття написана
у руслі сучасних підходів до аналізу історіографічних джерел і базується на засадах історизму,
об’єктивності, системності, плюралізму. При написанні статті були використанні історичний,
хронологічний методи, аналізу та порівняння.
Відомі українські історики ХІХ ст. В.Б. Антонович, М.С. Грушевський, М.П. Драгоманов,
М.І. Костомаров при дослідженні загального історичного процесу, вивченні соціально-економічного
розвитку українських земель, розгляді проблем суспільно-політичного та національного рухів висвітлювали
окремі аспекти функціонування владних структур Російської імперії у правобережних українських землях,
з’ясовуючи особливості політики імперського уряду щодо цього регіону.
Окремі питання функціонування інституту генерал-губернаторства в Російській імперії
розглядалися у працях П.А. Зайончковського, М.П. Єрошкіна.
Третю групу досліджень складають праці сучасних науковців – В.Б. Авер’янова, М.В. Білоконя,
О.М. Головка, В.О. Грукач, В.М. Грицака, С.В. Кудіна, Г.Г. Москаля, О.В. Морякової, С.І. Посохова,
А.І. Черепанова, Н.О. Щербак, В.С. Шандри, О.Н. Ярмиша, М.М. Яцишина та ін., в яких розглядаються
проблеми державного управління та місцевого врядування, правового статусу губернатора й генералгубернатора, еволюції адміністративно-поліцейської системи.
Ключові слова: законодавчі ініціативи, генерал-губернатор, законодавчий орган, Правобережна
Україна, В.Б. Антонович, М.С. Грушевський, М.П. Драгоманов, М.І. Костомаров, В.С. Шандра,
О.Н. Ярмиш.

Перші спроби аналізу окремих аспектів генерал-губернаторського управління
було зроблено у дореволюційній історіографії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
У роботах українських дослідників цього періоду накопичувався фактичний матеріал,
створювалась емпірична база для подальших теоретичних узагальнень та висновків,
а опубліковані ними документи, статистичні, етнографічні матеріали послужили
джерельною базою для вивчення окремих аспектів функціонування місцевої державної
адміністрації на Правобережжі. Зокрема, такі відомі українські історики ХІХ ст. як
М. Костомаров, В. Антонович при дослідженні загального історичного процесу, аспектів
соціально-економічного розвитку українських земель, проблем суспільно-політичного,
національного руху так чи інакше висвітлювали окремі аспекти функціонування
владних структур Російської імперії у правобережних українських землях, з’ясовуючи
особливості політики імперського уряду щодо цього регіону [1; 14].
У багатьох працях М. Драгоманова, де розглядаються проблеми розвитку держави,
присутні оцінки окремих сучасних йому інститутів влади Російської імперії [12].
Зокрема, вчений негативно ставився до того, що губернатор був «володарем місцевого
самоврядування». М. Драгоманов розглядавпроблеми діяльності місцевих самоврядних
структур і виклав своє бачення побудови взаємовідносин урядової адміністрації та
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органів станового представництва, визначивши при цьому функцію губернаторів
як посередницьку.
Особливості життя подільської шляхти були досліджені у магістерській дисертації
та одноіменній монографії «Барське староство» (1894) М. Грушевським [8]. Пізніше
він, як історик і відомий громадський діяч, реагував на законодавчі та підзаконні акти.
І хоча проблеми еволюції та діяльності органів управління губернського та повітового
рівня на Правобережжі України наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. не
стали предметом окремого дослідження М. Грушевського, проте, як складова частина
історико-правового процесу на українських землях, вони були відображені у його
працях і дали поштовх розвитку студіювання питань розвитку владних інституцій на
українських землях [9].
Тематику, пов’язану з управлінськими структурами Правобережжя наприкінці
ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст., піднімали у своїх дослідженнях з історії України
О. Єфіменко, М. Василенко, М. Слабченко [7; 20].
Щодо тематики радянської української історіографії, то впродовж 1920-х –
початку 1930-х рр. відбулася зміна головних теоретико-методологічних засад у
радянській історико-правовій науці, яка характеризувалася утвердженням марксистськоленінської моделі розвитку історичного процесу. Щодо вивчення процесів ХІХ – початку
ХХ ст. у правобережних українських землях, потрібно зазначити, що на перший план
виходиласоціально-економічна тематика, історія селянства і сільського господарства,
революційно-визвольна боротьба.
Входження українських земель до складу Росії після поділів Речі Посполитої
розглядалося як одномоментний та односторонній акт, а процес становлення
адміністративних органів на місцях та правовий статус їх кадрового складу не
розглядалися, хоча у наукових працях і згадувалися певні особливості функціонування
владних інституцій Російської імперії на Правобережжі України. Прикладом може бути
монографія Є. Сташевського «Історія докапіталістичної ренти на Правобережній Україні
в XVIII – першій пол. XIX ст.», побудована на ґрунтовній джерельній базі. Вчений,
аналізуючи хід, завдання та наслідки люстрацій XVIII – першої половини ХІХ ст. у
правобережних губерніях, висвітлював питання компетенції, діяльності люстраційних
комісій, казенних палат і палат державних маєтностей [21].
У той же час фінансова діяльність палат державних маєтностей в Україні
висвітлювалася у працях І.О. Гуржія, де аналізувались основні напрямки аграрної
політики Російської імперії на Правобережжі України. Вчений дійшов висновку, що
політика Російської імперії переслідувала мету зменшення кількості поляків серед
землевласників з паралельним посиленням позицій дворян-неполяків, однак дії місцевих
владних установ щодо цього ним не розглядалися [11].
Процес приєднання Правобережної України до Російської імперії став предметом
дослідження В.А. Смолія [22]. В. Щербина проаналізував діяльність Д.Г. Бібікова на
посаді Київського генерал-губернатора. Дослідник зазначав, що посадовець діяв карними
адміністративними та законодавчими заходами при впровадженні імперської політики у
краї [26]. Функціонування державної системи управління при імператорах Олександрі
I та Миколі I розглянув C. Мироненко, який поєднав дослідження урядової політики
з аналізом формулярних списків вищої бюрократії центральних та вищих губернських
установ першої чверті XIX ст. [16].
Українська радянська історіографія до постатей генерал-губернаторів зверталася
спорадично, переважно в контексті проблеми входження українських регіонів до
складу Російської імперії. Серед поодиноких праць, присвячених цій проблемі –
дослідження М. Бутич, де висвітлено основні функції та структуру інституту генералгубернаторства на прикладі Канцелярії київського подільського і волинського генералгубернатора [6].
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З проголошенням української державності розпочався новий етап в українській
історіографії. В українському перекладі з’явилися праці зарубіжних дослідників
П. Магочія, Е. Сміта, Р. Шпорлюка О. Пріцака, З. Когута, А. Капеллера. Перевидавалися
твори української дореволюційної та еміграційної історіографії: Д. Дорошенка,
Н. Полонської-Василенко, М. Грушевського та ін.
Сучасні науковці так чи інакше у своїх дослідженнях торкаються і питань,
пов’язаних безпосередньо з функціонуванням, еволюцією, компетенцією місцевих
владних інституцій. Слід виокремити праці М. Бармака, Л. Білоусової, В. Грукач,
О. Головка, В. Грицака, О. Маркевич, Г. Москаля, В. Шандри, Н. Щербак, О. Ярмиша,
де розглядаються проблеми державного управління та місцевого врядування, правового
статусу губернатора й генерал-губернатора.
У працях М. Бармака розкриваються механізми входження земель Правобережної
України до складу Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.,
висвітлюються деталі впровадження управлінської системи. Автором простежені
відмінності між аналогічними управлінськими структурами центральних губерній і
Правобережної України [2; 3]. Слід згадати дисертацію Г. Москаля [17].
Сучасна українська історіографія проблематики функціонування адміністративних
установ наприкінці XVIII – першій половині XIX ст. представлена рядом праць
Bалентини Шандри, де охарактеризовано діяльність генерал-губернаторів, подано оцінку
чинників розвитку українських губерній та їх місця і ролі у Російській імперії [23; 24].
Характеризуючи діяльність у ХІХ ст. генерал-губернаторів, впливових російських
сановників, авторка робить висновок, що всі вони реалізовували інтеграційний
політичний курс щодо українських територій, забезпечували взаємозв’язок місцевих
(губернських) та вищих державних установ. У своїх працях В. Шандра розкрила
передумови і причини створення Київського генерал-губернаторства, з’ясувала його роль
у процесі інтеграції Правобережної України до складу Російської імперії, проаналізувала
джерелознавчий потенціал його канцелярії.
Політику Російської імперії наприкінці XVIII – у першій половині ХІХ ст. щодо
шляхетства Правобережжя розглядав І. Кривошея [13], процеси соціальної історії
висвітлили С. Лисенко та Є. Чернецький [15]. Дослідженню земельної власності
магнатських родів на Правобережжі присвячені праці В. Павлюка [18; 19].
Теоретичні та практичні аспекти взаємовідносин місцевих органів державного
управління й органів місцевого самоврядування в Російській імперії у другій половині
ХІХ ст., їх правове регулювання досліджуються в дисертаційній роботі М. Білоконя [4].
Автор простежив зміну впродовж другої половини ХІХ ст. компетенції губернатора,
інших урядовців загальної адміністрації щодо органів місцевого самоврядування
відповідно до законодавчих актів, підзаконних нормативних актів та роз’яснень Сенату.
У дослідженнях С. Борисевича проаналізовані поземельні відносини на Поділлі
після його приєднання до Російської імперії. Науковець показує заходи російського
уряду та місцевої адміністрації щодо їх унормування відповідно до російського
законодавства [5]. У публікації Н. Щербак простежено вплив «польського фактора»
на формування політики царського уряду на Правобережжі України у ХІХ – на
початку ХХ ст., проаналізовано історико-правові джерела, які відтворюють специфіку
Правобережжя [25]. У дисертації В. Грукач проаналізовано історичні передумови та
політико-правові чинники виникнення Київського генерал-губернаторства, висвітлено
нормативно-правові засади створення та функціонування інституту генералгубернаторства у Правобережній Україні [10]. Характеризуючи організаційно-правові
засади розвитку Київської губернії першої половини ХІХ ст. А. Черепанов у дисертації
дослідив участь різних станів в управлінні губернією, проаналізував статистику вікового
й освітнього статусу губернаторів та генерал-губернаторів, дослідив обсяг їх владних
повноважень [25]. О. Ярмиш розглянув процес еволюції адміністративно-поліцейської
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системи наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. на українських землях у складі Російської
імперії, проаналізував її роботу та дослідив каральний апарат самодержавства [27].
Отже, сучасна українська історіографія накопичила достатній масив знань з історії
формування, еволюції та діяльності управлінської системи Російської імперії кінця
XVIII – першої половини ХІХ ст. Перспективи подальших розвідок у даному напрямі
полягатимуть в аналізі праць вітчизняних і зарубіжних науковців щодо діяльності
генерал-губернаторів правобережних українських губерній.
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Grukach V., Tkachenko O. Ukrainian researchers about the activity of the General Governors in
the Ukrainian Right bank lands.
The article analyzes the works of Ukrainian researchers in which the normative and legal base, main
directions and consequences of the activities of local administrative institutions, General Governors in Ukraine
in the ХІХ th century at the beginning of the ХХ th century is highlighted. It is noted that in the pre-revolutionary
historiography the first attempts to analyze some aspects of the General Governors office were made. These are
works of researchers who studied the problems of reforming the system of local government, the legal status of
the competence of governors and the General Governors.
The purpose of the study is to make a comprehensive analysis, clarify the conceptual orientation of this
layer of information by studying the publications. The article is written in the tideway of modern approaches to
the analysis of historioqraphical sources and is based on the principles of historicism, objectivity, consistency,
pluralism. By writing the article we used such methods as historical, chronological, analysis of research work
and comparison.
The Ukrainian historians of the ХІХ th century V.B. Antonovych, M.S. Grushevskyi, M.P. Dragomanov,
M.I. Kostomarov in studying the general historical process, socio-economic development of Ukrainian lands,
examining the problems of the social and political movement and the national movement highlighted certain
aspects of the functioning of the power structures of the Russian Empire in the Right Bank Ukrainian lands,
identifying the peculiarities of the policy of the Imperial Government in relation to the region.
Some questions of the functioning of the institute of the Governor General in the Russian imperial were
considered in the works of P.A. Zayonchkovskogo, M.P. Yeroskina.
The third group of researches consists of the work of modem scientists – V.В. Averianova, M.V. Bilokon,
O.M. Golovko, V.O. Grukach, V.M. Grycak, S.V. Kudina, G.G. Moskal, O.V. Moriakova, S.I. Posokhva,
A.I. Cherepanova, N.O. Shcherbak, V.S. Shandra, О.N. Yarmysh, M.M. Yatsyshyna and others where the
problems of state administration and local government the legal status of the Governor and the General
Governors and evolution of the administrative and police systems are considered.
Key words: legislative initiative, the General Governors, regulatory and legal framework, the RightBank Ukraine, V.B. Antonovych, M.S. Grushevskyi, M.P. Dragomanov, M.I. Kostomarov, V.S. Shandra and
O.N. Yarmysh.
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