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ХVІІ – ХVІІІ ст.–  це  особливий період в історії не тільки України, а й 

Росії та Речі Посполитої. Він розпочався масовими рухами  українських 

козаків, селян і міщан проти соціального, національного та релігійного 

гноблення польських панів.  До перших приєдналася і патріотично свідома 

дрібна та середня шляхта. Вибухи народного гніву, які нерідко переростали в 

збройні конфлікти і локальні війни (на чолі Тараса Федоровича, Павла Бута, 

Якова Острянина, Дмитра Гуні та ін.), неабияк підірвали могутність Речі 

Посполитої, призвели до утворення й функціонування порівняно самостійної 

та самобутньої Української держави (Війська Запорозького) на чолі з 

гетьманом Б.Хмельницьким. Після чого  розпочався процес поступового, але 

неухильного знищення автономії Гетьманщини урядами двох держав – 

Польщі (Правобережжя) та Росії (Лівобережжя), а також козацького устрою 

на Запорожжі й Слобожанщині царською владою. Еволюція кріпосницької 

системи господарства в Російській державі (імперії), яка поширювалася  й на 

території «національних окраїн», що входили до її складу, протягом двох 

століть досягла свого апогея і завершилася цілковитим занепадом. Існування 

в Україні відносно демократичного полково-сотенного управління збіглося в 

часі з розквітом російської абсолютистської монархії з характерними для неї 

самовладдям, бюрократизмом і відвертою деспотією. Та коли в Росії 

поміщики вже давно перетворилися на «традиційних» можновладців – 

головну опору влади, то на українських землях соціальна та політична еліта 



 2 

тільки-но почала формуватися. Здобуття нею економічних прерогатив і 

юридичних прав  на працю залежного посполитого чи рядового козака 

затяглося на багато десятиліть. Тільки в кінці ХVІІІ ст., повністю втративши 

свою політичну самостійність, козацька старшина зрівнялася в правах з 

російським дворянством. Усі ці процеси супроводжувалися появою нових 

груп населення. 

Враховуючи важливість саме цього чинника для розвитку українського 

суспільства, автор і поставив собі за наукову мету показати, як конкретно і в 

яких  історичних умовах змінювалася соціальна структура податних 

категорій тогочасного суспільства. 

Особливу увагу в книзі приділено аспектам, пов’язаним  з 

структуризацією та оподаткуванням селянства, утворенням і еволюцією 

купецького стану та хутірського господарства, як найменш дослідженим у 

вітчизняній історіографії (в зв’язку з чим зроблені відповідні історичні 

екскурси в попередні періоди).  Зокрема стосовно останньої проблеми, 

висвітлені в міру можливостей (або лише окреслені за браком 

документального матеріалу) різні важливі аспекти: виникнення, становлення 

та розвиток хутірського господарства, економічна та соціальна суть цього 

„типового” для багатьох країн і народів явища. Також порушені питання про 

кількісне співвідношення „малих” за розміром поселень з іншими типами 

населених пунктів, специфіку життя і праці виробників-одноосібників, 

формування в останніх багато в чому своєрідних поглядів на суспільно-

політичні процеси, побутові явища тощо. Наведені конкретні приклади 

стосовно самосвідомості, віку, стану здоров’я та чисельності дітей у сім’ях 

фермерів. Показані тенденції цінотворення і зростання вартості їх 

господарств. Наведений фактичний матеріал наштовхує на думку про те, що 

якби імперським урядом Росії не було знищене фермерство козацтва – 

найбільш економічно спроможної й юридично незалежної до кінця ХVІІІ ст. 

частини тогочасного суспільства й не встановлене кріпацтво, то розвиток 

України міг би піти іншим, більш інтенсивним буржуазним шляхом у 
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загальному руслі західноєвропейських держав.  

Територіально охоплені головним чином Лівобережжя та 

Слобожанщина, менше – Правобережжя. Лише в контексті порівнянь деяких 

явищ йдеться про Південну й Західну Україну.  

Також автор вважав за можливе в основу цієї праці покласти свої 

попередні розвідки «Еволюція соціальної структури селянства Лівобережної 

та Слобідської України (друга половина ХVІІ – ХVІІІ ст.)». – К., 1994. – 107 

с.; «Деякі проблеми становлення купецького стану в Україні». – К., 2004. – 81 

с.; «Український хутір ХV – ХVІІІ ст. Історичний нарис». – К., 2007. – 82 с., 

які  побачили світ досить малими тиражами.  

 

 

ЧАСТИНА І. Жителі сіл, слобід  і містечок 

 

РОЗДІЛ I. Вплив Національної революції та  Визвольної війни 

середини XVII ст. на соціальну структуру. 

1. До постановки питання. Монастирські й приватні посполиті 

Небувалими спалахами сяйнули в Україні Національна революція та  

Визвольна війна. Могутнім валом прокотились вони по значній території, 

зруйнувавши старі кріпосницькі устої, що існували тут за часів польської 

шляхти і магнатів. Вплив їх позначився на кожній із сфер тогочасного 

суспільно-політичного життя, зумовив увесь подальший розвиток більшої 

частини українців. Одним з найбільш вагомих наслідків тих подій стала зміна 

соціальної структури населення Лівобережжя, Правобережжя  та 

Слобожанщини, зокрема поява на території названих регіонів нових груп і 

категорій посполитих. Для того,  щоб наочніше показати юридичне місце  

зокрема окремих їх представників на відповідному щаблі складної 

ієрархічної драбини, спробуємо хоча б схематично відтворити залежність 

різних груп і розрядів людності Гетьманщини в другій половині XVII ст. 
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(крім духовенства, що мало свою складну структуру): 

Гетьман 

Наказний гетьман 

Генеральна старшина: 

обозний, підскарбій 

писар, осавул 

хорунжий, бунчужний 

Полкова старшина: 

полковник, обозний 

суддя, писар, осавул 

підосавул, хорунжий 

Сотенна старшина: 

сотник, хорунжий 

писар, осавул 

Курені: 

курінний отаман → козаки 

війт → міщани 

староста → селяни 

Проміжні, або збірні, групи: 

підсусідки, городники, бобилі 

захребетники, наймити 

 

Дещо іншим був соціальний склад жителів Слобожанщини. Тут, як, 

зокрема, свідчать матеріали «Статистичного опису» Терновської волості 

(Путивльщина) 1676 р.1, в основному мешкали старшини (значна  частина їх 

переселилася з Правобережжя та Лівобережжя) в попередні роки, козаки, 

однодвірці, селяни, підсусідки та захребетники. 

                                                           
 Як бачимо, ця схема має досить умовний характер, бо вона не охоплює абсолютно всі 

категорії населення, а лише найголовніші. 
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У свою чергу, селянство мало власну складну структуру й відрізнялося 

великою неоднорідністю як в економічному, так і в правовому відношеннях. 

У джерелах того періоду представники селянства називаються по-різному: 

«посполиті», «люди», «селяни», «крестьяне», «мужики», «піддані» і т. д. 

Серед них виділялися «можні», «тяглі», «убогшіе», «льозні» тощо. 

У вітчизняній історіографії існує ряд критеріїв поділу селянства 

України на окремі групи. Так, український історик Я. М. Маркович (1776 –

1804), констатуючи наявність чотирьох «малоросійських» класів: дворян, 

міщан, козаків і мужиків, останніх, як правило, зображував однорідною 

масою2. Інший український учений – О.М.Лазаревський (1834–1902) поділив 

усе лівобережне селянство за «економічною ознакою» на тяглих, городників і 

льозних3. Такий поділ не охоплював усіх категорій селян у різних маєтках, не  

відбивав повністю суті їх  залежності. На «непридатність» такого 

підходу, запропонованого Лазаревським, звернув увагу дослідник М. М. 

Ткаченко (1893 – 1965)4. Інакше вирішували це питання історики В. О. 

Мякотін (1867– 1937) і В.О. Барвінський (1885–1940 )5, які визначили окремі 

категорії селян згідно з характером маєтностей, де вони мешкали, та залежно 

від того, у кого перебували: монастирські, приватні, рангові, вільні військові 

й магістратські (ратушні). 

Приблизно такий поділ на групи прийнятий для лівобережного 

селянства доби раннього нового часу і в сучасній історичній літературі. 

Не до кінця розробленим, на наш погляд, залишається питання про 

структуру слобідського селянства. Зокрема, Д.І.Багалій (1857 - 1932) 

визнавав існування на території Слобожанщини головним чином 

державських підданих, або «пашенных крестьян», і вільних слобожан. На 

його думку, в Лівобережній і Слобідській Україні різні стани, зокрема й 

                                                           
 Такі ж групи селян виділили і складачі «Генерального слідства про маєтності» по 

лівобережних полках, яке є важливим джерелом з історії соціально-економічного розвитку 

регіону  XVIІ – першої третини XVIII ст. 
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селянство, формувалися однаково: у козаки записувалися заможні, а біднота 

залишалася у поспільстві6. Така думка вченого не відбивала всієї складності 

процесу класоутворення в межах обох регіонів. А. Г. Слюсарський (1901-

1980) у своїх працях про соціально-економічний розвиток Слобожанщини 

XVII - XVIII ст. серед сільського населення виділив такі  групи: підсусідки, 

захребетники, однодвірці, кріпосні, двірцеві, економічні й приписні селяни7. 

На нашу думку, неправомірно без певного застереження відносити до 

кріпаків усіх старшинських, монастирських та деякі інші категорії селян, що 

існували на Слобожанщині в другій половині XVII ст. Адже загальновідомо, 

що юридично кріпосне право в Лівобережній та Слобідській Україні було 

оформлене указом Катерини II лише 1783 р. В досліджуваний же період 

більшість сільського населення ще залишалася не прикріпленою до землі. В 

результаті Національної революції та Визвольної війни десятки тисяч 

колишніх підданих католицьких монастирів, великих землевласників, таких, 

як Вишневецькі, Жолкевські, Конецпольські, Браницькі, Потоцькі та інших, 

позбулися нестерпного національного гноблення, здобули право порівняно 

вільного переходу з місця на місце, з одного стану до іншого, активніше 

включатись  у господарське життя краю. В роки революції та перші 

десятиліття після її завершення відбувалося масове покозачення селян, з чим 

останні безпосередньо пов’язували власну незалежність від окремих 

державців. На той час це явище зумовлювало формальний перехід маси 

посполитих із селянського стану в козацький. Один із сучасників тих подій – 

Григорій Климов зазначив, що піддані магнатів І. Вишневецького, А. Киселя 

та С. Потоцького, захопивши маєтки своїх господарів, всі «стали в козаки 

ж»8. «Верстання в козаки» здійснювалося й старшинською адміністрацією у 

зв’язку з крайньою потребою  збільшення війська. «И гетман Іван 

Самуилович, – говориться в «Літописі Самовидця» про події 1678 р., – свої 

войска скупивши, рушил з Батурина мая 10, с которим войска немаліе 

пойшли, бо не тилко козаков у войско гнано, але и міщан и из сел два третего 

виправовали, и убогшіе чотири пятого з оружием и борошном, як до войни»9. 
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Схоже спостерігалось і в наступні роки10. Повернувшись з військового 

походу, посполиті часто-густо вважали себе вже козаками, вимагали, щоб 

саме в такому статусі їх і записували до компутів. В окремих районах 

покозачення набрало особливо значних розмірів, бо не тільки в багатьох 

селах, слободах і містечках, а й у ряді міст все посполите населення 

переходило до козацького стану. Траплялося й таке, коли один з братів, що 

вів господарство самостійно, записувався в ревізії козаком, а інший – 

селянином11. Нечіткість соціальних граней між посполитими й козаками 

існувала навіть у 80-х роках. Це знайшло своє відображення в «Літописі 

Самовидця»: «…Люд посполитий, козаками менуючися, бо межи ними и 

козаки били»; «козаков приболшало з посполства»12. Нерідко переходили 

селяни і до міщанського стану («за скудостью, в козаках быть не похотели и 

почели быть в мещанех»)13. 

Поступово гетьманське правління повело рішучу боротьбу проти таких 

переходів. За тих умов і відбувався процес подальшого формування різних 

соціальних груп. 

Монастирські й приватні посполиті становили основні, так би мовити, 

традиційні, найбільш експлуатовані категорії селянства. За підрахунками  

М.Ткаченка, в кінці XVII ст. на території лівобережного регіону у володіннях 

православних монастирів, української шляхти і козацької старшини 

знаходилося вже не менш як 200 сіл14, а отже, – тисячі селян. Протягом 

другої половини століття група останніх зазнала певної соціальної еволюції. 

Зокрема, православні монастирі, які напередодні Хмельниччини мали 

відносно невеликі маєтки (порівняно з католицьким духовенством і 

польськими магнатами), в ході боротьби українського народу за свою етнічну 

незалежність, особливо на початковому її етапі,  втратили певну частину 

своїх володінь. Окремі з них спустошила війна. В інших посполиті 

відмовлялись визнавати владу духовних можновладців і виконувати на них  

«звикле послушенство», записувалися до козацького стану чи наймалися 

служити до війська15. Проте вже за гетьманування Б. Хмельницького 
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спостерігався неухильний процес зростання замельних багатств і кількості 

селян у монастирів. Шляхів до того існувало декілька. Насамперед, володар 

булави особисто повертав у володіння духовенства колишніх підданих і під 

загрозою жорстоких покарань наказував їм виконувати різні «роботизни». 

Одним з перших такого роду документів-розпоряджень є «Послушная 

грамота» Б.Хмельницького від 28 грудня 1648 р. жителям с.Підгорці, які 

були приписані до Києво-Печерського жіночого монастиря: «Все вобще и 

кождому зособно, особливо подданным монастыра Печерского, до инокинь 

того монастыра в селе Подгорцах належачым, и новым козаком, сим листом 

моим гетманским ознаймуем и владзою нашою гетманскою  сурово 

напоминаем, абысте яко вы подданные, так и тые, которые с охоты своее, под 

тот час в козачество не хотячи, до того монастыра роботы и повинности 

отправляти удалися честной законнице, госпоже Магдалине Белецкой, 

игуменье Печерской, и всем сестрам о Христе того ж монастыра, послушны 

были, и повинности и работы всякіе отправляли, постерегаючися на себе 

войскового каранья. Бо мы со всим войском не хочем от монастыров, 

особливо от убогих законниц подданных отыймовати…»16. Як бачимо, 

гетьманський уряд інколи прагнув повернути монастирям не лише їх 

колишні землі та підданих, які жили на них, а й тих, хто вже записався до 

козацького реєстру. 

Цікаві з цього погляду й інші гетьманські розпорядження. 1651 р. Б. 

Хмельницький видав універсал, яким підтвердив права київського Пустинно-

Микільського монастиря на володіння маєтками, а від посполитих вимагав 

виконувати «послушенство звиклое»17. 1654 р. схожого змісту універсал він 

видав і ніжинському Благовіщенському монастиреві18. 18 квітня 1655 р. 

володар булави підтвердив надані свого часу ще княжною Вишневецькою 

права Мгарського монастиря на маєтки та селян у Лубенському полку: «А 

которіе бы в тіе кгрунта втручалися и перешкоду чинил, такових пану 

                                                           
 Тобто нововписаним до козацького стану. 
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полковникове тамошнему карат розказуем; и тіе за которіе на кгрунтах 

монастирских седят и оних уживанню розказуем, абы вшелякую повинность 

монастыреви отдавали»19. Цей документ згодом підтвердили інші гетьмани: 

Ю. Хмельницький, П. Дорошенко, Д. Ігнатович (Многогрішний), П. Тетеря, І. 

Самойлович, І. Брюховецький, І Мазепа, І.Скоропадський, а також царські 

жалувані грамоти20. Отже, можна говорити не про випадок, а цілу систему 

відносин, санкціонованих на вищому рівні. 

Одним із значних джерел збільшення кількості монастирських 

посполитих стали селяни, які ще в першій половині ХVІІ ст.  були кріпаками 

польських магнатів і шляхти, а також католицьких монастирів. Так, с. 

Степанівка (Ніжинський полк) «после полского владенія» перейшло до 

архієпископа чернігівського Л. Барановича. Після нього воно належало 

«катедрі» ніжинського Різдвяного монастиря21. Частину маєтків магната І. 

Вишневецького і шляхтича Тишкевича одержали відповідно київський 

Пустинно-Микільський та Межигірський монастирі. Як зазначається в 

«Генеральному слідстві про маєтності Чернігівського нолку», с. Мезин 

(Понорницька сотня) «от изгнанія з Малой Россіи ляхов» перебувало у 

володінні новгородського Спаського монастиря. Села Радичів та Іванків у 

тому самому полку «при владеніи лядском, были за ляхом Соломеем; а по 

изгнаніи ляхов, жена оного ляха Афанасія Юдицкая, постригшися в девичом 

печерском монастире... тими селами владела, а при смерти своей, вручила 

оние монастирю Печерскому киевскому»22. 

Не менш важливим і «ефективним» способом здобуття монастирями 

маєтностей та збільшення кількості залежних селян було так зване 

«осаджування слобід», коли представники різних соціальних груп, 

переселившись на нове місце проживання, поступово перетворювалися на 

«підданих» духовних можновладців. Так, відразу після Національної 

революції явочним порядком зайняло угіддя духовенство Києво-Печерської 

лаври23. У Чернігівському полку сл. Ілгівку «поселил на грунте 

монастирском илговский архиерей чернеговскій» І.Максимович24. Важливу 
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інформацію для роздумів щодо змін в соціальній структурі селянства дають 

матеріали, пов’язані з історією с.Авдіївка (Овдіївка, Ніжинський полк). 

Згідно  даних «Генерального слідства про маєтності», її «осажовал 

архимандрит елецкій чернеговский Безбородко; после оного  архимандрита 

наихал лях свецкій Оранскій и завладел селом». Шляхтича змінив 

архімандрит чернігівський І. Галятовський. З того часу Авдіївка знаходилась 

у «подданстве» тамтешньої «обители»25. Крім цих відомостей, збереглися й 

деякі дані про тогочасний склад жителів села, їх забезпеченість робочою 

худобою та сплату податків. За матеріалами «Переписних книг 1666 року», в 

38 дворах Авдіївки мешкало 30 чол. (без урахування жінок і дітей). У хаті 

одного з них жив підсусідок. Окрім того, в селі проживали 22 бобилі. 

Безпосередньо в користуванні селян було 19 волів і 60 коней (одного коня 

мав підсусідок). Дехто тримав по 4 воли чи коня, інші — лише по одному-

два. У селян за цю худобу збирали податок: «по окладу хлеба» – 141 осмачку 

жита і вівса, 21 крб. 5 алтин. Бобилі сплачували 11 осмачок «хлібом»26. Як 

свідчать матеріали «Переписних книг 1666 року», такий поділ сільських 

жителів на селян, підсусідків і бобилів та характер їх оподаткування був у 

своїх основних рисах досить типовим для Ніжинщини. 

Схоже явище спостерігалось у другій половині XVII ст. й на 

Слобожанщині. Наприклад, у 50-х роках сумський Успенський монастир 

«оселив» 80 дворів прихожих черкас (українських  переселенців), а 

сеннянський Новопечерський – 100. У 60-х роках балаклійський священик на 

землі, що йому належала, дав можливість «осісти» 20 переселенцям, а 

валківський – 8, перетворивши їх згодом на своїх підданих27. Так само 

чинили й служителі Хорошевського та Острогозького жіночих монастирів. 

На початку 80-х років «за попами» значилося «новоустроенное» с.Лежич 

(пізніше ввійшло до Білопільського повіту)28. 

Різного роду пожалуваннями, куплею-продажем, заселенням «вільних 

пляців» і відвертим загарбанням земельних ділянок разом із селянами 

супроводжувався процес поновлення та дальшого поповнення великого 
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загону приватних, або, як їх  називали в тогочасних джерелах, 

«частновладельческих», посполитих. В результаті Національної революції та 

Визвольної війни на території Ніжинського, Переяславського, Гадяцького, 

Київського та Прилуцького полків майже не збереглося більш-менш 

значного приватного володіння. На півдні лівобережного регіону разом з 

монастирськими практично повністю були ліквідовані й шляхетські маєтки. 

Близько 30 – 40 маєтностей залишилося в приватному володінні  на 

Чернігівщині й Стародубщині (головним чином у державців,  які перейшли 

на бік повсталих). Серед тих, хто хоча б частково утримав власні угіддя, 

можна назвати таких представників шляхти й колишніх великих 

землевласників, як Бороздни, Рубці, Пісочинські, а також «землян» Богушів, 

Бакуринських та ін. Отже, крім цих, усі інші такого роду маєтки (а значить 

і приватні селяни) з’явились у другій половині XVII ст. як наслідок певного 

курсу, що його проводила нова старшинська адміністрація на чолі з 

гетьманом. Принциповим з погляду з’ясування суті цього курсу є 

висвітлення політики, яку в питаннях земельної власності, зосереджуваної в 

руках приватних осіб, здійснював Б.Хмельницький. Наступні гетьмани, як 

правило, в основних напрямах продовжували її. 

Як відомо, Національна революція та Визвольна війна були пов’язані з 

небаченими раніше не тільки людськими втратами, а й матеріальними 

збитками. Гетьманська скарбниця постійно потребувала великих грошових 

поповнень. Тому Б. Хмельницький вдається до продажу угідь, залишених їх 

попередніми власниками. Так, 15 червня 1655 р. він видає універсал про 

віддачу за 8 тис. польських золотих «панові» П.Я.Хмельницькому сіл 

Бугаївка, Беркове, Масани і Борщівка. Процитуємо частину цього важливого 

документа: «...До відомости доносим, іж на потребу войсковую взялисмо осм 

тысячей золотих полских у пана Павла Яновича Хмельницкого, за которую 

суму пустилисмо єму в спокойноє уживанє маєтности пана Грузевича, то 

єсть чотири села, Бугаювку, Берково, а за Припетю рекою два села, то єст 

Масани і Борщувку з млинами, ставами, полями, сеножатми і з даню 
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медовою, і з деревом бортним і зо всіми кґрунтами і пожитками до тих сел 

чотирох належачими і з подданними на кгрунтах тамошних седячими, і з 

двором у Києві стоячим, як небожчик пан Грузевич держал і уживал і всі 

пожитки належниє отбирал. Бороним теди, аби жаден з старшини і черни 

Войск Запорозких і вшеляких преложоних до тих маєтностей вічне не 

втручалсе...»29. В тексті гетьманського універсалу звертає на себе увагу, по-

перше, те, що за гроші приватній особі відразу, без зайвих формальностей, 

надано в спадкове володіння значні маєтки іншого «пана». По-друге, в ньому 

передбачалося збирання новим власником старих податків. На той час це 

явище ще не стало типовим для такого роду володінь. В.О.Барвінський, 

наприклад, був переконаний, що лише пізніше «з легкої руки» царського 

уряду й завдяки жалуваним грамотам в усіх універсалах почала йти мова про 

«послушенство» та виконання селянами повинностей окремим державцям, а 

до того вони мали виконувати їх тільки монастирям30. По-третє, селяни у 

ставленні до свого власника виступають як «піддані» стосовно «пана». Все це 

має принципове значення для характеристики статусу приватних селян. 

Про те, що наведені нами факти не були якимись винятковими, 

свідчить і гетьманський універсал від 26 червня 1655 р. Якиму Сомковичу на 

«вічноє уживанє» панських земель у містечках Воронкові та Рогозові 

(Переяславський полк)31. Тут також зафіксовано факт продажу-купівлі землі 

старшиною. Додатковим, але досить виразним штрихом до цього акту може 

служити те, що долю маєтків на Переяславщині Б.Хмельницький вирішував, 

перебуваючи під Баром. 

Вже в період Визвольної війни непоодинокими стали випадки 

повернення селян до їх попередніх власників – шляхти, представники якої в 

50-х роках були урядовцями  в «старшинській адміністрації». Зокрема, 

Б.Хмельницький підтвердив «давні» права на маєтки любецького сотника 

(Чернігівський полк) Сави Унучки, Артема Красковського та інших 

шляхтичів, котрі служили в Запорозькому Війську (1655 р.): «...Їж ми видячи 

прихильних і зичливих щире Войску Запорожскому всю шляхту повіту 
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Любецкого (підкреслено нами. – О.Г.), а меновите людей значних, Саву 

Унучку, сотника любецкого, і Артема Красковского із всею шляхтою 

тамошнею (підкреслено нами. – О.Г.), коториє од початку войни щире 

служачи у Войску Запорожском, в кождих потребах добре ставают і за віру 

православную бются, которих ми заховуючи при добрах власних отчистих, 

яко привилеї од королей здавна наданом мают, сурово приказуєм, жеби 

жаден... найменшоє кривди, меновите полях, сеножатєх, озерах, руднях і 

бортех і інших пожитках чинит не важился»32. Загалом на Чернігівщині  

Б. Хмельницький підтвердив права шляхтичів на майже 25 маєтків. Серед 

них були й села Юрія Бакуринського – Велика Вісь, Осняки, Ріпки та інші, 

що дісталися йому від батька та братів «под час войни... по убитью 

ляхами»33. 

Своїми універсалами гетьман підтверджував права на володіння, 

зокрема у Чернігівському полку, не тільки шляхтичам, а й шляхтянкам, які, 

зрозуміло, у війську не служили. В одному з таких документів, наприклад, 

говорилося: «...До відомости доносим, поневаж бог всемогущий наклонил 

шляхту до Войска Запорожского, ми їх ласкаве принявши, їх маєтности і 

грунтов власних уживат, яко здавна уживали, позволилиємо; сурово теди 

приказуєм, аби жаден с козаков наєздом, мимоєздом і отправованєм чат і 

розних подєздов в маєтностях і селах пані Катерини Борисовой Грязной, 

меновите в селах Слабине, Яновце, Лукашовце, Стефановце, Суличовце, 

Пересяжжю и всяких до тех сел приналежностях, людем там мешкаючим 

найменшой кривди чинить не важился так яко здавна те маєтности в собе 

мелися; а люде, там мешкаючиє, спокойно, за показанієм сего писанія 

нашего, сидели, іначей не чинячи, под ласкою нашею і под строгим 

войсковим каранєм»34. 

Чисельність приватних селян, як і монастирських, зростала й за 

рахунок слободян, котрі селилися на вільних,  ніким не зайнятих землях. Як 

правило, протягом певного часу ці поселенці не виконували жодних 

повинностей, але з переходом в особисту або поземельну залежність до 
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землевласника (наприклад, шляхом пожалування йому цих земель) вони вже 

офіційно зобов’язувалися до «послушенства». Їхня так звана свобода могла 

існувати роками. На це було кілька як об’єктивних, так і суб’єктивних 

причин. Зокрема, тільки-но переселений селянин, що лише починає 

обзаводитися господарством, – здебільшого малопридатний об’єкт для 

зазіхань державця. Рік-два, а то й більше бідному слободянину просто ще 

немає чим сплачувати податки. Інша річ, коли якась слобідка, поступово 

розростаючись, перетворювалася на селище з більшою кількістю посполитих, 

які вже могли самостійно і не без успіху вести власне господарство. Саме 

такі села насамперед  і привертали  увагу заможних дідичів. Наведемо щодо 

цього кілька характерних прикладів. У Київському полку с. Обухів, яке 

раніше було «шляхетское владенія полского», внаслідок військових дій 

«опустелое зостало». Потім його «людми осадил» київський полковник 

Мокієвський. Після нього селом володіли князь Дмитро Михайлович, 

київський комендант М. А. Єренков, князь І. Ю. Трубецькой та ін.35. Слободу 

в містечку Воронкові (Переяславський полк) 1655 р. було надано Сомку, від 

якого вона перейшла його зятеві – сотнику І. Берлу. Пізніше ця колишня 

слобода стала спадковою маєтністю родини Берлів36. Подібних прикладів по 

кожному полку можна навести багато. Вони свідчать про перехід слободян 

до категорії приватних селян, їх поступове зосередження в руках великих 

землевласників. 

Відразу після завершення першого етапу Визвольної війни гетьман 

Б.Хмельницький почав видавати універсали, якими примушував слободян 

виконувати різні повинності, сплачувати податки. Так, слободянам старшини 

Лукаша Носовича він наказав віддавати своєму землевласнику десятину 

(1657 р.)37. Взагалі ж питання про сплату податків у старшинських і 

шляхетських маєтках «по-прежнему» і «по-старине» порушувалося 

представниками гетьманського правління ще 1650 р.38. 

Схоже явище спостерігаємо й на Слобожанщині. Щоправда, тут 

виникнення слобід нерідко було справою рук самих землевласників, які 
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переслідували при цьому корисливі цілі. Наприклад, сл. Артемівку 

(Мерефянська сотня) заснував відомий полковник і кошовий отаман 

Запорозької Січі І. Сірко, оселивши спочатку на власній землі 20 дворів 

«вільних черкас». Пізніше він передав її своєму зятеві – сотнику І.І. Сербину. 

Так само набував собі маєтки в Лебединському повіті полковник 

М.Васильєв39. Багато слобід заснував на полкових землях сумський 

полковник Г. Конратьєв. По закінченні пільгових років він своїх слободян 

масово обертав на підданих. Таким чином родина Кондратьєвих придбала 

протягом другої половини XVII ст. велику кількість різноманітних угідь і 

осадила на них десятки селян. Коли ж село засновували спільно кілька 

власників,  вони нерідко разом і закликали на проживання до нього різних 

людей. Так, с.Глушкове, засноване 1669 р., опинилося у володінні «многих 

помещиков», які «призвали» оселитися тут близько 100 черкас40. Причому 

досить типовим при намірі заснувати слободу стало таке звернення 

державців до центрального або місцевого уряду: «...Отведено б где было 

мочно меж сдободецкими украинскими городами часть некоторую земли на 

поместье...»41. 

Для козацької старшини Слобідської України, як зазначила К.І.Стецюк, 

певний час взагалі було характерним захоплення земель явочним порядком, 

так би мовити, на правах «черкаских обыклостей». Однак у міру зміцнення 

позицій царизму в цьому регіоні виникала потреба ще й в офіційному 

оформленні новопридбаних маєтків у Розрядному приказі, а пізніше –  у 

приказі «Малыя России»42. 

 

2. Формування груп рангових, магістратських і ратушних 

посполитих 

Виникнення групи рангових підданих мало свої значні особливості. Її 

поява була пов’язана з існуванням рангового землеволодіння і, як свідчать 

джерела, в основному поповнювалася за рахунок вільних військових селян, 

зубожілих міщан і рядових козаків. Деякі старшини, використовуючи своє 
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становище, самочинно, без будь-якого на те дозволу з боку гетьманського 

правління, захоплювали собі землі й безпосередніх виробників на них. 

Згодом, по залишенні ними тих чи інших старшинських урядів, ці маєтки, 

нерідко траплялося,   займали під свій ранг інші урядники, причому не 

обов’язково на тій самій посаді. Розвиткові рангового землеволодіння 

тривалий час сприяла й соціально-економічна політика, що її проводила 

старшинська адміністрація. Остання дуже швидко усвідомила всю 

необхідність і вигідність такого роду маєтностей. Пізніше стало системою, 

коли замість платні за службу вищі органи влади «приписували» до своїх 

рангів усе нові й нові села та угіддя, як і ті, котрі вже належали раніше 

окремим особам. Типовим прикладом цього є історія с.Перевід (Прилуцький 

полк), яке на початку XVIII ст. стало ранговим маєтком «на уряд 

полковничества». Територія, де виникло село, за даними «Генерального 

слідства про маєтності», «после держави полской і по спустошению татарами 

лежала … впусте, а била под видением сотне полковой Прилуцкой, а в 

ратуши Прилуцкой во владеніи не била, понеже на тое і крепостей жадних не 

имеет, и когда там населились люде,  в той час досталось во владение 

Обидовскому, полковнику Нежинскому, а по нем жене его по уневерсалу 

Димитрия Горленка, полковника Прилуцкого, і уневерсалу Мазепином. А по 

змене Мазепиной покойній Лукян Жураковскій, полковник же Нежинский, 

тим же селом по грамоте монаршой владел. А по нем Жураковском 

Нежинскій полковник Толстой оним селом владел, тож по грамоте 

монаршой»43.  

Про те, як саме відбувався перехід вільних військових селян у 

категорію рангових, також свідчить «Генеральне слідство про маєтності». 

Село Талалаївка, зазначається в ньому, «здавна войсковое било і до сотне 

Красноколядинской надлежало, которое всякую по определениям прежним 

отдавало для служителей войскових належитость. А за Мазепи гетмана, як в 

поход войсковій ходили, то после походу за услуги войсковие надано било на 

уряд сотникове Красноколядинскому, Тимофею Андреевичу, которій владел 
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тим селом до измертвия по уневерсалу гетмана Мазепи»44. 

У вітчизняній історіографії існують різні думки щодо  виникнення, 

формування та характеру рангової земельної власності в старшини. Зокрема, 

В. О. Барвінський твердив: 1) за перших наступників Б.Хмельницького 

рангових селян у старшини не було; 2) призначення маєтків на ранги 

почалися за гетьманування І.Самойловича (1672—1687) і продовжувалися 

при наступних гетьманах45. Документальні матеріали спростовують таку 

думку. До окремих рангів маєтки приписувалися вже за перших наступників 

Б.Хмельницького. В рукописі «Генерального слідства про маєтності 

Полтавського полку 1729—1730 рр.», з яким В. О. Барвінський під час 

роботи над своєю книжкою, мабуть, не був ознайомлений, бо зовсім про не 

згадує про нього, написано: «Городок Решетиловка в котором дворов 550 

почавши от Жученко полковника полтавского, який за гетмана Богдана 

Хмельницкого был... и за прежних всех полковников належал на власть 

полковническую»46. Щоправда, подібних фактів, які свідчать про таке раннє 

існування рангового землеволодіння, в джерелах  існує небагато. 

Так само бракує аргументації й положенню Д.М.Бантиша-Каменського, 

згідно з яким точна кількість дворів на ринги була визначена вже за гетьмана 

Б.Хмельницького47. 

Процес формування рангового землеволодіння протягом другої 

половини XVII ст. відзначався складністю і зазнав багатьох змін: 

відчужування маєтків і селян, що там проживали, від деяких рангів; заміна 

одних маєтностей, наданих на ранг, іншими; захоплення їх та перетворення 

на спадкову власність тощо. Старшини дуже рано почали обертати рангових 

посполитих на приватних, передавати право на їх експлуатацію від батька до 

сина і т.д. У досліджуваний період не особливо наполегливі спроби окремих 

гетьманів перешкодити цьому ні до чого не приводили, вони й самі нерідко 

чинили так само48. 

                                                           
 Вперше Ф. Жученка обрано полтавським полковником 1659 р. 
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Значну кількість селян становили ті, що фігурували в офіційних 

документах як мешканці поселень, наданих «гетьманові на булаву», тобто 

рангові49. Кілька суміжних таких сіл могли утворювати староства, «ключі», 

«дворці», куди входили десятки і сотні посполитських дворів. Вже за 

Зборівським договором 1649 р. і царським «Привілеєм Війську 

Запорозькому» 1654 р. гетьман Б. Хмельницький отримав «на булаву» 

Чигиринське староство з прилеглими до нього маєтностями (а згодом замість 

нього – Гадяцький ключ)50. 

Декотрі рангові посполиті, визначені «на булаву», могли перебувати в 

залежності від гетьманів протягом тривалого часу і після смерті одного 

переходити до іншого. Так, с. Курінь Ніжинського полку «от гетмана 

Многогрешного, за всех гетманов … било в подданстве на гетманов»51. 

Частина ж з них досить часто потрапляла у володіння до різних осіб.  Потім 

гетьмани нерідко їх знову повертали і т.д. Наприклад, с. Підлипне, як видно з 

«Генерального слідства про маєтності», за  Многогрішного «надлежало на 

его гетманскую особу (ранг. – О. Г.), и он, гетман, надал бил полковнику 

компанейскому, прозваніем Мурашце. А як настал по Многогрешному 

гетман Самойлович, а Мурашка взят в неволю, то оное село на гетмана 

Самойловича надлежало, и он, Самойлович, надал бил тое село неякомусь 

Константію; а от Константія отобравши и владевши мало сам, и знову надал 

свату своему Федору Сулиме; а от Сулими отобравши, надал сину своему 

Якову. А як после Самойловича гетманом Мазепа учинен, то тое село йшло 

на его гетмана; а он Мазепа надал был енералному асауле Василію Бойце; 

после же Войце изнову на его гетмана належало. А после Мазепи гетман 

Скоропадскій владел»52. 

Ось така непроста історія цього рангового маєтку. Вона з усією 

очевидністю доводить помилковість твердження В. В. Веселаго про те, ніби 

рангові селяни перебували у старшин довічно53. Такі маєтки призначалися 

«на уряд» замість платні й коли людина залишала старшинську посаду, то 

нерідко разом з нею юридично втрачала й право на землю та працю 
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безпосередніх виробників, що мешкали на ній. Так, зокрема, сталося з одним 

урядовцем нижчого щабля ієрархічної драбини старшинської адміністрації в 

Усерді (Слобожанщина) 1665 р.54 Проте значна кількість рангових селян 

продовжувала залишатись у володінні окремих осіб і після того як їх зміщали 

з певних «урядів», навіть передавалася в спадщину  рідним і близьким 

колишнього посадовця. 

Свого часу М.О.Рожков запропонував оригінальну концепцію, 

порівняно  до якої після Визвольної війни саме в рангових маєтках передусім 

дістав свій вияв процес закріплення селян55. На наш погляд, це не зовсім так. 

Хоч соціально-економічне становище посполитих у деяких з маєтків цього 

типу й наближалося до стану кріпосної залежності (але це стосується 

переважно XVIII ст.), все ж гіршим воно було для більшості монастирських і 

приватних селян. Навіть враховуючи той факт, що урядовець, одержавши 

маєтність на ранг, прагнув якомога швидше «витиснути» з підлеглих йому 

селян усе можливе, останні (особливо в досліджуваний період) мали 

відносно більше прав на переходи, зайняття сільським господарством і 

торгівлею. 

Соціально-правовий статус магістратських і ратушних підданих мав 

свої особливості. Ця категорія посполитих, що перебувала в  залежності від 

органів міського станового управління, відома в Україні з XIV ст. Протягом  

XVII – XVIII ст. вона зазнала певної еволюції: зокрема, серед них  поступово 

поглибилася майнова нерівність,  змінився характер їх «послушенства». Як 

свідчать документальні матеріали, приблизно до середини XVI ст. вони 

сплачували головним чином чинш. Пізніше до нього додалися значні 

натуральні побори, а з XVII ст. ще й різного типу «роботизни». Основні 

прибутки з усього цього діставалися міському патриціату – представникам 

так званого «меского уряду». За спостереженням В. Й. Борисенка, в 

досліджуваний період у магістратських і ратушних володіннях Лівобережжя 

не існувало точно встановленого податку: в одних селах, слободах і 

містечках він збирався залежно від кількості робочої худоби, в інших – 
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землі56. Так, Ніжинському магістратові разом з деякими іншими 

найближчими населеними пунктами належало с. Кунашівка. У 1666 р. у 

ньому проживало 48 селян (чоловіків) і 14 бобилів. З усіх його мешканців по 

2 воли мали лише 4 чол., по одному – 37, по одному коню – 7 чол. (тільки 

мірошник Данило Вакулін тримав 1 вола та 1 коня). Зовсім  не було робочої 

худоби в 14 чол. (очевидно, у бобилів). Із селян збирали «денежного окладу 

тех волов и лошадей» 7 крб. 20 алтин і 5 «денег», «хлеба» – 30,5 «осмачек» 

жита й вівса. З  бобилів брали тільки грішми – 1 крб. 30 алтин і 4 «деньги»57. 

Крім Кунашівки, Ніжинському магістрату належали також села 

Плоське, Хороше Озеро, Синяки, Крути, Печі, Кагарлик «с мельницами», 

надані йому ще гетьманами Богданом та Юрієм Хмельницькими. У березні 

1698 р. магістрат одержав на ці маєтки й царську жалувану грамоту, де, між 

іншим, наказувалося: «Людей посполитих, в селах ратушних живущих, 

ныкто бы на приватную свою работу не принуждал и никаких не домагался 

на них дач, в роспись козацкую не вписовал и под оборону свою от ратуши 

не отривал»58. 

До Чернігівського магістрату тривалий час були приписані села 

Петрушин, Хмельниця, Березанка, Свин, Киселівка та ін. Більшість з них  

перебували «з давних лет во владеніи ратуши черниговской» і призначалися 

для всіляких «расходов меских». Разом з тим, при детальному аналізі джерел 

з’ясовуємо, що селом Петрушином «з польських часів» безпосередньо 

володів магістрат, селянами Хмельниці та Погорілок розпоряджалися 

чернігівські бурмистри, а села Березанка, Свин і Киселівка надавалися «на 

уряд» місцевому війту59. В документальних матеріалах того часу надання 

земель і посполитих «на уряди» міським чиновникам нерідко формально 

ототожнювалося з безпосередніми пожалуваннями ратуші чи магістрату 

«взагалі». І в першому, і в другому випадках гроші та натуральні податки від 

посполитих цих маєтностей потрапляли, за незначними винятками, до рук 

урядовців. 

В межах  Лівобережної України ті чи інші маєтності були приписані до 
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більшості міст. У другій половині XVII ст. на території регіону налічувалося 

понад 100 магістратських і ратушних володінь. Виняток становили міста 

Миргородського полку, органи самоврядування яких маєтків не мали60. 

Окремі з міст, як, скажімо, Київ, втратили надані їм землі й на них селян вже 

в ході Національної революції. Одним містечком і 14 селами («а в тех во всех 

местах и селах, по росписи, в перечнях написано 385 дворов»), що належали 

Київському магістрату, заволоділи козаки61. Проте незабаром «давні права» 

міста відновив гетьман, а пізніші жалувані грамоти російських царів їх 

зміцнили. 

На Слобожанщині цей процес відбувався дещо інакше, бо там багато 

міст і містечок на той час тільки-но виникло. Про активність містоутворення 

в регіоні свідчить хоча б те, що 1666 р. тут існувало 57 міст і містечок, а 

невдовзі з’явилося ще понад 50, серед них Богодухів, Миропілля, Балаклія, 

Суджа, Зміїв, Ізюм, Коломак, Ворожба62. Кількість сіл була відносно 

невелика. 1692 р. в Охтирському полку їх налічувалося лише 27 та кілька 

хуторів. У Харківському й Ізюмському полках було 54 села63. Все це, 

звичайно, не могло не зумовити нерозвиненість земельної власності у 

магістратів і ратуш. Відповідно обмеженим було й формування групи 

залежних від них селян. 

 

 

3. Вільні військові маєтності. Проміжні верстви сільського 

населення 

Феноменальним соціальним і економічним явищем в історії України, 

яке протягом не одного десятка років справляло  вплив на суспільну 

свідомість, стало масове утворення (в своїй основі шляхом займанщини) так 

званих вільних військових сіл і містечок. В результаті Визвольної війни, як 

справедливо наголосив В.А.Смолій, у селянства й рядових козаків істотно 

змінився «культивований віками панівним класом стереотип на корінне 
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питання тогочасної епохи — питання землі та волі. Селянин вперше відчув 

себе господарем становища, одержавши можливість певною мірою вільно 

розпоряджатися результатами своєї виснажливої праці»64. 

Вільні військові поселення виникли головним чином на колишніх 

землях польських магнатів, заможної шляхти і католицького духовенства. 

Наприклад, у Ніжинському, Переяславському та Київському полках у 60-і 

роки XVII ст. вони становили понад 50 % загальної кількості населених 

пунктів65. Згідно з подвірним переписом 1666 р. на території Лівобережжя у 

вільних військових селах і містечках, де більшість місцевих жителів також 

займалася сільським господарством, налічувалося понад 24,6 тис. дворів 

посполитих66. На думку К.І.Стецюк, вони становили скарбову власність67. 

Деякі історики (О.М.Лазаревський, В.О.Барвінський, В.О.Мякотін та 

ін.) значною мірою ідеалізували становище селян у вільних військових 

маєтностях, зокрема, перебільшували їх права на землю. Так, В.О. Мякотін 

писав, що вільні військові села й містечка «входили як рівноправні одиниці в 

сотенний союз самоврядних общин і їх посполите населення було вільними 

громадянами»68. 

Насправді ж ця категорія селян перебувала в значній залежності від 

старшинської адміністрації. Такі посполиті тільки вважалися вільними, а їх 

ділянки землі за своєю суттю становили державну власність, якою 

розпоряджалися гетьмани, генеральні старшини, полковники та інші 

службові особи. Найповніше уявлення про історію виникнення і характер 

вільних військових поселень дають документальні матеріали «Генерального 

слідства про маєтності». Відповідно до них, такого роду села й містечка «за 

держави лядской были шляхетскые, а по отбытіи от держави лядской стали 

быть войсковые в воле и діспозіціи гетманов малороссійских, которыи тые ж 

маетности, так по дачи полковников, яко и сами свободно, кому хотя и 

смотря по заслугам, своими уневерсалами определяли; и по тому их 

определенію многые владелци подтверженіе вящшое получили, 

високомонаршые жалованные грамоты»69. В джерелах зустрічаються різні 
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визначення таких поселень: «вольное войсковое в диспозиции гетманской», 

«свободное и к диспозиции гетманской надлежащее», «под ведением 

полковника належитую в государственных и войскових интересах отбувает 

повинность», «свободное войсковое, к диспозиции гетманской належит и в 

ведомстве сотников найдуется», «войсковое под видением сотне», «здавна 

надлежало до сотне и было под видением сотничим и во вселяких 

общенародных датках помоществовало городу»70. Отже, за 

загальноприйнятою термінологією того часу ці маєтності перебували «под 

правлением сотенным, в ведомстве полковом и в диспозиции 

(розпорядженні. – О.Г.) гетманской». 

Що ж до адміністративної підлеглості, то жителі цих маєтностей зі 

своїми «виборними» війтами (або старостами) певною мірою перебували в 

так званому «присуді» (підпорядкуванні) ратуші сотенного містечка. 

Очолювали ратушу, як правило, сотник і сотенна старшина, котрі засідали 

разом з виборними членами від міського населення. Сотенна адміністрація 

юридично не була власником цих сіл і містечок, а лише управляла ними. 

Тому між вільними військовими та магістратськими (чи ратушними) 

маєтностями існували принципові відмінності. Про це, зокрема, свідчить 

«Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку»: «Местечка, села и 

деревне Лубенского полку, которые в ревізіи офіцерской написани быть при 

ратушнем владеніи и названи ратушними, тые все як и вышшеозначенные, 

которые суть за владелцями в роздаче при ратушнем владеніи и ратушними 

селами, никогда не были и ныне не суть ратушними, но толко називаются 

ратушними и до ратушей надлежащими не по существу, но потому что 

понежене отдани владелцям. Того ради сотенная и городовая ратушами 

ведающая старшина оные села імея в своем виденіи, а не владеніи 

(підкреслено нами. – О. Г.), собирают на компанію месячную плату, и куда 

надлежит по указам дают з тих же сел подводи, да на арматные войсковые 

коне и на наезди косят сено, мости подчиняют, гребле гатят шарварками, и 

протчая»71. 
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Тут необхідно зауважити, що О.М.Лазаревський свого часу 

неправильно зараховував вільні військові маєтності до ратушних, тобто 

вважав і ті, й інші власністю міст. При цьому термін «свободное войсковое» 

він майже не вживав, а використовував замість нього інший — «ратушное» 

(село, «поспільство» тощо)72. Обидва ці терміни історик визначав в окремих 

випадках по-різному. Іноді він писав, що ратушні села перебували в 

«диспозици войсковой», а поняття «ратушный» ототожнював з поняттям 

«свободный»73. Іншим разом  визнавав, що ратушні села юридично не 

підлягали роздачі, перекреслюючи цим свій попередній висновок74. На цю 

плутанину звернув увагу І.В.Лучицький. Рецензуючи перший том праці 

О.М.Лазаревського «Описание старой Малороссии», вчений зазначив  

неправомірність ототожнення в ній маєтностей двох різних категорій – 

ратушних і вільних військових75. Однак Лучицький і сам припустився 

помилки, вважаючи, що в другій половині XVII – XVIII ст. поряд із селами, 

які належали містам, існували й такі, що виконували особливі повинності на 

користь ратуш76. 

Серед тих, хто одним з перших найбільш вдало схарактеризував вільні 

військові маєтності в адміністративному й економічному відношеннях, слід 

назвати В.О.Мякотіна. У своїй рецензії на другий том названої вже праці 

О.М.Лазаревського він, звернувши увагу на помилки, допущені її автором 

при висвітленні даного аспекту, наголосив: вільні військові села не 

становили власність ратуш, а перебували тільки в їх «віданні»77. Концепцію 

В.О.Мякотіна про суть вільних військових маєтностей після деяких вагань78 

підтримав В.О.Барвінський79. 

В. А. Дядиченко, К. І. Стецюк та деякі інші дослідники, висвітлюючи в  

своїх працях питання про соціально-правове становище посполитих у 

вільних військових селах і містечках, зазначили, що порівняно із селянами 

приватних, монастирських і рангових маєтків перші могли більш 

незалежніше від  можновладців розпоряджатися своїми земельними 

ділянками та власним майном, займатися торгівлею і промислами, полювати 
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в громадських лісах, ловити рибу тощо. Певний час посполиті цих 

маєтностей мали змогу порівняно вільно не тільки обробляти землі, а й 

передавати їх у спадщину, обмінювати, заставляти і навіть продавати80. В 

середині XVIII ст. Генеральна військова канцелярія висловила з цього 

приводу такі міркування: «За силу пред изображенных высокомонарших 

жалованных грамот, указов, малороссийских прав и пунктов Хмелницкого и 

протчих бивших по нем гетманов... в Малой России в свободных войсковых 

местечках, селах и деревнях посполитым дворам и грунтам свободной 

продаже и купле, надлежало быть»81. Водночас ці «грунти» становили 

головний земельний фонд для різного роду «пожалувань»  –  роздач. 

Вільні військові посполиті були одними з найактивніших членів 

сільських громад, соціальне обличчя яких вони багато в чому визначали. 

Коли не виникало заперечень з боку місцевої влади, їх перехід з однієї 

маєтності в іншу здійснювався значне простіше, ніж селян приватних, 

монастирських чи рангових маєтків. Проте, опинившись у поземельній або 

особистій залежності від землевласника, посполиті вільних військових 

маєтностей досить швидко зрівнювалися в становищі з останніми. 

Проміжні, або збірні, групи (підсусідки, городники, бобилі, 

захребетники) сільської людності також певною мірою можна віднести до 

селян. У вітчизняній історіографії аспекти про соціально-правовий статус 

цих категорій населення висвітлено досить недостатньо, а до того ж не 

обійшлося й без помилкових концепцій при його трактуванні. Так, історик 

XIX ст. В. Г. Авсєєнко, досліджуючи соціально-економічне становище  

населення Лівобережжя, неправомірно відносив до підсусідків людей, які 

щойно вписалися в козацтво, але ще не користувалися козацькими становими 

привілеями (поки не починали виконувати дійсну військову службу). На його 

думку, в тому разі коли зубожілий підсусідок не мав змоги сплатити податки, 

зокрема так званого «рубльового окладу», це за нього робили заможні 
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козаки82. Тим самим автор дещо ідеалізував і водночас спрощував 

взаємовідносини між козацькою верхівкою та підсусідками. Становище ж 

інших проміжних груп сільських мешканців учений фактично оминув у своїй 

розвідці. 

Детальніше й достовірніше показав побут представників цієї категорії 

населення О.М.Лазаревський. Він писав, що їх статус залежав головним 

чином від власників тих господарств, де вони жили, причому «козацькі» 

підсусідки могли вільніше розпоряджатися своїм нерухомим майном, ніж 

«державницькі». Появу підсусідства як соціального явища в Україні 

дослідник відносив до кінця XVII ст.83. Слідом за ним, приблизно такого ж 

висновку, дійшов і М.Є.Слабченко84. Посилення експлуатації підсусідків 

дістало певне висвітлення на сторінках праць В. О. Барвінського та Д. І. 

Багалія. Зокрема, перший з них обґрунтував тезу, згідно з якою спочатку 

підсусідки не виконували жодних «загальнонародних» (тобто – державних) 

повинностей. При цьому одні з них могли жити в чужих хатах на землі 

власника, інші – в особистих будівлях на «державницьких грунтах»85. 

М.С.Грушевський навів документальні факти про підсусідництво вже в XVI 

ст., але помилково пов’язав це явище лише з «новопоселеними» селянами на 

«вільних» землях86. М.П.Василенко вважав, що підсусідки становили 

окремий «розряд» селян, які «сиділи» на чужій землі і були «особисто 

вільними»87. 

Соціальне місце підсусідків і захребетників у загальній ієрархічній 

структурі населення визначено в основних рисах у радянській історіографії 

(маємо на увазі, насамперед, праці М. М. Ткаченка, А. Г. Слюсарського та 

ін.). 

В цілому ж  мусимо констатувати: характер залежності й еволюції 

проміжних груп сільської людності у XVII ст. дуже слабо відображений в 

документальних матеріалах і фактично не висвітлений у спеціальній 

історичній літературі. 

Разом з тим, аналіз джерел дає підстави зробити кілька попередніх 
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узагальнень. По-перше, в ході та в результаті Національної революції та 

Визвольної війни перерозподіл, дроблення і поява значного масиву 

незайнятих земель, а також послаблення антагонізмів між різними 

соціальними верствами призвели до того, що частина підсусідків, городників, 

бобилів і захребетників на певний час ніби розчинилася серед інших 

категорій населення. При цьому помітно зменшився чи звівся до мінімуму 

визиск їх можновладцями. Відомі навіть факти, коли представники 

проміжних груп з різних причин взагалі не виконували будь-яких 

повинностей. По-друге, став досить вільним перехід підсусідків, городників, 

бобилів і захребетників з місця на місце, з маєтку одного «державця» до 

іншого, з’явилася відносно широка можливість розпорядження власним не 

тільки рухомим, а вже й нерухомим майном. Згадаймо, що за Литовським 

Статутом, навіть «осівши на волі», люди через кілька років юридично 

втрачали права на більшість свого майна (помешкання, ділянки землі тощо). 

По-третє, цілком логічно припустити й таке: окремі представники з проміж-

них груп, заволодівши землями своїх колишніх утискувачів (особливо коли 

до того ж мали ще й робочу худобу), позбувалися якщо й не назавжди, то 

надовго матеріальної несамостійності, напівголодного існування, а подекуди 

навіть збагачувалися. Тоді вони поповнювали заможні прошарки тогочасного 

суспільства. 

Своєрідно підсусідництво розвивалося на Лівобережжі та 

Слобожанщині від середини XVII ст. «Переписні книги 1666 року» 

зафіксували у багатьох українських населених пунктах існування десятків 

прізвищ підсусідків. У цілому ряді міст останні здебільшого сплачували 

податки грошима, а в селах – житом чи вівсом. Це, мабуть, пояснювалося 

високим ступенем натурального характеру сільського господарства і тим, що 

підсусідкам – мешканцям міст, які займалися різного роду ремісничою або 

промисловою діяльністю, легше було збути свою продукцію на ринку й 

одержати необхідну суму грошей. Адже, крім хліборобів,  серед них  

зустрічалися ковалі і шевці, бондарі й мірошники, представники інших 
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професій. 

Як правило, у містах ця категорія податного населення в 60-х роках 

XVII ст. мала платити в державну скарбницю податок у розмірі 6 алтин і 4 

гроші, а в селах – по півосьмачки жита і вівса з двору88. Дещо іншим було її 

становище в містечках. Так, 17 бобилів і підсусідків, які мешкали у Березані, 

1 раз на рік відвозили до Переяслава податок «по полуосмачке ржи». Схоже 

відбувалося і в містечку Басань89. 

Слід зауважити, що в деяких документах  XVII ст. захребетники, 

бобилі, городники і підсусідки не фігурують як окремі категорії населення, а 

подекуди, хоч і називаються роздільно, фактично не різняться між собою. 

Наприклад, у «Відписці» в Розрядний приказ корченського воєводи І. 

Ржевського від 31 жовтня 1650 р. зазначено, що поблизу острогу Корчі 

«...устроено служилых черкас 400 человек, а детей их и братьи и 

захребетников 300 человек»90. У чолобитній жителів Сум на ім’я царя люди, 

які мешкали в їх дворах, тобто підсусідки, названі захребетниками (1685 р.). 

А.Г.Слюсарський зафіксував, що на той час підсусідки й захребетники 

існували в усіх слобідських полках91. Причому, в межах регіону підсусідки 

досить часто називалися не серед основних платників податків, а серед їх 

«детей и братьев и племенников... и всяких свойственников», як це видно, 

зокрема, з межової книги Миропілля 1671 р.92.  Захребетники, на відміну від 

підсусідків, в основному не вели власного господарства, часто не платили 

податків. Нерідко вони наймитували в заможних козаків, селян і міщан, 

виконували за них частину повинностей. Багато захребетників до середини 

ХVІІ ст. утікало на Дон, Запорожжя і т.д. Проте в другій половині століття 

такі втечі вже офіційно заборонялися російським урядом. У царській грамоті 

від 28 квітня 1682 р. безпосередньо  наказувалося: «...А они бы домовные 

козаки тех своих захребетников и наймитов в заднепровские места отнюдь не 

пускали»93. Нерідко праця захребетників використовувалася на пасіках, при 

випасанні худоби, в землеробстві, торгівлі тощо. Траплялося, що 

старшинська адміністрація залучала їх до служби. Тоді цим людям 
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надавалися платня й можливість  ведення власного господарства. Окрім того, 

передбачалися й певні пільги на кілька років. Проіснувавши близько трьох 

століть (XV – XVII ст.), захребетники, як соціальна категорія, поступово 

зникли. 

Важливо зазначити, що «Переписні книги 1666 року» практично не 

виділяють з-поміж сільського населення захребетників і городників, а 

відокремлюють лише бобилів і підсусідків. Але про існування, скажімо, 

городників, в Лівобережній Україні свідчать інші документи. Зокрема, в 

«Генеральному слідстві про маєтності Стародубського полку» йдеться про 

те, що в с.Симонтовці «на вечистом кгрунте дедовском и отческом» Опанаса 

та Олексія Єсимонтовських мешкали «из истари осаженніе огородники, 

дворов 21»94. 

За матеріалами перепису 1666 р., в одних селах проживали поряд 

«пашенные» селяни, підсусідки й бобилі, а в інших – селяни лише з 

бобилями або підсусідками. Матеріальний стан двох останніх груп був 

неоднаковим. Так, у с. Литченки Батуринського повіту зафіксовано 220 

дворів, у яких проживало 393 чол. З них 163 двори належали «пашенным» 

селянам, 3  –  «ремесленным» людям і 54 бобилям. На останніх загалом було 

«положено денежного оброку» 11 крб. 31 алтин 4 гроші. Конкретно бобиль 

Федір Шульга мав хату і город, сплачував грошового податку 8 алтин і 12 

грошів. Бобиль Федір Якушко – «ремесленой человек ткач», який не вів 

власного господарства, сплачував «денежного оброку» 6 алтин 4 гроші. 

Близько 40 бобилів не мали ні «пашні», ні робочої худоби, а 5 утримували 

«непашених коней», і тільки одна вдова – «бобилка» – мала вола95. 

Сплачували грошовий податок і не мали ніяких угідь 22 двори бобилів у 

с.Красне, 8 –  у с.Тростянка96.  

Дещо інша ситуація існувала в с.Курені. Тут один з бобилів – Михайло 

Алексєєв, значився навіть війтом, мав коня, платив 10 алтин оброку. Бобилі 

Я. і П. Михайлови були кравцями, Г.Коломієць –  «торговой человек, жилец 

Нежинский» (сплачував понад 16 алтин оброку). Бобилі В.Григорьєв, 
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М.Іванов, І.Константинов мали коней. Цікаво, що дві «бобилки» –  вдови, 

одна з яких була бездітна, а друга мала сина, сплачували однаковий 

грошовий оброк – 3 алтини 2 гроші97. Очевидно, у цьому випадку головним 

критерієм при визначенні розміру грошових зборів були матеріальні статки 

кожної з них, незалежно від наявності дітей (на жаль, не відомо, чи був 

повнолітнім син). До речі, на бездітних бобилів чоловіків інколи також 

«клали» по 3 алтини 2 гроші «денежного оброку». Можливо, тут і є певна 

закономірність, але категорично стверджувати, що це так, не маємо вагомих 

підстав. Бо, наприклад, М.Романов і М.Матвєєв – бездітні бобилі, які хоч і не 

мали ні коней, ні угідь, а проте сплачували по 6 алтин 4 гроші, тобто вдвічі 

більше. Стільки ж віддавав у скарбницю й бобиль М. Петров, економічне 

становище якого було приблизно таким самим, але він мав сина98. 

Бобилі й підсусідки містечка Березань показані в «Переписних книгах 

1666 року» разом. З них, різних за фахом людей – ковалів, бондарів, 

мірошників та інших, рівною мірою передбачалося брати «по окладу 

полуосмачке ржи»99. 

У цьому ж джерелі серед бобилів зафіксовано й кілька «бортних 

вотчинників». Вони повинні були щороку віддавати оброк медом100. 

Отже, бобилів з погляду на  їх соціально-правове становище можна в 

основній масі долучити до групи селян, нерідко самотніх, що, як правило, не 

мали власної орної землі, ніяких угідь і сплачували щорічний податок 

(відомий під назвою «бобильщина») натурою чи грошима. Часто-густо вони, 

як і захребетники, ставали наймитами «на чужих тяглах», вступали в 

особисті господарські стосунки із заможними хазяями, у хатах яких 

проживали. 

Підсусідство ж мало дещо інше соціальне коріння. Назву «сусідів» або 

«підсусідків» на Наддніпрянщині й Слобожанщині найчастіше діставали 

колишні рядові козаки, селяни чи міщани, котрі якимось чином втратили 

своє господарство (все або частину його) й перейшли жити в двори до 

заможних господарів. Зафіксовані випадки, коли в підсусідки записувалися 
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козаки та посполиті, які продовжували володіти всім своїм майном. Це 

траплялося, як правило, тоді, коли перші з них прагнули обійти військову 

службу, а другі — уникнути залежності від державців. Головною причиною 

переходу в підсусідництво звичайно було: для козаків – розорення від 

непосильних тягарів військових походів, виснажливі роботи на будівництві 

каналів і різного роду укріплень, а для селян та міщан – непомірне 

«послушенство», що від них вимагалося, бажання не потрапляти на тяжкі 

«роботизни», не платити натуральні та грошові побори. 

Поступово перехід у підсусідки, як і «шукання козацтва», перетворився 

на одну з форм боротьби народних мас проти посилення експлуатації. Це 

певною мірою відбивалося й на соціальній свідомості трудящих. Дуже часто 

рядові козаки, міщани та селяни, опинившись у   статусі підсусідків, 

відмовлялися виконувати будь-які повинності, зверталися на  захист своїх 

прав навіть до суду. Для більшості з них підсусідництво уособлювало 

особисту незалежність, можливість порівняно вільного розпоряджання 

майном і вибору господарської діяльності. 

Залежно від того у чиєму дворі проживали підсусідки, вони називалися 

старшинськими, монастирськими, козацькими, а також посполитськими. 

Становище їх багато в чому різнилося. Так, старшинські й монастирські 

підсусідки здебільшого не мали власного житла, особистого господарства й 

забезпечували своє існування щоденною «роботизною». Причому багато з 

них  потрапляло під своєрідний захист можновладців – звільнення від 

державних повинностей. Це робилося як з відома, так і без дозволу 

старшинської адміністрації. Таке «звільнення» нерідко ставало для 

землевласників підставою для ще більшого визискування та розорення 

підсусідків, адже державні повинності в такому разі вимагали виконувати 

вже на себе. Потім підсусідки досить швидко опинялися на правах приватних 

або монастирських підданих, з тією тільки різницею, що на відміну від 

останніх не мали ні власної землі, ні дворів. Адже навіть фіктивний продаж 

двору чи грунтів і перехід у підсусідництво позбавляв попереднього 
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володільця права на них. Надалі підсусідка могли взагалі позбавити будь-

яких юридичних підстав (на основі Литовського Статуту щодо селян, які 

втратили землі) претендувати на якусь частку такого майна чи передавати 

його іншій особі. 

Трохи інакшим було становище козацьких та посполитських 

підсусідків. Крім того що вони потрапляли в особисту залежність до 

розбагатілого козака, селянина чи міщанина, їх часто примушували до 

«відбування послушенства» ще й на старшинську адміністрацію. 

Таким чином, враховуючи все вищесказане про  населення  сіл, слобід і 

містечок Лівобережної й Слобідської України,  соціальну структуру 

основних груп, категорій і проміжних верств у другій половині ХVІІ ст. 

схематично можна представити (щоправда, досить умовно) так: 

Селяни: 

староста (або війт) 

монастирські, приватні, рангові 

магістратські, ратушні 

вільні військові, слободяни 

Проміжні, або збірні: 

наймити, бобилі 

захребетники, городники 

Підсусідки: 

монастирські, «державські» 

козацькі, посполитські. 

 

4. Соціальні групи і категорії сільського населення на Правобережжі та 

західноукраїнських землях 

Більша частина правобережного регіону (з 1667 р.) та західні землі 

(Східна Галичина, Закарпаття й Північна Буковина) в досліджуваний період 

продовжували перебувати  в тій чи іншій залежності від  іноземних урядів: 

шляхетської Речі Посполитої, султанської Туреччини і монархічної 
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Угорщини. Вплив Національної революції та Визвольної війни середини 

ХVІІ ст. на соціальну структуру тогочасного суспільства тут позначився 

помітно слабіше (особливо стосовно Західної України), ніж це спостерігалось 

на Лівобережжі й Слобожанщині. Проте, навіть на західноукраїнських 

землях в їх ході «багато ляхів заплатили своїми головами», як зазначив 

відомий румунський та молдавський літописець і письменник, політичний 

діяч Мирон Костін (1633-1691)101. 

 Всю другу половину ХVІІ і значною мірою ХVІІІ  ст. у соціально-

економічній історії Правобережної та Західної України можна 

охарактеризувати як чергування періодів господарської розрухи, епідемій, 

голоду, спустошень, викликаних, насамперед, військовими діями, і часом 

певного відновлення господарського життя.  На цьому дуже позначалась 

також колонізаторська політика іноземних поневолювачів, здебільшого 

побудована на грабежі і гнобленні посполитих. Безпосередньо це стосувалось 

і українських селян у межах «Дворянської республіки».  Війни та збройні 

конфлікти лише посилювали і прискорювали на території Речі Посполитої 

процес занепаду, котрий особливо помітно почав проявлятися від середини 

ХVІІ ст.102  В.І.Пічета навів дані, за якими чітко видно фактичні  втрати 

українців, заподіяні шляхетськими військами. Більшість жертв становили 

жителі сіл. Так, у 13 селах Руського воєводства до 1648 р. існувало 3,4 тис. 

селянських господарств, а після завершення війни їх залишилось тільки 1,6 

тис., або менше половини103. В «королівщинах» Львівської, Сяноцької та 

Холмської земель на 50-60-ті роки припадало всього 47% незруйнованих 

господарств. Близько 80%  селянського земельного фонду опинилось «в 

пусці»104.  Разом з тим слід зазначити: військові дії середини ХVІІ ст. 

підірвали на певний час основи великої земельної власності, ненадовго 

затримали зростання повинностей на більшій частині Правобережжя105.  

Деякі дослідники простежили навіть зменшення земельної ренти на Волині 

та Галичині106.  

 За особливостями розвитку соціальних відносин на Правобережжі й 
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західноукраїнських регіонах умовно можна виділити декілька окремих 

районів. Так, на півдні та сході Київщини і Брацлавщини визиск селян був 

найменшим, що обумовлювалось вигнанням на деякий час звідси польських 

шляхтичів і магнатів, а також послабленням економічної могутності 

католицької церкви. На Поділлі, Волині та північних повітах Київського 

воєводства соціальний гніт досяг найвищого рівня. Тут панувала 

відробіткова форма ренти, хоч вона і співіснувала з продуктовою і грошовою. 

В шляхетських і монастирських маєтках панщина коливалась від 2-3 днів на 

тиждень, в залежності від розмірів селянських ділянок. Наприклад, з 

«Інвентара» с. Камінна Гора (Володимирський повіт) від 21 квітня 1655 р. 

дізнаємось про те, що селянин Міхно, маючи волоку землі, повинен був з 

весни до жнив відробляти на свого «пана» 6 днів на тиждень, а сьомий – його 

дружина. Крім того, він сплачував  чинш у розмірі 2 злотих і 3 грошів та 

давав натурою: 100 грибів, 20 яєць, гуску, 2 каплуни, 20 мотків прядива 

тощо. Приблизно те ж саме робили селяни Суховерхий і Костюк, інші 

мешканці села107. 

 Молдавський вчений і державний діяч Д.К.Кантемір (1674-1723) так 

писав про «послушенство» сучасних йому буковинських селян: «Всі вони 

незалежно від походження зобов’язані сумлінно працювати на пана, наперед 

не визначався обсяг робіт, а від волі пана залежало, скільки днів їм 

працювати»108. Певною мірою це стосувалося всіх західноукраїнських і 

правобережних селян. Після Національної революції та Визвольної війни 

шляхта і магнати поступово зміцнювали свою владу, що супроводжувалось 

наступом на селянство (порушували давні норми  права, все більше 

захоплювали у посполитих землю, робочий інвентар і худобу тощо). За їх 

рахунок збільшували розміри власних маєтків. 

 Актові матеріали зафіксували велику строкатість у названих категорій 

сільських жителів. Серед них існували загальні терміни – «хлопи», «піддані», 

«кмети», «убогі люди» і т.д. Одночасно, в залежності від розмірів наявної 

землі, селян визначали як «ланові», «дворищні», «півланові», «півдворищні», 
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«третинники», «четвертинники», «півчетвертинники», «восьминники». 

Заможний прошарок становили тільки посполиті з наділами землі в один або 

півлана (звідси і їх  назва) та достатньою кількістю  робочої худоби. Ще в 

ХVІ– на початку ХVІІ  ст. ця група селян домінувала над іншими. Проте 

незабаром значно  зріс відсоток «четвертинників» і навіть «восьминників», 

тобто людей, які володіли до 1/16 лану. Про їх деяке співвідношення свідчать 

такі дані. В Клеванському маєтку на Волині в 1696 р. з 387 господарств 272 

були 1/4 – 1/6 волочні і лише 11 господарств мали напівволочні наділи. 

Схоже становще спостерігалось і серед приватних і королівських селян 

Руського й Белзького воєводств. У Жидачівському повіті, наприклад, 

малоземельні селяни складали понад 50%, безземельні – 22,5%. Тільки 26,7% 

загальної кількості селян припадало на «півланових»109. 

 Селянство Правобережної й Західної України різнилося між собою 

забезпеченістю тяглової сили. Ті з них, хто мав достатню кількість робочої 

худоби, класифікувалися урядниками як «потужні», «тяглі», рідше – 

«волові». «Піші», не маючи тягла, займали нижчий щабель у матеріальних 

статках. В другій половині ХVІІ ст. лише в приватних маєтках на території 

Галичини і Жидачівському повіті селянство, що утримувало робочу худобу, 

становило 67,3%, безтяглові – 32,7%. При цьому серед перших більша 

частина мала менше чотирьох волів110. Про становище селян, вже 

згадуваного вище села Камінна Гора Володимирського повіту збереглися 

такі дані. Зокрема, його мешканець Міхно обробляв ділянку землі в одну 

волоку, мав дві пари волів, двоє коней, чотири корови, «крім іншого 

дріб’язку». Суховерхий і Костюк, «два на волоці», утримували чотири воли і 

чотири корови. Тиміш і Корній, «два на волоці», держали дві пари волів, 

чотири корови  і одного коня. Роман «сидів» на ділянці в півволоки, у нього 

були один віл і дві корови. Грицько Бринчук «на пів волоці» мав пару волів, 

дві корови. Денис, який мав волоку землі, утримував дві пари волів, чотири 

корови. Проте найбагатшим серед них вважався селянин Пати: волока землі, 

три пари волів, чотири корови, один кінь. А найбіднішим був Лашко: 
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півволоки землі, один віл та одна корова (1655 р.)111. 

 Коли порівняти середню забезпеченість робочою худобою селян певної 

території Правобережжя і західноукраїнських земель, то можна помітити, що 

вона була вищою за середній показник забезпеченості посполитих на 

Лівобережжі та Слобожанщині. Очевидно, це пояснюється місцевими 

умовами: переважанням скотарства і промислів над землеробством.   

 Майнова нерівність між окремими групами селян поступово настільки 

стала виразною, що це знайшло своє відображення в законодавчих актах. 

Так, Галицький сеймик 1663 р. наказав місцевим урядовцям при збиранні 

податків з населення різнити «убогих» і «богатих» селян. Інколи їх також 

називали «сильними» або «слабими» підданими112.  

 Поступове зубожіння селян призводило до скорочення заможного 

прошарку селян-«кметів» і зростання числа таких категорій, як «городники», 

«халупники», «комірники», «підсусідки». В королівщинах вони становили 

55%, а в шляхетських маєтках – 43% селянських господарств113. 

 В кінці ХVІІ ст. у с. Микуличин (Гуцульщина) матеріали інвентара 

зафіксували існування 80 селянських господарств. Серед них: 6 

півдворищних,  47 хатників, 27 комірників. Отже, більшість становили 

зубожілі посполиті – комірники та хатники. Півдворищні селяни 

зобов’язувались до виконання панщини в три дні на тиждень (від дня св. Юра 

до Покрови). Крім того, робили різні «заорки» і «обкоски», платили данину 

по 7 злотих 6 гривен, «сторожового» 4 злотих, «за рибу» – 2 злотих тощо. 

Кожний з хатників відробляв по 2 дні на тиждень (всього за рік 24 дні), 

комірник 1 день щотижня (всього 12 днів на рік). І перший, і другий платили 

данину, виходили на «закоски» та «обкоски». В с. Заріччі з 38 селянських 

господарств налічувалось 4 цілодворищних, 16 півдворищних, 15 хатників і 3 

комірників. Ті, хто «сидів на цілих дворищах», виконували відробітки 

протягом 3-х днів на тиждень, сплачували данину, поставляли «дерево» і 

давали гусей. Селяни, котрі «сиділи на півдворищах», відробляли по 2 дні, 

сплачували чинш114. Як бачимо, «послушенство» цілодворищних, 
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півдворищних селян, хатників і комірників мало певні особливості.  

 Значну групу залежного селянства становили «слободяни». Подібно до 

жителів «слобід» Лівобережної та Слобідської України, вони тікали від 

поміщиків й «осідали» на нових місцях, часто засновуючи окремі села.  

Проте міграція  населення на цих регіонах дещо різнилася від переходів 

посполитих на лівому березі Дніпра. Адже більшість з них була кріпаками. 

Лише в Галицькому Прикарпатті на середину ХVІІ ст. понад 80% всього 

населення становили кріпаки, або ще їх називали «вечени»115. Проте в окремі 

історичні періоди переселення тут набувало масового характеру. В деяких 

населених пунктах переселенці становили основний контингент жителів. 

Нерідко слободяни селилися і в старих запустілих селах. Часто вони не мали 

власної робочої худоби і при складанні інвентарів записувались  урядовцями 

до категорії «піших». Шляхта неоднаково ставилась до новоприбулих в 

межах своїх володінь. Однак в основному вона прагнула заселяти ними ті 

свої землі, які лежали в «пусці». При цьому слободянам надавались певні 

пільги: вони звільнялись на декілька років від виконання повинностей  і 

сплати податків. Тільки інколи відбували періодичні «роботизни» – «заорки».  

 Починаючи від середини ХVІІ ст. адміністрацією все активніше 

вживались різні заходи щодо обмеження переходів селян. Стосовно них 

приймались і спеціальні закони. В одному з них – «Уложении Василия Лупу»  

(1646 р.) зазначено: «Когда убежит крестьянин  из своего места и от своего 

господина, никто его не примет, если кто-либо примет его… и не вернет, тот 

платит 12 литров серебра  господарю и 24 литра боярину, чей был 

крестьянин»116. Згідно «Уложения» власник одержував право відшукувати 

біглих без обмеження терміну. З цим актом, як правило, вчені повязують 

остаточне закріпачення селян-«веченів».  

 В окремих селах, зокрема на Буковині, існувала група так званих 

«резешів». Вони мали клаптики власної землі й порівняно з «вечинами» 

                                                           
 Літр – стара міра ваги, яка дорівнювала 320 г. 
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перебували в меншій залежності від можновладців. Але протягом означеного 

періоду спостерігалась тенденція до поступового скорочення цієї категорії 

селян117. Зберегли право переходу селяни «латураші».  

 Окремо слід сказати про таку групу сільського населення, як 

ремісники: мельники, ткачі, бондарі, кравці, гончарі, шевці, пасічники і т.д. 

Їх кількість була досить значною. За невеликим виключенням, вони, як 

правило, не мали орної землі (найчастіше лише городи). Тому в документах 

того часу вони часто-густо фігурували поряд з городниками, халупниками, 

комірниками, тобто їх записували в ці категорії зубожілих селян. Однак і 

серед них існувала небагаточисельна заможна верхівка.  

 З дробленням господарств основної маси селянства відбувалося 

перекладання давніх норм повинностей з лану на півлану, а півлану на чверть 

і т.д.118.   Земельна рента вже на кінець ХVІІ ст. досягла в деяких районах 

своєї «критичної межі», що призводило до масових збройних виступів119.  

 Підбиваючи деякі підсумки викладеному вище матеріалові, можна 

схематично зобразити таку структуру основних груп і категорій сільського 

населення в Правобережній та Західній Україні: 

С Е Л Я Н И: 

Загальні групи по видам маєтків 

приватні 

монастирські 

«королівщизні» (державні) 

 

Основні назви окремих груп 

 

Піддані, «хлопи», «вечени» 

«резеши», «латураші», «кмети» 

 

Головні категорії відповідно забезпеченості землею 

«Ланові» (або надільні), дворищні 
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«півланові», «півдворищні», 

«третинники», «четвертинники», 

«півчетвертинники», «восьминники» 

 

Слободяни 

Проміжні, або збірні групи 

Підсусідки, городники, 

хатники, комірники 

Сільські ремісники 

 

 

РОЗДІЛ ІІ. Співвідношення основних груп посполитих у першій 

половині XVIII ст. 

1. Загальні тенденції соціального розвитку. Погіршення  статусу 

приватних і монастирських підданих 

Перша половина XVIII ст. стала своєрідним перехідним етапом у 

процесі поступової ліквідації здобутків Національної революції і 

перетворенні значної кількості порівняно незалежних в економічному та 

правовому відношеннях груп сільського населення на кріпаків. 

Супроводжувалося це, як відомо, поглибленням соціальної диференціації 

посполитих і козаків, зростанням майнової нерівності серед них. На той час 

помітно звузилися функціональна діяльність і вплив сільських громад, 

відчутно змінився характер заселення слобід, що зумовлювалося головним 

чином згортанням довільної заїмки землі. Як самостійна господарська 

одиниця набирав сили хутір. Поволі, але невпинно ставала іншою сама 

соціальна свідомість селянства: на зміну дідам і батькам, що брали 

безпосередню участь у Національній революції та Визвольній війні, 

приходили покоління посполитих, в умах яких давні .традиції та наслідки 

боротьби за свободу значно трансформувалися під впливом нових умов 

життя. 
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Певні категорії безпосередніх виробників  дедалі активніше 

втягувалися у ринкові відносини, що визрівали в надрах попередньої системи 

суспільно-економічних зв'язків і котрі, природно, формувалися й у 

територіальних межах українських регіонів. У соціальному плані про це 

може свідчити, зокрема, перехід окремих посполитих на статус таких груп 

населення, які не займалися сільським господарством, а «бавилися 

купеческим промислом», наймитували або становили основу групи робітних 

людей, що почала тоді складатися. Таким переходам не могли повністю 

перешкодити  навіть  рішучі заходи старшинської адміністрації щодо 

встановлення вже в першій половині XVIII ст. суворих станових 

перегородок. Часто порушували безпосередні виробники й законодавчі акти 

царського уряду, котрі також обмежували їхні соціальні права. 

На той час панівна верхівка українських земель, що входили до складу 

Російської держави,  наполегливо виступала й проти переходу селян з місця 

на місце, з маєтності одного можновладця до другого, з губернії в губернію. 

У цьому аспекті її підтримував і царський уряд. Так сенатський указ 1713 р. 

постановив стосовно Київської та Азовської губерній: «И буде... в которых 

селах и деревнях явятся беглые... люди и крестьяне, и тех отсылать людей и 

крестьян с женами и с детми и с их животы на прежния жилища»120. 

Відповідно до іншого указу, виданого Сенатом 1715 р., вимагалося, щоб  всіх 

збіглих служилих людей і селян приватних маєтків повертали на попереднє 

місце проживання121. В універсалі гетьмана І.Скоропадського від 5 листопада 

1721 р. грізно наказувалося: «…Дабы не токмо в великороссійскіе слободы 

отнюдь нихто з войсковых и посполитых людей малороссійских на житло не 

выбирался и не уходил, под забором того всей худобы и жестоким на теле 

караньем, але и з единого в другой полк, чыли з города и з села в село, или в 

якую слободку, на мешканье жадною мерою переносится и переходити не 

дерзали бы...»122. Відстоюючи в питанні про селянські переходи інтереси 

великих землевласників, Генеральна військова канцелярія 1727 р. 

постановила: «...После ушедших подданных» їхні «кгрунты, дворы купленніе 
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и некупленніе» мають залишатися у володінні «державців»123. Цей 

законодавчий акт також сприяв обмеженню переходів представників 

залежних груп населення. 

Указом від 29 травня 1738 р. Сенат заборонив землевласникам у межах 

російських губерній переховувати в своїх будинках посполитих і козаків, які 

переходили із Слобідської України, а Генеральна військова канцелярія 

постановою від 20 липня 1739 р. самочинно поширила дію цього документа й 

на територію Гетьманщини, надавши йому силу загального розпорядження 

про заборону переходів124. Тим самим можновладці отримали юридичне 

обгрунтування й «законні» підстави для повернення підпорядкованих їм 

збіглих селян на попередні місця. 

Незважаючи на те, що 18 січня 1742 р. царський уряд, побоюючись 

небажаних ексцесів, скасував постанову Генеральної військової канцелярії, 

старшини, українські шляхтичі, православне духовенство продовжували 

наполегливо домагатися остаточного припинення переходів особисто чи 

поземельно залежних посполитих. 

Важливо зазначити, що в документальних матеріалах першої половини 

XVIII ст. «владельцы» та їх «подданные» у соціальному відношенні дедалі 

частіше протиставляються одні одним. Чітка станова межа між першими та 

другими проводиться, зокрема, у «відомості» Переяславського полку (1740 

р.).  Посполиті визначені в ній як такі, що повністю залежать від своїх 

землевлаників і зобов'язані виконувати всілякі повинності125. Спостерігалася 

також тенденція до відокремлення селян не лише від рядових козаків, а й від 

загальної маси посполитих, наприклад міщан. Хоч на той час податне 

населення міста і села урядовці ще продовжували називати загальним 

терміном «посполиті», окремі державні установи вже офіційно проводили 

думку про те, що міщани «от селян и протчего тяглого посполства имеют 

немалую разнь» (1749 р.)126. 

Тогочасні джерела (матеріали ревізій, переписів тощо) зафіксували 

таку характерну для Слобожанщини деталь: великі землевласники вже 
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досить часто називаються в них не лише «владельцами», а й «помещиками», 

які були пожалувані «поместной землей». Про це, зокрема, йдеться в 

переписі населення Харківського полку 1732 р., постановах, відомостях і 

донесеннях харківської полкової канцелярії 40-х років127. У цьому випадку, 

на наш погляд, проявилася  спроба ототожнити на практиці місцевих 

старшин з російськими сановниками-дворянами. Це можна пояснити  

кількома причинами. По-перше, Слобідська Україна раніше й більшою 

мірою, ніж Лівобережжя та Правобережжя, потрапила під вплив 

загальноросійських суспільних процесів. По-друге, наявність на території 

слобідського регіону певної кількості російських кріпосних і дворян, що 

володіли ними, позначилася (а, можливо, навіть стала прикладом для 

наслідування) й на ставленні тамтешніх державців стосовно власних 

посполитих. По-третє, соціальні наслідки Національної революції та 

Визвольної війни українського народу середини XVII ст. тут на той час 

відчувалися слабкіше, ніж у Гетьманщині. Що ж до панівних верств 

останньої, то конкретні їх прагнення, а також те, як саме розуміли вони суть 

свого привілейованого становища і статус залежних від них  груп населення, 

добре видно із збірника норм тогочасного права, відомого під назвою 

«Права, по которым судится малороссийский народ». Відповідно до його 

положень, одне з основних питань  –  питання про землю –  вирішувалося 

головним чином однозначно: «грунти» посполитих вважалися власністю 

державця, у маєтку котрого вони мешкали. Продаж їх або передача іншій 

особі без відома та дозволу останнього заборонялися128. Люди «посполитой 

породи» не сміли привласнювати «чести и волности шляхетского или 

воинского (тобто козацької старшини. – О. Г.) звания», за винятком хіба що 

тих випадків, коли б вони були надані самим царем. «Да их же посполитих, – 

наголошується в цьому зводі юридичних норм, – вишше шляхти 

предпочитать никто не имеет»129. «Права, по которым судится 

малороссийский народ» передбачали позбавлення вдови шляхтича чи 

старшини всіх привілеїв, якщо вона виходила заміж за посполитого130. 
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Піддані, наголошувалося далі, своєму власнику «надлежащое послушание и 

повинность отдавать всегда должни». Ніхто не мав права його владу над 

посполитими «унимать», так само, як і звільняти останніх «от надлежащаго 

послушания». Державцеві дозволялося на власний розсуд карати своїх селян 

за непослух або непокору, а за кримінальний злочин – віддавати до суду131. 

Без згоди землевласника заборонялося брати його підданих у «наряды» та на 

«приватную работу». Той, хто порушував це правило, повинен був через суд 

сплатити 24 крб. штрафу і, крім того, мав «возместить убытки» в подвійному 

розмірі132. Заборонялось також будь-кому без відома державця чи його 

прикажчика наймати на роботу дружину або дітей посполитого, «покамест 

они будут жить под владелцем»133. 

У тому разі коли залежний посполитий брав за дружину жінку з 

козацького стану або якщо козак одружувався із селянкою-підданою, вони не 

мали права одержувати нерухоме майно дружини. Угіддя повинні були 

залишатися у володінні людини козацького «звания»134. 

Хоча «Права, по которым судится малороссийский народ» не дістали 

царського санкціонування, все ж окремі їх положення використовувалися в 

реальному житті тогочасного українського суспільства, визначали юридичне 

місце різних категорій населення  у загальній становій  структурі. 

Протягом першої половини XVIII ст. дві групи залежних посполитих –  

приватні та монастирські піддані – за своєю чисельністю поступово 

виходять, так би мовити, на перше місце серед інших груп  населення. Вже 

давно минулися  ті благословенні роки, коли по Національній революції та 

Визвольній війні жителі  вільних військових сіл і містечок становили більшу 

половину всього населення Наддніпрянщини.  Тоді ж і в Слобідській Україні 

значна частина  колишніх слободян була перетворена на підданих окремих 

землевласників,  або монастирів. Згідно з матеріалами ревізії 1719 р. на 

території майбутніх Чернігівської, Полтавської та Харківської губерній 

загалом налічувалося близько 822 тис. селян чоловічої статті, з яких 334 тис. 

                                                           
 Дані по Правобережній Україні відсутні.  
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мешкали у приватних маєтках135. У 1729 – 1730 рр. на Лівобережжі, 

кількість лише монастирських маєтків досягла, за нашими підрахунками, 305, 

а дворів у них –  перевищила 11 тис. (що становило понад 20 % від суми 

дворів посполитих у краї)136. 

Що ж до Слобожанщини, то тут маємо важливі, хоч і не зовсім точні, 

дані перепису 1732 р. (вони охоплюють 4 полки з 5-ти). Так, за ними всіх 

жителів у Харківському полку налічувалося 37,8 тис. чол., серед них 36,2 тис. 

українців, 1,5 тис. «великоросіян», 0,1 тис. – представників інших 

національностей. При цьому козаки становили 17,6 тис., а піддані різних 

«державців» (у тому числі й козаків, проте небагатьох) – 15,3 тис. чол. В Ох-

тирському полку загалом мешкало 41,1 тис. чол. (з них всього 22 росіяни), в 

тому числі 26,4 тис. козаків і 9,1 тис. підданих. В Ізюмському полку з 31,1 

тис. жителів (у тому числі 115 росіян) було близько 12 тис. козаків і 9,2 тис. 

підданих. У Сумському полку джерело зафіксувало 43 тис. всіх мешканців (з 

них тільки 14 «великоросів»). До загальної кількості населення полку 

входило 17,5 тис. козаків та 18,5 тис. підданих чоловічої статі137. 

Коли брати до уваги тільки монастирських підданих, то згідно з 

даними ревізії 1732 р. у маєтностях 15 монастирів у 4-х полках (крім 

Острогозького) їх налічувалося 2,7 тис. ревізьких душ138. 

Отже, перепис 1732 р. свідчить про те, що в першій половині XVIII ст. 

фактично більшу частину населення ще становило незалежне у становому 

відношенні козацтво. Посполитих було також багато, але інтенсивне 

збільшення їх кількості припадає головним чином на другу половину 

століття, коли царський уряд законодавчо ліквідував самобутні збройні сили 

                                                           
 В дев’яти полках з десяти (крім Стародубського). 

 Нерідко до козацького стану вписували не лише тих, хто служив безпосередньо у 

війську, а й "их детей и свойственников". Наприклад, у «відомості» Харківського полку 

1733 р. зазначено тільки 700 «справжніх» козаків, а 3859 осіб становили їх діти і родичі, а 

також 395 підпомічників і 1270 «их детей и свойственников». – ЦДІА України. –  Ф. 1725. 

–  Оп. 1. –  Спр. 26. – Арк. 44 (Дані неповні). 
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українців і більшість козаків перейшла на статус різних категорій селян. До 

того часу, як нам здається, не можна говорити й про домінуючий вплив 

росіян на етнічну ситуацію та соціальну структуру, що складалися в краї. Він 

стане виразнішим у наступний історичний період. 

Безпосереднє ознайомлення з матеріалами перепису населення 

Харківського полку 1732 р. дає підставу для кількох конкретних висновків. А 

саме: у цьому джерелі часто-густо поряд з терміном сільські «подданные» 

фігурує визначення «работники», на основі чого можна припустити, що на 

той час на селі відбувалося формування специфічної соціальної категорії 

робітних людей. Причому останні працювали (були на роботах) у різних груп 

населення (старшин, козаків, посполитих та ін.). Крім того, в одних селах 

співіснували різноманітні категорії селян; в інших – зафіксована наявність 

дворів виборних козаків, підпомічників і робітників у них, без селян; ще в 

інших — козаків, «работников» і підсусідків було більше, ніж селян. 

Типовим явищем для багатьох сільських районів стало виконання двох днів 

відробіткової ренти на конкретного землевласника (вона головним чином 

зводилася до сіяння хліба, орання землі, косіння трави на сіно тощо). У 

полкового судді та його дружини в залежності перебувало декілька 

«кріпосних» посполитих139. 

Безправне становище приватних (а подекуди й рангових) та 

монастирських посполитих позначалося на всіх сторонах їх суспільного 

життя та господарської діяльності. Їхнім першочерговим обов'язком 

стосовно свого державця було «послушенство», яке належало виконувати 

«без жодной спреки и одмовы». У противному разі їм загрожувало жорстоке 

покарання. Так, призначений з особистої волі Петра І новгород-сіверським 

сотником Ф. Лисовський (Стародубський полк), який обіймав цей ранг у 

1709 – 1722 рр., за скарги на нього, відмову виконувати повинності та інші 

«ослушания» віддавав розпорядження своїх селян «до смерти бить киями»140. 

У «Дневных записках» генерального підскарбія Я. Марковича є такий запис: 
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«Двум подданным наказание киевое учинено за неорание поля» (1740 р.)141. 

А. П. Ніс – дочка прилуцького полковника в 1722 р. звеліла слугам зачинити 

селян, які не з'явилися на першу її вимогу відбувати «панщину», до комори й, 

«выводя оттуда по одному, наказывала всех кіями, от котораго то бою иные 

пролежали недель по шесть и больше»142. 

Особливою жорстокістю «прославилась» Антипиха – дружина 

бакланського сотника (Стародубщина). У листі до стародубського 

полковника гетьман І.Скоропадський так писав з приводу її злочину –  

нелюдської розправи над власною служницею-посполитою: «Донеслося 

нам... Антипиха, сотничка бакланская, неякую молодицу, в еи служившую, 

приревновавши до своего малжонка (чоловіка. – О. Г.), возненавидела и так в 

дому велела канчуками безмерно бити, что аж тело падалося, яко потим и на 

хутор завезши, по тих же ранах шипшиновыми розками, кругом оборочаючи, 

немилосердно била и еще тим неуконтентовавшися (не задовольнившись. – 

О. Г.), горелкою збитое нещадно тело поливала и палила, после якого 

мучения же скилко дний тая молодиця била жива, теди знову сотничка оную 

поти била, поколя внутрности стали видни, а опосле и железом пекла и 

умертвила, чого и виписовати неудобно, якой замордованой на смерть 

молодице тело» (1719 р.)143.  А щоб мати закатованої не сміла скаржитися в 

суд, сотник її «боем и турмою страшал»144. 

На Слобожанщині були непоодинокі випадки насильницького 

одруження землевласниками людей, що належали до різних соціальних груп, 

на своїх підданих. Це, зрозуміло, робилося з метою будь-яким шляхом 

збільшити кількість останніх. 

Старшина, прагнучи закріпити за собою необмежену владу над своїми 

підданими, настійливо домагалася від царського уряду юридичного права 

карати їх за непокірність. Наприклад, 15 грудня 1722 р. чернігівський 

полковник П. Л. Полуботок і генеральні старшини у зв'язку з тим, що 

«поспольство, подданные легкомысленные, показывая самовольство, не 

хотят владельцом своим надлежащего отдавать послушания», вимагали від 



 47 

президента (бригадира) Малоросійської колегії С. Вельямінова розіслати по 

всіх лівобережних полках універсали, за якими б «таких брали в тюрмы и по 

разсмотрению вины нещадно публично наказывали»145. І хоч Вельямінов не 

дав на це своєї згоди, старшина все ж зробила по-своєму146. 

Отримуючи від селян численні скарги про насильства, які чинилися над 

ними, царський уряд час від часу вимагав, щоб старшинська адміністрація 

розглядала їх на місцях і вживала заходів для того, аби можновладці не 

завдавали своїм підданим «надмірної кривди». Зокрема, в одному з рапортів 

полкової канцелярії Полтавського полку повідомлялося про одержання 

сенатського указу, який забороняв переяславській і полтавській старшині 

чинити свавілля стосовно посполитих147. Траплялося, що за скаргами 

підданих  гетьман відправляв довірених осіб «для розшуку» або доручав 

провести відповідне розслідування представникам місцевої влади. Останні ж 

здебільшого покривали злочини тих, на кого була написана скарга. На цьому 

«слідство», як правило, й закінчувалося. Коли ж селяни зверталися з 

проханням полегшити їх становище безпосередньо до власників маєтків, то 

найчастіше чули у відповідь: «Вы наши вечные подданные, кровью 

запечатаны и не может вас никто отобрать»148. Фактично вже в першій 

половині XVIII ст. землевласники дивилися на залежних селян як на своїх 

кріпаків. 

Але при всьому тому ще раз наголосимо: у соціальному відношенні 

повністю ототожнювати приватних посполитих з кріпаками, як це робили 

деякі історики, було б неправильним для періоду, що висвітлюється. Адже 

перші навіть на середину XVIII ст. юридично продовжували користуватися 

правом переходу від одного «державця» до іншого (хоч і в дуже обмеженій 

формі). Законодавчо вони залишалися у своїй основній масі не 

«прикріпленими» до землі. Окремими царськими розпорядженнями 

заборонялося купувати селян як з ділянками, так і без них. Так, в указі 

Єлизавети Петрівни від 14 березня 1746 р. наголошувалося: «Впредь 

купечеству, архиерейским и монастырским слугам и боярским людям и 
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крестьянам и написанным к купечеству и в цех, такоже казакам и ямщикам и 

прочим разночинцам, состоящим в подушном окладе, людей и крестьян без 

земель и с землями покупать во всем государстве запретить и крепостей 

оным нигде не писать»149. 

Статус монастирських посполитих багато в чому нагадував 

становище приватних. Використовуючи свої впливи серед правлячих кіл, 

духовенство православних монастирів часто добивалося жалуваних грамот і 

гетьманських універсалів, відповідно до яких належні йому маєтності 

потрапляли в особливо вигідні умови. За ними монастирські піддані 

звільнялися від виконання державних повинностей, а це, в свою чергу, 

відкривало перед духівництвом можливості ще більшого визискування їх для 

власної вигоди. Права монастирів щодо них суворо оберігала старшинська 

адміністрація. 

Подібно до світських можновладців духовенство також карало 

посполитих за невиконання повинностей, «непослух» і «зухвальство». Так, 

1725 р. ігуменя Карбутівського дівочого монастиря А. Чуйкевичівна 

«витиснула» селянина Я.Іллєнка з його власного двору й «без всякой 

причины, граблением» розорила. Коли ж Іллєнко почав благати ігуменю 

повернути відібране у нього майно, вона не тільки не зглянулася на це 

прохання, а ще й наказала колишнього господаря «тиранско бить и мучила 

тюремным заключением без пощады». Скарги потерпілого сотникові, 

полковникові, а також київському архіпастиреві ні до чого не привели. Двір і 

все майно на ньому залишились за ігуменею, а вона  – безкарною150. 

Духовні особи мали право заборонити чи, навпаки, дозволити селянам, 

а подекуди й козакам займатися торгівлею, винокурінням, промислами, йти 

на заробітки в інші маєтності151. Тих же з монастирських підданих, які без 

дозволу залишали маєтки своїх власників, гетьманське правління 

категорично забороняло приймати. 

Важливо зазначити, що для першої половини XVIII ст. стало 

характерним «верстання» окремими землевласниками чи монастирями 
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рядових козаків у своїх підданих. Про це, зокрема, можуть свідчити 

матеріали «відомості» та ревізії Полтавського полку 1726 р. Серед козаків 

тут уже чітко виділяються такі групи, як «тягліє», «козаки под протекциею 

пана», «державческие»152. Козаки с. Ковягин (Харківський полк) скаржились  

до полкової канцелярії 1713 р.: «Прежде бывали в казацкой службе сотне 

перекопской и слухавалисмо богу и великому свету государю, всегда на его 

службе царской. А нонича прежде бывший господин наш полковник 

Лаврентий Шидловский, еще ли не хтеисмо з службы воинственной 

отставати, отставивша нас и в подданство себе нас подбил и завладел нами, в 

котором то укривжении нашем не малом и обиде превеликой...»153. 

Потрапивши в становище залежних посполитих, козаки, як правило, на рівні 

з ними виконували ті ж самі повинності. 

Соціально-економічні умови розвитку Слобідської України у XVIII ст. 

призвели до утворення своєрідної групи селян, які в зв'язку з цілим рядом 

обставин опинилися в приватному володінні так званих однодвірців. Останні 

були нащадками російських служилих людей (боярські, козацькі, драгунські, 

солдатські діти), яких на початку століття, після реорганізації російської 

армії, обернули на державних селян. Більшість з них жила одними дворами 

(звідси і їх назва), сплачувала подушний податок і виконувала повинності. 

Водночас на них працювали інші селяни154. Під час перепису 1722 р. 

однодвірці Харківського полку зазначали, що вони «пришли... в тот полк на 

житье в прошлых годах и того полку в уезде испоместились и поселились 

дворами, а другие имеют купленные дворы и земли...», а раніше «служили в 

том полку в казаках и в подпомощниках»155. Загалом у Харківському полку їх 

у 20-і роки налічувалося близько З тис. чол. Так з'явилася окрема група 

селян, що мала власних підданих. 

Доля однодвірців складалася в майбутньому неоднаково. Одні з них, 

використовуючи працю залежних селян, збагачувалися й поповнювали стан 

поміщиків, інші — біднішали і поступово переходили на статус кріпаків. Але 

безперечним є те, що в становій структурі тодішнього суспільства ця 
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соціальна група відігравала важливу роль. Кількість однодвірців невпинно 

зростала за рахунок інших категорій населення. З часом це явище стало 

характерним не тільки для Слобожанщини. 

 

2. Зміни в становищі й кількості рангових, магістратських, 

ратушних і вільних військових поселян 

Перша половина XVIII ст. стала переломним етапом у долі рангових 

посполитих. Певний розвиток рангового землеволодіння, що мав місце 

спочатку, змінився поступовим, а в кінці століття –  повним його занепадом. 

Спроби гетьманського правління точно визначити кількість дворів, які 

належало виділяти на кожну посаду в старшинській адміністрації, 

завершились невдачею. Головним чином це можна пов'язати з тим що, 

верхівка панівною класу, намагаючись забезпечити надійні гарантії 

одержання ренти та зробити свої прибутки постійними, а не такими, які 

залежали тільки від службового становища, різними шляхами перетворювала 

рангових підданих  на приватних. Раз отримавши з рук місцевої влади 

(нерідко при підтримці й царського уряду) право експлуатувати тих чи інших 

рангових селян, старшинам уже не хотілося втрачати його ніколи. Тому 

історія існування цієї групи населення багата на складні ситуації і трагічні 

повороти їхньої долі. 

У досліджуваний період певною мірою  продовжували зростати 

кількість і розміри володінь, визначених гетьманові «на булаву».  Так, за 

жалуваною грамотою від 26 травня 1730 р. Д. Апостолові «на уряд 

гетьманства» надали Гадяцький ключ «зо всеми доходами», 2 волості, 1 

містечко, десятки сіл і хуторів із загальною кількістю 4167 дворів 

посполитих156. А царським указом від 5 червня 1750 р. гетьманові К. 

Розумовському пожалували у тимчасове держання Гадяцький замок з 

належними до нього містечками, селами й хуторами (2444 двори), міста 

Батурин, Почеп, Ямпіль з повітами (3268 дворів), Шептаківську, Чехівську й 

Бихівську волості (3246 дворів), Бакланський дворець (276 дворів), а також 
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інші угіддя157. 

Що ж конкретно являло собою сільське населення гетьманських 

рангових маєтків? Про це можна судити з даних 1731 р., які зафіксували 

розшарування жителів у селах і слободах Шептаківськеї волості – одному з 

найбільших такого роду володінь. За «відомістю» тут значилося 20 сіл і 2 

слободи, в яких налічувався 2281 двір посполитих. Серед останніх були 

«можніе пахотніе»  селяни – 213 дворів, «средніе пахотніе» – 366, «последніе 

пахотніе» – 923, «бобиле без грунтов»  – 779 дворів158. 

Як бачимо, найчисленнішу групу (понад 40 %) становили зубожілі 

селяни. А разом з бобилями їх частка в загальній кількості мешканців 

перевищувала 74 %. «Можними» були менше 10 %. Вражає кількість бобилів 

– людей, позбавлених взагалі орної землі (більше 30 %). Саме вони 

становили одне з основних джерел при формуванні загонів найманих 

робітників. Все це свідчить про те, що процес розкладу селянства охопив і 

таку його групу, як рангову. 

У першій половині XVIII ст. значну кількість рангових маєтностей 

гетьмани поступово прибрали до своїх рук і перетворили на спадкову 

власність, частину ж їх вони передали монастирям159. Це ж стосується й 

окремих державців, рангові маєтності яких перейшли їм «в зуполное 

владение». І так чинила, можливо тільки в дещо менших розмірах, уся 

верхівка старшинської адміністрації. Це призвело до значного скорочення 

чисельності рангових посполитих. Так, у 1729 – 1730 рр. в Лівобережній 

Україні, за неповними даними «Генерального слідства про маєтності», 

існувало 136 рангових маєтків з 3948 дворами посполитих у них, що 

становило близько 6 % загальної кількості маєтків і 9 % усіх дворів160. На 

1764 р. чисельність таких маєтків скоротилося до 116, а дворів – до 2791161. 

До того ж хронологічного періоду відносяться спроби офіційного 

Петербурга узаконити точну кількість дворів на ранги генеральній, полковій і 

сотенній старшині. У своїх «Дневных записках» генеральний підскарбій Я. 

А. Маркович зазначив, що царський уряд указом від 1 лютого 1732 р. звелів 
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приписати до рангу генеральних обозного 400 дворів, двох суддів –  по 300, 

малоросійського підскарбія – 300, осавула, бунчужного й хорунжого – по 

200, на ранг писаря залишити попередню кількість (тобто 140 дворів,  писаря 

судового – 30, канцелярії військової й судової  – 100 дворів162. 

Тоді ж полковникам «по давним гетманским дачам» на утримання 

замість платні надавалися: ніжинському – 346 дворів посполитих, гадяцькому 

– 335, полтавському – 320, чернігівському – 284, київському – 312, 

стародубському – 145. Переяславському полковникові чомусь «определения 

не учинено»163. Полковій і сотенній старшині кожному на ранг у середньому 

призначали, виходячи з «прежних дач», від 5 до 35 дворів посполитих164. 

Маєтності, надані на ранги генеральній старшині чи полковникам, 

числилися, як правило, в різних полках і сотнях. Наприклад, генеральний 

обозний мав рангові маєтки в Чернігівському, Прилуцькому й Ніжинському 

полках; перший генеральний суддя у Стародубському, Лубенському, 

Прилуцькому та Ніжинському полках; другий генеральний суддя – у 

Стародубському і Лубенському полках165. Це пояснюється насамперед тим, 

що вже на той час деякі полки не мали на ранги достатньої кількості вільних 

маєтностей, а інші – взагалі позбулися приписаних раніше до них дворів 

посполитих. Так, у Ніжинському полку не виявилося маєтностей на ранги 

полковим обозному, судді, осавулові, підосавулові та 17 сотникам166. 

В адміністративному відношенні рангові посполиті формально 

перебували у віданні Генеральної військової канцелярії, яка підлягала 

безпосередньому керівництву гетьмана й діяла за його вказівками. У 1734 – 

1750 рр. Генеральна військова канцелярія підпорядковувалася Канцелярії 

міністерського правління або Малоросійській колегії. В соціальному аспекті 

статус рангових селян нагадував становище приватних, з тією лише 

різницею, що їхній власник юридично був дещо обмежений у праві 

розпоряджатися ними (дарувати, продавати, обмінювати, закладати і т.д. 

землю, на якій ті «сиділи»). Спостерігалася певна відмінність і в характері 

виконання повинностей. У тексті універсалів або «листів», якими гетьман (чи 
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генеральний старшина, полковник) підтверджував права державця на 

спадковий маєток,  як правило, містився наказ посполитим завжди «во всяких 

роботизнах чинити послушенство», бути слухняними «во всякой повинности 

без отречения». Що ж до рангових маєтностей, а також наданих «до ласки 

войсковой», «ку вспартю домови» (на допомогу при домі), «по смерть» і т. 

ін., то в універсалах чи «листах» деколи зазначався термін і різновид праці, 

що її мали виконувати на земельного власника селяни. Здавалося б, що 

становище приватних посполитих було безправнішим. Та водночас 

напрошується й такий гіпотетичний висновок: в окремих випадках старшина 

експлуатував рангових селян значно інтенсивніше, ніж власних приватних. 

Адже перші могли незабаром перейти до нового господаря і з них 

якнайшвидше потрібно було одержати якомога більше прибутків. 

У досліджуваний період одну з характерних рис становища 

магістратських і ратушних посполитих продовжувало визначати те, що 

вони юридично не належали приватним особам. Як і раніше, з таких селян 

брали загальні «посполитські» побори, а крім того, їх притягали до різного 

роду «роботизн», які вони виконували переважно на користь ратуші (у 

невеликих містах і містечках: Лубни, Козелець, Ніжин, Охтирка і т.д.) чи 

магістрату (при великих містах). У зв'язку з цим міська влада була 

зацікавленою в «захисті» своїх селян від насильств і зазіхань державців. Та 

все ж більшість селян, записаних за ратушею чи магістратом, змушена була 

додатково працювати або на старшину, або на монастирі. Внаслідок 

посилення наступу можновладців на права народних мас значна частина 

таких посполитих потрапляла в особисту чи поземельну залежність від 

землевласників, а магістрати й ратуші з часом втрачали значення як органи 

самоврядування. Щоправда, царський уряд вважав магістратських і 

ратушних селян державними, а тому здійснив ряд заходів, спрямованих на те, 

щоб відібрати їх у землевласників. Проводився навіть спеціальний розшук 

«государевих земель з мужиками»167. Однак бажаних результатів це не дало і 

більшість їх продовжували залишатися за державцями. 
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«Відомість» Полтавського полку 1726 р. подає такі дані про кількість і 

розшарування селян у полковій сотні, «до ратуша… полтавского 

прислушаючих»: «тяглих»  – 281 двір, «пеших убогих» –  220, «вдов убогих» 

– 43, а всіх разом – 533 двори. Як бачимо, найчисленнішу групу, понад 50 %, 

становили двори «тяглих селян». Крім того, в цьому джерелі чітко 

простежується відокремлення загальної маси посполитих від міщан. Під 

першими тут розумілися головним чином жителі сіл168. В іншому документі – 

даних ревізії Полтавського полку за той самий рік у с.Тахтаулів значаться 

тільки «тяглі» ратушні «мужики»169. 

Важливою, з погляду вивчення соціальної структури тогочасного 

селянства, є «відомість» Полтавського полку 1740 р. У ній наведено 

співвідношення вільних військових, ратушних,  рангових населених пунктів і 

відповідних груп жителів.  Так, за цим документом у полку значилося 11 

вільних військових і ратушних міст, містечок і сіл, а також 11 хуторів (2 

посполитих і 9 козацьких). У них налічувалося 284 двори посполитих і їх 

підсусідків, 817 дворів козаків і їх підсусідків та 107 дворів, «владелцами 

скуплених». Лише з посполитих збирали на рік З крб. 50 коп. «денежного 

окладу» й 70 четвертей – «хлебного». Ранговими були 4 містечка та  4 села. 

Там налічувалося: 393 двори посполитих і їх підсусідків, 381 – козаків і їх 

підсусідків, 2 – «владелческих» підсусідків, 3 – «владелцами скуплених 

посполитских дворов». З них ніякого «денежного и хлебного окладу» до 

державної скарбниці не збирали. Маємо конкретні дані про ратушні села 

Павленки й Іванчинець. У першому було 6 дворів ратушних селян, 1 – 

«скуплений», 22 козацьких. З посполитих «за живность» брали по 20 коп. і 3 

чверті хліба на рік, що віддавалося до Військового скарбу «зборщикам». У 

другому селі посполиті мешкали в 3 дворах, козаки в – 36. Із селян брали «за 

живность» по 60 коп. і 12 четвертей хліба. Приблизно те ж саме 

спостерігалось у селах Мазоли та Іващуки170. З цього видно, що в ратушних 

селах збори були як грошами, так і натурою. Розміри їх залежали від 

кількості не дворів посполитих, а робочої худоби. 
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«Відомість» Чернігівського полку 1740 р. про вільні військові, ратушні 

й рангові маєтності містить такі дані. До перших двох  з названих тут 

категорій належали: 1 місто, 3 містечка, 6 сіл, а в них міщанських і їх 

підсусідків та «скуплених» – 304 двори, посполитих і їх підсусідків – 935, 

козаків і їх підсусідків – 1103, безпосередньо «владелческих и приезжих» – 

36 дворів. Із селян збирали податки на утримання консистентів (російського 

війська) та інші «общенародные нужды» грошима, вівсом і пшеницею. З 

рангових маєтностей на той час у полку збереглося 2 містечка, 19 сіл і 1 

хутір, а в них 504 двори посполитих і їх підсусідків, 680 – козаків і їх 

підсусідків, 34 – скуплених державцями, 12 дворів стрільців і їх підсусідків. 

Зі  залежного населення збирався великий оклад лише на власників, а саме: 

266 крб. 27 коп., 45 четвертей жита, 72,5 четверті вівса, 1 четверть маку, 1 

четверть пшона, 1,5 четверті різних круп, 1,5 четверті конопляного насіння, 

12 баранів, 12 гусей, 12 вінків цибулі, 12 кварт коров'ячого масла. Крім того, 

вони ще виконували відробіткову ренту на власних землевласників й 

«загальнонародні» повинності на державу171. 

Отже, становище вільних військових і ратушних селян помітно 

відрізнялося від статусу рангових ще й номенклатурою повинностей. Однак 

в умовах дальшого розвитку кріпосницьких відносин усі посполиті ставали 

основними чи додатковими об'єктами збагачення та зміцнення влади 

верхівки панівного класу. 

Протягом першої половини століття спостерігалося швидке скорочення 

кількості дворів вільних військових посполитих – головного фонду різного 

роду роздач і пожалувань. Так, у 1729 – 1730 рр. у 9 лівобережних полках 

(крім Гадяцького) налічувалось близько 28 тис. таких дворів, а вже на 

початку 50-х років – лише 1,7 тис172. 

                                                           
 «Відомість» Гадяцького полку 1740 р. повідомляє: «В полку Гадяцком свободних 

войскових городов, местечек, сел и деревень неимеется». – ЦДІА України. – Ф. 51. –  Оп. 

З. – Спр. 7788. – Арк. 3. 
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Більшість з них у результаті скупівлі-продажу й відвертого загарбання 

опинилася в руках державців на правах спадкової власності. Лише в 

Миргородському полку ревізія 1740 р. зафіксувала серед вільних військових 

дворів 253 «владелцами скуплених», що становило приблизно 8 частину 

загальної кількості дворів посполитих. У цьому полку з категорії селян, про 

яку йдеться, збирали податки на консистентів,  полкових і сотенних 

урядовців, служителів канцелярії. Робили це полкові «комісари»173. 

Одночасно з скороченням кількості та посиленням соціального 

гноблення вільних військових посполитих відбувався й процес поглиблення 

майнової нерівності серед них. Наприклад, ревізія 1729 р. зафіксувала в 

Прилуцькому полку 2177 «вільних» посполитських дворів, у тому числі 

«можних» – 192, «средних» – 67, «убогих» – 528, «весьма убогих» і «крайнє 

нищетных» – 1390174. Отже, двори, що належали бідноті, становили понад 88 

%  загальної кількості. 

Реальне життя людей у вільних військових маєтностях можна чіткіше 

уявити з матеріалів ревізії 1729 р. по Миргородському полку. Розглянемо 

деякі конкретні приклади. Тут на той час десятки селян уже були позбавлені 

будь-яких угідь: «а пляц» (земельна ділянка) кожного з них «в пусте состоит 

и угодий никаких». Багато мешканців сіл не мали власних хат, жили «по 

суседах», а пізніше «сошли безвестно». Селянин Улас Серенко жив у своїй 

хаті, «от зароку» (тобто періодично сплачував певний податок). «Прихожий» 

Іван Ткаченко мешкав у хаті сотника і перебував також «на зароці». У 

Власівській сотні значилося 86 «зойшедших» у різні міста сімей поселян, у 

Кременчуцькій – 62. В останній було 82 двори «нововписаних» до козацького 

стану, «кои жодних войскових служеб неотбувают, толко всякіе роботизни в 

подданстве сотнику робят». 109 дворів залишилося після  селян, що втекли в 

Останицькій сотні. В ній, у селах Опанасівка й Семеренки, кілька 

посполитих, «грунтов никаких» не маючи, здобували «пропитание от 

зажону» (тобто найманою працею)175. 
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3. Соціальна ситуація на слободах. Нові явища в структурі 

проміжних груп 

Поширеним явищем стало на Лівобережжі й Слобожанщині 

перетворення на «владелческих» посполитих переселенців з інших районів 

України, а також Росії, Білорусі, Грузії, Молдови й т.д. Особливо багато 

людності мігрувало на лівий берег Дніпра і далі, в слобідські полки та на 

Південь, з Правобережної України, частково зі західноукраїнських земель, де 

соціальне й національне гноблення набуло на той час найгрубіших форм і 

проявів. Так, у «відомостях» центральних установ про посполитих, 

«бежавших из сел и деревень» різних регіонів України, котрі оселилися на 

території Гетьманщини, називаються сотні прізвищ селян (1738)176. «Реєстр 

переселенців» з Правобережжя, а також з лівобережних  полків у межі 

Лубенського полку містить конкретний матеріал, що дає уявлення про те, хто 

саме прибув сюди в 40-х роках, яким було їхнє становище. З документа, 

зокрема, видно, що багато переселенців не змогли здобути на новому місці 

землі: у них «...никаких грунтов не имеется»177. Заснування прибулими з 

інших територій нових населених пунктів – слобід – досить часто 

відбувалося з відома царського уряду і під наглядом місцевих чиновників178. 

В одному з розпоряджень старшинської адміністрації 1744 р. йшлося про 

спеціальне відведення для селян і козаків, які переселилися з Правобережної 

України, «пахотных и сенокосных земель» та звільнення їх «от податей на 3 

года»179.  

Як же практично здійснювалося освоєння та заселення слободи чи 

хутора ? Зокрема, в Переяславському пелку «разного званія люде, купивши 

гребелку или шмат земли, а другіе давши на церков рублей два или тры, 

построили хуторы и заведши коло тих хуторов кошары и другые заводы... и 

немалые слободы осадили» на вільних степах. При цьому одні з господарів 

мали письмовий дозвід на користування новопридбаною землею, інші ж – 

«без жадних крепостей (тут: документів. – О. Г.) оними» володіли (1732 –

1735)180. Часто-густо можновладці, приймаючи прибулих людей, надавали їм, 
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за згодою, земельні ділянки, житло, деяке майно. Таких на певний термін 

звільняли від виконання будь-яких повинностей – доки вони обживалися на 

новому місці (як правило, від 1-го до 10-ти років). Селянин, який не став ще 

міцно на ноги при власному господарстві, не міг бути вигідним об'єктом 

експлуатації. Наприклад, генеральний підскарбій Я. Маркович у своєму 

маєтку – с. Перервинці (Лубенським полк) – наказував управляючому: 

«Прихожим до году давать свободи» (1733 р.)181. Нерідко траплялося, що 

старшини спеціально купляли «кгрунти» під слободи, а потім заохочували 

жити на них людей. Так, зокрема на початку століття робив старшина Василь 

Зелененко при заснуванні сл. Бадсеї (Полтавський полк). А  1712 р.,  він 

одержав від гетьмана І.Скоропадського універсал, де започаткована у  такий  

спосіб слобода вже фігурувала як його новий маєток182. Інколи таке 

«оселення» козаків старшиною викликало неабияке незадоволення 

російського уряду і зумовлювало відповідну протидію з його боку183. Серед 

переселенців могли бути селяни, міщани, козаки, підсусідки, а також 

представники інших соціальних груп і прошарків. Оселившись на угіддях  

магната, вони тим самим підпадали під особисту владу того, ставали перед 

ним практично беззахисними. Одним із свідчень на підтвердження цього 

можуть бути ганебні вчинки миргородського полковника Капніста щодо 

переселенців, зокрема й козаків, з Правобережжя, які від нього «понесли 

крайніи обиди и разоренія». Він їх грабував, безпідставно тримав «под 

караулом», «отягощал своими податями». Багато хто з цих людей не 

витримував і втікав назад у «Полшу безвестно». Інколи, ігноруючи 

спеціальні дозволи царського уряду, цей високопоставлений можновладець 

забороняв переселенцям освоювати незайняті землі і карав їх за непослух. 

«...Полковник миргородскій Капніст, – зазначено в одному з документів, – по 

Заднепром на собственной государевой земли умишленно… [без] указу 

отняв от тамошних жителей многіе пахотніе земле, леса и паселив себе 

                                                           
 Тут цікавою для постановки питання є згадка про земельну власність царя в межах 

українського регіону. 
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слободи, а именно первая слобода прозиваемая Свинарня, другая Чернечая 

Гребля, третая Начутце… да пасел (посів, зайняв. – О.Г.) три футори», 

поблизу яких було «поля рабочого и сенокосов верст на двадцать». Подібним 

чином діяли й інші урядники Миргородського полку (1748 р.)184. 

Перепис Харківського полку 1732 р. зафіксував такий факт: у сл. 

Кремінна поселяни виконували на полковника Л.Іванова відробіток у розмірі 

двох днів на тиждень: «Першое пашут, второе жнут, третья прудят 

мелницу»185. У цьому ж полку по два дні на тиждень працювали на свого 

власника й жителі сл. Зуков186. 

За непокору «панові» або відмову виконувати повинності після 

закінчення «слободних років» колишніх переселенців жорстоко карали, 

проганяли із землі можновладця, якою вони користувалися. Водночас права 

окремих державців на слободи досить ревно оберігалися старшинською 

адміністрацією. Зокрема, в кількох гетьманських універсалах чернігівській 

старшині заборонялося втручатися у взаємовідносини землевласника та 

«його» слободян, збирати з останніх різного роду збори та вимагати від них 

«послушенства» на свою користь (1731 р.)187. 

Що ж являло собою населення слобід у соціальному та майновому 

відношеннях після кількох років їх існування? Воно могло бути досить 

строкатим. Про це, наприклад, свідчить опис сл. Клочківки (Харківський 

полк, 1732 р.). У ній проживало 14  козаків, 12 підсусідків, 2 робітники, 76 

козацьких підпомічників. Піддані, – а їх загалом налічувалося понад 100, – 

належали різним землевласникам: харківському полковнику Квітці, сотнику 

Ковалевському, капітану Бестужеву, старшинській вдові, монастиреві188. 

Зауважимо, що, проводячи переписи населення в Харківському полку, 

місцева влада вимагала від обліковців, щоб  новоприбулих підданих і козаків 

«причислять з протчими», відповідно до їхнього стану189. У слободах Жадова 

і Камінська (Лівобережжя) в 1731 р.  мешкало 30 «можніх пахотніх», 35 

«средніх пахотніх», 59 «последніх пахотніх» селян і 71 бобиль «без 

                                                           
 Можна припустити, що спочатку тут було місце, де розводили й вигодовували свиней.  
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грунтов»190. 

З наведених прикладів видно, що серед населення слобід відбувалися 

соціальні процеси загального на той час характеру: поглиблювалася майнова 

нерівність, зростала інтенсивність  експлуатації поселян. 

Говорячи про зміни в соціальній структурі селянства України, слід 

згадати й про невелику групу так званих відписних посполитих, становище 

яких у різних регіонах не було однаковим. Часто відписними на царський 

двір (чи сім'ю) селяни ставали тоді, коли маєтності, де вони мешкали, з 

якихось причин (суперечка між власниками, «неправильне» їх набуття тощо) 

відбирались у попереднього можновладця, а залежні від нього люди деякий 

час «по отобрании состоялы свободными без всякого в казну платежа»191. 

Виходячи з цього, вчені в спеціальних працях з історії селянства й 

висвітлювали їх статус (хоч і досить побіжно) саме в такому аспекті. Але 

дійсність тогочасного життя, як правило, не вкладалася у такі «рамки» і 

нерідко демонструвала складніші ситуації та реалії. 

Згідно з царським указом 1730 р., була створена  Канцелярія 

конфіскації, чиновникам якої наказувалося у своєму підпорядкуванні «иметь 

все описные за вины и за доимки и за штрафы и выморочныя деревни, земли, 

дворы, заводы, лавки і всякия пожитки». У зв'язку з цим уряд вимагав 

описати і підрахувати всі маєтності такої категорії, визначити кількість душ 

чоловічої статі в них, з'ясувати які податки платили та повинності 

виконували селяни, скільки худоби й «пожитков» вони мали. Позбавлялися 

своїх маєтків і платежів з них «плуты и похитители государственных 

казенных денег», «народные грабители и неправедные суди», порушники 

державного законодавства, а також інші злочинці192. 

Незважаючи на царські укази і заборони адміністрації, окремі 

представники влади на місцях примушували відписних посполитих «всякия 

работы работать», ставилися до них як до власних підданих (відбирали собі 

певну частину хліба, худоби, птиці тощо). При цьому вони приховували від 

уряду дані про наявність таких селян і не давали про них правдивих 
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відомостей193. 

Невеликі групи відписних існували в містах, містечках, селах і навіть 

хуторах. Так, в Охтирському полку 1740 р. вони проживали в 1 містечку та 

10 селах (загалом понад 600 дворів). Певний час, згідно з царським указом 

від 26 лютого 1736 р., з них збирали різні податки в «государеву» скарбницю. 

Згодом вони почали виконувати на користь держави всілякі повинності, які 

раніше вимагав від них їхній землевласник194. 

На Лівобережжі, у місті Переяславі, джерело зафіксувало в 1740 р. 9 

дворів відписних підданих, причому всі вони були «весма нищетние». З них 

передбачалося брати грошовий «оклад» у розмірі 4 крб. З відписних жителів 

с.Стовпяги та хутора Даран, також «весма нищетних», взагалі нічого було 

взяти, бо ті не мали навіть орної землі і всі разом могли тримати протягом 

року лише одного коня195. 

Отже, непевність становища відписних селян призводила врешті-решт 

до того, що їх експлуатувала як «держава», царська родина, так і окремі 

старшини. Вид «послушенства» та правовий статус такої групи посполитих 

відзначалися несталістю. 

З другої чверті XVIII ст. набрало поширення юридичне оформлення 

деяких представників проміжних груп на селі, скажімо підсусідків, в окремі 

податні категорії населення з обов'язковим виконанням ними різного роду 

«послушенства» і «роботизн». Водночас зростає залежність їх не лише від 

якихось конкретних осіб, а й від держави в цілому. Поступово з джерел 

зникають згадки про захребетників і городників (загородників). Бобилі все 

більше  відходять від землеробства, втрачаючи під тиском соціального 

гноблення останні клаптики орної землі. Як уже зазначалося, в 

Шептаківській волості 1731 р. «по селам» мешкало близько 800 бобилів, і всі 

вони були без «грунтів». 

У першій половині століття строкатішим стає склад підсусідків. Вони в 

тогочасних документах головним чином розподілялися на такі розряди: 

«подсоседки козачіе, которіе в чужих хатах живут, своего грунта не имеют, 
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кормлячися з зажону и другой роботизни»; колишні «скупленные козаки»; 

«убогие з заработков питающиеся»; «были козаками и, попродавши свои 

грунта, на них же грунтах живут, а от консистентов остаются волни»; «з 

мужиков, а живут в дворах чина козачего, их угодиями». Особливо трагічною 

була доля тих «многих», які, «оставляя свои пахотныя и другия земли, бродят 

из места на другое … остаются навсегда без грунтов, под именем 

подсосодков, работая лениво за корм и напой вином»196. У матеріалах 

«Экстракта о слободских полках» 1734 р. зазначалося, що в Харківському 

полку «подсоседки собственных своих грунтов и никаких угодий не имеют, а 

живут во старшинских и казачьих и подпомощичих домах при пасеках, при 

скоцких и овчарных и винокуренных заводах и при мельницах и пропитания 

имеют от своего зарабатывания». В Ізюмському полку «за подсуседками 

прежде сего во владении земель и никаких угодий не было и ныне нет для 

того, что оные за крайнею своею  скудностию проживают в чужих дворах и 

имеют пропитание работаю»197.. 

Про поширення підсусідництва на Лівобережжі маємо такі порівняльні 

дані198: 

Таблиця 1. Чисельність підсусідків на території Гетьманщини за матеріалами 

ревізій 1724-го і 1751-го років 

Назва полку Кількість підсусідків за 

даними ревізії 1724  р. 

Кількість підсусідків за даними   

ревізії І751 р. 

  

 

«кінні» «піші» 

Лубенський 1283 151 681 

Стародубський 933 605 1869 

Київський 156 280 552  

Полтавський 52 399 898 

Прилуцький 969 657 1344 

Гадяцький 555 99 230 
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Миргородський 58 86 362 

Ніжинський 1143 653 1381 

Чернігівський 1899 968 2368 

Переяславський 412 636 1286 

Всього 7560 4534 10971 

 

Як видно з таблиці, протягом 27 років у Лівобережній Україні в цілому 

кількість підсусідків зросла більш як удвічі. 

На Слобідській Україні в 1732 р. у Харківському полку налічувалося 

580 підсусідків (або 3,28 % загальної кількості козаків, підпомічників і 

«свойственников»), в Сумському — 3207 (18,2 %), в Охтирському —1631 

(6,3 %). в Ізюмському — 7560 (48,6 %). Загалом у 4-х полках мешкало 12978 

підсусідків (6 %)199. 

У першій половині століття старшинські й монастирські підсусідки 

здебільшого вже не мали власного житла, особистого господарства й 

забезпечували своє існування щоденною «роботизною». Так, у 

Стародубському полку бунчуковий товариш І. Журавка примушував 

підсусідків «ежеденно всякіе роботизни ему» відбувати (1747 р.)200. 

Право розпоряджатися підсусідками закріплювалося за 

можновладцями царськими грамотами, гетьманськими універсалами, 

«листами» полковників, розпорядженнями Генеральної військової канцелярії 

і т.д. Цікавим щодо цього є «лист» переяславського полковника С.Томари, 

яким підтверджувалися права полкового судді І. Берла на його маєтки: 

«Люде зась в своих хатах жиючие,  а по двору его, пана суде, наслуговуючи 

здавна… як пред сим до двору его належали сами, так и потомкове оних албо 

хто в  тих хатах по их жити будет, ему … жоне и наследником его 

                                                           
 За іншими даними, в 1751 р. у Київському полку зафіксовано 1246 підсусідків, 

Ніжинському – 3623, Чернігівському – 4409, Переяславському – 2281 (ЦДІА України. –  

Ф. 51. –  Оп. 1. – Спр. 713. – Арк. 3). 
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подсутствовати меют и наслуговати» (1711 р.)201. Як бачимо, полковницький 

«лист» офіційно узаконив «спадкове підсусідництво» з обов'язковим 

виконанням повинностей на користь державця. 

У дещо іншому становищі перебували козацькі й посполитські 

підсусідки. Мало того що вони потрапляли в особисту залежність до 

розбагатілого козака, селянина чи міщанина, їх нерідко примушували до 

«відбування послушенства» й ще на старшинську адміністрацію. Наприклад, 

ставленик Петра І – ніжинський полковник П. Толстой у 1725 р. за указом 

Малоросійської колегії надав «на уряд» полковому писареві Л. Гроновському 

С.Кропивне «зо всемы мужикамы и подсуседками, которие з мужиков, а 

живут в дворах чина козачего»202. Гетьман Д. Апостол в універсалі на 

маєтності бунчуковому товаришеві І.Тарасевичу наказав, щоб останньому 

«подсуседки козачие … повинни всякое подданическое отдавать 

послушенство и повиновение» (1730 р.)203. Козацьких підсусідків 

зобов'язували також виконувати повинності на користь монастирів. Зокрема, 

універсал гетьмана І.Мазепи 1704 р. забороняв козакам с.Моровське 

«приховувати» підсусідків від «роботизн» на Київський Софійський 

монастир204. 

Крім усього цього, слід зазначити й таке: в гонитві за наживою окремі 

представники старшинської адміністрації часто-густо зловживали службовим 

становищем і владою щодо «чужих» підсусідків. Так, бунчуковий товариш 

І.Коронець у 1740 р. скаржився на київського полкового писаря І. 

Понорського за те, що той у його підсусідків відбирав коней, грошей не 

платив, а їх самих повигонив з «хат коропцевих» до власних «мужиков»205. 

Один із сотників Київського полку С.Мандрика повідомляв про 

пограбування свого підсусідка С.Коломійця «дворовими слугами» 

військового канцеляриста Павловського (1749 р.)206. Подібних прикладів 

можна навести дуже багато, практично по всіх лівобережних і слобідських 

полках. 

Звертає на себе увагу й той факт, що вже на початку XVIII ст. та надалі 
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перехід у козацькі, а тим більше посполитські підсусідки не завжди рятував 

тих, хто змушений був піти на такий крок, від виконання державних 

повинностей. Про це переконливо свідчить універсал гетьмана І. Мазепи 

1701 р., в якому зокрема написано: «Подсоседы, которые свои хати 

попродавши, в козацких живут, а свои кгрунта мают и онимы пожиткуют, 

теды такие абы не заслоняючися козацкою обороною, компанейцов кормили 

и во вшеляких подданских повинностях з громадою конечно тянули»207. 

Звільнялися від «подданских тяжаров» за гетьманським універсалом лише ті, 

хто, в «козацких хатах живучи, жадних своїх кгрунтов не мают, а тилко на 

услузе господаров своих будучих, самим у людей заработком живятся»208. 

Царський указ від 16 квітня 1723 р. передбачав повсюдне стягування 

державних поборів із підсусідків209. Прагнення зменшити кількість людей, 

які б не сплачували податки, цариця Анна Іоанівна 8 серпня 1734 р. також 

оголосила, що податки на державу мусять сплачувати всі, зокрема й 

підсусідки. «Ревизию в Малой России, – сказано в її указі, – дворового числа 

казаков и посполитых и подсоседков и прочих, в нынешнем 1734 г. учинить 

вновь, чтобы обыватели во всяких общенародных повинностях были 

уравнены. Подсоседков казачьих и мужичих також владелческих и духовного 

и мирскаго чина, которые на кгрунтах живут и мастеровых всякого звания 

людей, по той учиненной вновь ревизии положить же в оклад и велеть 

платить против других по пропорции пожитков»210. 

Щоб виявити підсусідків, які не виконували «общенародные» 

повинності, і примусити їх відробляти на державу, у 30-х роках і пізніше 

неодноразово проводилися спеціальні «следствия». Зокрема такого роду 

захід було влаштовано в 1739 р. у Новгородській сотні (Стародубський полк). 

Наслідком його стало рішучіше притягування цієї категорії сільського 

населення до виконання державних повинностей нарівні з іншими 

посполитими211. 

Протягом усього XVIII ст. прискореними темпами йшов процес 

поглиблення майнової нерівності підсусідків, їх поступового закріпачення, 
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внаслідок чого вони ставали дедалі безправнішою соціальною групою 

населення. Досить поширеними на той період стали факти розорення, 

покарання і навіть вбивства підсусідків можновладцями. «Відомість» 1729 р.  

Прилуцького полку називає такі категорії підсусідків: «можные», «убогие», 

«весьма убогие», «весьма нищетные», «крайне убогие на земле 

помещицы»212. В Ніжинському полку з усіх 2723 приватновласницьких і 

козацьких підсусідків велику худобу (коні, бики, воли тощо) мали тільки 632, 

а з усіх 1689 посполитських – 120. Причому на 752 підсусідків, що володіли 

такою худобою, її припадало лише 990 голів (1737 р.)213. 

Проте, незважаючи на все це, масовий перехід у підсусідництво 

продовжувався. Царський уряд і старшинська адміністрація вживали рішучих 

заходів проти поширення такого явища. Зокрема, негативно до 

підсусідництва ставився гетьман І. Скоропадський. Він наказував заможнім 

господарям у людей, котрі «йшли від них» у підсусідки до козаків чи селян, 

забирати майно. Неодноразово представники різних рангів старшинської 

адміністрації проводили в лівобережних і слобідських полках «слідства» з 

приводу правомірності переходів у підсусідництво й виходу з нього та 

виконання цією групою населення державних «служб» і повинностей214. 

Дедалі частіше поставали питання про «самовольные уходы» і розшуки 

«беглых» підсусідків військових товаришів, сотників, полкових писарів та 

ін.215. 

Таким чином, можна констатувати: на середину XVIII ст. 

найчисленнішими групами серед населення сіл, слобод і містечок стали 

приватні й монастирські посполиті. Причому, враховуючи той факт, що з 

кінця 20-х років монастирська велика земельна власність і шляхи її набуття 

почали обмежуватися центральними та місцевими органами влади, 

потенційні можливості духовенства у цьому аспекті неабияк зменшувалися. 

Помітно знизився відсоток дворів у рангових, магістратських, ратушних і 

вільних військових маєтностях. Фактично зникли такі проміжні групи 

сільської людності, як захребетники та городники. Проте,  на Слобожанщині 
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водночас формувалася нова суспільна категорія – однодвірці. Набули 

чіткішого юридичного визначення підсусідки та  бобилі. Помітне зростання 

найманої праці в народному господарстві свідчило про якісні базисні 

зрушення в соціальних відносинах і економіці українських  регіонів. 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ III. Структурні зміни в середовищі сільського населення 

(друга половина XVIII ст.) 

1. Новий період соціальної еволюції 

При характеристиці другої половини XVIII ст.,  у першу чергу слід 

зазначити: настав завершальний етап «феодалізації» суспільних відносин в 

українських регіонах, що, зокрема, проявилося і в закріпаченні селянства. 

Складність і неоднозначність цього процесу полягала в тому, що одночасно з 

ним дедалі виразніше формувалися основи укладу, який вже базувався на 

приватній власності на землю та засоби виробицтва. Супроводжувалося все 

це зміною у співвідношенні між підневільною та найманою працею, 

поглибленням станового розшарування і майнової нерівності в суспільстві, 

посиленням товаризації народного господарства. Тому переплетіння 

кріпосних  порядків, утвердження яких тоді завершувалося, з буржуазними 

тенденціями розвитку наклали своєрідний відбиток на подальшу долю  

безпосередніх виробників. 

Безпосередньо  про місце селян у суспільному поступі дають уяву деякі 

узагальнюючі дані та бодай побіжна характеристика основних рис 

тогочасного життя. Так, 1782 р. у Київському, Новгород-Сіверському й 

Чернігівському намісництвах загалом налічувалося  8271 населений пункт, у 

тому числі 33 міста, 89 містечок,  8149 сіл, слобід і хуторів з населениям 1144 

015 душ чоловічої статі (крім дворян). Причому найбільше сіл, слобід і 
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хуторів існувало в Київському намісництві (3857), а в Новгород-Сіверському 

та Чернігівському їх було приблизно порівну (трохи більше 2,1 тис.)216.  

У Слобідській Україні наприкінці XVIII ст. налічувалося 19 міст, понад 

1 тис сіл і слобід, 2,1 тис. хуторів, де загалом проживало близько 1 млн. 

чол.217 Отже, кількість сільських поселень на території обох регіонів була 

досить значною. Порівнявши щойно наведені дані по Слобожанщині з  

відповідними показниками у цьому ж регіоні наприкінці XVII ст. (232 міста й 

села з 250 тис. чол.), побачимо: фактично за 100 років людність тут кількісно 

зросла у 4 рази. На Лівобережжі лише з 30-х років по 1782-й р. жителів 

стало більше приблизно в 1,5 рази. При цьому дослідники зазначають у 

цілому однакові темпи середньорічного приросту як селянства, так і козацтва 

(до фактичного оформлення кріпацтва в 1783 р.)218. 

Більшість жителів були, зрозуміло, селянами. Так, за матеріалами 

ревізії 1763 – 1764 рр. у Гетьманщині  вони становили 58 % усього 

населення, козаки – близько 31 %, представники інших верств  – 11 %. Дані 

перепису 1782 р. свідчать, що це співвідношення помітно не змінилося 

(селяни – 59 %, козаки – 33 %, інші – 8 %). Відсоток «малоросійського» 

міщанства та купецтва в основному досягав 3%. Причому тут лише 2 % 

населення звільнялося від сплати податків. Слід зазначити, що загалом по 

Росії на той час (IV ревізія) приватні й державні селяни (без «вільних 

поселян» – 6 %) становили 88 %, а міщани й купці –  3 %219. 

У другій половині XVIII ст. тривав інтенсивний процес дальшого 

наступу на особисту свободу посполитих і рядових козаків, що дістав свій 

                                                           
 «Сокращенное особенное географическое описание» Київського намісництва 

1787 р. зафіксувало 1461 село і хутір // ЦДІА України. –  Ф. 193. –  Оп.2. – Спр.303. –  Арк. 

4; Описи Київського намісництва 70 – 80-х років XVIII ст.– К., 1989. – С. 283. 

 Згідно з «церковною відомістю» та даними ревізій, в Гетьманщині тоді 

проживало до 703 тис. душ чоловічої статі // Описание документов и дел, хранящихся в 

архиве Синода за 1740 год. – СПб., 1908. – С. 891–902; Махнова Г. П. Чисельність і склад 

українського населення Росії в 60-х рр. XVIII ст. // Укр. іст. журн., 1965. –№ 2. – с. 112. 
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вияв насамперед у прикріпленні їх до землі й обмеженні (пізніше – 

скасуванні) вільних переходів. При цьому дедалі частіше можновладці 

посилалися на юридичні норми Литовського Статуту. Зокрема, в 1752 р. 

генеральні старшини С.Кочубей, М.Скоропадський, А.Безбородко, 

М.Ханенко та деякі інші звернулися до гетьмана К. Розумовського з 

«донесенням», у якому просили відповідно до розділів 3, 9, 12 

«малороссійским правам книги Статута» заборонити «владелческим  

н[аслед]ственним по отцам і матерям подданним і вислуженним или 

положенним и яким колвек образом нажитим... отходити от своих владелцов 

к другим на житте, і таких бегающих возвращать в прежнее владение   

узаконено»220.  

А коли б хто переховував біглих селян, то таких вони вимагали 

штрафувати. Тут, мабуть, варто навести й мотивацію такого прохання 

старшини, бо вона, по-перше, виражала офіційну позицію гетьманського 

правління, а по-друге, була досить типовою для подібного роду випадків 

(втеч приватних селян). «А ныне в Малой России многіе, – зазначалося  в 

документі, – виступя, і упривилеованних прав, і разних владеній посполитіе 

подданіе владелческіе бегают с мест своих с женами, детми і пожитками, а 

другіе владелци такових чужого владения подданних принимают к себе в 

подданство в отменнім права, да теж бегающие с места на место посполітіе, 

не имея нигде постоянного и твердого жилля ж, точию от надлежащих 

владелцам повинностей, но і от податей народних і всяких е.и.в. должностей 

прочь отбивают, а протчіи обиватели, на своих местах оставшиесь, і за тех 

беглецов несут все с крайнею тяжестию, также те ж шатаючиесь переходци, 

беглеци, сискуя способи такими побегами приблежением к заграницам, 

бегают тайно і в чужие государства, как-то: в Полскую і Тур[ецкую] [б]лизкіе 

і пограничніе области с убитком народного состояния, а особливо і внутрь 

Россіи [в] разние места бегают же, как-то: в слободскіе полки і 

новонаселяючиеся в Великой Россіи слободи, притом і на земле запорожских 
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козаков, где они, запорожскіе козаки, населяли і селят малороссійскими 

людми слободи немалим числом дворов, і от такова побегу и нетвердого 

життя в Малой Россіи обивателей в городах, селах і деревнях 

малороссийского народа великое умаление произійшло, і от времени до 

времени более происходит»221. 

Як бачимо, джерело в черговий раз зафіксувало: 1) масовість переходів 

чи втеч селян на Лівобережжі в середині століття; 2) основні напрямки їх 

міграції: Правобережжя, Слобожанщина, південь України, центральні райони 

Росії; 3) негативний вплив міграційних процесів на розвиток місцевого 

господарства. До речі, останній аспект донедавна, як правило, випадав з поля 

зору сучасних дослідників і подавався в їх працях головним чином у 

позитивному плані – під кутом зору активізації класової боротьби й 

загострення соціальних антагонізмів. 

Як конкретно й коли відповів гетьман К. Розумовський на «донесення» 

представників панівної верхівки, невідомо. Однак пізніше,  22 квітня 1760 р.,  

він видав спеціальний універсал, у якому чітко простежувався вплив 

вищенаведеного документа. Гетьман, зокрема, наказав, щоб посполиті, 

переходячи з однієї маєтності в іншу, не забирали з собою майна, нажитого 

на землі «свого» власника. «Чужим» господарям заборонялося приймати до 

себе таких селян під загрозою сплати значного штрафу. Змінювати місце 

проживання їм дозволялось лише за письмової згоди державця, в залежності 

якого вони перед тим перебували. Щоправда, в універсалі передбачалося 

право посполитих при «упертості» чи небажанні можновладців видавати 

відповідні письмові дозволи звертатися за ними в місцеві органи влади222. 

Того ж таки року Розумовський видав ще один «ордер» про заборону 

переходів селян з Гетьманщини в Нову Сербію та повернення тих, що втекли, 

на попереднє місце проживання. 

Тенденція до обмеження особистої незалежності безпосередніх 

виробників простежувалась і в діях царського уряду Росії, які мали 

безпосередній вилив на соціальну політику в межах  українських регіонів. 
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Так, у 60-і роки були законодавчо закріплені права великих землевласників 

відправляти залежних селян «за предерзости» (без суду і слідства) на 

каторжні роботи  та  на поселення  у Сибір, віддавати їх на власний розсуд і в 

будь-який час у рекрути223. Посполитим же під загрозою суворої кари 

заборонялося скаржитись на поміщиків224. Приблизно тоді ж вищі органи 

влади відпрацьовували заходи, які б з метою недопущення втрат робочої 

сили у володіннях землевласників регламентували селянські відходи на 

заробітки та промисли225. 

1764 р., остаточно ліквідувавши інститут гетьманства в Україні, 

Катерина II передала новопризначеному генерал-губернаторові П. О. 

Румянцеву секретну інструкцію щодо управління краєм. В ній, між іншим, 

пропонувалося всіма «удобовозможными способами» припинити переходи 

селян, розмежувати функції «перепутанаго и перемешаннаго там правления 

воинского с гражданским», пильно наглядати за економікою та сприяти 

збільшенню податків з населення. Для успішного виконання всіх тих завдань 

генерал-губернаторові радилося «искусно изворачиваться» та «иметь и 

волчьи зубы, и лисий хвост». Проте оцінювати інструкцію однозначно 

негативно, як це робилося в радянській історіографії, було б, на наш погляд, 

неправильно. Адже в ній існували й пункти про обмеження безборонного 

розкрадання казенних прибутків і земель (п.5); перевищення вивозу товарів 

над їх ввозом; заміну «грошової» торгівлі з Туреччиною сіллю натуральним 

обміном (п. 6); збереження лісів (п. 9); поліпшення та розширення водних 

шляхів (п. 11) тощо226. І хоч головним чином усі ці заходи планувалося 

                                                           
 Формальним приводом (окрім політичної причини) до цього послужила подача К. Г. 

Розумовським від «імені» українського «шляхетства» безпосередньо імператриці 

«прошенія» про успадкування гетьманського титулу в його роду. Цей вчинок страшенно 

налякав Катерину II,  а тому вона примусила брата колишнього фаворита Єлизавети 

Петрівни взагалі відмовитися від гетьманського «уряду». 

 
 Тут, очевидно, йдеться про збереження валюти. 
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здійснювати не стільки задля корінного населення, скільки в 

загальноімперських й фіскальних інтересах, вони певною мірою мали 

позитивно вплинути на розвиток господарства України. 

В цілому ж, наголосимо на цьому ще раз, у ставленні Катерини II до 

суспільно-політичного устрою України знаходила свій яскраво виражений  

прояв її великодержавна, колоніальна політика, спрямована на поступову і, 

слід додати, обережну русифікацію корінного населення. Вона хотіла, щоб 

місцеві жителі «обрусіли і перестали б дивитися, неначе вовки в ліс». 

Скасовуючи ж уряд гетьманства, Катерина II хотіла одного: щоб і пов'язані з 

ним часи, і сама назва «гетьман» зникли назавжди227. Обурюючись діями 

імператриці,  син останнього гетьмана – сенатор О. К. Розумовський (1748–

1822 рр.) у цілому також був прихильником русифікації національних 

«окраїн» Російської держави. 

1772 р. вже Малоросійська колегія в указі Переяславській полковій 

канцелярії знову порушила питання про вжиття заходів проти втеч селян з 

Лівобережжя на територію Запорозької Січі й Новоросії. Конкретно урядовці 

з Малоросійської колегії вимагали: «...Чтоб никто отнюдь как с посполитого 

народа, так и ис козаков (!) в отменость висшеписаних указов побегов не 

чинили. Для чего от полковой канцеляріи, зделав везде по заставам строгое 

повеленіе, чтоб такових бегающих отнюдь пропускаемо не било и наблюдать 

того накрепко самим полковим канцеляриям, сотеним правленіям обще с 

учреждении нине от полкових канцелярій и от предводителей особими 

смотрителми, опасаясь, ежели впредь коллегіи дойдет о пропуске где-либо на 

заставах такових бегающих, самим присудствующим и смотрителям ответа и 

тяжчайшова штрафа, и ежели где увидано будет о побеги из жителей 

здешних к поселенію куда-либо без отпусков и паспортов, за такими тотчас 

посилать команди для забратія их под караул и представленія в полковіе 

канцеляріи, в коих оних допрашивать, куда они и по чиему подговору 

уходить намерени били и представляя о том к резолюціи коллегіи, а между 

тем, семейство их [с] скотом и имуществом отдавать на прежніе жилища, а 



 73 

самих ходыев и виновнейших к тому побегу держать под караулом до 

воспоследованіи от коллегіи по представленій об них резолюцій»228. 

Як бачимо, процитований документ дуже важливий для  розуміння 

всієї системи заборони переходів і переслідувань за них не тільки збіглих 

селян і козаків, а й тих, хто агітував їх так чинити. 

1775 р. царський уряд видав новий указ, який стосувався як біглих у 

цілому, так і конкретних груп державних посполитих. «Всем вообще беглым, 

– наголошувалось у ньому, – как государственным, или дворцовым, или 

экономическим, или приписным к заводам крестьянам и из городов всякого 

званія людям, кои отлучились самовольно из своих мест, или жилищ, 

объявляем всемилостивейшее прощеніе, лишь бы только явились к тем 

местам, или селеніям, куда каждый принадлежит, в теченіи 1775 и 

будущаго 1776 года»229. 

Отже, незважаючи на всі раніше прийняті постанови про заборону (чи 

обмеження) переходів, біглих посполитих ще раз «всемилостивейше» 

прощали і прагнули «напоумити» протягом двох років повернутися на 

попередні місця проживання, тобто в маєтки своїх землевласників. Це були 

фактично останні реверанси «освіченої» імператриці в бік підлеглого 

простого люду: наближався 1783-й рік – рік остаточної заборони переходів 

селян з місця на місце та юридичного оформлення кріпосного права на 

Лівобережжі й Слобожанщині. Одночасно з цим указом від 3 травня 

Катерина II законодавчо – «одним розчерком пера» – затвердила поділ усього 

українського населення на стани, причому в тому вигляді, що його 

зафіксувала проведена перед цим ревізія 1782 р. 

А ще через деякий час, указом від 21 квітня 1785 р., на українську 

старшину поширилася чинність «Грамоты на права, вольности и 

преимущества благородного российского дворянства»230. Міські жителі 

також ставилися в більш привілейоване становище, ніж сільські (головним 

чином це стосувалося патриціату й частково міщанства). Згідно з 

«Грамотою на права и выгоды городам Российской империи» (21 квітня 1785 
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р.), за жителями міст закріплювалися й охоронялися законом 

«собственность и владение, что кому по справедливости и законно 

принадлежит, как движимое, так и недвижимое». Селяни такого права вже 

не мали. 

Однією з характерних рис соціально-економічного розвитку 

Лівобережної й Слобідської України стала поступова заміна натуральних 

податків грошовими, причому помітною була тенденція до швидкого 

зростання останніх на користь скарбниці. Так, ще до 1765 р. не існувало чітко 

регламентованого державного податку. Він стягувався як натурою, так і 

грішми, то збільшуючись, то зменшуючись (відповідно до умов і 

господарських можливостей самих посполитих). 1765 р. було запроваджено 

так званий рубльовий оклад, якому підлягали всі двори селян, міщан, козаків-

підпомічників, а також підсусідки. За указом же 1783 р. обкладалося вже 

все посполите населення чоловічої статі та рядове козацтво: міщани 

платили по 70 коп., казені, замість робіт, і монастирські — по 1 крб. на рік, а 

козаки «на содержаніе военной их службы, вместо прежних 

неуравнительных поборов, зависивших от воли начальства», – по 1 крб. 20 

коп. «...В помещичьих деревнях, – зазначалося далі в указі, – подробную 

разкладку установленных с крестьян их податей оставить на распоряженіе 

помещиков по лучшему их хозяйственному усмотренію»231. 

Результати такої, з дозволу сказати, реформи перевершили всі 

сподівання царських сановників: лише з населення Лівобережної України 

державна скарбниця замість попередніх 393,4 тис. крб. після 1783 р. почала 

збирати 1 млн. 195 тис. крб. на рік232. 

З 1797 р. відповідно до урядового розпорядження у межах 

реорганізованих Київського, Новгород-Сіверського, Чернігівського та 

Харківського намісництв загальнодержавний податок хлібом також замінявся 

на грошовий233. 

Такими були найголовніші тенденції соціального розвитку тогочасного 

суспільства на території українських регіонів. Певні зміни сталися і в 
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становищі кожної окремої групи селян. Розглянемо їх конкретніше. 

 

2. Кріпосні посполиті й джерела їх поповнення 

У другій половині XVIII ст. кількість осіб, що перебували в 

приватному володінні, помітно зросла. За даними ревізії 1782 р., тільки в 

Київському намісництві налічувалося близько 151 тис. «поміщицьких» селян 

чоловічої статі, у Чернігівському — 293 тис.234 Згідно з матеріалами V ревізії 

(1795 р.) таких у межах майбутніх Чернігівської та Полтавської губерній 

мешкало відповідно 249 тис. і 287 тис. осіб (або 52 % і 44 % всіх селян)235. На 

Слобожанщині їх кількість збільшилася з 115 тис. у 1773 р. до 179 тис. у 1791 

р., що становило відповідно 36 % і 44 % від загальної чисельності населення 

регіону236. В 1795 р. на території Харківської губернії мешкало вже 188,4 тис. 

таких селян чол. статі237. 

Це пояснювалося кількома причинами. Насамперед зростання даної 

категорії поселян відбувалося за рахунок природного приросту, котрий на 

Лівобережжі й Слобожанщині був досить високим, бо в цілому перевищував 

середньорічні показники по Російській імперії. Щоправда, запровадження  

тут кріпосного права  негативно позначилося на демографічній ситуації. 

Законодавчий акт царського уряду від 3 травня 1783 р. викликав великі 

міграції корінних жителів на сусідні родючі землі Війська Донського та 

Новоросії, а також частково в межі Астраханської, Воронезької, 

Оренбурзької й Казанської губерній. Так, за даними ревізії 1761 р. в Області 

Війська Донського проживало трохи більше 20 тис. душ чол.  статі 

українського походження, у 1782 р. – близько 27 тис., а в 1795 р. – вже 58,5 

тис. душ чол. статі238.  

Освоюючи нові землі, українські селяни поширювали свої рідну мову, 

побут і звичаї. Навіть на сучасному етапі етнічного розвитку – після багатьох 

                                                           
 Тобто фактично на території Малоросійської губернії, яку в 1802 р. було поділено 

на Чернігівську та Полтавську губернії. 
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десятиріч панування тут русифікаторських процесів – значна частина 

населення колишньої Новоросії, що нині закономірно входить до складу 

нашої держави, говорить українською мовою (її східноукраїнським 

діалектом). 

Та головним джерелом поповнення категорії приватних (а пізніше – 

кріпосних) селян у другій половині XVIII ст. стали представники інших 

соціальних груп чи станів. На кінець століття земельні фонди з вільними 

військовими, ранговими, ратушними чи магістратськими посполитими 

практично вичерпалися. Тому широкого розмаху набрало закріпачення 

козацтва, як особливо вигідного об'єкта для експлуатації (наявність певної 

кількості землі й на ній власної оселі, особистого реманенту та робочої 

худоби тощо). В цьому процесі чітко простежувався подальший розподіл 

безпосередніх виробників між землевласниками. 

Ось деякі конкретні приклади, що розкривають різні способи 

поступового закріпачення посполитих і рядових козаків. Жителі с. 

Ступаківки (Іваницька сотня, Прилуцький полк) у 1767 р. скаржилися 

П.О.Румянцеву, що їхній сотник Ф.Свирський, який був одночасно й 

земським суддею, не мав раніше в сотні ніяких ні земель, ні угідь, але згодом 

почав силоміць скуповувати в ній найкращі млини, сіножаті, орні поля, гаї та 

лісні ділянки. При цьому багатьох козаків він «верстав» у підданих. 

Скупивши велику кількість козачих «грунтів» і нібито «задовольнившись», 

Свирський дозволив і своєму тестю – колишньому сотнику І. Романовичу – 

набувати землі у Ступаківці. Той також силою скуповував у селі млини, 

житлові будинки, різні угіддя, а козаків обертав у підданство. При цьому сам 

процес купівлі-продажу був досить своєрідним: Романович кидав будь-якому 

з господарів гроші, після чого відбирав у нього і привласнював усе, що 

тільки хотів. Жителі села протягом кількох років скаржилися на сваволю 

старшин у Прилуцьку полкову канцелярію, Генеральний і земський суди, 

однак захисту й порятунку так і не дочекалися239. 

1782 р. Палата цивільного суду розглядала «доношеніе» козака В. 
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Сердюка про «насильное его взятіе» військовим товаришем Красовським у 

свій дім та утримання «под караулом и принуждение быть его подданным» 

(Чернігівське намісництво)240. 

Козачка с.Семиполки (Київське намісництво) Ганна Городниченко 

скаржилася в суд з приводу того, що її чоловіка Павла, який більше десяти 

років «в разных мастеров обучался котлярского и сапожнического ремесла», 

поміщик В. Дараган самочинно, без його відома, записав ще по ревізії 1764 р. 

у підсусідки і примушував до виконання різних робіт. Коли ж П. 

Городниченко відмовився відбувати «послушенство», почав шукати 

«правду» в урядових установах і хотів переписатися до міщанства, 

Дараганові «люди» схопили козака, «бой и увечье» учинили і «скованого в 

железах» доставили в панський будинок. Там над ним знущалися й близько 

одинадцяти тижнів примушували виконувати всілякі «чорні» роботи. Коли ж 

нарешті суд зайнявся цією справою й чиновники прийшли до поміщика, 

козак був «уже так умучен, что только чути» живим залишався241. 

Засідателі земського суду при Київському намісницькому правлінні 

Купчинський, Комарецький, Хоменко, Яновський та деякі інші без жодного 

«следствия» відбирали земельні ділянки у козаків містечка Бориспіль, сіл 

Бобриця, Іванків, Калита, продавали їх великим землевласникам, а особисто 

вільних людей перетворювали фактично на кріпаків. Тільки в Іванкові вони 

«выбросили с ревізійних сказок» до двадцяти козацьких сімей, оформивши їх 

як підданих різних осіб. Купчинський дійшов до того, що власноручно бив 

«публично» батогами тих козаків у с.Калита, котрі не погоджувалися йти в 

підданство до канцеляриста земського суду Й. Лубенка (1783 р.)242. 

Заслуговує на увагу й «прошеніе» закріпачених козаків Стародубського 

полку на ім'я «малоросійського» губернатора Я. Л. Бакуринського, що являє 

собою типовий зразок тогочасних документів такого роду (1797 р.). «Предки 

наши прадеды, деды и отцы, – писали «прохачі», – были бывшего 

малороссійського полку сотни Первой полковой козацки жители повета 

Стародубскаго сел Меженик, Лучкович и деревень Невтруев и Гарисловли, 
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владея собственными своими землями, и по козачьему их состоянию 

служили наряду с протчими того полку козаками, а по них быв потомки их 

состояли в том же звании, козачо служили и все повинности по званію 

своему отбували до открытыя в Малой Россії губерній… Ныне же будучи 

утесняемы правленіем незаконным в поданство помещицею генеральшею 

Софією Петровною Волькевичевною-Будлянскою в прописанных селеніях і 

деревнях владеніе свое имеющею … будучи приневоляеми к работизнам и 

повинностям крестьянским, не свойственным козачьему званию; и по 

крайнему нашему изнеможению к услугам оной помещицы, а затем и 

происходившим угрозам на нас, жаловались мы бывшего Новгород-

Северского наместничества губернатору Жарману о неправильном нас 

притесненіи и притязаній оною Будлянскою к отбуванію ей крестьянских 

повинностей...»243.  Далі козаки послалися на укази 1723-го, 1738-го, 1740-го 

років, які певною мірою захищали козацькі права на землю й станові 

привілеї, а також навели уривок з «рескрипту» від 26 жовтня 1781 р. 

Катерини II, де «представлена свобода козакам записываться только в 

купечество и мещанство по городам, а не в крестьянство помещичье...». За 

цю скаргу на свою поміщицю кілька «главнейших зачинщиков» були «взяты 

под стражу для допросов»244. 

Схожий  процес «переведення» козаків і посполитих на статус кріпаків 

відбувався й на Слобожанщині. Тут, як і на Лівобережжі, він 

супроводжувався фізичними знущаннями над ними землевласників. Про це, 

зокрема, свідчать розповіді очевидців про звірства слобідських поміщиків 

Картухіних, які безсовісно грабували поселян, глумилися над ними (80 – 90-і 

роки XVIII ст.). Нерідко, бувало, б'ють людину, згадували селяни, а тоді ще й 

розсолом або горілкою поливають доти, доки вона не втрачала свідомість. 

Далі все повторювалося спочатку. Часто-густо катований, не витримавши 

таких мук, помирав. М.А.Картухіна свою прислугу, коли була нею 

                                                           
 Мається на увазі Малоросійське губернське правління. 
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невдоволена, колола голкою або виделкою під нігті245. 

Одним з поширених засобів збільшення кількості кріпосних селян 

стала їх безпосередня  скупівля. Так, 1795 р. у Пирятинському повіті 

полковий осавул І. Христин «переуступив» власного селянина дворянину,  

сотенному отаману С. Видушу, а той, у свою чергу, – «господину» секунд-

майору С.Савицькому246. Кріпака В.Симонова за 90 крб. дворянин 

Ф.Т.Савицький, житель с. Щабалтасівка (Новгород-Сіверське намісництво), 

продав військовому товаришу В.Ю.Романовському «во вечное и 

потомственное владение» (1795 р.)247. Землевласниця М.О.Янова в 1799 р. за 

200 крб. «золотою россійскою монетою» продала свого посполитого тому ж 

таки С.Савицькому248. Така купівля-продаж нерідко призводила до 

зосередження в руках деяких поміщиків значної кількості прикріплених до 

землі безпосередніх виробників. 

Як правило, поміщик, лише за одним своїм бажанням, міг відібрати у 

свого кріпака землю, а за його працю платив продуктами або часткою 

врожаю. Козацьку землю можновладці головним чином привласнювали тоді, 

коли їх господарі несвоєчасно сплачували борги, при переході козака до 

станів посполитих чи в разі набуття ним ділянки прикріпленого до землі 

посполитого. Як свідчать джерела того часу, практикувалася скупівля 

«дідичами» за безцінь орних спадкових земель у збіднілого козацтва, що вже 

не мало ніякої змоги обробляти їх через відсутність і власного реманенту, і 

тяглової сили. Втративши особисте господарство, посполиті чи козаки 

змушені були поповнювати контингенти поміщицьких дворових «слуг» і 

найманих працівників. 

Щоб використовувати підневільну працю якомога інтенсивніше, 

землевласники вдавалися до різних заходів. Найпоширенішим серед них 

стало збільшення днів відробіткової ренти. Дослідження вітчизняних 

істориків переконують у тому, що в середині XVIII ст.  на території 

Лівобережної й Слобідської України  вона в середньому становила два-три 

дні на тиждень, а наприкінці століття панщина в більшості сіл досягала вже 
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4—5 днів на тиждень (у деяких районах навіть більше). Додатковий день, 

крім терміну, встановленого власником землі, піддані відробляли в рахунок 

того, що той сплачував за них державний податок249. 

В означений період вже категорично заборонялося залежним 

посполитим вступати в козацькі полки. Якщо раніше одруження залежної 

особи  на козачці нерідко звільняло чоловіка від «общенародных 

повинностей», то тепер, відповідно до розпоряджень старшинської 

адміністрації, такий шлюб не тільки не полегшував  становища останнього, а, 

навпаки, – зобов'язував відбувати «послушенство» і дружину-козачку та її 

дітей. Взаємні суперечки, що виникали між кріпаком і його поміщиком, 

вирішувалися головним чином самим землевласником, який  на свій розсуд  

міг покарати свого підданого (виняток становили тільки кримінальні 

злочини, що розглядалися в державних установах).  

Вивчаючи селянське питання в Росії XVIII – першої половини XIX ст., 

відомий історик ліберально-народницького напряму В.І.Семевський 

гранично чітко визначив основні риси статусу кріпосного стосовно 

поміщика. Зокрема, він писав: «У пору найвищого розвитку цього 

«кріпосного стану» у другій половині XVIII століття, за царювання 

імператриці Катерини II, воно характеризується такими рисами: кріпосні 

люди зобов'язані були беззаперечно коритися своєму власнику в усьому, що 

не суперечить загальним державним законам; вони не мали права самовільно 

переходити від одного власника до іншого чи вступати в інший стан, а також 

і переселятися на інші землі без волі поміщика;  вони не могли брати шлюб з 

ким би то не було без дозволу власника (однак останній за законом не міг 

силувати їх до шлюбу). Власник міг накладати на людей всілякі роботи, 

стягувати оброк і вимагати виконання особистих повинностей з тим тільки, 

                                                           
 Отже, на практиці реалізовувались окремі пункти законодавчо несанкціонованих «Прав, 

по которым судится малороссийский народ». 
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щоб вони не терпіли через це розорення, поміщик міг переводити селян 

своїх у двір чи дворових людей на ріллю»250. 

Схоже відбувалося і в багатьох регіонах України. Певне уявлення про 

життя залежних безпосередніх виробників у маєтках державців дають, 

зокрема, деякі матеріали з архіву родини Ґалаґанів. Їй у 1787–1788 рр. 

належало «господарское владение» — Покорська економія, до якого входило 

кілька сіл у Козелецькому і Прилуцькому повітах, у тому числі Рудківка (364 

душі чол. статі), Сухинки (33 душі) і Хомівки (11 душ). З кріпосних селян 

двічі на рік збирали подушний податок (по 3 і 3,5 коп.). Здійснював 

грошовий збір, причому «без всякого милосердія», «надежный человек»251. 

На вимогу поміщиків посполиті давали їм трьох коней («а болше в поданих 

лошадей вибрать нечего»), ловили рибу («без всяких отговорок»), 

виготовляли вози, колеса, «виставляли» погоничів, виготовляли фарби252. 

Крім того, вони сплачували натуральний податок (зокрема, господиня 

«покорского дома» К.Галаганова наказувала на свята їй «от всякой хати по 

двоє яйц», борошна «прислать немедленно») і забезпечували переїзди через 

їх села різного рангу сановників. За весілля потрібно було платити окремо. 

Деякі з підданих замість безпосереднього виконання тих чи інших 

повинностей віддавали гроші. Наприклад, П.Лісовець платив на «погонця, 

фуру, вола», пошту і навіть на випадок переїзду великого князя Павла 

Петровича (загалом понад 1 крб.). Збирали з селян також «для розводу пчел 

пней десять». І все це вимагалося робити «немедля», «самоскорейше»253. 

Тому становище основної маси безпосередніх виробників Покорської 

економії було жалюгідним. «Пильщики и другие работники, – зазначається в 

документі, – работать не хотят потому, что в оних хлеба не имеется... 

Наскучает безпрестано отданой в ткацкое ремесло Микита Омельченко, что 

сапоги вовсе подрались...»254. 

Зубожіння кріпаків стало у другій половині XVIII ст. досить 

                                                           
 Що порушувалося повсюдно. 
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поширеним і масовим явищем. Щоправда, і в їх середовищі існувала майнова 

нерівність та відбувалося розшарування. Конкретний приклад знову ж таки 

можна навести з життя галаганівських селян. Так, Яків Лесик, який 

наприкінці століття був «подданим госпожи» К. Галаганової (Пісківський 

маєток), зумів не лише розбагатіти, а й з відома поміщиці скупити багато 

землі та різних угідь у таких же підданих, як і сам255. Надалі членам родини 

Лесиків посміхнулася доля: їм випала рідкісна можливість відкупитися від 

Ґалаґанів і в 1832 р. стати «вільновідпущеними»256. Однак такого роду 

випадки були поодинокими і в цілому не могли вплинути на загальний 

соціальний статус кріпосних селян у досліджуваний період. 

Не полегшив становища прикріплених до землі посполитих і царський 

указ від 5 квітня 1797 р. Хоч у ньому офіційно й проголошувалося 

обмеження панщини трьома днями на тиждень, всі натуральні та грошові 

збори з податного населення залишалися без змін. Конкретно в указі йшлося 

про те, щоб «никто и ни под каким видом не дерзал в воскресные дни 

принуждать крестьян к работам...», а «остающиеся в неделе шесть дней, по 

равному числу оных вообще разделяемые, как для крестьян собственно, так и 

для работ их в пользу помещиков... достаточны будут»257. Однак великі 

землевласники цього розпорядження всерйоз не сприймали і практично 

ніколи не виконували. Сучасники розглядали його швидше не як наказ, 

обов'язковий для виконання, а як «добрый совет»258. О. М. Радищев, 

наприклад, так оцінив суть підписаного Павлом І документа: «Ныне только 

запрещено работать по воскресеньям и советом сказано (підкреслено нами. – 

О. Г.), что довольно трех дней на господскую работу; но на нынешнее время 

законоположение сие не велико будет иметь действие, ибо состояние ни 

землевладельца, ни дворового не определено»259. І після виходу згаданого 

указу в Лівобережній і Слобідській Україні повсюдно застосовувалася 4–5-

денна, а часом (наприклад, у жнива) й щоденна панщина. 

 Юридичне оформлення тут кріпосного права  свідчило про те, що 

еволюція цілісної системи певних суспільних відносин досягла свого апогею. 
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Цей процес фігурально можна порівняти з людиною, яка дуже довго 

видирається на високу й круту гору, а потім стрімголов котиться вниз. 

Підневільна праця кріпаків, поряд з працею державних селян, поступово 

вийшла на перше місце (коли не в якісному, то принаймні у кількісному 

відношенні) за своїм значенням для розвитку народного господарства. Однак 

своєрідність історичного моменту полягала не тільки в цьому, а й у тому, що 

одночасно відбувався активний розклад поміщицької системи експлуатації. 

Він зумовив зникнення окремих соціальних груп населення, які існували 

протягом багатьох десятиліть, а то й століть. 

 

3. Секуляризація монастирських маєтків. Державні селяни: 

структурні зміни 

У третій чверті XVIII ст. статус селян, які перебували у підданстві 

духовних зверхників, мало чим відрізнявся від становища кріпаків. В обох 

випадках наявні практично одні й ті ж самі форми залежності, схожі види 

повинностей, фіксована майнова нерівність. Однаковими були й джерела 

поповнення кожної з цих груп посполитих. Щоправда, окремі дослідники, 

наприклад, В. М. Мордвінцев, зауважують, що в монастирських селах того 

періоду грошова рента не мала значного поширення260. Коли б це справді 

було так, то в згаданому факті можна вбачати певний дисонанс із загальною 

тенденцією до втягування господарств великих землевласників та їх 

посполитих у товарно-грошові відносини, що, на наш погляд, суперечило 

дійсному стану справ у більшості монастирських володінь як Лівобережжя, 

так і Слобожанщини. Тодішній соціально-економічний розвиток вимагав 

зовсім не таких умов експлуатації безпосередніх виробників. Та й названий 

автор в іншому місці своєї праці прагне довести: монастирі у XVIII ст. були 

втягнуті в торговельні зв'язки і власне господарство повністю 

підпорядковували потребам ринку. (Отже, необхідність мати наявні гроші 

повинна перманентно зростати!). Виняток він, зокрема, зробив для Києво-

Печерської лаври, селяни якої мали нібито слабкий зв'язок з ринком, а тому 
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"змушені були перейти з грошової ренти (за яку вони, як пише В. М. 

Мордвінцев, «боролися» протягом 50–60-х років) на відробіткову261. Останні 

твердження  виглядають непереконливо. 

Характеризуючи становище монастирських селян у другій половині 

XVIII ст., здавалося б, логічно припустити, що в часи, коли кріпацтво в 

Україні набрало найгрубіших форм і проявів, їхнє життя було дещо кращим 

порівняно з приватними посполитами. Гарантом цього мало б стати 

благочестя «святих отців», які завжди проповідували необхідність 

дотримання божих заповідей та інших праведних канонів. Проте дійсність 

засвідчила інше – жорстоку експлуатацію найбідніших верств населення 

монастирями, сваволю й розбещеність окремих представників духовенства. І 

якщо  ще можна сперечатися про ступінь поширеності такого явища, як 

купівля-продаж монастирями людей, то «верстання» їх у піддані – типова 

риса «діяльності» можновладців від релігії. 

На підтвердження цього можна навести безліч прикладів по кожному з  

українських регіонів.  Так, 24 козаки – жителі містечка Бровари – у скарзі до 

Генерального військового суду писали про спроби київського Троїцького 

Больницького монастиря, підтримані Київським правлінням, закріпачити їх: 

«Почему того монастира люде с опеределенными от сотенного Киевского 

правления, находя ґвалтовно на наши доми, в некоторых, ограбыв, 

позабырали пожитки, а других, притесняя насильно, привлекали к 

порабощению монастиря, стремясь сколь возможним образом привесть нас 

всех в крайнешое разорение» (1776 р.)262. 

«Ненадлежаще привлекала... в подданичество» козаків Кропивнянської 

сотні й Києво-Печерська лавра (1784 р.)263. Її духовні керівники вимагали від 

свого управителя в Кропивнянському маєтку неслухняних підданих 

«наказывать цепью, колодкою, тюрьмою и посажением на хлеб-воду». При 

цьому йому соромливо «не рекомендувалося» карати селян власноручно, а 

радилося натомість перекласти виконання цього не зовсім почесного 

обов'язку на війта чи «десятського»264. 
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Часто-густо духовенство корисливо позирало й на чужих кріпаків, 

примушувало їх додатково працювати чи давати гроші ще й на свою користь. 

Наприклад, у скарзі підданих графа К. Г. Розумовського (1785 р.) на 

священика із с.Оржиця Шеневського зазначалося, що той робив різні 

«здирства» при вінчанні, «соблазни темные», збирав «излишние деньги» – 

«роковщину», користувався «владелческими землями и всеми угодиями», 

пив і злословив, а літургії в неділю не служив. Коли ж почалося 

розслідування всього, що накоїв Шеневський, то він «неведомо куда 

отъехал»265. Зазначимо й таке: А.Г.Слюсарський, досліджуючи аспекти про 

кількість кріпосних у руках духовенства, дійшов висновку, що в середині 

XVIII ст. більш як 200 чол. перебували в безпосередній залежності 40 попів 

Харкова, Ольшан, Липець, Данилівки, Одринки, Мерефи, Островерхівки, 

Пересічної, Золочева, Валок, Перекопа, Водолаг і Мерчика. На його думку, 

на Слобожанщині особи духовного звання мали власних кріпаків у містах, 

містечках і селах266. 

У XVIII ст. в Україні, як і в Російській імперії  в цілому, відбувався 

процес секуляризації монастирських маєтків, тобто перетворення їх на 

світські, державні. У центральних районах Росії він проходив дещо раніше – 

в основному в першій чверті століття. Щоправда, в 1744 р. церкві тут землі 

на деякий час (до 1762 р.) було повернуто знову з обов'язковою умовою 

виконання посполитими всіх державних повинностей267. 

На Лівобережжі й Слобожанщині секуляризація припала на останню 

чверть століття. У 1782 р, за нашими підрахунками, лише в Київському 

намісництві у монастирів налічувалося 41578 ревізьких душ чол.  статі268. 

Тоді ж у Чернігівському намісництві їх у монастирському володінні було 

19040 душ269. Напередодні секуляризації, тобто в 1786 р., за 60 

                                                           

 У документі, на який ми посилаємося, підрахунки зроблені неправильно, а 

тому названо кількість монастирських посполитих «во всей Кіевской 

губернії» – 41969.– НБУВ.–  ІР. – Ф. 2. –№ 3884.–  Арк. 7. 
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лівобережними монастирями значилося 422,6 тис. посполитих270. 

При цьому розподіл між ними підданих був нерівномірним. Так, 18 

монастирів мали до 50 дворів залежних селян і міщан, 24 – від 50 до 400,   11 

— від 400 до 2 тис.  і лише 1 монастир (Києво-Печерська лавра) володів 

майже 5 тис. дворів залежних від нього безпосередних виробників271. Значно 

менше підданих у 80-х роках було в розпорядженні слобідських монастирів – 

тільки близько 15 тис.  ревізьких душ.  З-поміж інших виділявся 

Святогірський монастир, який володів 2700 дес. землі й близько 2 тис. душ 

селян. 

Секуляризація офіційно позбавила монастирі всіх маєтків з усіма 

посполитими в них. А підданих було перетворено на економічних селян, що 

безпосередньо підпорядковувалися спеціальній державній установі – Колегії 

економії (звідси й назва цієї категорії людності). Крім загальнодержавних 

податків, вони ще мали додатково сплачувати оброк. Певну частину 

економічних селян царський уряд усе ж надав церкві – на правах 

«архієрейських і монастирських служителів». Та на практиці останні 

продовжували залишатися підданими монастирів і виконували на них 

панщину, яка вже на кінець 60-х років XVIII ст. досягала 5–6 днів на 

тиждень272. 

Так, згідно з царським указом від 10 квітня 1786 р. у Київському, 

Чернігівському і Новгород-Сіверському намісництвах передбачалося 

відібрати всі села, землі та угіддя, що рахувалися за «архірейськими 

домами», Києво-Печерською лаврою «и протчими монастирями», й передати 

їх у підпорядкування відомства «директорів домоводства». Другий параграф 

указу передбачав надалі збирати із селян, які мешкали в цих маєтностях, по 7 

коп. державного податку (замість «употребленія их в работе»), по 1 крб. 

«оброчных» і 2 коп. «накладных» на рік з кожної душі чол.  статі273. 

Секуляризація помітно змінила структуру селянського населення, 

підірвала економічний базис монастирського господарства, зробила церкву 

слухняним знаряддям у руках самодержавства та поміщиків. За рахунок 
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маєтків, що належали монастирям, значно розширилася державна земельна 

власність. 

Еволюція суспільних відносин на Лівобережжі та Слобожанщині 

призвела до того, що на кінець століття із соціальної структури селянства 

зовсім зникли рангові посполиті. Про темпи цього процесу можуть свідчити 

такі дані: на 1764 р. кількість рангових маєтностей скоротилася до 116, а 

дворів у них – до 2791; у 1773 р. рангових дворів налічувалося вже не більше 

1 тис.274.  Відповідно зменшувалася й ця категорія  населення. Згадуваним 

уже царським указом від 3 травня 1783 р. рештки її було перетворено на 

державних селян або поміщицьких кріпаків. 

Приблизно така ж доля спіткала й магістратських і ратушних селян: 

більшість їх потрапила в приватне володіння275. 

Як бачимо, на кінець століття всі розглянуті тут структурні зміни в 

середовищі різних категорій людності  створили той грунт, на якому 

розвивалася приватна власність і зміцнювалася економічна база соціальної 

еліти. Щоправда, надалі картина дещо змінюється.  3 кінця XVIII – початку 

XIX ст. темпи збільшення кількості державних посполитих починають 

випереджати приріст «владелческих». Головною причиною цього стало 

переведення монастирських підданих і (фактично) рядового козацтва на 

становище державних. На той час рядові козаки практично повністю 

втратили свої колишні станові привілеї. У них, на думку сучасника тих подій 

князя М.Г.Репніна, залишився тільки «воїнський дух»276.  

У 1765 р., відповідно до царського указу про переформування 

слобідських козацьких полків у регулярні гусарські полки, козаків 

Харківського, Сумського, Охтирського, Ізюмського та Острогозького полків 

(загалом понад 300 тис. чол.) перетворили на військових обивателів, 

прирівняних за своїм суспільним статусом до державних селян277. У 1783 р. 

було реорганізовано й «малоросійських козаків», яких за ревізією 1782 р. 

налічувалося у Київському, Чернігівському і Новгород-Сіверському 

намісництвах 415740 чол. Матеріали ревізій зафіксували значне 
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розшарування серед козацтва. Найзаможніші з них широко використовували 

у власних господарствах працю «підсусідків», «слуг», «робітників» та ін. 

Тільки в Чернігівському й Новгород-Сіверському намісництвах кількість 

людності трьох останніх категорій дорівнювала 13,6 тис. душ чол.  статі278. 

Ліквідувавши традиційний для Лівобережної та Слобідської України 

політико-адміністративний і військовий устрій, царизм примусив рядових 

козаків відбувати військову повинність у регулярній російській армії279. 

Зовсім незначною за чисельністю була група удільних селян, виділених у 

1797 р. відповідно до указу Павла І («Установлення про імператорську 

фамілію») з державних селян. У 1800 р. їх на Лівобережжі, Слобожанщині й 

Катеринославщині проживало трохи більше 3,5 тис. (ревізьких душ)280. 

Про життя та податки економічних селян певною мірою можна 

довідатися  з матеріалів «Опису Новгород-Сіверського намісництва» 1779–

1781 рр. Наприклад, посполиті «дворцовой экономической конторы» в 

Чернігівському полку, Понорницькій сотні (486 дворів, а в них 578 хат без 

урахування 107 козацьких дворів) з 1776 р. обкладалися податком, що 

становив 40 коп. на рік з двору. Крім того, вони платили щороку в контору 

373 крб. 82 коп. «за взятые ими на откуп экономическую винокурню на 12 

котлов, четыре шинки, пашенную на 1000 коп землю и на 12 кол мельниц»281. 

Як бачимо, становище цієї групи селян, принаймні в даному конкретному 

випадку, було не з гірших – наближалося до економічного статусу козаків. І 

хоч значних узагальнюючих даних в нашому розпорядженні немає, все ж 

можна цілком припустити, що життя державних селян наприкінці XVIII ст. 

здебільшого ще залишалося порівняно кращим, ніж підневільне безправне 

існування кріпаків. 

Державні селяни і в другій половині XVIII ст. продовжували 

залишатись основним фондом для обдаровування урядом дворян і значних 

сановників. Так, у 1797 р. Павло І пожалував дійсному статському раднику, 

малоросійському губернаторові Бакуринському «за его усердную службу» в 

«вечное и потомственное владеніе в Малой России из состоящих в казенном 
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ведомстве» села Макишина Дирчина, Гусинки та Масликовки (загалом 431 

душа чол. статі)282. Того ж року уряд «обдарував» селами казенного 

відомства й «малоросійського почт-директора» Милорадовича (близько 400 

душ), дійсного таємного радника графа Безбородька (разом з титулом князя 

йому пожалували 6 тис. кріпаків) та ін.283.  

Вище ми вже торкалися окремих сюжетів про освоєння території на 

півдні України. Зокрема, зверталася увага на те, що в першій половині XVIII 

ст. землі тут залишалися  малозаселеними. Одну з головних причин цього 

слід вбачати в постійних турецько-татарських нападах, внаслідок яких життя 

в степах було небезпечним. 

На демографічну ситацію в цьому регіоні певною мірою впливало 

існування Запорозької Січі – своєрідного центру збирання найбільш 

активних вихідців із різних місцевостей України та інших країн і 

зосередження їх на південних кордонах Російської держави. 

Тільки після війни Росії з Туреччиною 1735-1739 рр. тут помітно 

активізувалося сільське життя. Якщо в 1740 р. у прикордонному районі на 

правому березі Дніпра були відомими лише 13 сіл і одна слобода, то в 1745 р. 

тут існувало вже два міста, 36 сіл, 139 хуторів, а на початок 50-х рр. кількість 

сіл досягла 120. Майже все їхнє населення становили українці. 

Необхідність швидкого заселення півдня України, особливо 

прикордонних районів, зумовила появу урядового «Плану про роздачу в 

Новоросійській губернії казенних земель для їх заселення» (22 березня 1764 

р.). Цей план поширювався на територію  не тільки Новоросійської, а й 

Азовської губернії. До кінця століття він фактично визначав  аграрну 

політику місцевої влади, становище й побут поселенців. 

Відомо, що царський уряд висилав у південні області учасників 

народних повстань. Так, у кінці XVIII ст.  у Придунав’я з Курської та 

Орловської губерній були вислані російські селяни, які заснували с. 

Васильківку. Тут також селилися колишні запорозькі козаки і молдавани. В 

50-х рр. на лівому березі р. Тилігул виникло с. Троїцьке, засноване селянами-
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втікачами з Лівобережної України та Росії. 

Отже, навіть у другій половині XVIII ст.  на південно-українських 

землях сільське населення тільки формувалося, а тому мало доволі 

«розмиту» соціальну структуру.    

 

4. Погіршення становища проміжних груп  населення. Перехід 

селян в інші стани 

Протягом досліджуваного періоду спостерігався процес поступового 

закріпачення й представників інших соціальних прошарків, зокрема 

підсусідків. Як це відбувалося, добре видно з «Опису» полковника 

В.Остроградського, що проживав у м.Голтва (1768 р.). Наприклад, підсусідок 

Г. Рашавський, 45-ти років, народився в містечку Рашівка (Гадяцький полк), 

був раніше «званія козачого», мав дружину і п’ятеро дітей у віці від одного 

до п’ятнадцяти років. На час складання опису він вже тривалий час з 

родиною в Голтві «на месте прописанного полковника Остроградского», 

«поля пахотного, сенокосу и лесу» не мав; тримав З корови та 2 свині; 

промислами чи ремеслами не займався, сплачував податок «на консистентов» 

1 крб. 2 коп. К. Реценко до свого переходу в підсусідки також був «званія 

козачого», «вишел» у Голтву з Лубенського полку. Тут він жив з дружиною 

та чотирма дітьми від 2 до 14 років, не маючи ні «поля пахотного», ні 

сінокосу, ані лісів. З худоби за ним значилося: «быков рабочих – 2, лошадей 

меринов – 2, свиней – 4». Промислами Реценко не займався, сплачував 

«консистентський» податок. Подібним було становище приблизно ще 20 

підсусідків з дружинами й дітьми284. Звичайно, перед більшістю з них 

відкривалася безрадісна перспектива поповнити кріпацький стан. 

У XVIII ст. дедалі частіше спостерігалося таке явище, як «спадкове 

підсусідництво», тобто запис до цієї групи і дітей підсусідків, їх передача 

поміщиками своїм спадкоємцям. Так, за «наследних подсоседков» – братів 

Хоменків – навіть виникла суперечка між веприцьким сотником Г. 

Калатурою і Гадяцькою полковою канцелярією (1783 р.)285. У другій 
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половині століття корнету Г. Смагнюку від батька-дворянина дістались у 

спадщину підсусідок Г. Смик «с женою и со всем семейством», які в 

підсусідництві прожили понад 40 років і за цей час заборгували йому більш 

як 70 карбованців (с. Чернотич, Новгород-Сіверське правління)286. 

У другій половині XVIII ст. особливо швидко зростало зубожіння 

підсусідків, які поступово перетворювалися на безправну в соціальному 

відношенні групу. Для того періоду відомі численні факти розорення, 

покарання і навіть вбивства підсусідків можновладцями. Лохвицький 

городничий Алганіз 1788 р. доповів у Чернігівське намісницьке правління 

таке: «Многие бывшие монастырские... живущие в городе Лохвице люде, 

равно козачьи подсуседки, кои состоят наравне с козаками в подушном 

сорокоалтинном окладе, а живут не имеючи собственных своих изб и 

никаких имений на чужих, пешие по своему недостатку для прокормления 

себе и семействами хлеба ходят под окошками посторонних домов и просят 

милостини»287. 

Підсусідки нерідко ставали жертвами злодіянь державців і чиновників. 

Так, з виписки, надісланої у Прилуцький полковий суд, довідуємося, що в 

1758 р. сільські отаман К. Лисенко та осавул П. Богеменко разом з козаком і 

кількома посполитими вчинили «смертное убивство» підсусідка 

карибутівського сотенного отамана М.Пода288. Заможні жителі хутора 

Опанасівського Кищенко й Литвин «по голове, по спине, по боках и по 

руках» били місцевого підсусідка Гайдая, після чого «оставили… не вовсе 

убитого». Проте  той незабаром помер (1763 р.)289. В 1765 р. у Серебрянській 

сотні Прилуцького полку військовий канцелярист А. Трифановський убив 

«боєм» власного підсусідка С.Скрипку290, а військовий товариш Г. Яковенко 

у 1788 р. – підсусідка також військового товариша М.Сокола291. 

У другій половині XVIII ст. дедалі частіше поставали питання про 

«самовольные уходы» і розшуки «біглих» підсусідків військових товаришів, 

сотників, полкових писарів та ін.292 Як саме вони вирішувалися, свідчить, 

зокрема, «Покорнейшое доношение» 1767 р. військового товариша В. 
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Тарновського в Малоросійську колегію та відповідь на нього. В різних селах 

і хуторах Полтавського полку за цим землевласником відповідно до ревізій 

1756-го й 1764 рр. значилося близько 50 підсусідків, які мешкали в його 

хатах по 10—20 і більше років. У 1766–1767 рр. підсусідки В. Тарновського 

залишили ці «жиліе хати и со всем нажитим … имуществом вишли под 

другіе владенія». Оскільки за помешкання, які залишились «в пусте», їх 

власник сплачував у «комісаріат» податок – «рублевый оклад»,  він просив на 

цій підставі у Малоросійської колегії примусити колишніх підсусідків або 

платити цей податок, або повернутися «на прежнее... жилище». Однак нові 

господарі не відпускали від себе новопоселених посполитих. Тоді урядники 

Малоросійської колегії, посилаючись на Литовський Статут – «основаніе 

малороссійских прав» – і царський указ від 1763 р. про заборону без 

письмового дозволу поміщика селянських переходів, прийняли рішення: 

повернути підсусідків Тарновського на попереднє місце проживання293. 

Приблизно те ж саме сталося й з підсусідками канцеляриста Київської 

консисторії І. Юзефовича (1767 р.)294. 

З 60-х років XVIII ст. особи, які приймали до себе підсусідків без 

відповідного документа, виданого їх колишнім господарем (особливо коли це 

був великий землевласник), часто-густо притягалися судом до 

відповідальності. Навіть духовні можновладці не завжди уникали цього. Так, 

священика А. Данилевського було викликано до Генерального суду «за 

прием без письменного отпуску» підсусідка прилуцького «намісника» 

Я.Симоновича (1783 р.)295. 

Фактично на кінець століття, особливо після юридичного оформлення 

кріпосного права в 1783 р. на Лівобережжі й Слобожанщині, значна 

частина підсусідків була перетворена на кріпаків. Лише в окремих випадках, 

згідно з указом від 17 січня 1784 р., їм дозволялося переходити в інші 

соціальні групи населення296. 

Розглянувши  найголовніші структурні зміни, що сталися протягом 

досліджуваного періоду в середовищі посполитих, і зазначивши основні 
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шляхи поповнення чи причини зникнення їх різних соціальних груп, коротко 

спинимося на питанні про перехід селян в інші стани. Умови і форми таких 

переходів були найрізноманітніші. Досить часто це траплялося під час 

складання чиновниками «описів», «слідств», «ревізій» тощо. Так, у 1763 р. 

при проведенні ревізії у Полтавському полку до козацького стану записалося 

багато міщан і селян, що перебували під відомством магістрату297. В 1782 р. 

управитель Гадяцького замку Якубенко повідомив у Чернігівське 

намісницьке правління про запис у «мещанское общество» підданих К. Г. 

Розумовського298. Згідно з відомістю Харківського намісництва 1783 р. 

посполиті казенного відомства в кількості 2645 чол. подали «прошение» про 

запис їх до міщанського стану, а 152 чол. - до купецького299. Перехід 

посполитих  у ці два стани офіційно здійснювався на підставі спеціального 

царського указу 1781 р, яким заборонялося записувати до купців та міщан 

лише «владелческих» селян300. Генерал-губернатор Лівобережної України 

П.О.Румянцев-Задунайський навіть запропонував козаків і «казенних людей», 

що записалися в «общество городских мещан», переселяти із сіл у міста301. 

Інколи мав місце й відхід від цих установ, і  тоді перехід селян в інші стани 

тимчасового заборонявся (наприклад, під час війни)302. 

Таким чином, у другій половині XVIII ст. суспільство  України мало 

досить строкату і складну соціальну структуру, особливо в селах, слободах і 

містечках.  Протягом усього цього періоду в ній відбувалися важливі зміни, 

що свідчили про зародження і певний розвиток  нових ринкових відносин. За 

п'ятдесятиріччя фактично зникли цілі станові групи населення 

(монастирські, рангові, вільні військові та деякі  інші), а натомість  виникли 

нові. Паралельно з цим, з одного боку, йшов процес формування кадрів 

вільнонайманих робітників, надзвичайно важливим джерелом поповнення 

яких стали збіднілі селянські маси, а з другого, –  зароджувався прошарок 

місцевої буржуазії, що значною мірою збагачувався за рахунок безпосередніх 

виробників. В усьому розвитку селянства спостерігалася тенденція до 

групування двох основних, найчисленніших його категорій: державних і 



 94 

поміщицьких посполитих. 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ IV. Поглиблення розшарування та поширення найманої праці  у 

другій половині XVIII ст. 

1. Поширення найманої праці 

Досліджуючи питання про структурні зміни, які сталися в середовищі 

суспільства, не можна обійти увагою той важливий факт, що в багатьох 

поселеннях  чітко виділялися окремі чисельно значні групи,  котрі дуже 

широко використовували найману працю, а свої господарства 

пристосовували до зростаючих потреб ринку. Найбідніша частина 

посполитих, поступово втрачаючи всі засоби виробництва та остаточно 

розорюючись, наймалася до заможних господарів. Зокрема в  пошуках 

заробітку селяни здебільшого змушені були залишати свої оселі, рідні місця 

й шукати роботу в містах, на промислових підприємствах,  забезпечуючи 

останні необхідною кількістю робочих рук. Так, жителі міста Новгорода-

Сіверського «по своим промислам» настільки задовольнялись працею 

найманих людей, «приходящих обыкновенно для найму в сей город с 

околичних и с великороссійских мест в довольном количестве», що «в 

сисканіи оних никакой трудности и помешателства в своих работах не 

зазнавали»303. 

Аналізуючи документальні матеріали того періоду, можна без 

особливого перебільшення констатувати:  більшість заможних господарств 

уже не могла повнокровно функціонувати без застосування праці найманих 

робітників. Причому в окремих районах такі робітники становили відносно 
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значний відсоток у порівнянні з певними верствами населення. Зокрема, у 

1763 р. лише в трьох слобідських полках (Сумському, Харківському та 

Острогозькому) за наймом працювало 2395 чол.304 У 1767 р. з 1066 

посполитих Пісчанської сотні Переяславського полку 89 (або 7,4 %) 

перебували у наймах305. У 1782 р. у Київському намісництві «слуг и 

работников» за різними людьми значилося 13,1 тис. осіб обох статей (не 

набагато менше, скажімо, ніж міщан – 18,7 тис. осіб обох статей)306. В 

окремих населених пунктах частка наймитів іноді сягала до 25 % усіх 

жителів307. 

Важливо зазначити, що, крім, так би мовити, традиційних наймачів 

робочих рук – великих землевласників (старшин, шляхтичів, монастирів, 

купців та ін.), дедалі частіше до найму вдавалися особисто вільні посполиті й 

рядові козаки. На них при цьому, як свідчать джерела, працювало в 

середньому від 1 до 5 чол. Нерідкими стали випадки використання рук 

найманих працівників у господарствах кріпосних селян. Наприклад, від 

одного до двох «робітників» мали на Лівобережній та Слобідській Україні 

кріпаки поміщиків Дараганів, Скоропадських, Дуніної, Нестерова, 

Трубецького та ін. 

Наймання додаткових робочих рук «зі сторони» селянами, як правило, 

здійснювалося за двох умов: наявності в них більш-менш заможного 

господарства (навіть при кріпосній залежності безпосереднього хазяїна) і 

неспроможності ведення його лише власними силами (чи стараннями однієї 

сім'ї). Щоправда, траплялися випадки, коли й родина з достатньою кількістю 

дорослих і фізично міцних чоловіків наймала ще працівників для виконання 

різного роду допоміжних робіт. Ось один з характерних прикладів. За даними 

«Румянцевського опису Малоросії» 1765–1769 рр., житель сл. Суморівка 

(Стародубськнй полк) Іван Гончаренок 70-ти років мешкав у дворі, в якому 

була одна хата. Разом з ним проживали двоюрідний брат 50-ти років із 

сімнадцятирічним сином, двоє власних дорослих синів і невістка. У них 

було: орної землі «в двох зменах посевов ржи»  на 3 чвертки, город, десятеро 
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коней, три корови, троє телят, 11 овець, дві свині. Практично з усім 

господарством вони вправлялися самі. Проте для дрібної роботи додатково 

тримали хлопця 10 років – «родимця заграничного», найнятого на рік308. 

Принциповими є питання про характер, види найманої праці, її оплату 

та регіональне поширення. Нерідко наймитування мало, так би мовити, 

обмежену територію. Тобто робітники наймалися там, де постійно мешкали, 

або шукали тимчасової праці в найближчих населених пунктах (у межах 

свого полку чи намісництва). Так, більшість селян Хорольського повіту, 

«хотя и отлучаются по пашпортам для работ, но только в здешнія селенія», – 

констатують «Географічні описи Києва та Київського намісництва 1775 – 

1786 рр.»309 Те ж саме підтверджують і дані топографічного опису 

Чернігівського намісництва щодо Чернігівського повіту: «Крестьяне, 

знающіе плотничное, столярное, каменное и печное мастерство, работают в 

Чернигове и по уезду у разных обывателей. В другія отдаленныя места 

никуда на работы не отходят»310. Зокрема, до Чернігова ходили жителі сіл 

Масонів, Полуботок, Котів, Півців і слобід Бобровиці, Лесковиці й Митлівки, 

які в основному жили за рахунок «поденных зароботков» (1779 – 1781 рр.)311. 

Подібні факти знаходимо також в історичних матеріалах по Новгород-

Сіверському й Харківському намісництвах. 

Проте дуже часто наймити пересікали кордони полків, намісництв, 

губерній і навіть країн. Так, на середину 60-х років у Переяславі налічувалося 

530 найманих працівників і учнів. Серед них 58,71 % були вихідцями з 

Переяславського полку, 10,25 % – із сіл і містечок Чернігівщини, Київщини 

та Ніжинщини, 7,46 % – з Правобережжя. Решту становили колишні жителі 

Лубенського, Миргородського, Гадяцького, Стародубського та різних 

слобідських полків, Новоросійської губернії, Ліфляндії, Севська, Могильова, 

Казані й Калуги. За соціальним походженням наймити поділялися так: 

                                                           
 Судячи з прізвища та ім’я – Сопрон Ларков, наймит був вихідцем не із закордону, а з 

інших районів України або ж із Росії. 
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колишні козаки – 35,43 %, селяни – 24,94 %, міщани – 12,79 %, невизначена 

група – 18,85 %. Решта припадала на вихідців з нижчих верств духовенства, 

підсусідків, російських поселян і солдатських дітей. Більшість із цих 

найманих працівників зосереджувалася в маєтках старшини (214 чол.) і 

монастирів (124 чол.)312. Аналогічним був стан справ і на Слобожанщині. 

Земельні власники Острогозької провінції, наприклад, доводили в 1767 р. до 

відома членів Комісії для створення проекту нового Уложення: «С начала 

поселения слободских полков … бывшие в сем пределе на житьи предки 

наши, дворяне и старшины, а после их и мы, именованные, следуя древнему 

обыкновению, каждый по необходимой надобности своей, принимал к себе в 

услужение по договору за заплату как из черкас, так и из других наций 

вольных людей без всяких письменных обязательств»313. 

У свою чергу,  в пошуках заробітків для існування,  місцеві жителі 

змушені були залишати межі Лівобережжя, Правобережжя  та 

Слобожанщини. Здебільшого шлях їм стелився на Дон і південь України. 

Особливого поширення це явище набрало на кінець століття, охопивши 

майже всі  українські регіони. Ось кілька характерних прикладів. 

Козелецький повіт: «А для работы  некоторые отходят по пашпортам на 

донскія станицы и отправляют тамо работу около рыбных ловель». 

Переяславський повіт: «Имеющие скот выходят по пашпортам для 

промыслов за рыбою в донскія станицы и за солью в Крым. И подряжаются к 

свозкам транспортов и провіанта. А пешіе идут так же для  зароботков в 

донскія места, где зарабатывают при заводах рыбной  ловли и в косбе трав». 

Миргородскій повіт: «Скот и хлеб продают  в здешних местах, а не имеющіе 

ремесла жители отходят по  пашпортам на полгода и на год для заработков 

Новороссійской  и Азовской губерній и донских станиц в разные места»314. У 

ці ж місця направлялися на заробітки жителі таких повітів Київського 

намісництва: Пирятинського, Лубенського, Голтвянського, Градизького, 

Золотоніського. Лише в Київському повіті окремі селяни й міщани 

наймалися «для свозу разных товаров, привозимых из-за границы в Малую 
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Россію»315.  

У Чернігівському намісництві більшість посполитих, як уже 

зазначалося, наймитувала у своїй місцевості, «зарабатывая у  

имущественнейших». Проте немало з них також відправлялося «для работ» 

на Дон, а ще – «под извоз» тютюну, городини, фруктів у Москву, Могильов, 

Кременчук, Черкаськ і «прочія места»; їздило по сіль і солону рибу «в 

Таврику»; наймалося «под сенокосы» в Полтавський повіт316. У Новгород-

Сіверському  намісництві, як свідчить його опис 1779–1781 рр., не було 

масового відходу населення на Південь. Жителі ж Харківського  намісництва 

«по паспортам и по кормежным для промыслов на  Дон за рыбою и солью, 

нанимаются на волах для отвозу в разныя места фур и для отгону 

покупаемого в Россію скота; другіе же ходят для зарабатыванія в 

Екатеринославское наместничество, також и на Дон»317. 

У зв'язку з цим виникає кілька запитань. Вище вже йшлося про те, яку 

жорстку політику проводив царський уряд і старшинська адміністрація щодо 

селянських переходів у другій половині XVIII ст., як негативно й гостро 

реагували на втечі посполитих великі землевласники. Тоді звідки ж бралися   

наймити? Де конкретно і на яких умовах використовувалася їхня праця? 

А.Г.Слюсарський, на підставі аналізу історичних матеріалів 

Слобожанщини, дійшов висновку: застосування вільнонайманої праці у 

господарствах заможних козаків і селян було поширенішим, ніж у маєтках 

державців318. У цілому таке твердження не є безспірним. Зокрема, 

незрозуміло, що у даному випадку  потрібно брати за мірило: чи кількість 

господарств, де використовувалася наймана праця (тоді, зрозуміло, їх було 

більше у посполитих і козаків), чи кількість робітників у них, що працювали 

по найму. Адже не можна, скажімо, порівнювати один великий маєток 

державця, в якому було зайнято десятки, а то й сотні робочих рук «зі 

сторони», з, як правило, 1–3, рідше – 4–5 наймитами селянина чи козака. А 

куди тоді  віднести підприємства купців, де в багатьох випадках 

використовувалася головним чином наймана праця?  Разом з тим, слід 



 99 

визнати й таке: великі землевласники, маючи достатню кількість залежних 

селян, економічно не завжди були зацікавлені у використанні вільнонайманої 

праці, що досить легко замінювалася підневільною або напівпідневільною. 

Офіційно  «йти в найми» селяни мали право з письмового (рідше 

усного) дозволу свого поміщика. Такий дозвіл найчастіше давався тоді, коли 

малоімущі посполиті «сиділи» на чинші й повинні були сплачувати 

повинності грошима. Значний контингент постійних, сезонних і поденних 

робітників рекрутувався з тих груп посполитого населення, які мали певну 

юридичну можливість відносно вільного пересування й виконували менший 

обсяг ренти: тобто з підсусідків, «шукачів козацтва», селян «спірних» і 

частково державних та купецьких маєтків. 

Своєрідні форми наймання існували в сільському господарстві. 

Наприклад, у Миргородському повіті заможні особи, які мали в своєму 

розпорядженні достатню кількість робочих рук власних селян, обходилися в 

основному їх підневільною працею. Інші ж, хто вирощував значні врожаї, але 

не міг самостійно їх зібрати, наймали сторонніх людей і платили їм натурою: 

«Все сіи работы (сільськогосподарські. – О.Г.) производят некоторые своими 

домашними, а другіє, не имея людей, а имея довольно посеву, отдают 

сжинать и упрятывать сторонними с третьяго от зажону снопа, а в вымолоте 

шестую и седмую долю чистаго зерна отдают же»319. 

Дещо інші умови наймання існували в Чернігівському повіті. Там, 

«естли у кого не свои мужики молотят, то дают сторонним десятую часть 

вымолоченного хлеба и притом кормят и поят своею харчью»320. Також ті, у 

кого було недостатньо орних земель, наймали «оныя: или с половины, так, 

что он вспашет, а хозяин половину своими семенами засеет, а такіе 

называются сполники; или с копы, то есть, он должен сам всю землю 

вспахать, своими семенами засеять, сжать и хозяину в двор свезть, и за то 

дает ему ржи четвертую или пятую, а яроваго седьмую или осьмую копу, и 

называются такіе земледельцы скопичи. Сенокосы берут с половины, то 

есть, весь сенокос сами косят, сено складут и хозяину половину в двор 
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привезут, и называются сполники»321. 

У Борзнянському повіті «сторонніе» посполиті, «смотря по урожаю», 

за працю брали кожний четвертий, п'ятий або шостий сніп (копу) («то есть: 

хозяин получает три, а жнец четвертую (копу. – О. Г.), и так далее»), а місцеві 

жителі працювали з половини зібраного ними врожаю322. 

Причому, коли на селі для виконання певних господарських робіт, 

люди часто-густо наймалися поденно чи на сезон, то в містах, як про це 

свідчить «Топографічний опис Харківського намісництва», в основному – 

поденно323. На Слобожанщині землевласники, наймаючи собі женців і 

косарів, нерідко платили їм за зроблене грошима (очевидно, це було 

головним чином тоді, коли наймачем ставав не селянин, а поміщик)324. 

Дедалі ширшого використання праці вільнонайманих робітників 

вимагало не лише землеробство, а й місцеве тваринництво, що розвивалося. 

Зокрема, для догляду за худобою потрібні були погоничі – і не тільки 

тимчасові, а й постійні, бо не кожна родина, та ще й в умовах жорстокої 

панщини, могла впоратися з цим самостійно. Тому залучалися наймити. За 

відповідну працю їм платили грошима, одягом, їжею – тобто забезпечували 

можливість існування у господарстві хазяїна. 

Нерідко найбідніші верстви сільського населення, позбавлені засобів 

виробництва й землі, змушені були назавжди поривати із життям землеробів 

чи тваринників і найматися на різного роду промислові підприємства. Там 

умови праці та існування були, як правило, гірші, ніж у 

сільськогосподарському виробництві. Так, більш-менш заможні посполиті 

монастирських сіл Дегтярівки, Кудлаївки, Ігнатівки, Карасівки, Курилівки, 

Лоски (Новгород-Сіверське намісництво, 1779–1781 рр.) мали «главнейшое 

упражненіе» в хліборобстві й заготівлі сіна на луках, а «беднейшіе» – 

наймалися в «работники» у Новгород-Сіверську «разним работам, и 

особливо на известніе заводи»325. 

В означений період на підприємствах дуже часто поряд з найманою 

використовувалася й праця залежних від власника мануфактури посполитих. 
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Зокрема, наприкінці XVIII ст. неподалік  с.Араповичі (Новгород-Сіверське 

намісництво) на березі р. Десни діяло кілька вапняних «заводів»: 1-й – 

військового товариша Т. Лаврененка, де були зайняті лише наймити; 2-й – 

бунчукового товариша А. Рачинського, що функціонував стараннями 

найманих людей і підсусідка з «бездвірною» хатою «при сем заводе»; 3-й – 

графа К. Г. Розумовського, на якому відробляли піддані «его сіятельства»; 4-

й – київського Софійського монастиря, де повинність відбували монастирські 

селяни; 5-й і 6-й – бунчукового товариша, війта новгород-сіверського І. 

Тамиловського та полковника А.Лобисевича – тут роботу виконували 

наймані люди; 7-й – Гамаліївського монастиря – з працею «подданных 

монастырских»326. 

Як видно з наведених прикладів, на приватних, зокрема старшинських, 

підприємствах по виробництву вапна головним чином використовувалася 

праця наймитів, а на монастирських – підневільних селян. Останнє 

стосується й мануфактури колишнього гетьмана Лівобережної України К. Г. 

Розумовського. Такий стан речей пояснюється, ймовірно, тим, що в руках 

одних зосереджувалася велика кількість залежних посполитих, інші ж 

відчували явну їх недостатність. Проте навіть за наявності значної 

чисельності підданих інколи додатково використовувалася  ще й праця 

найманих робітників. Так, на вапняному «заводі» новгород-сіверського 

Спаського монастиря поблизу с. Горки – маєтку того ж монастиря – 

«работы» здійснювалися «монастирскими поданними и по найму из 

сторони». Рядовим працівникам тут платили по 2 крб., а майстру – 3 крб. 

Загалом на підприємстві біля «печей» працювало 12 робітників і 2 

майстри327. 

Відомі випадки, коли на окремих промислових підприємствах поряд із 

сотнями вільнонайманих працівників і залежних селян трудилися люди (в 

тому числі й вихідці із сіл), засуджені до покарання за різні кримінальні 

вчинки – т.зв. «колодники». В основному  їх використовували на підсобних 

роботах. У даному разі безпосереднє виконання вироку замінювалося 
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примусовою (обов'язковою) працею на виробництві. Зрозуміло, що 

психологічно це негативно позначалося як на внутрішньому стані всіх 

працюючих, так і на стосунках між ними, викликало в людей відповідні 

реакції. Такого роду явище, наприклад, мало місце в середині XVIII ст. на 

цегельнях К. Г. Розумовського. При цьому звертає на себе увагу той факт, що 

наймана праця там була набагато продуктивнішою, ніж підневільна: 

фактично в 1,5 раз328. 

На території українських регіонів наймана праця набула поширення 

фактично в усіх галузях промисловості, засвідчуючи цим зародження й 

розвиток у них буржуазного способу виробництва329. Характерною рисою 

досліджуваного періоду стало те, що вона поступово проникала в економічну 

й соціальну сфери життя сіл, слобод і містечок  впливала на характер ведення 

господарства навіть у невеликому за розміром поселенні.  Як видно, зокрема, 

з «Опису Новгород-Сіверського намісництва», при слободі Домотканів, 

власності генерального осавула І. Т. Журавки, існували вапняний і цегельний 

«заводи», де працювали посполиті «с заплатою, как и на протчих таковых же 

заводах, а делаемую известь продают байдаками в Кіеве, Переяславе и 

других местах, кирпич же – новгородским жителям»330. Мешканці хуторів 

Псарівський, Зайцевський, Потютківщина заробляли собі на хліб частково 

«зажоном» у навколишніх селах, а частково «по винокурнях своих 

владелцов»331. У багатьох населених пунктах відводилися спеціальні хати, 

призначені для проживання в них «робітних людей»332. 

Про те, наскільки зросла у другій половині XVIII ст. потреба в праці 

наймитів, може свідчити й спеціальний універсал К. Г. Розумовського від 15 

вересня 1763 р., де йшлося про жебраків і бродяг, у тому числі й підлітків. 

Таких осіб пропонувалося приймати на мануфактури, платити їм харчами, 

одягом, грішми, а також надавати «жительство основательное и выгодное»333. 

Поступово серед наймитів склався окремий прошарок – так звані 

«служителі», які взагалі не мали ніякого власного господарства, а оселялися 

на постійне проживання у помешканні державця. Зокрема, при дворі 
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поміщика Фридрикевича в с. Подолів (Ніжинський полк) у 60-х роках 

налічувалося 14 таких «служителів». Дев'ятьом з них він платив щорічно 

грошима (від 2 до 10 крб.), іншим – лише «пропитанием»334. 

Інтенсивне зубожіння селян та розорення їхніх господарств зумовили 

надлишок робочих рук. Уже наприкінці XVIII – на початку XIX ст. 

промислово-мануфактурні заклади Лівобережжя й Слобожанщини не могли 

забезпечити працею всіх наймитів. У зв'язку з цим в Україні (особливо в 

південних регіонах) формувалася ціла мережа робітничих ринків, де 

збиралися заробітчани, зокрема вихідці із сіл. 

Широке використання найманої праці в господарствах міцних хазяїв, 

постійне збільшення поставок продукції землеробства й товаринництва на 

ринок створювали для заможних прошарків сільського населення всі 

необхідні умови для нагромадження значного капіталу, а потім і вкладання 

його в різні галузі виробництва та торгівлі. Поступово чимало посполитих 

перетворювалося на заможних промисловців і купців. Серед них були й 

відомі згодом родити Яхненків, Макух, Іванют та інших. 

Наймання робочої сили давало деяким кріпосним селянам можливості 

уникати частково, а то й повністю виконання повинностей на свого 

землевласника. А.Г.Слюсарський у своїй праці навів такий приклад. 

Посполитий с. Павлівки (Ізюмський повіт) Г. Шершавий, який мав під час 

жнив виконувати панщину на свого поміщика П. Замятню (орати його 

землю), послав замість себе виконувати цю роботу свого робітника з плугом і 

спеціально найнятого селянина з парою волів. А сам Шершавий продовжував 

у цей час займатися власним господарством (1798 р.)335. 

В досліджуваний період дедалі частіше зустрічалися українські села й 

хутори, жителі яких фактично не займалися сільським господарством, 

зосередившись лише на промислах (причому виконання всіх пов'язаних з 

певним виробництвом операцій забезпечувалося місцевими найманими 

кадрами, які працювали на своїх розбагатілих односельців). Так, мешканці с.  

Стара Гута (Новгород-Сіверське намісництво) взагалі не мали «упражнения в 
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хлебопашестве»: багаті жили за рахунок ґуральництва при допомозі 

найманих людей, що були «того ж села жительми», а «прочіе ж, кои 

винокуренія производить не в состояніи», існували завдяки заробіткам «у 

производящих винокуреніе». Подібна ж ситуація склалася і в с.Нова Гута 

(1779–1781 рр.)336. Посполиті хутора Пастух працювали «зажоном» на 

винокурні в с.Басівці337. 

Відхід від землеробства і тваринництва певної частини населення, 

масове вивільнення робочих рук і в зв'язку з цим поширення наймів як 

головного засобу до існування поступово змінювали соціальний вигляд 

деяких сіл, слобод і містечок, сприяли формуванню в них нових станових 

груп. Це, в свою чергу,  породжувало й деякі незвичні явища в їх 

економічному житті. Так, відсутність належної кількості орної землі, городів 

і несприятливі умови ведення власного господарства, траплялося, робило 

всіх жителів певного поселення відверто «паразитуючими елементами», які 

існували здебільшого за рахунок чужої праці. Бо як ще можна назвати 

«оригінальне» явище, документально зафіксоване, зокрема, в с.Попівка 

(Шептаківська волость): «…Обыватели сего села ведут промыслы, именно: 

накупив в местечке Симеоновки дегтю и деревяной разной посуды на торгах 

с привозимых туда из разных мест, возят на перепродаж (підкреслено нами. 

— О.Г.) в степніе места в полка Лубенскій и Нежинскій и тамо за деньги 

продают, а большою частю меняют на хлеб в отсып». Частково це можна 

пояснити тим, що «к селу земли пахотной мало, а сенокосов и того менее»338. 

За виручені гроші згадані «комерсанти» частково наймали луки та орну 

землю у мешканців сусідніх сіл. 

Коли б це був поодинокий випадок, про нього можна було б і не 

писати. Проте факти свідчать про інше. Подібне відбувалося і в с.Лизунів тієї 

ж волості. Його мешканці, говориться в документі, «лучшим же себе 

промыслом имеют, то что накупив на торгах в селе Семяновки (очевидно, те 

саме село, що й у першому прикладі. – О.Г.) и волости Перелюбской в 

Перелюбе, в селе Прибине и других діогтю и деревяной разной посуды, возят 
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все то в сумскіе полки и тамо діоготь продают на деньги, а посуду деревяную 

меняют на разной хлеб в отсыпь, то есть за каждую посуду дают ржи 

столько, сколько в покупаемую войти может, а гречи в двое противу того. 

Сами оне покупают десяток ведр от 30 до 40 копеек, за кои выменивают 

хлеба вышесказанным образом мерою полчетверти»339. 

Як бачимо, дуже непростий засіб забезпечення себе «хлібом 

насущним». У сферу діяльності несамостійних у господарському відношенні 

жителів одного села були економічно втягнуті мешканці декількох інших 

населених пунктів (причому окремі з них знаходилися на Слобожанщині, 

тобто на досить значній відстані). 

Документи другої половини XVIII ст. свідчать про те, що фактично всі 

групи посполитих (приватні, державні, монастирські і т.д.)  брали участь у 

процесі поширення найманої праці: окремі з них або наймалися до заможних 

хазяїв, або ж самі наймали робітників для ведення власного господарства. За 

панування кріпосницької системи виробництва продаж робочої сили мав при 

різних умовах неоднаковий характер. Відзначимо такий факт: чим меншою 

була залежність особи, що наймитувала, тим вільніше (частіше, більше) вона 

могла продавати свою працю. При цьому безпосередня платня робітникам 

також визначалася нерівномірно і залежала, як правило, від віддаленості 

місця виходу робітної людини, чисельності працівників,  які пропонували 

себе в наймити, врожайності в поточному році (при високому врожаю різко 

зменшувалася кількість вільних від роботи рук) і т.д. 

Таким чином, можна констатувати: наймитування серед безпосередніх 

виробників  стало не лише типовим явищем, а й у більшості випадків 

невід'ємною складовою господарювання. Поступово вимальовувався ринок 

постійної робочої сили. А це, в свою чергу, свідчило про формування 

національних кадрів сільської буржуазії, з одного боку, та сільського 

предпролетаріату, –  з іншого боку. 

 

2. Розшарування  жителів сіл, слобод і містечок та їх  майнова 
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нерівність 

У другій половині XVIII ст. диференціація українських посполитих за 

соціальними ознаками продовжувала поглиблюватися. Водночас 

погіршувалася матеріальна забезпеченість окремих їх груп і прошарків. У 

фондах архівів поки що не знайдено узагальнюючих даних, які б докладно 

ілюстрували ці процеси в середовищі безпосередньо селян.  Однак  певною 

мірою можуть проілюструвати  означені аспекти більш-менш повні 

матеріали ревізії 1751 р. по десяти лівобережних полках, що стосуються 

селян, міщан і підсусідків. На жаль, тут подаються спільні дані про селян і 

міщан, які фігурують під загальною назвою «посполиті». Проте, враховуючи 

той факт що міщанство в досліджуваний період становило порівняно 

незначний відсоток від загальної кількості населення (близько 6 %), ці 

матеріали  все ж дають певне уявлення й про соціальне розшарування 

селянства. Принаймні співвідношення різних його категорій було приблизно 

таким340:  

 

 

Крім того, у нашому розпорядженні є дані про поділ підсусідків, що 

мешкали у дворах козаків, бобровників (особи, що сплачували податок 

шкірками бобрів) і стрільців. Значна частина їх також проживала в селах або 

містечках341:  

 

З першої таблиці  видно: двори заможних селян і міщан, позначені в 

матеріалах ревізії як «можногрунтові й знатного промислу» та 

«середньогрунтові й середнього промислу», не становили навіть   одного 

відсотка від загальної суми дворів, а «малогрунтові і малого промислу» та 

«нищенні» – трохи менше 100 %. Причому чисельність дворів «нищетних» 

селян і міщан перевищувала кількість «малогрунтових та малого промислу» 

більше,  ніж  у 12 разів. Найбільше зубожілих посполитих значилося в Старо-

дубському, Ніжинському, Лубенському та Київському полках. Незабезпечені 
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кіньми підсусідки, судячи з обох таблиць, зосереджувалися здебільшого в 

Лубенському, Стародубському, Чернігівському й Ніжинському полках. Таке 

злиденне становище, в якому на початок 50-х років опинилась основна маса 

посполитих, стало безпосереднім наслідком усієї внутрішньої політики 

царського уряду й гетьманського правління, жорстокої експлуатації селян, а 

значною мірою й міщан козацькою старшиною, українською шляхтою, 

православним духовенством. 

Щоправда, деякі великі землевласники поступово почали розуміти: 

доведене до цілковитого зубожіння селянське господарство перетворюється 

на невигідний об'єкт одержання  прибутків. Тому окремі з них прагнули 

певною мірою зупинити катастрофічне поширення такого явища. Однак 

відчутних позитивних змін поодинокі заходи можновладців не давали. Вся 

система соціального гноблення зумовлювала занепад значної частини 

господарств на селі, слободах і містечках. 

Характерним щодо цього було, зокрема, становище залежних 

посполитих  Києво-Печерської лаври. Так, якщо в 1755 р. у містечку  

Василькові налічувалося 59 безземельних господарств (21,6 % від  загальної 

кількості), то в 1766 р. – вже 153 (42 %). Кількість малозабезпечених землею  

родин за цей час різко зменшилася – із 65,6 % до 14,6 %, хоч дещо зросла 

чисельність середньозабезпечених землею господарств – з 12,8 % до 37,4 %. 

Крім того, з’явились окремі селяни, які зосередили в своїх руках великі орні 

ділянки (від 16 до 40 «днів» поля). У  1766 р. останніх  налічувалося до 6 % 

від загальної кількості тих, що залежали від Лаври342. Влада монастиря 

прагнула якось обмежити подальше розшарування місцевого селянства 

(наприклад, за рахунок певного зменшення розмірів податків), проте з цього 

нічого не вийшло. І життя найбіднішої його верстви – «скуднейших» – уже 

не можна було уявити без постійного продажу своєї праці тим, хто її 

потребував. А це свідчило про порушення традиційної, «натуральної»,  

основи стосунків між духовенством  і посполитими. 

Про значне розшарування  населення і майнову нерівність посполитих 
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у 60-і роки XVIII ст. переконливо свідчать матеріали «Генерального опису 

Лівобережної України» (1765–1769). Так, згідно з його даними в сотенному 

містечку Воронків на той час було зафіксовано загалом 356 дворів селян, 

козаків, міщан і підсусідків, де мешкало 569 сімей, або 2723 душі чол. і жін.  

статі. Їх господарства складалися з 5,8 тис. «днів» поля і 7,5 тис. голів різної  

великої худоби, в т.ч. 1,4 тис. – робочої. За розмірами одних угідь ці 

господарства можна поділити так: 1) безземельні й малоземельні (до 6 «днів» 

поля) становили 54,81 %; 2) середньозабезпечені (від 6 до 30 «днів») – 25,26 

%; 3) «можногрунтові» (від 30 «днів» до 100 і більше) – 19,93 %. 

Господарства, де взагалі не було робочої худоби, і ті, що мали її тільки 

одну голову, становили 34 %, від 2 до 5 голів – 40 %, від 6 до 11 голів і 

більше – 26 %. 

Двори, зовсім незабезпечені робочою силою, а також ті, що мали 

одного працівника, становили 56 %, двох – 26 %, трьох-чотирьох працівників 

– 18 %. Порівнявши у процентному відношенні двори й робочу силу, 

одержимо такі дані: 56 % дворів мали 31 % робочої сили, або 0,9 працівника 

на господарство; відповідно 26 % мали 31,4 % робочої сили, тобто в 

середньому по 2 робітники на господарство; 18,5 % дворів мали 38 % робочої 

сили —по 3,3 робітника на господарство343. 

У Канівській сотні (Переяславський полк) налічувалося 554 

господарства. Безземельні й малоземельні (до 8 «днів» поля) становили серед 

них майже 62 %, середньоземельні (від 8 до 25 «днів») – 26 %, добре 

забезпечені (від 25 до 50 «днів») – 12 %. 

Робоча худоба в цій сотні розподілялась так: 39 % господарств 

утримували 4 % (60 голів) її загальної кількості, або в середньому 0,3 голови 

на господарство; на 36 % господарств припадав 41 % робочої худоби (594 

голови), тобто в середньому по 3 голови на господарство; 26 % господарств 

утримували 55 % робочої худоби (800 голів) – у середньому 5,5 голови на 

господарство. 

Чоловіча робоча сила у господарствах сотні розподілялася таким 
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чином: двори без неї або з одним працівником становили 60,6 %  й мали 37 % 

усієї робочої сили (в середньому 0,8 душі на одне господарство); дворів з 

двома працівниками було 26 %, і мали вони 35 % усієї робочої сили (1,8 

душі); на 13 % дворів з трьома-чотирма робітниками припадало 28 % робочої 

сили (у середньому по троє чоловіків на господарство)344. 

Як бачимо, і в Канівській сотні, й у м-ку Воронків процентне 

співвідношення між групами дворів за чоловічою робочою силою та 

розмірами орних угідь було приблизно однаковим. 

Проаналізувавши статистичні дані «Генерального опису Лівобережної 

України» за документами Переяславського полку, І.С.Ковальський дійшов 

висновку, що на його території  найзаможнішими були ті господарства, в 

яких широко застосовувалася наймана праця, а землеробство поєднувалося з 

ремеслами та промислами345. 

Важливо зазначити,  що економічне становище (забезпеченість землею, 

робочою худобою тощо) кожного окремого посполитого враховувалося 

вищими державними органами влади при визначенні розмірів деяких 

податків, наприклад, зборів на консистентів. Так, за розпорядженням 

царського уряду треба було збирати з 1 лютого до 15 квітня 1752 р. з кожної 

хати, «самой вишшей стати, то есть знатного промисла и можноґрунтових», 

згідно з визначеною градацією по 3/4,1/8,1/32,1/128, 1/256 порцій та по 1 і 

1/16 рацій. А з інших, «нижчих от тех статей до самой последней стати, то 

есть бездворних хат, уступая одной против другой в пол ниже». Одночасно з 

козацьких, селянських і міщанських підсусідків збирали «с конних» по 3/410, 

а «с пеших» по 2/110 «порционов»346. 

Тоді, коли малоімущі посполиті в основній своїй масі розорювалися, 

йшли в найми, окремі господарі за рахунок великих прибутків спромагалися 

зосереджувати в своїх руках  величезні суми грошей. Так, серед таких у 

містечку Середня Буда (Стародубський полк) були особи, що мали капітал до 

5 тис. крб. (1781 р.)347. Найчастіше заможними ставали ті посполиті, які 

володіли винокурнями, іншими підприємствами. 
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Окремо слід розглянути питання про взаємозв'язок між розшаруванням 

посполитих, зростанням у їх середовищі майнової нерівності та міграційними 

процесами. Як відомо, посилення соціального гноблення часто-густо 

викликало активне переселення людей у місця, де форми й розміри 

експлуатації надавали більш-менш сприятливі можливості для ведення 

особистого господарства. Нерідко це призводило до певної скупченості в 

окремих населених пунктах значної кількості незаможних категорій жителів. 

Так, у 1752 р. в слободі старшини В. Тарновського, у полковій сотні 

Полтавського полку, на два двори (один з них причому вважався 

«крайньонищетним») припадало аж 8 хат (на перший – 6 хат, а в них 6 сімей, 

на другий – 2 хати). Крім того, було тут ще 14 «бездвірних» хат, де мешкало 

18 сімей. Приблизно така сама ситуація спостерігалася і в слободах, які 

належали духовенству в тому ж полку, а також на хуторах рядових козаків348. 

Аналізуючи документальні матеріали  другої половини XVIII ст., 

можна помітити своєрідну закономірність: розміри населеного пункту мало 

впливали на ступінь розшарування серед його жителів, тобто в невеликому 

селі, слободі чи містечку майнова нерівність (у процентному співвідношенні 

ряду показників) була приблизно такою самою, що й у великому. Про це, 

зокрема, може свідчити забезпеченість безпосередніх виробників робочою 

худобою. Наприклад, у 8 селах Лівобережжя в 1770 р. коні серед жителів 

розподілялися так: в с.Любечі налічувалося 513 працівників, у яких було 193 

коня, с.Кропивне – 17 працівників і 5 коней, с.Сенюки – відповідно 96 і 33, 

с.Мохначі – 36 і 12, с.Сидорівці – 23 і 8, с.Лопатня – 42 і 15, с.Радуле – 76 і 

21, с.Редівка – 132 працівники і 70 коней349. 

Таким чином, майже в кожному з названих сіл (незалежно від його 

розмірів) на двох-трьох робітників припадало в середньому по двоє-троє 

коней. 

Протягом століття різко впала забезпеченість посполитих не лише 

робочою худобою, а й орною землею. Це стосувалося всіх без винятку його 

соціальних груп. Так, на 1761 р. безземельних серед полтавських 
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магістратських селян було 44 %, тих, хто не мав ніякої худоби, – 19 %, а 

робочої худоби – 22 %. Серед рангових підданих того ж полку 

безземельними значилося 32 %, такими, у кого не було худоби взагалі, – 2 %, 

робочої – 20 %; у монастирських маєтках: відповідно 63, 11 і 18 %, у 

приватних старшинських маєтках: 39, 9 і 14 %; у дрібних власників: 86, 25 і 

38 %. У Золотоніському повіті безземельні становили 15 %,  ті, що не мали 

ніякої худоби, – 17 %. У Суразькому повіті – відповідно 37 і 11 %, а не мали 

робочої худоби 15 %. У Кролевецькому повіті значилося 14 % безземельних 

селян. У Лубецькій сотні частка таких сягала 16,5 %, не було худоби у 6,5 %, 

а робочої худоби – в 11 %. У Воронківській сотні безземельні становили 50 % 

селян350. 

Процес обезземелення широких верств посполитих зумовлював 

поширення найманої праці в регіоні. А це, в свою чергу, активізувало 

розвиток товарно-грошових відносин. За таких умов  зростала відносна 

вартість землі. О. І. Путро на підставі аналізу матеріалів «Генерального 

опису Лівобережної України» запропонував таку схему приблизної вартості 

землі (1 дня оранки) у середині XVIII ст.: 

40-і роки – 1 – 3 крб. 

50-і роки – 1 – 1,5 крб. 

60-і роки (перша половина)    – переважно 1,5 – 2 крб. 

60-і роки (друга половина)     – 3 – 6 крб. 

Крім того, всіх безземелених поселян (що не мали наділу) він поділив 

на дві основні групи: до першої належали ті з них, які займалися 

землеробством на ділянках, виділених їм у тимчасове користування 

поміщиками, монастирями або казною; до другої – ті, що існували переважно 

за рахунок «заробітків», тобто продажу власної робочої сили. При цьому 

серед безземельних першої групи дослідник також виявив наявність майнової 

нерівності351. 

Чим же відрізнялися заможні господарі від своїх зубожілих 

односельців? Наведемо кілька характерних прикладів. Так, у 60-х роках 
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підданий Києво-Печерської лаври Ф.Гундер мав у своєму розпорядженні 

поля на 21 «день» оранки, велику сіножать і частину лісу, водяний млин. 

Залежний посполитий Софійського монастиря І. Великдан утримував двох 

наймитів, яким сплачував по 2– 3 крб. на рік та одягав їх і харчував. Земельні 

угіддя (ріллі майже на 60 «днів» і сіножаті на 100 коп) він придбав у 

користування від монастиря. Цей господар тримав велику кількість худоби, а 

також вулики з бджолами, від яких мав щорічно 5 крб. прибутку. Тому 

податок «на консистентів» у розмірі 3 крб. 60 коп. був для нього не надто 

обтяжливим. На монастир же він відбував щоденну панщину352. 

Значної соціальної диференціації зазнали і лівобережні козаки, які до 

початку 80-х років перебували в кращому становищі, ніж посполиті. Вони 

визнавалися царським урядом як окрема станова одиниця, мали право на 

користування особистою свободою і володіння землею. Проте з утворенням 

намісництв (1781–1782 рр.) та реорганізацією козацьких полків і 

перетворенням їх на регулярні карабінерські (1783), становище козацтва 

різко погіршилося. Тільки найзаможніша його частина – так звані «виборні»  

–  зберегла привілейоване становище. Вони особисто відбували військову 

службу і звільнялися від звичайних повинностей. Основна ж маса козаків – 

«підпомічники» – виконували ті самі повинності, що й посполиті, тільки 

вдвічі менші за розміром. За цю «пільгу» «підпомічники» мали під час 

походів постачати «виборним» козакам коней, зброю, провіант тощо. Все це 

неодмінно призводило до їх зубожіння, а нерідко й до цілковитого розорення. 

Втрачаючи землю, а з нею й певні привілеї, козаки переводилися в інші стани 

покріпачених селян і зливалися з ними в одну масу. 

 

    Розділ V. Світоглядні засади селянства. 

 

1. Свобода як усвідомлена необхідність буття середини ХVІІ ст.  

                                                           
 За 4-ю ревізією (1782 р.) з 415 740 козаків Лівобережної України виборних козаків було 

195 561, а їхніх підпомічників – 219 909. 
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Зрозуміло, що соціальний і матеріальний статус безпосередніх виробників у 

будь-якій країні (державі) в усі періоди прямо позначався (і позначається) на 

розвитку народного господарства. Впливали вони і на психологічний стан 

кожного індивідума, формування його ментальності та адекватне (чи 

неадекватне) сприйняття сучасних йому подій, вчинків оточуючих людей тощо. 

Безперечно, обмеження (політичне, юридичне, економічне і т.д.) свободи, 

насамперед, обумовлює зменшення її потенційних можливостей та ініціативи як 

працівника. Усвідомлення цього конкретними представниками (або цілими 

прошарками, групами) суспільства нерідко викликає загострення соціальних 

протиріч, нарешті - народні вибухи непокори владі. Еволюцію «свободи» (чи 

залежності), зокрема селянства, на українському грунті яскраво можна показати 

на фактичному матеріалі, коли відбувалася зміна епохи середньовіччя новою 

добою, ранньомодерною. 

Поступовий процес покріпачення широких верств населення українських 

земель, що входили до складу Великого князівства Литовського, а потім Речі 

Посполитої, значною мірою формував у середньовічному суспільстві думку про 

нібито законність і закономірність безправності більшої частини селянства (до 

того ж, в основному освячені церквою). Воля можновладця, праця на нього 

посполитого (або як еквівалент її – виконання повинностей і сплата поборів) 

нерідко розглядалися не лише державницькою елітою, а й нижчими верствами як 

цілком природне явище. Вимога «сумління та покори» найчастіше були 

критеріями чеснот особи, її благонадійності. Це мало глибоке соціальне коріння, 

яке сягало в Київську Русь, часів створення першого давньоруського писаного 

зводу норм світського права – «Руської правди». 

Згодом селянина в повну залежність (чи то поземельну, чи то особисту) від 

його господаря законодавчо визначали різного роду «устави» та «ухвали» ХV 

ст., три Литовські Статути XVI ст. Вища політична влада, санкціонуючи це, 

очікувала на відповідне усвідомлення та сприйняття цих актів всіма 

індивідумами країни. Причому «дідич» часто ставав не тільки безпосереднім 

суддею своїх підданих, а й претендував на володіння їх «душею» (особисто чи 
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через місцевого пастора) та тілом. Таким чином встановлювалося «право бідності» 

-«beneficium annotationis». Зокрема, «Устава на волоки» 1557 р., затверджена 

польським королем Сигізмундом II Августом і проведена в Литві, Білорусі та 

частково в Україні (великокнязівських володіннях Кременецького повіту на 

Волині), проголосила, що кмети (незакріпачені селяни в XIV - першій половині 

XVI ст., а в другій половині XVI - першій половині XVII ст. перетворені на 

холопів) і землі, які ті обробляли, є власністю можновладця. Скупівля в них землі 

«не без пролиття сліз», наділення гіршою, ніж у державця, набули масового 

характеру, глибоко позначилися на їх побуті й сприйнятті відносин: 

посполитий - земля - феодал353. Литовські Статути (особливо третій) повністю 

відібрали право свободи в селянина, його вільного переходу в пошуках кращих 

умов для існування. А цього, як зазначено в козацько-старшинському творі 

другої половини XVII - початку XVIII ст. – «Літописі Самовидця», «не звикла 

была Україна терпіти... Бо сами державци на Україні не мешкали, тилко уряд 

держали, и так о кривдах людей посполитих мало знали, албо любо и знали, толко 

засліплени будучи подарками от старост и жидов арендарей же того не могли 

узнати, же їх салом по їх же шкурі и мажут: з їх подданних выдравши, оним 

даруют, що и самому пану волно бы узяти у своего подданного, и не так бы 

жаловал подданній его»354. 

Історична свідомість і система цінностей селян не узгоджувалися з таким 

становищем, породжували масові протести. Руйнівником цих основ, 

«запереченням» тогочасних виробничих відносин, на думку М. Василенка, стало 

козацтво, як клас355. Правда, в союзі й тісній підтримці широких верств 

поспільства й, у першу чергу, селянства. Головним гаслом у останнього було: 

«Землі й волі!». Як казали предки: «Vita sine libertate, nihil». 

Свобода як усвідомлена необхідність буття - ця ідея, пронесена українцями 

через роки Національної революції й Визвольної війни середини XVII ст, так 

звану Руїну і поглинання «Козацької держави» Російською імперією, була 

близька і зрозуміла багатьом передовим європейцям нового часу. Зокрема, 

німецький письменник, аташе французького посольства в Санкт-Петербурзі Й.-Б. 
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Шерер (1741-1824) у книзі «Анали Малої Росії, або історії запорозьких і 

українських козаків..., від їх початків до наших днів, у супроводі скороченої 

історії козацьких гетьманів і відповідних документів» (Париж, 1788) зазначив, 

що він оповів минуле більш славного, аніж відомого народу, первопочини якого 

сягають понад 800 літ у глибину. Українці, на думку автора, гідні уваги кожного 

освіченого європейця, «бо коли образ зусиль цього народу для збереження своїх 

вільностей, віри, устрою і звичаїв, словом усього, що є дороге людині, цікавить 

наше жадібне наук століття, то ми не в силі достатньо оцінити запалу і спонук, які 

оживлюють цей нарід». А далі зазначається, що їх «батьки переказували своїм 

синам горде почуття незалежності, як найдорожчу спадщину, причому клич – 

«Смерть або Воля» - був їх одиноким заповітом, що переходив з батька до сина, 

разом з прадідівською зброєю»356. 

Національна революція і Визвольна війна середини XVII ст. значною мірою 

змінивши форми політичного правління на більшій території українських земель, 

внесли кардинальні корективи не лише в економічний розвиток, а й неабияк 

вплинули на світогляд, систему цінностей, суспільні орієнтації основних груп 

населення. Причому слід враховувати той факт, що мало хто в крові в той час «рук 

своїх не вмочив» і пограбування добр не чинив: «...Туга великая людем всякого 

стану значним была...357. 

Історична свідомість українців почала відлік нового часу, а їх пам 'ять 

назавжди закарбувала перебіг тих основних  подій. Самі ж селяни поділили своє 

життя на два періоди: «при владеніи ляском», коли особисто перебували «за 

ляхом», і «от изгнанія з Малой Россіи ляхов», «после полского владенія». Так, 

наприклад, говорили старожили сіл Степанівка (Ніжинський полк), Мезин, 

Радичів та Іванків (Чернігівський полк) при складанні так званого «Генерального 

слідства про маєтності» 1729-1730 рр. по всім 10 полкам Лівобережної 

України358. Окрім того, за їх переконанням, за гетьмана Б. Хмельницького 

більшість сіл перетворилася на вільні військові, а отже, на такі, які ні в чиєму під-

данстві й власності не перебували. Тобто, селяни вважали себе незалежними, 

здобувши свободу в ході революції та Визвольної війни359. 
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Такі погляди знайшли своє певне відбиття у вітчизняній історіографії. Зокрема, 

М. Ткаченко був переконаний: «Козацька революція» повністю скасувала ті 

закони та права, що їх мали панівні верстви щодо селянина. Останній стає вільною 

людиною, меж між суспільними групами за Хмельниччини не існувало»360. 

Хоча в дійсності попереднє законодавство стосовно посполитих, зокрема, 

Литовський Статут, ніхто офіційно не відміняв. У кінці 1653 - на початку 

лютого 1654 рр. гетьман як одну з вимог висував перед царем підтвердження 

набутого статусу лише шляхтичів, козаків і міщан. «...В Запорожском де 

Войске хто в каком чину был по ся места, и ньше бы государь пожаловал, – 

йдеться в статейному списку російського посольства на чолі з В. Бутурліним 

напередодні й під час проведення Переяславської ради, – велел быть по тому, 

чтоб шляхтич был шляхтичем, а казак казаком, а мещанин мещанином; а казаком 

бы де судитца у полковников и сотников. А что де не так быть, как были за 

польским королем...»361. Одночасно Б. Хмельницький своїми універсалами 

зобов'язував селян виконувати повинності «по-прежнему». На думку 

сучасника, вони на деякий час просто «отвикли были давати подачок», але їх 

незабаром знову «повернули в послушенство»362. 

Проте, як би там не було, не можна не погодитись з твердженням В. Смолія, 

що саме за Хмельниччини «селянин вперше відчув себе господарем становища, 

одержавши можливість певною мірою вільно розпоряджатися результатами 

своєї виснажливої праці»363. В бурхливому пориві досягти спільних цілей - для 

загального національного блага українців - внутрішні соціальні протиріччя в 

країні неабияк послабли, про що конкретно свідчив факт порівняно легкої 

можливості для селян «ставати в козаки»364. Подальший же, більш глибший, 

поділ суспільства на різні прошарки та верстви формував у населення етикет, 

що помітно змінювався порівняно з попереднім періодом. В народі досить 

швидко ствердилася думка про пріоритет «козацького товариства». Навіть у 

                                                           

Під термінами «Запорозьке Військо", "Військо низове запорозьке" в 

тогочасних джерелах розумілася Українська козацька держава. 
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XVIII ст. простий люд с. Горчаки (Стародубський полк) продовжував вважати, 

що коли почалося вигнання ляхів, «можнейшіе пописались в козаки, а 

подлейшіе осталися в мужиках»365. Така думка була досить поширена в межах 

Гетьманщини і переходила від одного покоління до наступного. 

В цілому, підтримуючи демократичні засади в системі «козацького» 

правління, оформлені 1648-1649 рр., селяни були порівняно консервативними в 

сприйнятті республіканських ідей, які саме тоді поширювалися в Європі, 

викликані спалахом буржуазних революцій. У першу чергу їх хвилювали 

вузькі соціальні завдання: обрання «справедливого» місцевого голови громади, 

«чесного» війта, «пана» возного, іншого сільського керівництва та вправного 

парафіяльного священика. Вони не так одностайно, як, скажімо, запорожці, 

могли у відповідності «духу» української нації, яка «струснула навіть польським 

троном» (за висловом сучасника - француза), прагнути не тільки усунення 

зловживання та упорядкування функціонування адміністрації, а й 

наважувалися аналізувати (критикувати) суть існуючої влади, гадане 

божественне право, шукати походження законності в «розумі», історії, 

добровільній згоді людей, народній волі -вищому критерії. Таким чином, 

переважно козаки і кращі представники міщанства нападали на монархічні 

принципи (наприклад, тенденції до спадковості гетьманської булави Б. 

Хмельницького), вводили в «моду» республіканські ідеї, правда, при цьому 

ніколи не закликаючи до скасування ще «чужого» їм тоді царату. 

Зрозуміло, говорячи про так званий «республіканізм» українців, ми не маємо 

на меті його сучасні ознаки та визначення. Тільки через сто років після початку 

Визвольної війни, 1748 р., видатний французький просвітитель і письменник Ш.-

Л. Монтеск'є (1689-1755) у праці «Про дух законів» сформулював визначення 

республіканського ладу, яке на той час стало класичним: він «є таким, коли 

народові в усьому його складові або частині належить верховна влада». 

Очевидно, слід згадати міркування й іншого французького просвітителя і 

                                                           

 Тобто: найбідніші. 
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філософа Ж.-Ж. Руссо (1712-1778), який у трактаті «Про суспільний договір, 

або Принципи політичного права» (1762) твердив, що «не існує такого уряду, до 

такої міри підданого громадянським війнам і внутрішнім заворушенням, як 

демократичний або народний». Важливе спостереження з огляду застосування 

його до українських подій: міжстаршинська боротьба, Руїна тощо.  

Протягом всієї історії Української держави, навіть пізніше, в простого люду 

зберігалася віра в справедливість «доброго» гетьмана, царя, окремих 

можновладців, жевріла надія на те, що ті зможуть заступитися за них у боротьбі 

за соціальні права, поліпшити їх умови життя. «Найясніший королю, 

милостивий наш пане! – писали у скарзі на можновладця селяни сіл Тершова та 

Завадки Самбірської економії Перемишльської землі до Августа III 16 травня 

1758 р. – Як вірнопіддані припадаємо до панських ніг з цим покірним та гарячим 

проханням, вимолюючи ласку при такій великій нашій кривді, яку [ми] терпимо 

від ясновельможного молодшого пана Казимира Конопацького, що панує тепер 

над нами вже п'ять років. [Він] поводиться з нами безправно, примушує 

відробляти [повинності] понад інвентар і встановлює свої закони, наказує 

працювати за своєю волею і бажанням»366. 

Часто відступ від народних сподівань, наприклад, укладання Білоцерківського 

договору 1651 р., селяни безпосередньо сприймали як повернення до «старих 

порядків», до життя «по давньому»367. Гірких роздумів сповнені рядки думи про 

примирення володаря булави з урядовцями Речі Посполитої в Білій Церкві 

(«Утиски польської шляхти і нове повстання проти неї»): 

«Ей, чи гаразд, чи добре наш гетьман 

   Хмельницький починив,  

Що з ляхами, із мостовитими (панами), 

   у Білій Церкві замирив»368. 

Зате звільнення українців від «лядської неволі», розпочате на чолі з Б. 

Хмельницьким, щиро очікували в багатьох куточках країни: 

«Ой Богдане, Богданочку, 

Звільнив ти Вкраїну,  
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То не забудь же Богдане,  

Нашу Буковину» 369. 

 

 

2. Зміни в менталітеті кінця ХVІІ – ХVІІІ ст.  

 

Після Національної революції на всій території України, здавна освоєній й 

заселеній людьми, спостерігався неухильний наступ на соціальні здобутки 

селянства. На цей процес впливали не лише внутрішні, а й зовнішні фактори: 

постійні війни, періодичні стихійні лиха, вимушені міграції людності. Вони мали 

свою специфіку в західних, правобережних і лівобережних регіонах. Наприклад, 

у 60-ті роки XVIII ст. із значно спустошеного через військові події правого 

берега Дніпра почався масовий рух на Лівобережжя, Слобожанщину й далі – на 

Південь. Нового суспільного забарвлення набули розуміння цінності землі, 

відчуття свободи, прерогатива народних традицій. Останні на нових місцях, де 

помітно меншим був вплив влади дідича і вищих керівних органів, ставали не-

рідко визначальними серед мешканців, які тільки-но почали облаштовуватися і не 

могли вести самостійне господарство. Цілі слободи виникали на «порожніх» 

землях, і ніхто з тих, кому вони належали за законом, не виступав проти цього – 

незанятого простору існувало чимало. Літописець С. Величко засвідчив: 

«...Многими купами и таборами зо всех поветов собирался и болесними 

серцами, а слезоточителними очима вечне з своими красними тамошними 

селеніями и угодіями пожегнавшися (попрощавшись. – Авт.), що живо на сюю 

Днепра сторону (лівобережну. – Авт.) перебрался и где улюбя, по разных 

сегобочньых полках украинно-малороссийских для житія своего избирал и 

заседал месца; ...и вся сегобочная Украйна, пред тем малолюдствовавшая, от 

                                                           

 Співачка цієї пісні О.Яновська - жителька с. Стебнів, Путильського району, 

Чернівецької області свідчила, що пісня була відома далеким її предкам, які 

втекли з Волині на Буковину («в гори») ще за часів панщини. 
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того времени тогобочными людми украинскими наполнилася и умножилася»370. 

Джерела зберегли чимало свідчень і тлумачень селянами історії поземельних 

відносин у Гетьманщині. Нерідко погляди посполитих на проблему походження 

володіння чи користування землею суперечили офіційним нормативам, бо йшли 

в розріз інтересам місцевих дідичів. Так, досить характерною є оповідь 

мешканців с. Порохня (Новгород-Сіверщина) 1705 р. Його старожили «до 

Хмелнитщины... признавали под сумленем так: когда, мовит, еще лядская 

держава тут была, именно неякогось Песочинского, в той час к грунтам 

порохонским от грунтов села Знобы межа была – протучок Красичин, и по той 

протучок грунта сливали порохонскіе, до того часу поки Чернацкая слобода 

подана катедре в поданство, втой же час грунта наши порохонскіе... от селян 

наших отобрано и привернено оние до слободьі Чернацкой; и уже под сорок 

лет жители слободы Чернацкой тими грунтами, в порохонціов отобранными, 

владеют; и наши, мовит, селяне порохонце в тие свои грунта не в той час не 

вспоминалися, а не тепер в оние втручаются; бо тіе порохонскіе отобранные 

грунта до слободы Чернацкой гулящіе бьіли, а не заживаніе; тилко порохонскими 

слили, по меже старинной, за лядзкой держави вчиненной»371. 

У наведеному уривку привертає на себе увагу закономірність перерозподілу 

земельної власності та як селяни цілком природно («спокійно») сприймали сам 

факт передачі «в підданство» (у даному випадку монастиреві) слободи, яка 

перед тим вважалася вільною. Однозначно своїми вони називали такі угіддя, 

оранки і т. д., якими володіли від батька до сина — «дідизні» й «отческі», тобто 

успадковані по чоловічій лінії. 

Помітно змінювало менталітет селянина його переселення до міста, де він, 

осівши, починав займатися ремеслом або торгівлею. Коли міський «дух» і не 

міг повністю гарантувати незалежність колишнього підданого на Західній 

Україні, Лівобережжі та Правобережжі, то повернути того «пан» мав змогу 

лише після тривалих розшуків і наполегливого клопотання в міській 

адміністрації чи через суд. На слабозаселених просторах Слобожанщини в 

другій половині XVII - на початку XVIII ст., а на Півдні майже до кінця XVIII ст. 
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це зробити було ще важче. Правда, інколи спостерігалася й інша практика - 

особисто вільний селянин за певних обставин «добровільно» проголошував себе 

кріпаком. У Польщі такі факти відомі на території північно-західних регіонів, де 

вільні селяни трималися довше і мали обмежені можливості переселення на 

малообжиті землі372. В Гетьманщині на початку XVIII ст., наприклад, як у народі, 

так і в адміністрації ще неординарно сприймався перехід «малоросіянина» у 

«довічне підданство» можновладцям з Росії. Це явище тоді ще не стало 

типовим, а тому викликало багато запитань у причетних до його вирішення 

осіб. Зокрема, старшина І. Ніс змушений був безпосередньо звернутися за 

роз'ясненням до керманича з приводу «скарги» посполитої Радички на сина, 

який «отдался в вечное подданство (тобто, фактично кріпацтво. – Авт.) людям 

великороссийским» (1710)373. Згодом, у зв'язку з поширенням земельної 

власності росіян і посиленням влади царату на українських землях, такі випадки 

вже не викликали «непорозумінь». 

На Слобожанщині шлюб вільної людини з особою, що перебувала в 

кріпосній залежності, як правило, цілком усвідомлено сприймався першою як 

перехід у довічне «підданство» з відповідними наслідками (відбування панщини 

тощо). На що видавався і належним чином оформлений «запис». Так, мешканець 

Харкова Ф. Гриценко 24 січня 1725 р. підписався під таким зобов'язанням 

перед старшиною: «Служить и жить бьі мне Федору, жене и детям моим в него 

Романа Григорьевича Квитки и в детей его вечно, за то, что понял я Федор себе 

за жену его Романа Григорьевича крепостную дворвую девку Палагею»374. 

На Західній Україні такого роду приклади вже давно стали узаконеною 

традицією. 

Слід зауважити, що в межах Речі Посполитої, порівняно з Лівобережжям і 

Слобожанщиною, негативні явища в середовищі селянства мали більш виразний 

характер, бо досліджуваний період в її економічному розвитку, на думку деяких 

вчених, став, «безперечно, самим тяжким»375. 

Одним із важливих аспектів, який позначався на більшості сторін життя 

сільського поспільства, були його взаємини з владою. Певний час, у період 
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виникнення та формування основ старшинської адміністрації й нового місцевого 

судочинства, «прорахунки» і недоліки в їх діяльності значною мірою 

«виправлялися» активною участю, зацікавленістю самого населення. В народі 

довго після 1648 р. існувало переконання, що через декларовану на «радах», 

«колах» і т. д. виборність всього державного керівництва, в тому числі й 

гетьмана, всі органи влади перебували в залежності від волевиявлення широких 

верств. Козацька верхівка, сільські війти, отаман і навіть священик в ідеалі мали 

відповідати загальним вимогам, обиратися на свої посади, а тому при 

невідповідності будь-коли могли бути зміщені. Вимога з «гори» про необхідність 

дотримання суворої станової та службової ієрархічності почала більш-менш 

чітко проявлятися лише десь у 20-ті рр. XVIII ст., коли виникла потреба у 

зведенні всіх діючих у Гетьманщині законів в єдиний кодекс. До того нерідко 

траплялося так, що, скажімо, впливова особа полковника раптом займала посаду 

полкового судді, міського отамана, а то й ставала рядовим козаком376. 

Демократія, породжена повстанням, могла підтримуватися і розвиватися лише 

зброєю в ході Визвольної війни, у відчайдушній боротьбі урядів Польщі та Росії за 

українські землі. Як це не пародоксально, певна стабілізація в країні за 

правління І. Мазепи та І. Скоропадського обумовила звуження виборного 

начала. Петро І грамотою від 22 січня 1715 р. взагалі заборонив обрання 

старшин у полках і сотнях вільним голосуванням, без попереднього узгодження з 

царським стольником Ф. Протасьєвим та прямого дозволу царя377. Подальші 

спроби населення самостійно обирати собі керівництво офіційно розглядалися 

як анахронізм, данина давнім традиціям, які вже не мали законної сили. Правда, 

слід зазначити, що останні продовжували зберігатися в сільських громадах і 

сябринних спілках. Через справи останніх для більшості їх учасників була єдина 

можливість проявити свої громадські здібності й виявити власні суспільні 

погляди та почуття. Посилення гніту стосовно всіх членів громади селяни вважали 

як порушення їх «звичаю». 

Отже, розшарування  населення в селах, слободах і містечках у 

досліджуваний період продовжувало зростати. Часткове, а то й повне 
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обезземелення, недостатня кількість худоби, в тому числі робочої (або її 

відсутність) були одними з найхарактерніших показників майнового стану 

більшості посполитих. Саме їх показники  зумовлювали відрив значної 

частини селянства від землеробства і сприяли поглибленню суспільного 

поділу праці. Все це, в свою чергу, прискорювало розклад натурального 

господарства в країні. 

 

 

 

 

ЧАСТИНА ІІ. Хуторяни 

 

РОЗДІЛ  І. Що таке хутір і специфіка його існування в Україні за 

середньовіччя та раннього нового часу. 

1. Хутір як  суспільне явище: деякі теоретичні засади науковців і реалії 

життя 

В історіографії й донині не існує не лише чітко визначених критеріїв 

щодо хуторів як населених пунктів в Україні, а навіть відсутні більш-менш 

виразні погляди на причини їх виникнення, еволюцію господарства, 

правовий статус, соціальну та майнову нерівність мешканців. Ученими не 

розглядалися й питання суспільної значущості хуторів у другій половині 

ХVII-ХVIIІ ст.: це був «позитив» чи «негатив» у громадській практиці, 

регрес чи прогрес в економіці, перспективи розвитку і т. ін. Не простежено 

зв’язок хутірського господарства з іншими населеними осередками, 

наприклад, у галузях торгівлі й промисловості, а також участь одноосібників 

у соціальних і визвольних рухах. Практично поза увагою дослідників 

залишилося формування самосвідомості хуторянина. 

На те існувало декілька об’єктивних причин, а саме: по-перше, хутір – це 

одна з найменших територіально-адміністративних одиниць (порівняно з 

містом, містечком, селом) у загальній суспільно-політичній і народно-
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господарській структурі України, тому тут всі процеси відбуваються, так би 

мовити, в зменшеному вигляді; по-друге, уривчастий характер тогочасних 

джерел і значна «розпорошеність» необхідних даних неабияк ускладнюють 

всебічні й ґрунтовні узагальнення; по-третє, часта «невиразність» форм 

хутірського господарювання (нерідко у вигляді лише як «додатку» до 

промислового чи сільськогосподарського функціонування великих населених 

пунктів) не викликала особливої зацікавленості науковців у вивченні саме 

цього питання. 

Отже, що ж таке хутір і яке його місце в соціально-економічному 

поступі українців? 

 У зв’язку з цим, з’ясуємо найбільш типові погляди на предмет. В 

історіографічній думці, зокрема кінця ХІХ – початку ХХ ст., хутір 

переважно протиставлявся селу (сільському «колективу») як «окрема 

садиба» (індивідуальна маєтність), що розташовувалася на відокремленій 

ділянці землі, котрою володів (чи лише користувався) певний господар (у 

нашому випадку: можновладець, міщанин, селянин або козак). На думку 

деяких тогочасних дослідників, хутірська система розселення та 

господарювання, порівняно з сільською, мала значні технічні переваги. 

Насамперед через те, що вона давала певний простір для проявів ініціативи 

та найбільшої індивідуальності хазяїв, дозволяючи їм якомога краще, на свій 

розсуд, організовувати власне господарство, швидко пристосовуватися до 

нагальних і мінливих потреб ринку (і не лише місцевого!), а також 

впроваджувати новітні технологічні засоби (нерідко з використанням 

досягнень науки). 

Від себе додамо: останнє могло найбільш повно стосуватися 

самостійних господарників, економічно й соціально захищати від поборів і 

надмірних утисків місцевих можновладців. Адже рівень залежності 

прямопропорційно впливав і на ініціативу, і на спроможність оподаткованих 

і залежних виробників-одноосібників.  

На межі ХІХ і ХХ ст. деякі історики вважали, що хуторянин міг більше 
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економити часу, сил і витрат на роз’їздах, полегшувати та прискорювати 

обробіток ґрунту, уважніше пильнувати за станом своїх посівів. Разом з тим, 

його система ведення господарства «віддаляла» одноосібника від загальних 

потреб жителів найбільших населених пунктів, ускладнювала долучення до 

освітньої (особливо необхідної – шкільної) справи, породжувала настрої 

“відчуження” та «замкнутості». 

За спостереженнями вчених, у країнах Західної Європи, зокрема 

Німеччині, Данії, Швеції та деяких інших, де колонізація неосвоєних земель 

здійснювалася головним чином селянством, особливо активний перехід до 

хутірської системи відбувся в кінці ХVIIІ – на початку ХІХ ст. Саме тоді в 

них розпочали масово видавати спеціальні позики населенню з метою 

створення «садибних осілостей». 

Для певного спрямування цього процесу в Російській імперії 

започаткували навіть профільну газету «Хуторянин», яка вперше побачила 

світ у 1896 р. 

В українській радянській історіографії, наприклад першої половини 60-х 

років ХХ ст., досить поширеним стало визначення хутірського господарства, 

як форми ведення дрібного сільськогосподарського виробництва, 

особливістю якої є розміщення господарства (всього або частини будівель, 

інвентаря та тягла, потрібного для обробітку землі) на відособленій ділянці. 

Також зазначалося, що воно існувало в багатьох країнах при різних типах 

виробничих відносин, заснованих на приватній власності на засоби 

виробництва, зокрема на землю, але найбільшого поширення набрало за 

капіталізму. 

Отже, вважали автори, хутірське господарство базувалося на приватній 

власності на землю, яка існувала і до капіталізму, – за доби феодалізму378. 

Українські радянські вчені намагалися обґрунтувати положення про те, 

що, наприклад, у США та Канаді колонізація неосяжних диких просторів 

взагалі проходила шляхом виникнення та поширення фермерства, а в Росії 

хутірське господарство з’явилося лише в першій половині ХVIIІ ст., та й то 
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головним чином у межах області Війська Донського. В Україні ж, за їх 

переконанням, воно почало формуватися тільки в другій половині ХІХ ст. і 

особливого поширення набуло на території Волинської губернії. В цілому 

хутірське господарство розглядалося ними переважно як негативне явище, в 

контексті його насаджування царським урядом (найбільш характерним після 

революції 1905-1907 рр.). Причому, посилаючись на праці В.Леніна, науковці 

прагнули довести, що розвиток хутірського господарства відбувався 

виключно за рахунок експропріації та розорення бідняцьких мас селянства 

кріпосниками-поміщиками і куркульством і був справедливо припинений, а 

потім і ліквідована ця система в ході суцільної колективізації в СРСР (на 

західноукраїнських землях – після Другої світової війни). 

Ці та деякі інші необ’єктивні твердження стали “класичними” для 

тогочасної історіографії, адже поширювалися на шпальтах багатьох 

енциклопедичних видань379! 

Правда, інколи в історичній літературі українських авторів можна було 

побачити й дещо інші міркування. А саме, що зимівники запорожців, котрі 

з’явилися в ХVІ ст. і дещо пізніше й у чорноморських донських козаків, це 

було ніщо інше, як хутори. Причому в Україні, на Кубані та Дону хуторами 

нерідко називали виселки з сіл і козацьких станиць, незалежно від кількості в 

них існуючих господарств (дворів). 

На сторінках «Советской исторической энциклопедии» 

обґрунтовувалося положення про те, що хутори і відруби («отруба») – 

дільничі селянські господарства (чому ж лише селянські ?!) отримали своє 

поширення в Росії в період проведення Столипінської аграрної реформи 

(1906-1912). До неї схожий тип землекористування існував головним чином 

у прибалтійських, західних і північно-західних губерніях, де його розвитку 

сприяли природно-географічні умови. Отже, українські землі виключалися. 

Причому, при хуторській реформі розселення орні землі й інші угіддя 

(сінокіс, вигони) «зводилися» до одного місця, куди переносилися садиба 

(?)380. 
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На наш погляд, у наведених положеннях проявилися спрощений підхід і 

повне нерозуміння процесу виникнення, формування та розвитку хутірського 

чи фермерського господарства (що в багатьох випадках були ідентичними), 

не усвідомлення хутора як економічного та соціального явища. 

У чому ж тут криється проблема? 

Щоб відповісти на таке запитання, слід розглянути насамперед аспекти 

т. зв. «індивідуалістичності» українців у відповідності до нашої теми.  

Наприклад, американський дослідник М.Чировський, коли писав про 

сільськогосподарський характер економіки Гетьманщини, то наголосив: той 

настільки впливав на всі сторони життя корінного населяння, що навіть 

зумовлював його «глибоке релігійне вірування», «сильну віру в бога», 

«суворі моральні принципи», а головне – «крайній індивідуалізм»381. 

На думку М.Слабченка, все господарство ХVII ст. було індивідуальним 

(?), а кращим забезпеченням права його займа слугувало реальне володіння 

саме ним. У ХVIIІ ст. велике господарство вимагало якомога більше робочих 

рук для свого існування, а тому забезпечення зобов’язання щодо нього йшло 

за рахунок людини, її робочих рук382. Далі він наголосив: «Індивідуальне 

господарство передбачало економічну свободу, як гарантію самостійності 

господарювання. Важлива була не геометрична рівність окремих господарств 

і угідь, чого і не спостерігалося, а можливість забезпечення насущних потреб 

отримання fructus з господарства, яке певний володілець міг мати за 

наявності своїх сил і реманенту. Причому економічна свобода була 

рушійною силою при обігу земель спочатку, головним чином, серед козацтва 

і селянства»383. Власне хутір він розглядав як «поодиноке дворищне 

господарювання». 

 Останнім часом з’явилися декілька праць, спеціально присвячених 

генезі фермерських господарств і запорозьких зимівників. Зокрема, 

                                                           
 Насамперед, маємо на увазі монографію О.Олійника «Запорозький зимівник часів Нової 

Січі (1734-1775)». – Запоріжжя, 2005. – 256 с., яка містить цікаві авторські спостереження 

та дозволяє провести відповідні важливі аналогії з хутірськими господарствами на 
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В.Нечитайло в монографії «Селянське господарство фермерського типу в 

Україні: історія і сучасність» (Кам’янець-Подільський, 2004. – 433 с.) дав 

визначення «сільськогосподарському  підприємству товарного типу», яке, за 

його словами, базувалося на приватній або орендованій землі з 

використанням власної чи найманої праці, тим самим повторивши 

положення в «Советском энциклопедическом словаре» (М., 1985. – С. 1400). 

На його думку, на українських теренах, як і в інших країнах світу, 

фермерське господарство зародилося у період формування буржуазних 

відносин(!). Крім того, автор наголосив: його «передіндустріальними 

попередниками» були козацькі зимівники і хутори. – Саме так зазначено у 

«Вступі». Правда, в розділі І книги мова вже йде про виникнення 

«фермерського типу» в добу козаччини, а зародки простежуються ще  в ХІІІ 

– ХV ст. (с. 3, 81, 82 та ін.). Тим самим, певною мірою «зміщені» 

хронологічні межі існування «індустріального» фермерського і хутірського 

господарств, означених особисто В.Нечитайлом. Одночасно він не робить 

принципової різниці у формах володіння (власності, користуванні) ними. 

Тим більше «неочікуваним» видається висновок про те, що в першій 

половині ХVІІІ ст. вже «колишні господарства фермерського типу, що 

належали старшині (індустріальні? – О.Г.), поступово перетворювалися в 

напівфеодальні поміщицькі господарства (?) з величезними володіннями (?), 

де працювали не тільки наймані робітники, а й чимало економічно (?) 

залежних селян і розорених козаків» (с. 153). 

 Таким чином, стає не зовсім зрозумілим, що ж „перетворювалося” в 

фермерське господарство, коли воно саме ставало „напівфеодальним” (а не 

індустріальним, буржуазним, як у вступі твердить автор). Значна 

неузгодженість у положеннях, термінах, а також думках спостерігається по 

всьому змісту названої праці, чи не єдиної в історіографії, де спеціально 

висвітлюються аспекти генези та розвитку вітчизняного хуторянства й 

                                                                                                                                                                                           

території лівобережного, правобережного й слобідського регіонів України в означений 

період. 
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фермерства. 

На наш погляд, вивчаючи загальні тенденції еволюції хутірського 

господарства, в першу чергу слід звернути увагу на таке. Необхідно 

усвідомити те, що воно пройшло декілька складних етапів: від суцільної 

руйнації за роки Національної революції, визвольних змагань і так званої 

Руїни в середині ХVII ст. до поступового „вирівнення” життя населення 

хуторів та його “входження” в деякі процеси загальноєвропейських 

масштабів у ХVIIІ ст. (і в подальшому розвитку). Хмельниччина ж не лише 

“відірвала” велику частину території українців від консервативної і 

економічно занепадаючої Речі Посполитої, а й проклала шлях до всебічного 

розвитку: від застарілих середньовічних форм народного господарювання, 

кріпосного права до інтенсивних буржуазних відносин, торгового 

капіталізму з їх найяскравішими проявами в кризисних явищах, 

суперечностях, антагонізмах тощо. 

Національне хутірське господарство в своєму поступі не тільки весь час 

залишалося в нерозривному зв’язку з економікою всієї України, але й до повної 

міри становило необхідну ланку в торгових і виробничих процесах Росії та 

Європи в цілому. Причому, зміни в господарстві однієї з сусідніх країн (або 

державних утворень) відповідним чином впливали на весь ланцюг зв’язків у 

цій сфері, позитивні зрушення ж в економіці України “виходили” за її межі. 

Місцеві географічні умови і фактори виробничих відносин, зрозуміло, 

зумовлювали своєрідність становища хутора в системі господарювання 

країни, але аж ніяк не надавали йому “виключності”. 

Революційні перетворення в Україні середини ХVIІ ст. привернули до 

себе неабияку увагу іноземних дипломатів, посланців і розвідників, а також 

активізували наплив у великі міста вихідців з інших країн. Менше всього це 

стосувалося малих населених пунктів, а особливо – хуторів. Вони, за виразом 

одного з дослідників, “піднімалися на ноги майже самотужки, позбавлені 

багатьох пільг цивілізації та світової культури”. 

Протягом майже півтора століття величезна українська територія 



 130 

(Лівобережжя, Слобожанщина, Запорожжя, Правобережжя, окрім західних 

регіонів) поетапно інкорпорувалася до складу Московської держави 

(Російської імперії) і відповідно місцеві природні ресурси не залишалися 

поза впливом російського та іноземного капіталу. Величезні грошові 

накопичення в ХVIIІ і ХІХ ст. зосереджувалися в Україні. Тут будувалися 

потужні підприємства, а населення поступово затоварювалося іноземними 

предметами попиту (тканинами, спиртними напоями, фруктами, книгами, 

пресою, ювелірними виробами тощо). Європейський стиль побуту проникав, 

насамперед, у повсякденне життя таких родин, як Самойловичі, 

Скоропадські, Марковичі, Шидловські, Кондратьєви та ін. Поширювався він і 

на хутори, але якось непевно, часто опосередковано. 

Що не поминуло хутірське господарство, так це загострення соціальних 

антагонізмів, які особливо яскраво почали проявлятися після завершення 

Національної революції. В ХVIIІ ст. уже і Запорожжя, всупереч твердженням 

багатьох істориків, не представляло “оазиса” незалежного суспільно-

політичного життя в загальній системі Східної Європи. Низовики поступово 

підлаштовувалися під загальні тенденції в країні, активно перебудовували 

своє господарство, зокрема зимівники, по образу та схожістю з сусідами. Не 

тільки на обширних територіях – Вольностях Запорозьких, але і в самій Січі 

(до остаточної її ліквідації в 1775 р.) йшла гостра боротьба за владу, між 

“панами” та “сіромою”, за землю, із “засиллям” привозного товару. 

Інкорпорація Запорожжя спричинила значні зміни у всій господарській 

системі України. Поступово на півдні почали з’являтися не лише нові 

економічні осередки, а й хутори неподалік від них. Вони “потяглися” з 

півночі, ближче до Кременчука та Переволочної. 

Хутори відігравали свою певну позитивну роль не лише в економічному, 

але й територіальному об’єднанні різних українських регіонів, яке вочевидь 

завершилося на початку ХІХ ст.  

 

2. Проблеми виникнення та становлення хутірського господарства 
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В цьому аспекті принциповим видається погляд В.Барвінського, який 

був переконаний у тому, що появу хуторів слід пов’язувати з добою 

Київської Русі, а їх подальше існування не змогли припинити навіть 

спустошення монголо-татар. Зокрема на території лівобережного регіону, 

доводив учений, в ХІV ст. залишалися деякі міста, а поряд з ними села й 

“заведені” хутори384. Мова йде насамперед про такі міста, як Остер, Чернігів, 

Любеч, Новгород-Сіверський, Стародуб, Радогощ (пізніший – Погар) та їх 

околиці385. 

Міркування В.Барвінського здаються більш слушними ніж його 

“опонентів”, які писали про суцільне спустошення краю аж до ХVІ ст., а 

місцями – до ХVІІІ ст. і навіть пізніше. До дискусії навколо цієї проблеми в 

різний час долучалися М.Владимирський-Буданов, В. Антонович, М.Погодін, 

М.Максимович, М.Бакай, О.Лазаревський, польський історик 

О.Яблоновський та ін. 

Разом з тим, середньовічні джерела свідчать: стихійна колонізація з 

певними “імпульсами” проходила вже до початку ХVІІ ст., а в другій чверті 

цього століття вона помітно активізувалася (тобто саме напередодні 

Хмельниччини). Цьому процесові не змогли особливо завадити ні протидія 

окремих представників польського уряду, ні масові козацько-селянські 

повстання на чолі з Тарасом Федоровичем, Павлом Бутом, Яковом 

Остряниним, Дмитром Гунею та ін.386 Саме тоді на пустищах виникали 

численні поселення, зокрема й хутори, а там де існували лише вільні 

“промислові уходи” – будувалися постійні помешкання, які відразу (тільки-

но з’являлися сусіди) огороджували тинами, ровами тощо. В “старих” 

населених пунктах інтенсифікація господарського життя відбувалася 

головним чином завдяки двом чинникам: природному приросту їх мешканців 

і прибуття переселенців з інших місць387. 

Зокрема північні землі майбутньої Гетьманщини були заселенні шляхом 

народної, а частково воєнної, колонізації десь у 30-х рр. ХVІІ ст. Тому 

бурхливі події Національної революції надали їй в основному небаченої 
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раніше масштабності, фактично не змінивши попередніх форм і методів, 

навіть соціально-економічної суті. 

Південні ж території, через малу заселеність і як такі, що найбільш 

страждали від спустошливих нападів татар, у джерелах продовжували 

називатися “безлюдним степом” і “диким полем”. Хоча і тут освоєння землі 

поступово набрало помітних “обертів”388. Навіть тоді, коли місцеві жителі 

періодично тікали від агресії кримчан, вони нерідко поверталися у вже 

обжиті райони. І якщо їх житла були зруйновані, то починали налагоджувати 

господарство знову. Причому, найлегше за таких умов відновлялися хутори, 

бо не потребували великих затрат людської енергії та значного вкладання 

коштів. А, скажімо, щоб “повернути” до життя навіть невелике село, 

необхідними ставали великі обсяги праці й чимала кількість грошей. 

Плодючі українські землі вабили до себе представників різних етносів, 

незважаючи на ніякі загрози нападів войовничих сусідів чи небезпеку від 

злодіїв і хижих звірів. 

Хто і заради чого, ризикуючи власним життям, здоров’ям і вже набутим 

майном, переселявся в неосвоєні й дикі райони певною мірою відповів 

М.Слабченко. Зокрема він писав: “…Сюди, в цей без міри багатий край, що 

лежав впусці далеко від культурних центрів, у ці прикриті казковим флером 

“дикі поля”, кидалися і гордовиті польські пани заради легкої поживи і 

поліпшення розладнаних справ, і зухвалі авантюристи, якими кишіла стара 

Польща, і всяка дрібна сішка, котра прагнула уникнути тиску великого 

земельного капіталу, і дисиденти німецьких земель, і військові кнехти, які 

пропонували за гарну платню свої послуги, тощо. Всім надавали українські 

степи та гаї свої притулок, сховище, засоби до існування, бранну славу, 

свободу віросповідання”389. 

Слід зазначити, що вже джерела другої половини ХV ст. зафіксували 

існування комплексної системи господарювання в поселеннях малого типу. 

Так, люстрація Київської землі (близько 1471 р.) називає х. Костошеве 

                                                           
 У документі його визначено як “двір з нивою”. 
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(поблизу м. Житомира), де мешкало 6 челядників, яким належав місцевий яр, 

а в їх господарстві утримувалося 8 волів, 5 “данників” (сплачували податок 

медом у розмірі “колоди” і 2-х відер), 4 “ловці” – уходники та ще декілька 

осіб390. 

Отже, в межах одного хутора, як його класифіковано упорядниками 

“Архива Юго-Западной России”, проживали слуги житомирського 

можновладця, які займалися землеробством і тваринництвом, “пасічники” і 

особи, котрі професійно полювали на звірів (чи ловили рибу). 

Означені вище явища певною мірою знайшли відображення в “Описах” 

Черкаського та Канівського замків 1552 р. Зокрема на території Канівського 

повіту, значна частина якого знаходилася на лівому березі Дніпра (по річкам 

Сула, Удой, Снепород, Псьол і Хорол, аж до путивльського кордону*, тоді 

практично не існувало значних поселень, а здебільшого різні “уходи”, або 

“двори” з угіддями – рибними ловами, бобровими гонами, бортами та 

окремими ділянками, зручними для полювання. Їх періодично (посезонно) 

відвідували “промисловці” – добувачі391. 

Термін “хутір” фактично не зустрічається на сторінках “Архива ЮЗР” ч. 

VII, т. 2, де вміщено десятки документів про процес української колонізації 

протягом 1471-1668 рр. Мало згадок про нього й у “люстраціях” Київського 

воєводства (1570 р.), а також Овруцького та Брацлавського староств (1616 

р.)392. 

Від самого виникнення і протягом певного часу за “уходи” та “двори”, 

ймовірно, не виникало будь-яких серйозних суперечок між їх користувачами: 

за відповідний податок ними міг володіти будь-хто. Формально ж вони 

належали місцевим власникам замків, або громаді393. Поступово частину 

“уходів” привласнили можновладці, а деякі – козаки. Причому, останні 

                                                           
 Тобто з усіх “колод” (вуликів) мед віддавався з однієї повністю плюс ще два відра. 

* Тобто: кордону Московської держави, до складу якої Путивль відійшов у 1500 р. від 

Великого князівства Литовського в результаті збройного конфлікту. 
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розгорнули особливо активну боротьбу за їх використання з міщанами і 

селянами, адже офіційно зафіксованої прерогативи на них вони не мали. В 

окремих випадках поряд з “уходами” виникали і хутори, через необхідність 

постійної присутності (і фактичної фіксації) їх власника. Наприклад, у 

“люстрації” Канівського замка зазначено, що місцеві “уходи” 

перешкоджають використовувати як татари, так і козаки, “которые уставичне 

там живут на мясе, на рыбе, на меду, з пасек и сытят там собе мед яко 

дома”394. 

Саме в межах Канівщини, як засвідчують джерела, пізніше і оформилася 

ціла система хутірського господарства. 

Про темпи освоєння окремих регіонів майбутньої Гетьманщини можуть 

свідчити такі дані. В Уманщині магнат Калиновський протягом 1609-1639 рр. 

заснував близько 100 сіл і хуторів. Коронний гетьман (з 1632 р.) Станіслав 

Конецпольський (1591-1646 рр.), який мав численні маєтки на Брацлавщині, і 

його син Олександр (1620-1659 рр.) – великий коронний хорунжий (з 1641 р.) 

“осадили” в Україні понад 50 містечок, 1000 сіл і хуторів395. Мало в чому їм 

на Лівобережжі поступався Ярема Вишневецький (1612-1651 рр.). Зокрема, 

лише на Лубенщині в кінці 20-х рр. ХVІІ ст. до його маєтків входили такі 

населенні пункти, а в них “димів”: Старі Лубни (місто і замок) – 26 “димів”, 

Нові Лубни (передмістя) – 120, Мгарський хутір; с. Олександрівка; Лукомль 

(місто і замок) – 36, а в передмісті його – 69; Хорол – 31; Буромль – 5; 

Жовнин; Слепорд– 2, 6 городників; Снятин – 5, 10 городників; Сенча; 

Лохвиця – 6; Ромен; Красноберіжжя (Красно-Колядин – ?); Прилуки – 40; 

Переволочна – 2, 4 городника; Варва – 10, 20 городників; Журавка; Многа – 

8, 8 городників; Пирятин; Куринка – 5, 10 городників396. 

У 1616 р. навколо Канева можновладцям не належало жодного 

поселення. В хуторах проживали головним чином козаки. Набагато менше 

було міщанських хуторів. Господарі останніх не сплачували податок і не 

виконували повинності, а лише несли військову службу (тобто 

прирівнювалися до статусу козаків)397. 
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На час складання “люстрації” Білої Церкви 1622 р. навколо міста вже 

існувало 35 хуторів, у яких мешкали козаки та міщани не виконуючи ніяких 

повинностей398. 

Того ж року поблизу Богуслава ревізори описали 13 хуторів, де також не 

було “подданных послушных, за исключеніем весьма немногих, а все 

козаки”. 

Схоже склалася ситуація і в Переяславському старостві (1622 р.). Тут у 

всіх 25 хуторах налічувалося 250 залежних (“послушних”) посполитих і 

понад 1 тис. козаків, “которые пользуются грунтами и всякими пожитками, 

но не оказывают никакого послушанія”399. 

Отже, система хутірського господарства, як ми бачимо, складалася в 

основному “вільним колонізаційним елементом”, здебільшого позбавленого 

“панської опіки” і зловживань збоку влади. 

Апріорно можна припустити, що це не дуже подобалося місцевим 

урядникам, особливо старостам. Адже від цього залежали обсяги їх 

прибутків. 

Наведенні дані засвідчили також і те, що до Хмельниччини кількість 

хуторів, порівняно з іншими населеними пунктами, була незначною. Тому і 

господарство в них (за своїми обсягами) не могло на той час відігравати 

помітної ролі в загальноекономічному розвитку країни. 

Разом з тим, питання про, так би мовити етнічну прерогативу їх 

заснування (як і в процесі всієї української колонізації), від того не стає менш 

важливим. 

Польські історики ХІХ – початку ХХІ ст. головну заслугу в справі 

заснування поселень і їх поповнення жителями від 1569 до 1648 рр. 

приписували шляхті, магнатам і владі Речі Посполитої. На їх думку, сам акт 

Люблінської унії 1569 р. “відчинив двері з Польщі в Україну” і надав 

можливість королівському урядові й надалі здійснювати “благотворний 

вплив” на освоєння українських земель. 

Такий концептуальний підхід при висвітленні теми особливо чітко 
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простежується в працях польського вченого О.Яблоновського (1829-1913 

рр.). Зокрема він наголосив, що політична унія між Польщею та Великим 

князівством Литовським зумовила цілу епоху в розвитку колонізаційного 

руху і створила “нове життя пустелям” України: були “відкриті двері” сюди з 

найвіддаленіших регіонів корінної Польщі. На його думку, маса 

переселенців, яка до 1569 р. рухалася головним чином з півночі на південь, 

змінює напрямок і йде із заходу. При цьому “білорусько-поліська” міграція 

помітно слабшає, а гору бере “червенська”, “мазовецька” та “малопольська”. 

Причому ініціативу та організацію колонізаційного руху ніби взяла на себе 

вища державна влада400. 

Проте, ще в кінці ХІХ ст. дослідник Ц.Нейман писав, що то “стара байка 

про мирне здобуття польського плуга”, яка головним чином зводиться до 

того, як “колонізатори пустощів нападали найчастіше на неосвоєні простори, 

а селилися серед місцевого осівшого населення, котре і прибирало до своїх 

більш досвідчених рук”401. 

Чернігівський епіскоп Філарет, проаналізувавши в ХVІІІ ст. записи в 

книгах церков єпархії, помітив таке: значну кількість жителів деяких великих 

населених пунктів становили переселенці з Волині, а також міст Житомира 

та Остра402. 

А на думку О.Лазаревського, степові простори, що тягнулися на Південь 

України, освоювали переважно переселенці з Поділля, яке мало схожі 

кліматичні умови. З Сіверщини та Волині, твердив історик, вони не 

прибували. Через те, що, наприклад, у межах першої не існувало панського 

гніту, а територія другої була лісиста і населення могло успішно ховатися від 

нападів татар і утисків панів. Отже, зробив висновок вчений: міграція 

людності з обох регіонів ставала нераціональною403. 

За О.Лазаревським, з Київщини колоністи також не могли масово 

переселятися в “дикі степи” через малолюдність самого регіону і де 

можновладці були зацікавленні в збережені своїх підданих, а тому 

визискували з них досить помірно. З Поділля ж люди мігрували від страху 
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перед татарами, а тому частково через Молдову рухалися в Південну 

Україну, поширюючи там назви колишніх своїх поселень404. Щось схоже 

відбувалося і з вихідцями з Східної Галичини405. 

В складі колоністів джерела зафіксували, крім українців, росіян, поляків, 

чехів, сербів, албанців, турків, татар, калмиків, грузин, молдаван і деяких 

інших представників народностей. Проте панувала, зрозуміло, “українська 

стихія”. Як зазначав М.Слабченко, всі вони засвоюючи український побут в 

усіх його проявах, захоплювалися місцевою культурою, одночасно 

асимілюючись по мові, звичаями, укладу, вірі та по особливій “національно-

класовій” свідомості406. 

М.Максимович, в свою чергу, в цьому процесі виділяв дві нації за 

культурологічними показниками: польську, представлену можновладцями й 

українську, репрезентовану безпосередніми виробниками407. 

Причому, козаки, коли засновували хутори, за способом життя фактично 

зливалися з місцевим сільським населенням, а за родом служби – з 

боярством, вважаючи землі й угіддя в межах своїх господарств особистою 

власністю. 

Мало в чому різнив за статусом хуторян, селян і навіть залежних жителів 

міста (тобто податні верстви населення) О.Яблоновський, визначаючи їх всіх 

“послушними”408. 

Ще в кінці ХVІІ ст., при порівняно малій початковій залежності й 

великій кількості вільних земель, залишалося багато угідь поза офіційно 

визнаним розбором, бо у місцевих жителів не існувало нагальної потреби в їх 

освоєнні. Протягом всього століття, таким чином, функціонував “запасний” 

земельний фонд, за рахунок якого при бажанні можна було влаштувати 

різноманітні посполитські та козацькі “виселки”. 

М.Владимирський-Буданов правильно пов’язував заселення українських 

земель з внутрішніми процесами в Речі Посполитій, а саме покріпаченням 

селян409. 

В.Барвінський погодився з таким твердженням і наголосив на тому, що 
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завершення в ХVІІ ст. у Польщі прикріплення селян до землі стало головною 

причиною колонізації України, “яка швидко просувалася вперед”. Вона, за 

переконанням історика, однаково стосувалася всього селянства, незалежно 

від того “гарним” чи “поганим” був пан. Одночасно він уточнив тезу 

О.Лазаревського щодо переселенців: “… Дійсно, не йшли сюди з Сіверщини, 

але йшли не лише з Поділля, а й з Волині, бо там і там було здійснено 

прикріплення”. Тому, за переконанням В.Барвінського, заслуга в колонізації 

належала не державній владі й окремим магнатам, а “самій українській 

нації”. Якби не виникли обставини і об’єктивні причини, що спонукали 

людей зніматися з населених місць і шукати кращої долі, українські степи ще 

тривалий час залишалися б незаселеними410. Отже, не з’явилися б і такі 

поселення, як хутори. 

Події Національної революції середини ХVІІ ст., а потім визвольних 

змагань зпричинили до життя принципово нові форми і розширили 

соціально-економічну суть господарювання, сприяли масовому виникненню 

хуторів. У зв’язку з цим унікальним видається документ, уривок з якого навів 

О.Лазаревський у своїй праці “Малороссийские посполите крестьяни (1648-

1783 гг.)”. Зокрема, в ньому козаки с. Покошич (Покосиць?) при суперечці за 

угіддя з монахами Новгород-Сіверського Спаського монастиря так 

усвідомлювали еволюцію поземельних відносин у Гетьманщині: “…Когда, 

при помощи Божіей, малороссіяне з гетманом Богданом Зеновіем 

Хмельницким кровію своею освободили Малую Россію от ярма лядскаго и от 

держави польських королей, – писали вони в скарзі на утиски Новгород-

Сіверського Спаського монастиря, – а пришли в подданство всероссійскаго 

монарха великаго государя Алексея Михайловича, в ту пору на обоих 

сторонах Днепра вся земля была малороссіян сполная и общая, потамист, 

покамист они первее – под полки, а в полках под сотне, а в сотнях под 

местечка, села и деревне и в оных под свои жилища, двори, доми и футори 

осягли и позаймали; и потому сталися все добра (именія) малороссіянам быть 

властными чрез займы. Оніе ж займи свои малороссіяне разными означали 
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способами: одни оборували, другіе – копцами обносили и рвом окопували, 

кляками ограничили и что хотеали в тех займах строили, гаи возращали и 

сади заводили, футори, слободы, деревне, села на свое имя селили, к себе на 

користь приводили, на болотах, где видели к устроенію мельниц места, там 

оніе стороили…”411. 

“В цьому оповіданні, – на думку О.Лазаревського, – повна історія 

поземельної власності в Малоросії”. Тому-то пізніші історики, які вивчали 

минуле Гетьманщини, так “полюбили” цитувати цей документ (Д.Багалій, 

В.Барвінський, М.Ткаченко, В.Смолій, К.Стецюк, В.Дядиченко, О.Гуржій та 

ін.). 

Досліджуючи міграційні процеси в Україні в другій половині ХVІІ ст., 

О.Компан зазначила, що саме тоді Лівобережжя перетворилося на область 

масового приходу людей з Правобережжя, а також деякою мірою з Московії. 

Проте, як наголосила вчена, це переселення не мало однобічного та 

безперервного характеру. В окремі роки спостерігався і вихід з лівого берега 

Дніпра на правий, в межі Запорожжя та Півдня Росії. Ці людські міграції 

були пов’язані зі змінами економічної й суспільно-політичної ситуації на 

українських землях. О.Компан, висвітлюючи процес містоутворення, 

звернула увагу  на роль у ньому “городищ”, “сілець”, “хуторів”, “уходів”, 

“пасік”, “буд”, “слобод” і “слобідок”, правда, назвавши їх при цьому 

“ефемерними містами”, що виникали то тут, то там412. 

Загальні тенденції міграцій і кількість населення в Україні ХVI-XVII ст. 

певною мірою визначили також О.Баранович і В.Романовський413. 

Таким чином у середині ХVII ст. у хутірське господарство був 

закладений могутній потенціал для розвитку, хоча у кількісному відношенні 

ці “малі поселення” залишалися ще далеко „позаду”. Особливо мало хуторів 

на той час утримували міщани. Так, в універсалі Б.Хмельницького 1650 р. 

йшлося про звільнення київських працівників цехів від деяких повинностей 

через те, що “оные ремесники никаких земель и хлебопашества и хуторов не 

                                                           
 Кляки – зарубки (знаки) на деревах для визначення меж угідь, зокрема ділянок у лісі. 
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имеют”414. 

Звертає на себе увагу і той факт, що коли в січні 1666 р. цар Олексій 

Михайлович наказав стольнику Олександру Тимофійовичу Ізмайлову їхати в 

Малоросію, щоб у “местех и в местечкех переписать всяких чинов жилецких, 

промышленных и тяглых людей и в селех и в деревнех крестьян и бобылей” 

для визначення з них “окладов и оброков”, то про хутори мова спеціально не 

йшла415. Хоча, без сумніву, вони часом нагадували за своїм функціональним 

призначенням невеликі села. 

Зокрема не зафіксувала їх наявність безпосередньо навколо Києва 

“Книга Сибірського приказу № 495” (1666 р.). Проте в ній містяться важливі 

описи хуторів та територій Київського полку (з деякою характеристикою 

майнового статусу господарів і обсяг поборів з них). Так, поблизу м. Остер 

існувало декілька хуторів. У двох з них – Котова Савина і Пархімів – 

налічувалося 28 дворів, а в них 29 чол., які мали 58 волів і 3-х коней (Sic!). За 

використання (утримання) великої худоби з них брали щорічно податки у 

вигляді 67 осмачок жита, 10 руб. 1 алтин 4 деньгі. Причому, лише по 

одному волу мали 6 чол., по два – 15, по три – 2, по чотири – 4 чол. У х. 

Тарасовський було 19 дворів, у яких проживав 21 чол. У них на господарстві 

налічувалося 27 волів і 4 коня. А “по окладу” вони сплачували 35 осмачок 

жита, 4 руб. 18 алтин 2 деньгі. В х. Коптєв Тишків відповідно: 22 двори 

(тільки один з них “ґрунтовий”, тобто з приписаними до нього полями), 28 

чол. (23 селянина і 5 підсусідків). З усіх селян за утримання 33-х волів і 2 – 

коней збирався податок у розмірі 37 осмачок жита , 5 руб. 18 алтин 2 деньгі, а 

з підсусідків – 2,5 осмачки жита416. 

Ще в 23 хуторах існувало від 1 до 4-х господарів 

А всього поблизу м. Остер і на р. Остри налічувався 31 хутір, а в них 200 

чол.417 

Наведенні факти свідчать про те, що мешканці деяких з поселень були 

                                                           
 Осмачка – дорівнювала 256 кг, або 2 четвертям, або 4 українським четверикам. 
 Алтин (тюрк. – золото) – стародавня російська мідна монета, яка була поширена в 
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досить заможними. Утримуючи по 3 і 4 вола, вони сплачували відповідно 

високі податки. Здебільшого займалися землеробством. Наявність підсусідків 

– представників незаможної верстви населення доводить те, що вже в 60-ті 

роки ХVII ст. суспільство хуторів зазнало помітної соціальної диференціації 

й майнової нерівності. Разом з тим, існування порівняно значної кількості 

дворів у окремих хуторах певною мірою спростовує “класичну” уяву вчених 

про них, як переважно одно – дводворові господарства. Об’єднання всіх 

мешканців фактично в єдиний соціально-економічний організм, без сумніву, 

сприяло виробленню спільних господарських планів, взаємодії та 

взаємодопомозі, формуванню загальних принципів у побуті, звичаях, 

свідомості. Такий “малий колектив” міг більш згуртованіше протидіяти 

утискам можновладців, брати участь (“усім разом”) у різних формах 

боротьби за свої права. 

Протягом другої половини ХVII ст. хутірське господарство поступово 

набрало сили, а самі поселення – помітного економічного “приваблення”. 

Тому з часом вони все частіше ставали об’єктами для зазіхань різних 

землевласників, а особливо можновладців. Значно зросла і їх чисельність. 

Процес відчуження на той період М.Слабченко визначив як такий, що сприяв 

“збирати нерухомість у кулак”418. Причому, коли якась певна особа у будь-

який засіб набувала хутір, вона все частіше прагнула зафіксувати його 

“прив’язаність” до інших населених пунктів, або лісу, озера, ниви тощо, 

тобто засвідчити, що він не є поодиноким “острівцем” на пустельному 

просторі, а має свої конкретні межі. Наприклад, в акті 1671 р. стосовно х. 

Тарасівка (Київський полк, Олишевська сотня, “при болоте Грабове”) 

йдеться про те, що його продали військовий канцелярист Я.Тризна разом з 

дружиною Федорою, як “свой власній з нивами, огородами, гаями, 

займищами, сеножатми, садовинами, хмелищами и зо всеми до хутора 

належними уходами лесними, в Грабове, межи Олховатою и Копанки, до 

болота Великаго Грабовского и до гради уцтивицкой лежачими, уроженому 

                                                                                                                                                                                           

Україні в XVII-XVIII ст. Дорівнювала близько 6 деньгам або 3 коп. 



 142 

пану” І.Биховцю за 40 польських золотих. Крім того, Я.Тризна зазначив, що 

той хутір він “осів” декілька років перед тим з дозволу полковника 

Золотаренка, при цьому – “на чом працу свою ронил, тое продаю”419. 

Придбаний у кінці XVII ст. протопопом Чернігово-Спаського монастиря 

М.Синдаровським хутір знаходився “под местом с купленною землею и с 

людьми, поселенними в селе Товстолесе” (Чернігівський полк)420. 20 

листопада 1690 р. І.Мазепа видав у тому ж полку пані Анастасії 

Болдаковській і її синам Григорію та Андрію універсал про підтвердження 

власності на хутір з грунтами і млином на р. Білоусі під с. Ямищі421. Схоже 

мало місце і в універсалі гетьмана від 16 вересня 1699 р. тій же пані, тільки 

вже з її зятем – значковим товаришем Чернігівського полку Василем 

Томарою422. 

Процес набуття, зростання, а потім перехід хутора в інші руки знайшли 

своє яскраве відображення в матеріалах “Генерального слідства про 

маєтності” 1729-1730 рр., що базуються головним чином на тогочасних 

законодавчих актах і свідченях сучасників. Так, у селі Курені (Ніжинський 

полк, Бахмацька сотня) існував хутір, “як старожіліе запомнят, прежде 

бывшим писарем енеральним Орликом за гетмана Мазепи куплен, до 

которого хутора у многих людей поля пахатніе накупил, да там же оному 

Орлику и степу сенокосного надал гетман Мазепа”. Після П.Орлика хутір 

перейшов у володіння нового генерального писаря С.Савича. Тобто фактично 

перетворився на рангову маєтність. У ній Савич побудував шинок, а місцевих 

козаків і посполитих, що мешкали в своїх 50 дворах у с. Курені, спробував 

перетворити на підданих – “под протекцію свою был попринимал”. Проте 

т.зв. Перша малоросійська колегія спеціальним розпорядженням повернула 

козакам і посполитим їх попередній статус. На час проведення “Генерального 

слідства” маєтком володів уже управитель генерального писаря 

М.Турковський423. 

Отже, приблизно за 40 років хутір змінив трьох господарів, був на 

правах власності, а потім рангового (державного) володіння і знову опинився 
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в руках певної особи. 

В Стародубському полку Погарській сотні х. Киселівка спочатку володів 

місцевий полковник Лук’ян Жоравка (Журавка) за універсалом І.Мазепи. 

Його змінив полковий осавул Семен Березовський. А після нього маєток 

перейшов у спадщину до невістки названого осавула з дітьми424. 

В кінці XVII – на початку XVIII ст. х. Павловщина (близько 10 дворів) 

володіли по черзі гетьман, генеральний обозний і миргородський полковник 

Д.Апостол (Чернігівський полк, Понорницька сотня). Останній, купивши 

маєток у попереднього власника, в 1710 р. отримав жалувану грамоту царя з 

підтвердженням його права у “неподвижное владеніе” (тобто: спадкове), “за 

службы его”425. Причому в документі наголошується на тому, що хутір саме 

куплений, на відміну від інших 5 сіл і 2 слобід, які були “пожаловани его 

велможности … за многіе его верніе и знатніе войсковіе службы”426. 

Таким чином, у наведених прикладах чітко простежується тенденція: в 

процесі відчуження хутірського господарства воно поступово 

перетворювалося на спадкову власність, часто підтверджувану 

гетьманськими універсалами чи царськими грамотами. Подальше її набуття 

іншими особами дозволялося тільки “законним” способом – купівля, обмін, 

заклад тощо. Продавали – купували “малі поселення” з угіддями 

представники практично всіх верств тогочасного суспільства: старшини, 

шляхтичі, духовенство, посполиті та рядові козаки. 

Про інтенсифікацію та масовий характер різного роду відчуження 

окремих маєтків і угідь у співвідношенні до хуторів можуть свідчити такі, 

правда, дещо уривчасті дані. Так, з 1648 по 1698 р. лише на території 

Борисполя в “меских книгах” зафіксовано факти переходу з рук у руки: нив – 

7 випадків, дворів – 5, домів – 14, хуторів – 3, “пляців” (невеликих земельних 

ділянок) – 3, город – 1, а всього 33 акти відчуження. 

Згідно “Першої актової книги Полтави”, в місті протягом 50-х – початку 

                                                           
 Коли І.Мазепа перейшов на бік шведського короля Карла ХІІ, то Д.Апостол був разом з 

гетьманом, але незабаром повернувся назад і “покаявся” перед Петром І. 
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60-х років ХVII ст. було продано: 1 будинок, 2 двори, 1 “пляц”, 2 хутори, 4 

ниви (тобто разом 10 випадків). “Друга актова книга Полтави” (1664-1671 

рр.) зафіксувала продаж людьми 1 луки, 2 ставків, 5 нив, 1 байраку, 21 

“грунту”, 12 сіножатей, 2 “заїмок”, 1 солодовні, 1 комори, 17 будинків, 5 

хуторів, а всього 67 об’єктів власності. З 1672 р. по 1680 р. у цьому ж місті й 

поблизу нього відчужено: 1 комору, 2 ліси, 2 луки, 2 дворища, 3 байраки, 4 

хутори, 5 “пляців”, по 7 млинів, домів і нив, 10 дворів, 10 сіножатей, 19 

“січей” та 26 грунтів, – всього 105 одиниць. 

За загальними підрахунками (правда, дуже умовними) М.Слабченка, в 

60-х рр. ХVII ст. відбувалося на рік до 10 відчужень, у 70-х – вже близько 14, 

а протягом ХVIII ст. таких випадків щорічно налічувалося до 380. Тобто, в 

ХVIII ст., порівняно з 60-ми рр. ХVII ст., акти відчужування зросли в 38 

разів427. 

Від себе ж додамо: кількість хуторів, що переходила з рук в руки в 

другій половині ХVII ст. була ще порівняно незначною (принаймні, як це 

видно з названих вище тогочасних джерел). 

Серед перших, хто ще в ході Національної революції продав свої хутори, 

можна назвати лубенського жителя П.Бутенка (покупець місцевий поселянин 

І.Кулябка, 1651 р.) і С.Цилюрика (козаку Мартину, 1653 р.)428. 

Вже в той період хутори не лише продавали, а й ставили під заклад. 

Зокрема, 1681 р. мешканець Полтави Кулеш подав до “меского уряду” 

документ, де зазначалося, що житель Конотопу Силко позичив у нього 10 

талярів і при цьому зобов’язався, “же если бы на тот час отдати оныя 10 

таляров не мел”, то перший міг би хутір другого як “свой власний из 

светлицею и волен был обладати и поквитовать”429. 

Поява нових населених пунктів, і зокрема хуторів, сприяли мобілізації 

вільних земель та укрупненню народного господарства, формуванню його 

                                                           
 Таляр, талер (від нім. Taler) – срібна монета вагою близько 30 г., яка мала поширення 

ХVI-ХIХ ст. у багатьох країнах Європи. В грошовому обігу на території України була в 

основному в ХVI-ХVIII ст.  
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цілісної системи (мережі взаємозв’язків). Хоча ці процеси в другій половині 

ХVII ст. і навіть протягом усього ХVIII ст. так і не змогли повністю усунути 

черезсмужжя та “рясноти” земельних угідь, які наче тягнулися з окремих 

місць у різному вигляді до одного двору (хутора). 

Прикладів цьому дуже багато. Звернімося до найбільш типових. У 

Чернігівському полку сотні Білоуській в 20-х роках існувало декілька 

“дворів”, до яких “тяглося” чимало угідь. Так, двір Карпенка з городом і 

садом мав ще кілька ділянок “поля пахотного”: “В первой змене – на 

урочищу Иванчах шматов два – еден шмат с одной стороны сумеж 

Тихоновой ниви, а з другой сторонни сумеж Сидора Гаркавенка; другій 

шмат в том же урочищу, сумеж Сидоровой ниви найдуется; при том же 

полю сеножать под Рудою слободкою от межи Козировой окончилася межою 

Сенчука, жукотского козака; того ж грунту померок четвериков на два, 

сумеж Сенчука, козака жукотского, ниви з едной сторони, а з другой сторони 

сумеж Петрувского ниви”430. 

І такою була лише третина господарства Карпенка. Інші 2/3 

представляли собою ще дві “зміни” – таку ж черезполосицю з угіддями сусід. 

У свою чергу, “двори” (хутори) тих мало чим різнилися від карпенківського, 

а їх налічувалося понад десять431.  

На той період характерною стала наявність і “пляців пустовських” 

(тобто комплекс угідь без “дворів”), які значною мірою нагадували хутори. В 

“Генеральному слідстві про маєтності Чернігівського полку” 1729-1730 рр. 

так означено про це: “Пляц пустовскій, прозиваемій Носиковскій. До того 

пляцу поля піхотного: в первой смене – одна нива з дубровою, четвериков на 

два, на Іваничах, урочищу, лежачая, сумеж ниви Гришка Козира и сумеж 

ниви Гришка Гаркавого; другая нива з дубровою, на четверик, лежачая под 

Постоловою долиною, сумеж ниви Криштофихи, жителки черниговской. 

В другой смене – одна нива, четвериков на пять, под Гирманкою 

лежачая, сумеж ниви Козми Тихоненка и сумеж ниви Гришка Терещенка, 

                                                           
 Четверик український дорівнював 64 кг. 
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козака жукотского; – другая нива, четвериков на два, лежачая за Гирманкою 

над болотом Савиним, сумеж Савиного поля и сумеж Павликовой ниви; – 

третая нива, на полтора четверика, лежачая под Гирманкою, сумеж ниви 

Козировой и сумеж ниви Гришка Гаркавенка; – четвертая нива, на четверик, 

в том же месцу лежачая, сумеж Петрувского поля”432. 

Всі ці “шматки” та черезполосиця, умови життя та праці одноосібника, 

цілком ймовірно, сприяли не лише об’єктивно необхідному налагодженню 

взаємовідносин між господарями-сусідами, а й породжували в них природні 

конкуренцію й прагнення “округлити” (об’єднати) власні угіддя за рахунок 

інших. Суперечки “за межу” та “клин”, а то й нерідкі судові позови 

призводили до того, що один землеволоділець починав сприймати ділянки 

іншого серед своїх “як більмо в оці”. 

Тому-то вже з початку XVIII ст. особливо помітно стає необхідність 

чіткого, часто-густо юридично оформленого, розмежування поселень і угідь, 

а тим паче обмірів (“обцирклевання”) хуторів, що раніше було досить 

локальним явищем433. 

Цікаво, що хутори ставали місцем проживання для монахинь і 

будівництва храмів. Зокрема, з дозволу власниці х. Печенеги (поблизу 

Стародуба) Семенової, на його територію мали перебратися з-під м. Коропа 

“законниці”, “за стислим месцем и за небытностю у себе досконалого на 

монастир фундушу”434. В зв’язку з цим, І.Мазепа, “уваживши и слушную их 

преречоних законниц прозбу, а барзей увидивши похвали годним еи 

преречоной вдови” (Семенової. – О.Г.), 18 серпня 1693 р. видав універсал де 

наказав, “абы як сам пан полковник стародубский, так и жаден з старших и 

менших товариства и мещан тамошних найменшой в том деле не чинили 

перешкод”. Правда, при цьому застеріг і монахинь, “абы и от них … не 

чинилася жадная в кгурунтах абывателей тамошних шкода й уйма, леч мает 

тое и зачатися и вершитися на кгрунтах пане Семеновой непенных и жадного 

не от каго спору не меючих”. 
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РОЗДІЛ  ІІ. Трансформаційні процеси в ХVІІІ ст.  

1. Зміни в господарствах.  Чисельність, розміри та вартість хуторів. 

 

Багато явищ пов’язаних з “малими” господарствами, які мали місце в 

ХVІІ ст., продовжували спостерігатися і в наступному столітті. Хіба що вони 

стали більш масштабнішими і з чіткішими ознаками. Так, якщо раніше 

гетьмани видавали порівняно рідко універсали на підтвердження права 

володіння хуторами різним особам (через їх відносно малу чисельність), а 

господарства в них і навколо угіддя були дрібними, то в ХVІІІ ст. картина 

помітно змінилася. Вже на початку ХVІІІ ст. окремі старшинські родини 

утримували великі господарства при багатьох хуторах, а їх самих гетьмани 

все частіше брали під свою особисту “протекцію” (захист від зазіхань інших 

можновладців). Наприклад, у листопаді 1704 р. І.Мазепа видав вдові 

колишнього гадяцького полковника М.Бороховича – Олені Іванівні разом із 

синами та зятями підтверджувальний універсал на право власності хуторів з 

поселеними в них людьми на берегах річок Псьол, Грудня, Буда, Лютенка, а 

при них млини, гаї, сіножаті тощо.435 

Нерідко гетьмани надавали право “заслуженим персонам” не лише на 

володіння хуторами, а й навколо нього “військовими” (тобто вільними, 

державними) угіддями. Як, зокрема, про це йдеться в універсалі Д.Апостола 

1729 р., виданого бунчуковому товаришу С.Лизогубу стосовно “військового” 

степу в Прилуцькому полку436. 

Типову історію численних змін господарів після 1648 р. можна 

відобразити на прикладі х. Киселювка (Стародубський полк, Новгородська 

сотня). Як засвідчили старожили поселення 1 грудня 1729 р., “по изгнаніи з 

Малой Россіи ляхов” Б.Хмельницьким, він “осел” і був у “диспозиції” 

                                                           
 В матеріалах “Генерального слідства про маєтності Стародубського полку” поселення 

декілька разів визначено і як “деревня”, і як хутір, що, очевидно, свідчить про перехідний 

етап невеликого господарства до більш значного. 



 148 

(розпорядженні) влади гетьманської й військової. І.Мазепа надав хутір у 

володіння новгородському сотнику Л.Журавці (Жоравці). Коли ж останній 

став стародубським полковником, то передав право на нього новому сотнику 

С.Березовському, а той, у свою чергу, сину Прокопу, котрий і утримував 

поселення “по смерть”. Після П.Березовського Киселювка, вже як спадкова 

маєтність, продовжувала лишатися в руках представників родини останнього 

старшини437. 

В цьому процесі безпосередню участь могли брати й впливові особи з 

іноземців. Так, на Слобожанщині вдова ландміліцького полковника 

Фронбасова 1734 р. купила х. Росоховатий (5 дворів), який знаходився на 

березі р. Мжа, у перекопського сотника І.Капустянського. Через чотири роки 

хутір придбав зять полковниці Фонзевальді. Незабаром він опинився у 

володінні полковника Кейта, який збільшив маєток за рахунок примусово 

куплених у місцевого козака Я.Зюби яблуневого саду, ділянки лісу та інших 

угідь у різних місцях. Крім того, на територію поселення Кейт додатково 

переселив українських селян (52 двори), тим самим перетворивши хутір на 

порівняно велику слободу. Вона сподобалася барону фон Вейделю, який 

відкупив її в Кейта 1748 р. Досить швидко барон розширив придбаний 

маєток, набуваючи землі у валківських козаків438. 

В означений період у певних місцевостях йшов процес великого 

“скупчення” одноосібних господарств навколо окремих порівняно густо 

населених пунктів – міст, містечок, сіл. Як зафіксував “Румянцевський опис 

Малоросії” 1765-1769 рр., у Київському полку сотенне містечко Носівка 

(близько 500 дворів) з усіх боків було “оточене” 88 хуторами “різних чинів” 

осіб, які обрали місцем проживання колись малолюдний степ. Причому, в 

більшості випадків хутір становив один двір439. 

“Скупчення” хуторів відбувалося і в руках одного якогось можновладця. 

Так, прилуцький полковник Горленко силоміць “поседал людскіе грунты” й 

“такое стеснение сделал хуторами своими, что куда ни глянешь всё его 

хутора и все будто купленные, а купчіе берет, хоть и не рады продавать”440. 
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Одночасно деякі хутори продовжували швидко зростати. Наприклад, у 

Переяславському полку в тих з них, що належали полковнику С.Сулимі, 

всього налічувалося 36 хат, а в них 48 сімей. І тільки в одному Глібовському 

проживало 15 сімей у 14 хатах (1761 р.)441. 

На Слобожанщині навколо поселень самих різних типів також виникали 

хутори, які потім могли перетворюватися на значні населені пункти. Так, х. 

Томахів, що виник поблизу Хотомлі, незабаром розвинувся і став с. 

Томахівка (Острогозький полк)442. 

Цікаво співставити розміри окремих хуторів і “дворів”. Наприклад, на 

Київщині 1782 р. хутори власників Кувичинського займали 712 аршин, 

Рогуцького – 630, Лятушевича – 281, Давидовського – 281, Головченка – 394, 

Олександровича – 822 аршина і т.д. Поряд знаходилися двори Шишкіна – 566 

аршин, І.Воронковського – 640, К. Воронковського – 794, Снежчихи – 845, 

Бозинського – 1150 аршин і т.д.443 

Отже, наведені приклади свідчать: хутір за своїми розмірами інколи був 

більше за “двір”, а часом – менше. Звідси виходить, що ці два поняття, 

траплялося, означали однотипні поселення, при цьому розмір тих не 

відігравав принципового значення. Правда, під двором розумілася і ділянка 

(“пляц”) навколо якоїсь хати, житлового приміщення. 

Так, у Стародубському полку Топальській сотні при с. Кривець існував 

куплений місцевим старшиною хутір з двома млинами (на річках Сниві та 

Кривці), а поблизу тих – озера, сіножаті, орне поле в трьох змінах, бір, а 

також два двори, що мали власні назви Анікєївщина та Федоровський. Тобто, 

документ чітко різнить хутір від дворів, хоча останні й мали з тим багато 

спільних рис (як одноосібні господарства). Причому, всі названі угіддя 

навколо с. Кривець “подленними знаками издавна обмежованими, а именно: 

начав от Сновского броду прямо у Бобовскую дорогу, а дорогою через речку 

Кривец у Дворянинови лози, в Дягилево болото, да в Снов, Сновю в Иржавку 

и у Рубежное, в Березово болото, одтоль в речку Кривель и в Рубежевку, а с 

                                                           
 Аршин у XVIII ст. дорівнював близько 71 см. 
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Рубежевки в Ирпу, з Ирпи Аліосом в Митковку, з Митковки в Сновку и в 

Снов”444. 

На кінець XVІІІ ст. великі ділянки різних угідь навколо хуторів 

належали й монастирям. Так, на Слобожанщині Святогорська обитель у х. 

Ожинівка і недалеко від нього, по берегах Донця, володіла 27 тис. дес. 

Сотнями десятин землі в х. Гринцовий Ріг, Гуки, Череватий і Чепельський 

розпоряджався Харківський Покровський монастир. Охтирському 

монастиреві в с. Чернетчина (на р. Братениця) та Мала Писарівна, а також х. 

Чернетчин, Климовський, Шандибівський і в пустищах належало 5774 дес. 

215 сажен землі (Охтирський і Краснокутські повіти)445. 

В Ніжинському полку Коропській сотні слід вважати унікальним х. 

Лутовський (власність Рихлівського монастиря), який знаходився в 10-ти 

верстах від Коропа. В 60-х роках до нього були “приписані” 19 

монастирських озер, а саме: Риботин, Берестне, Авлукове, Волуй, 

Перестовня, Ситне, Волотовина, Криве, Тарасівка, Шкурати, Онювне, 

Балагин, Вир, Ракове, Жостке, Лящі, Деснище, Криве та Обиток. Їх наявність 

і деякі назви незаперечно свідчать, що в монастирському маєтку досить 

поширеним було рибне господарство446. 

“Заводили” хутори й окремі представники духовенства. Наприклад, піп 

К.Глинський викупив у козачки Пятодворної греблю та пасіку на березі р. 

Мерефа, а потім відразу побудував тут хутір. Не вдовольнившись розмірами 

свого господарства, він “к тому хутору завладел неведомо почему леса и луга 

и сенных покосов мерою будет саженей округи того хутора на тридцать и 

больше” (Мерефська сотня, 1749 р.)447. 

Згідно даних “Экономических примечаний к генеральному межеванию” 

1785 р., у 9 повітах Слобожанщини в 127 попів, дяконів і дячків (а всього їх 

налічувалося до 900) існували особисті земельні ділянки і зокрема хутори. 

Так, у Краснокутському повіті піп Буцюга мав угіддя у х. Волковому “в 

общей меже” с володіннями Охтирського монастиря та поміщика 

Криницького 235 дес.448 
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В гетьманських універсалах і жалуваних грамотах російських царів 

хутори ще називали “фольварками”, чи навпаки. Так, у грамоті Петра І й 

універсалі І.Скоропадського (обидва документи 1708 р.) х. Глібовський 

(Чернігівський полк, Російська сотня) визначено як “фольварок”, а вже у 

гетьманському універсалі від 1715 р. – “футорцем”449. 

У XVIII ст. хутір продовжував надавати притулок різним біглим особам, 

а особливо селянам – вихідцям з різних країн. У 1710 р. І.Скоропадський 

дозволив бунчуковому товаришу Василю Полоницькому при х. Брецькому 

для будівництва греблі “людей заграничних литовских, а не инших осадити и 

спокойне владети” (Чернігівський полк, Менська сотня)450. А 1722 р. 

корінний білорус Григорій Григорієвич засвідчив комісії в справах біглих: 

“…Чиню ведомо, же дед и отец мои и я родился в уезде Пинском, в селе 

Конятине; и я зайшов сюда перед Чигиринщино (Чигиринськими походами 

1677 і 1678 рр. – ?) в Бутовско, и там узяв жону украинку, з Корсуна 

зайшлою, а тепер живу в хуторце Кневицком пана моего 

Кголембіовскаго”(Стародубський полк)451. 

Як бачимо, іноземці пов’язували свою долю з українцями. А в другому 

випадку, в одному хуторі біглі українка та білорус об’єдналися в шлюбі для 

спільного проживання. 

В хуторах поміж представників основних соціальних груп могли 

проживати особи, так би мовити, проміжних прошарків: городники, 

халупники, комірники, а найчастіше – підсусідки. Так, на початку ХVІІІ ст. у 

хуторі веркіївського сотника С.Афанасієвича при с. Занках (Ніжинський 

полк, Веркіївська сотня) мешкали четверо “тяглих” (підданих), “упряж 

маючих”, і троє “піших” (тобто безкінних) підсусідків452. А в х. Тиницький 

(Бахмацька сотня того ж полку) в 1748 р. підсусідки становили все 

населення453. Схоже мало місце і в Лубенському полку: “Хутор, купленній 

же, в селе Палчиках, с подсуседками, с полями пахатними, лесами и 

синожатми, два озера под селом Устечком”; “Хутор с полем пахатним и с 

сінокосом и с обретающимися при нем подсуседками в селе Талалаевце”454. 



 152 

Як для Лівобережжя, так і для Слобожанщини стало характериним 

заселення територій кріпосними селянами з Росії (ще до остаточного 

введення кріпосного права в обох регіонах 1783 р.). Наприклад, у х. 

Островський (Бахмацька сотня), що знаходився у 8-ми верстах від великого 

с. Городище, власності колезького асесора М.Дубровіна, проживали кріпаки, 

записані по ревізії в Санкт-Петербурзькій губернії (60-ті роки ХVIII ст.)455. 

Приблизно тоді ж однодворець М.Стаховський у х. Гринцовий (поблизу 

Харкова) мав 17 кріпаків456. 

З кого ж конкретно формувалося населення хуторів і якою діяльністю 

займалися їх жителі. Яким був їх стан здоров’я, вік? А скільки дітей 

народжувалося в сім’ях? 

На ці та деякі інші питання не так легко відповісти, адже маємо доволі 

уривчасті дані з тогочасних джерел. Так, у одному з них, а саме “Описі села 

Внуковичі” з х. Дреголевським (Стародубський полк, Топальська сотня) 

другої половини 60-х років ХVІІІ ст., наведеному О.Лазаревським у додатках 

своєї праці “Малороссийские посполитые крестьяне…” вміщенні досить 

важливі відомості з означених аспектів. 

Власне село знаходилося від полкового м. Стародуба в 55 верстах, при 

криниці, що мала назву Королє, в низькому місці поблизу болота. Належало 

воно графу Мойсею Владиславичу Рагозинському і затверджене як власність 

високомонаршею грамотою. Х.Дрегалевський був недалеко від центральної 

садиби внуковської – всього 1 верста. Він стояв на річці, що брала початок 

від криниці Королє і весною та восени мала достатньо води, а в літку міліла. 

Тамтешній млин на два камені міг функціонувати лише по високій воді, а “в 

летнее ж время, за малою водою, а в зимное, за великими морозами, молоть 

не может и остается без млива”. 

О тій порі, очевидно, не припинялися активне життя мешканців і 

масовий приїзд людей у справах на хутір. Адже в ньому існували ще малярня 

для відбілювання пряжі, що працювала на графську “фабрику”,  3 будівлі для 

сушіння пряжі, 2 амбара, 2 “млинарські ” будівлі, а також 7 хат, у яких 
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проживали “фабриканти”. Останні щомісячно отримували платню за свою 

роботу. Вони мали сім’ї, а саме: 

1. Степан Гутник, 40 років, за фізичним станом – здоровий; 

“природний” підданий з сусіднього с. Топалі (30 верств від Внуковичів). 

Судячи з прізвища працівника, він або його батько свого часу були 

професійними гутниками. Дружина Євдокія також мала 40 років і була 

здорова. Не скаржилися на фізичний стан і їх діти: Парфен – 18 років, 

Дмитро – 15, Опанас – 11, Ірина – 6 і Параска – 3 роки. 

2. Вдовець Єрмолай Селедець, здоровий, “природний” підданий з с. 

Топалі, утримував 4-х дітей. Цікаво, що старший син – 18-річний Федір був 

одружений на 15 річній Устинії. 

3. Василь Пастух, 50 років, здоровий, “природний” підданий з 

топальських. Дружина – Єфросинія, 45 років, здорова. Мали 4 здорових дітей 

від 5 до 18 років, причому син Василь і дочка Матрона, очевидно, були 

двійнята, бо мали по 17 років. 

4. 35-річний Семен Довгоушов, здоровий, був одружений на 20-річній 

Наталії й мешкав разом з 13-річною сестрою Устинією. Також прийшов з 

Тапалі, посполитий. 

5. Микола Карпов – 60 років, старий і нездоровий. “Природний” 

підданий з Топалі. Дружина Ганна – 55 років, слаба здоров’ям. Діти Максим 

(18 років) і Созон (16 років) – здорові. 

6. Нестер Горох, 50 років, нездоровий і на ліве око сліпий. “Природний” 

топальський підданий. Дружина Ганна, 40 років, здорова. 3-є дітей. Старший 

син Роман 20 років мав однолітку дружину – всі здорові. 

7. Ілля Козак – 55 років, “искалечен внутроною болезнію”; з підданих 

топальських. Дружина Меланія, 35 років, здорова. 3-є синів від 9 до 20 років. 

8. Семен Селедець, 30 років; з підданих топальських. Дружина Устинія – 

25 років; дітей: 2 дівчинки – вся сім’я здорова. 

9. Яков Громика, вдовець 50 років, здоровий; “природний” підданий з с. 

                                                           
 Всі імена й прізвища названих нижче осіб подані за документом без змін. 
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Внуковичі. 3-є здорових дітей: Козма (20), Мартин (6), Варвара (17). 

10. Яким Степанов, 55 років, нездоровий. Дружина Одаря, 50 років, 

здорова, з підданих топальських. 

11. Семен Станченок, 60 років, старий  і нездоровий; з підданих с. 

Топалі. Дружина Ксенія, 50 років, сліпа. Діти: Яким(16) і Мар’я (5), здорові. 

12. Антон Базиленок, 56 років, здоровий. На хутір прийшов з рудні 

старшини Миклашевського понад 30 років тому. Дружина Тетяна, 45 років, 

здорова. Один син Герасим (20) і “девка осиротелая Марина” (14) – здорові. 

13. Мельник Матвій Жигальський, 60 років, стар і нездоров. На хутір 

прийшов з рудні Жигаловки (ймовірно, тому і прізвище отримав відповідне) 

понад 20 років тому. Дружина Євдокія, сліпа. Діти: Олексій (20), Мартин 

(18), Мар’я (25) – здорові. З худоби мають: 1 кінь, 2 корови, бичок і свиня. На 

консистенти (утримання царського війська) М.Мельник сплачував 50 коп.457 

Як бачимо, на хуторі мешкали здебільшого здорові люди, що заробляли 

собі на життя щоденною фізичною працею. Хворіли лише декілька чоловік і 

то похилого віку (після 55 років). У двох літніх жінок здоров’я було слабе і 

вони осліпли. З батьками проживало чимало малолітніх дітей. У поселені 

спостерігалися ранні шлюби, як, наприклад, у випадку 2: йому 18, а їй всього 

15, та й то, цілком очевидно, що вони побралися ще перед складанням опису. 

В сім’ях проживало в середньому від 2 до 3 дітей. Населення хутора 

сформувалося головним чином з місцевих підданих – вихідців з с. Топалі, 

один чоловік прибув з Внуковичів, а двоє – з рудень. 

Також слід зазначити той факт, що “Генеральне слідство про маєтності 

Стародубського полку” не зафіксувало існування х. Дрегалевського при с. 

Внуковичі (Унуковичі). Тому можна припустити його появу десь після 1730 

р.458 Отже, старожила Антона Базиленока слід вважати одним із засновників 

поселення. 

 В цьому аспекті принципово важливі дані містить «Румянцевський 

опис Малоросії».  Саме з нього багато фактичного матеріалу до своїх праць 

долучив О.Лазаревський. Почерпнута інформація з названого джерела 
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переконливо свідчить про неможливість хоч якось  класифікувати такий тип 

поселень, як хутори і «згрупувати» за певними ознаками їх різні види (за 

місцем розташування, розмірами, кількістю жителів, наявністю дворів, хат, 

робочої худоби тощо). Вже надто строкатими на вигляд вони були. 

 Наведемо конкретні приклади. Х. Неготив (Бориспільська сотня, 

Київський полк) знаходився на березі однойменної річки й належав Києво-

Печерській лаврі. У ньому були: 1 лаврський двір для приїжджих, 1 хата і 

людська, амбар, сарай. А мешкали такі особи. Послушник Василь Жолдак 60-

ти років, виходець з сусіднього с. Слободки; його дружина Ірина (50 років) і 

двоє малолітніх родичів – дівчина та хлопець, що прийшли з с. Іванова 

(Бориспільська сотня). Кирило Дудка, «звания козачого по предкам», 50-ти 

років, міцний здоров’ям, виходець с. Козли (Чернігівський полк); його 

дружина Парасковія (40 років), здорова; їх діти: Кіндрат (17 років), Родіон 

(13) і троє дочок – 5-ти, 4-х і 1 років. Посполитий Кузьма Якименко (50 

років), здоровий, виходець з сусіднього с. Княжичі з 40-літньою дружиною  

Устиною (здорова) і трьома дітьми: Григорій (4 роки), Парасковія (9), Уляна 

(2). 

 Жителі названого хутора не мали орної землі, угідь і найманих 

працівників, але утримували худобу: 3-х волів і 3-х коней, бика і теличку. 

Поблизу поселення знаходилося озеро, в якому ловили рибу тільки для 

монастирських потреб459. 

 У цьому випадку звертає на себе увагу факт наявності в трьох сім’ях  (у 

першій нерідних) 10 малолітніх дітей: віком від 1 до 17 років. Їх батьки ж 

мали від 40 (жінки) до 50 (чоловіки) років. Чоловіки прибули з різних сіл 

Гетьманщини, а тому вочевидь добре зналися на веденні сільського 

господарства, хоча хліб не вирощували. 

 Протягом півтора десятиліття хутір практично не збільшився, бо і на 

початку 80-х років ХVІІІ ст. у ньому продовжувала існувати лише одна 

хата460. Цілком ймовірно, що його власника – монастир влаштовував такий 

стан речей, адже він не спонукав мешканців до розширення місцевого 
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господарства. 

 Х. Кучуківський (Бориспільська сотня, Київський полк), який ще до 

Хмельниччини був пожалуваний Києво-Микільському монастирю, 

розташувався на відстані  від Борисполя у 8 верст. З будівель на його 

території значилися лише сарай і хата, в котрій мешкав  монастирський 

послушник 70-ти років Михайло Кизима, від старості слабий здоров’ям.  При 

хуторі не існувало орної землі, угідь, зате сінокіс був на 400 копен – «трава 

хорошая». 

 З наведених прикладів по двом монастирським хуторам стає цілком 

очевидною певна «спеціалізація» господарства у них, яка мала задовольняти 

насамперед потреби духовенства461. 

 Слід також зазначити, що описи Київського намісництва 70-80-х років 

ХVІІІ ст. вже не зафіксували наявність х. Кучуківського. Очевидно, на той 

час він перестав існувати.  

 Ще більшу «рясноту» господарств зафіксували матеріали 

«Румянцевського опису Малоросії» стосовно хуторів Київської сотні того ж 

полку. Так, у х. Видлиця (1 двір) проживали 3 чоловіки від 1 до 15 років і 2 – 

від 16 до 60 років, 2 жінки після 15 років. Вони користувалися полем на 6 

днів і утримували 4 волів, 4 корів, 4 коней, 1 бика та 26 свиней. А на х. Вети 

крім хати нічого не було: ні мешканців, ні господарства462.  В межах х. 

Багранів (1 двір, 2 бездвірних хати) проживали 3 чоловіки (діти) від 1 до 15 

років і 3 – від 16 до 60 років, 4 дівчини від 1 до 15 років і 3 жінки від 16 до 60 

років. У них на хазяйстві взагалі не було худоби, зате орної землі – на 120 

днів463.  

 Схожа ситуація існувала й в інших хуторах названої сотні: Бугаївка, 

Горенський, Гурніщива, Козин, Котор, Лебський, Липицький, Мощунський, 

Протопопський, Старосілля464. 

Особливо вражаючі зміни зафіксували джерела кінця ХVІІІ ст. Тепер 

уже в повітах нараховувалися не десятки, як раніше, а сотні, а той тисячі 

хуторів. Їх, колись дрібні “розпорошені” господарства, в процесі спеціалізації 
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та пристосування до вимог ринку поступово перетворилися на профільні 

“заводи” та “фабрики”, на яких простежувалася тенденція до зростання 

кількості вільнонайманих працівників. І якщо останні здебільшого були 

українцями, то майстрів нерідко запрошували закордонних. Хутір все більше 

набував ознаки “придатку” (у всіх відношеннях) міста, містечка, села або 

замку,  своєрідного, до певної міри самодостатнього, соціально-економічного 

осередку або “відростку”, який в мініатюрі відтворював основні зрушення 

(можливо, часом й з деяким запізненням), котрі відбувалися в середовищі 

суспільства Гетьманщини та Слобожанщини. Малі фільварки активно ніби 

“тягнулися” за більшими, „наздоганяючи” їх у галузі технічного оснащення 

та культури виробництва. Окремі власники таких поселень прагнули більш-

менш систематично долучатися до досягнень у науці й техніці, виписуючи 

всіляку літературу, зокрема іноземну. А з поступовим поліпшенням шляхів, 

розвитком пошти і взагалі можливостей спілкування, хуторяни потроху 

перестали відчувати себе “мешканцями на відшибі”, навіть живучи у 

віддалених від великих населених пунктів і в “глухих” місцях. Саме термін 

“жити на хуторі” поступово наповнювався новим змістом: поодаль, окремо, 

але не ізольовано від людей. 

Географічні описи Києва та Київського намісництва містять такі 

статистичні дані щодо регіону за ревізією 1782 р. Всього налічувалося 1532 

поселення, міст – 11, містечок – 35, сіл – 761, а хуторів – 700. Монастирів на 

той час у межах намісництва існувало 25, церков – 677, млинів – 946, 

казенних будинків – 142, а дворів: дворян – 760, різночинців – 2511, 

“церковників” – 794, купців – 78, міщан – 2184, козаків – 47810, селянських 

підданих – 54976, казенних (державних) посполитих – 3700 дворів465. 

Для співставлення із загальною кількістю поселень зазначимо, що в 

Київському повіті було: 1 місто, 5 містечок, 90 сіл і 9 хуторів (тобто трохи 

менше 10 %). В Городиському повіті серед всіх 278 населених пунктів 

хуторів налічувалося 106 (отже більше ніж третина). Найменше їх існувало в 

Остерському та Козелецькому повітах: відповідно 25 і 23. А у 
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Переяславському – 44, Миргородському – 54, Пирятинському – 84, 

Золотоніському – 134466. Таким чином, всіх хуторів нараховувалося 479, що 

становило близько 32 % від загальної кількості поселень. Однак, зрозуміло, 

що за чисельністю двори хуторів становили порівняно незначну частку. 

Цікаво, що історичні та географічні описи Київського намісництва 1787 

р. вже не різнять “деревни” (тобто села, де не було церкви) від хуторів, а 

тому їх укладачі наводять загальну кількість обох типів населених пунктів – 

1005467. 

У 1798-1800 рр. картина помітно змінилася. Так, загальна кількість 

хуторів у Малоросійській губернії досягла 3155. У Козелецькому повіті їх 

число зросло майже вдвічі (49), Пирятинському на 27, а ось у Золотоніському 

зменшилося на 5. 

Тут не можна не звернути увагу на статистичні дані наведені 

М.Маркевичем у його т. 5 “Истории Малороссии”, які досить часто 

використовували радянські історики. Падаємо розгорнуту таблицю 

населених пунктів за цим автором для кращого сприйняття співвідношення їх 

різних типів (кінець ХVІІІ ст.)468: 

Назви полків Кількість міст Кількість 

містечок 

Села Хутори 

Київський 3 15 277 187 

Переяславський 2 13 204 279 

Лубенський 5 13 295 1293 

Гадяцький 2 9 74 1081 

Прилуцький 1 8 173 387 

Миргородський 5 8 108 1169 

Ніжинський 8 7 372 671 

Стародубський 6 3 608 378 

Чернігівський 4 7 374 332 

Всього 36 83 2449 5747 

                                                           
 Малоросійська губернія – адміністративно-територіальна одиниця в Лівобережній 

Україні, створена за указом Павла І від 12 грудня 1796 р. До її складу включили 

Чернігівське і Новгород-Сіверське намісництва, Голівянський, Градизький, 

Золотоніський, Козелецький, Лубенський, Миргородський, Остерський, Переяславський, 

Пирятинський, Хорольський повіти Київського намісництва, а також 

Костянтиноградський, Кременчуцький та Полтавські повіти Катеринославського 

намісництва. 
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Хоча кількість хуторів за М.Маркевичем і викликає серйозні сумніви 

(майже 6 тис.!), разом з тим вона ще раз засвідчує колосальне поширення 

таких видів господарств.  

Інші дані на той час. У Чернігівському повіті хуторів налічувалося 93. 

Причому при 2-х з них функціонували “скляні заводи”. А в повіті таких 

„заводів” було всього 6, на яких щорічно виготовлялося 139 тис. штук 

різного сорту зеленого скла. Отже, в скляній промисловості обласні малі 

господарства відігравали помітну роль. 

Значний економічний розвиток спостерігався в хуторах Пирятинського 

повіту. Тут з усіх 5 “кінних заводів” діяло 2. Зокрема, в одному з них – 

Оржицькому, власності князя Безбородка, налічувалася 91 кобила 

англійської та датської породи, 4 жеребця. Щороку приплоду від них 

продавалося на суму від 100 до 400 крб. 

90 кобил і 4 жеребця англійської та “простої” (ймовірно української) 

породи на своєму хуторі утримував генерал-майор Сулима. Кожен рік він 

продавав коней з свого “заводу” на суму від 50 до 200 крб. 

Крім того, в повіті були “заводи” великої рогатої худоби – всього 3. У х. 

Ракитному (Рокитному) генерал-фельдмаршала, графа К.Розумовського – 

один, а у ньому до 100 голів. 

“Овечих заводів” – 8. З того числа і в тому ж таки х. Ракитному до 200 

голів, а х. Ржавицькому, котрим володів поміщик Новицький, 370. В х. 

Журавському –400, х. Свічковка, власності поміщика Олександровича, 200. 

Всіх же підприємств, де розводили худобу нараховувалося 35, на яких, 

окрім названих, утримувалося від 50 до 100 штук.  

Отже, потенціал саме в хуторах був найвищим і в першу чергу 

завдячуючи капіталовкладенням таких помітних осіб у суспільстві, як 

колишній гетьман К.Розумовський, високого старшинського рангу Сулима та 

ін. 

Крім того, тут знаходилося 89 “малих” винокурень (на один – два котли) 
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та 8 “великих” (від 4 до 6 котлів). Причому, з останніх у хуторах було 2: 

корнета Носачевського (4 котла) й камергера польського двору Пашкевича (6 

котлів). Кожний котел щодоби виробляв по два відра горілки469. 

В Золотоніському повіті хутірське господарство було не менш 

розвинутим. Зокрема, “кінні заводи” існували в х. Киріаківському генерал-

лейтенанта Неплюєва (60 кобил і 6 жеребців англійської та “простої” породи; 

щорічний прибуток від 50 до 100 крб.) і х. Каврайському підкоморія 

Требинського (60 кобил і 5 жеребців англійської, датської та іспанської 

порід; щорічний прибуток від 80 до 300 крб.). 

Останній мав і два “винокурні заводи” в с. Крутках (шість котлів) і х. 

Кутукові (чотири котли), на яких кожного року виготовлялося по 3 тис. відер 

горілки. 

Менш “виразним” були господарства в повітах Переяславському (47 

хуторів), Хорольському (144), Кременчуцькому (177), Зеньківському (218), 

Роменському (201), Прилуцькому (174), Сосницькому (92), Конотопському 

(219)470. 

А ось Полтавський повіт вирізняла наявність у ньому 881 хутора. 

Прибутки ж з “кінних заводів” були порівняно незначними – до 100 крб. 

щорічно з кожного. А в х. Пологовському секунд-майора Міщенка (15 кобил 

і 1 жеребець української породи) вони навіть становили від 25 до 60 крб. на 

рік. 

В господарстві полкового судді Якубенка функціонували на двох 

хуторах “заводи” рогатої худоби (один з усіх 14 у повіті) і овечий (1 з усіх 6). 

На першому утримували до 100 голів, а на другому – 200471. 

В Лубенському повіті в х. Круглик маршалка Скаржинського лише 

взимку працювала винокурня на 6 великих котлів. На ній щодоби 

                                                           
 Підкоморій – вища посадова особа в становому (підкоморському) суді для розгляду 

межових земельних спорів. На Правобережжі діяв з 1566 р. по середину ХVІІ ст., на 

Лівобережжі – у 1763-1840 рр. (з перервами). 
 Маршалок – (від польськ. marszałek) – високий чин при королівському дворі, до 

обов’язків якого входили розпорядження церемоніями, усунення з посад непокірних, 

розслідування злочинів і покарання винних. 
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викурювали 12 відер горілки, частину якої поставляли на відкуп у міста та 

казенні поселення різних повітів. Інша ж частина йшла “на домашний 

обыход”). 

Дружина дійсного статського радника Полторацька у х. Ковалівщина  

узимку стежила, щоб на  винокурні кожну добу виготовляли не менше 16 

відер горілки. 3-й “винокурний завод” майора Новицького в хуторі поблизу 

м-ка Снятин функціонував з 1 жовтня по 1 травня кожного року і виробляв 

10 відер горілки. 

Крім названих “заводів” на хуторах у повіті в різних місцях діяло ще 236 

таких підприємств на 1, 2 і 3 котли472. 

Новгород-Сіверський повіт вирізняла наявність тут суконної “фабрики” 

та “скляного заводу”, якими володів К.Розумовський у хуторах (відповідно) 

Узруй і Блешні. На першій виробляли сукно та байки ціною від 1 до 1,5 крб 

частково для власного вжитку, а також на продаж. Скло та посуд 

виготовляли білої й зеленої “води” (кольору), а потім продавали проїжджим 

торговцям-оптовикам473. 

Всього ж у Новгород-Сіверському повіті налічувалося на той час 44 

хутори. 

Наведенні документальні свідчення мають принципове значення при 

характеристиці даного типу поселень. Виходить так, що “фабрика” існувала 

лише на території хутора і вочевидь забезпечувала всі основні потреби в 

сукні й байках, принаймні в межах повіту. З 4-х “скляних заводів” один 

також знаходився на хуторі. Причому обидва підприємства перебували в 

руках одного власника, колись всемогутнього володаря булави України. 

І якщо географічні описи Києва та Київського намісництва 1775-1786 рр. 

фактично не зафіксували функціонування торгів (не кажучи вже про ринки!) 

у жодному з хуторів, то “Топографічний опис Малоросійської губернії 1798-

1800 років” значною мірою корегує це положення. А саме: х. Блешні, де 

існувала чітка спеціалізація – виготовлення скла та посуду певної категорії, 

був торговим осередком, куди спеціально за виробами приїздили скупники 
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“из разных мест”. 

А у Мглинському повіті (65 хуторів) „винокурні заводи”, один того ж 

К.Розумовського в х. Речице (на 8 котлів) і два графа Завадовського в х. 

Кислівка (12 котлів) і х. Вепрені (12 котлів), вважалися найбільш потужними 

в Малоросійській губернії. І не лише за кількістю котлів, а і тому, що кожний 

з котлів видавав щодоби по 2,5 відра горілки474. 

Звертає на себе увагу і той факт, що розміри повітів суттєво не впливали 

на кількість одноосібних господарств. Так, у одному з найбільших 

Стародубському повіті існувало всього 89 поселень такого типу, що майже 

в 10 разів менше ніж у Полтавському і  в 2, 5 рази ніж у Конотопському, в 2-

чі ніж у Кременчуцькому, Прилуцькому, Роменському і т.д. 

Крім того, відомі й такі факти. У Взруєвському хуторі в Шептаківській 

волості в 20-х роках була відкрита парусна “фабрика”, яка діяла до початку 

30-х років. Однак, очевидно, вона не виправдала сподівань господаря на 

прибутки, бо вже 1734 р. на її місці стояла  винокурня. В період свого 

існування “фабрика” розміщувалася в 6-ти дерев’яних “світличках”, в яких 

були ткацькі станки, а вони мали по 7 вікон, завдячуючи чому були добре 

освітлені. При них знаходилися ще три приміщення по 8 вікон у кожному. В 

них виконувалися необхідні столярські роботи475. 

В х. Паперня та х. Пилни на Чернігівщині функціонували невеликі 

“папірні заводи”, які втім не могли повністю задовольнити потреби навіть 

місцевого ринку. Зокрема останній у 1781 р. обслуговували працівники, що 

мешкали в 3-х хатах. Ними керував прикажчик476. 

Великі спеціалізовані господарства набули свого поширення й на 

Слобожанщині. Як один з яскравих прикладів, може бути х. Лещанський на 

території Харківського полку, який перебував у власності місцевого 

полковника Лаврентія Шидловського (травень 1711 р.). На ньому 

утримувалося до 40 корів, 500 овець, а також 30 “возових” коней, у тому 

числі 5 вороних і 10 гнідих, а також верхових: 7 коней, 40 кобил з 

жеребцями477. 
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Це чи не найбільше хутірське господарство на всій Гетьманщини і 

Слобожанщини протягом ХVІІІ ст., де існувало так багато худоби, а 

особливо овець. 

Значно менше худоби утримували посполиті та рядові козаки. Зокрема в 

1767 р. по Ізюмській провінції на кожне господарство в середньому 

припадало: у заможних військових обывателів – 16 волів, 16 корів, 300 овець, 

60 коней, 30 свиней; середніх – 8 волів, 6 корів, 40 овець, 6 коней, 5 свиней; 

бідних – 2 воли, 1 корова, 5 овець, 1 свиня; у заможних селян – 8 волів, 6 

корів, 30 овець, 5 коней, 6 свиней; середніх – 4 воли, 4 корови, 10 овець, 1 

кінь, 3 свині, бідних – 2 воли, 1 корова, 5 овець, 1 свиня. 

На Сумщині заможні військові обивателі й селяни мали в середньому 

великої рогатої худоби від 5 до 10 голів, 3-5 коней, 10-30 овець і 5-10 свиней; 

середні – все це менше в половину; бідні майже не утримували худоби. 

В Харківській провінції військові обивателі утримували від 5 до 10 

великої рогатої худоби, до 15 овець і 5 свиней; селяни приблизно на 

половину менше478. 

Свої маєтки Л.Шидловський набував не зовсім законним шляхом, а 

обманом. А їх розширення здійснював здебільшого за рахунок зловживань  

стосовно рядових однополчан. 

Як повідомив про це його наступник – харківський полковник 

Кулаковський царському сановнику, графу Ф.М. Праксину, місцеві старшини 

“льстя бывшему полковнику Лаврентію Шидловскому, полковой хутор 

прозваніем Песчаный с бойраки, с землями и с сенными немалыми покосы и 

всякими угодьи, учиня сделку будто продали и дали в том за своими руками 

ему Лаврентію крепость, чего бы без воли вышняго командира, в.с., отдавать 

было не надлежало и то все полку не скорыстію, а с того хутора немалая 

бывала полковой ратуше подмога и помощ в сенах, а сего прошлаго лета, что 

было сена в том хуторе завладел он Шидловскій и в том ратуше учинил 

скудность” (вересень 1712 р.)479. 

                                                           
 Цілком ймовірно з метою забезпечити своє численне поголів’я худоби. 
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Схоже чинив і син харківського полковника Роман Квітка. В 1723 р. він 

змусив козаків у Золочевській сотні видати йому “поступное письмо” на 

хутір у “дачах” Босової долини. В документі ж йшлося про те, ніби 

золочевському сотнику Р.Квітці “и детям ево и свойственникам в своих 

золочевских дачах зовомой Босовой долины хутор, лес, пахотные и 

непахотные поля, сенокосы” добровільно поступилися жителі Золочева і 

дозволили ними володіти “вечне и безповоротно”480. Насправді, козаки не 

збиралися будь-кому передавати право на свої угіддя, бо вони потрібні були 

їм самим для користування. 

Виходець з Волощини М.Куликовський захопив оранки і пустища, 

сінокоси та інші угіддя, суміжні з його землями, у козаків Мерефської сотні. 

На р. Жгун він відібрав у козака К.Назаренка греблю і млин, а потім біля них 

побудував разом з “товаришами” хутір, з метою розводити на ньому худобу 

(1746 р.). Поступово землі Куликовського по берегах р. Жгун досягли 4 тис. 

дес., чим їх господар “насильным завладением полковой земли приключил 

Мерефянской сотне казакам напрасное утеснение и обиды”481. 

На “полковій” загальній землі в долині Грушевій побудував хутір із 

скотним двором полковник П.Дунін (Харківський полк, 1740 р.). Після його 

смерті вдова старшини відповідним чином продовжила “справу” свого 

колишнього чоловіка. Привласнивши понад 500 дес. “полкової” землі 

водолазьких козаків поблизу Грушевої та Камишевахової долин, вона також 

влаштувала тут хутір із скотним двором482. 

Як бачимо з наведених прикладів, хутори досить часто набувалися 

окремими особами різним чином для розведення худоби. З цією метою в них 

влаштовувала, наприклад, “кінні заводи”, і казна. Так, у одному з них на 

хуторі на березі р. Деркул у 1781 р. налічувалося 800 коней т. зв. датської, 

турецької, англійської, політанської та російської порід483. 

Причому, на “кінних заводах” уже в першій половині ХVІІІ ст. 

використовувалася наймана праця робітників. Так, у 1732 р. на хуторі козака 

Р.Любицького (Бишкинська сотня Ізюмського полку) таких було 9 чол.484 У 
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1762 р. поміщик І.Ковалевський найняв жителя Валковської сотні Г.Мяленка 

з дружиною та сином для догляду за вівцями і великим рогатим скотом на 

своєму хуторі. Щорічна платня всім працівникам передбачалася 7 крб., плюс 

одяг і взуття. Як писав потім Мяленко в скарзі на власника в полкову 

канцелярію, він “по такому договору” з дружиною та сином “год и 

выслужил, а другого года шесть месяцев без договору служил”. 

І.Ковалевський за цей час виплатив сім’ї всього 2 крб., а одягу та взуття 

взагалі не дав. Коли ж Г.Мяленко почав вимагати повного розрахунку, то 

поміщик звинуватив того в поганому догляді за худобою, що ніби призвело 

до її часткового падежу. Мало того, Кавалевський відібрав у свого 

працівника коня та майно, а його самого заарештував. Самоуправство 

першого викликало обурення у місцевих представників влади, а тому 

Валківська ратуша виступила на захист Г.Мяленка та його рідних485. 

Про кількісне зростання хуторів на Слобожанщині у джерелах містяться 

такі, правда, не завжди повні дані. За переписом 1732 р. всіх міст, сіл і 

хуторів налічувалося 469, а в них населення близько 370 тис. чол. 

“Экономические примечания к генеральному межеванию” (кінець ХVІІІ ст.) 

доють відомості про 19 міст, 1036 сіл, 3 цвинтарі й 2111 хуторів, з приблизно 

1 млн. чол. Однак, число хуторів понад 2 тис. (із традиційним поширенням 

тут слобід) певною мірою може викликати сумнів. Адже “Топографічний 

опис Харківського намісництва з історичною передмовою” 1788 р. називає 

у всіх повітах 15 міст, “больших і менших селеній, т.е. сел, деревень і 

хуторов” – 1117, а в них всього 402 тис. чол. і 394 тис. жінок, без урядовців, 

дворян, колишніх старшин і їх дітей486. Враховуючи той факт, що обидва 

                                                           
 Ці цифри наводить у своїй праці й А.Слюсарський, без будь-яких критичних зауважень. 

– С. 113. 
  Як відомо, Харківське намісництво було відкрито 29 вересня 1780 р. замість 

Слобідської української губернії. Територіально до нього ввійшли 15 повітів колишніх 

Харківської, Сумської, Охтирської та Ізюмської провінцій, а також частини повітів 

Білгородського, Короченського, Салтовського, Чугуївського, Вольновського, 

Хотмишського, Седжанського і Путивльського Білгородської губернії, тобто вся 

Слобожанщина. 
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документи побачили світ приблизно в один час, то різниця кількості поселень 

у них не може, природно, становити майже в 1 тис. одиниць. 

Певною мірою підтверджують обрахунки укладачів “Топографічного 

опису” 1788 р. матеріали “Топографічного опису 1785 року”, які зафіксували 

наявність “вообще селеніев” 1194, у тому числі 15 міст, 289 слобід, 293 села, 

215 “деревни”, а саме головне – 380 хуторів (!)487. 

Причому в хуторах проживали переважно українці (до 90 %), чимало 

було росіян. А ось лютеранського, римо-католицького, “кальвінського” та 

“єврейського законів” мешканців джерело не зазначило488. 

Як би там не було і скільки хуторів не налічувалося б у ХVІІІ ст., 

незаперечним стало те, що їх економічний потенціал у загальному розвитку 

обох регіонів небачено зріс, порівняно з другою половиною ХVІІ ст. А з ним 

у десятки разів підскочила і ціна на них. Якщо після Хмельниччини, при 

наявності великої кількості неосвоєної землі, вартість козацької чи 

посполитської хати, двору і угідь навколо них доходила місцями кількох 

крб., можливо трохи більше (в різному грошовому еквіваленті). То в другій 

половині ХVІІІ ст. вона нерідко перевищувала 100 крб. А господарства 

окремих можновладців і монастирів часом оцінювалися в декілька тисяч 

карбованців. 

Наведемо декілька типових прикладів. Так, у 1723 р. бунчуковий 

військовий товариш Павло Козловський, за згодою власної дружини Олени, 

продав її хутір “власній отцевскій” (Ніжинський полк, Новомлинська сотня) 

“з степом и пахатним полем вкупе, и плец у Тинице…, по добровольной воле 

своей … благородному пану полковнику Гаврилу Милорадовичу, за певную 

сумму добровой монеты за шесть сот золотих личби литовской ...”489. 

У Кролевецькій сотні того ж полку військовий товариш Ф.Михайлович 

купив у бунчукового товариша Г.Голуба, колишнього монаха з ім’ям Гурій, 

х. Голубовський за 2140 крб. (1733 р.)490. Цей красномовний факт засвідчив, 

що, з одного боку, порівняно незначні  за соціальним статусом козаки вже в 

                                                           
 Золотий “лічби литовської”, або “злотий” дорівнював 24 грошам польським. 
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першій половині ХVІІІ ст. мали маєтки вартістю понад 2 тис. крб., з іншого 

боку, що в їх руках зосереджувалися великі, як на той час, суми наявних 

(“живих”) грошей, частина яких йшла в торговий обіг. 

В 1742 р. х. Трембачевський у Батуринській сотні Ніжинського полку, в 

20-ти верстах від Батурина, між селами Алтинівкою та Кзензовкою, граф 

О.Розумовський придбав у підпоручника І.Казимірова за 3500 крб.  

В 1743 р. мати К.Розумовського в полковника Хрущова купила також у 

Батуринській сотні в 20-ти верстах від Батурина х. Дочинський за 7 тис. крб. 

(!)491.А наступного року писар Бахмацької сотні Петро Яновський зробив 

“купчий запис”, де зокрема зазначив: “Хутор свой прозиваемій Калчиновка, з 

строеніем хоромним з другою пристройкою, також при том хуторе поле 

пахотное в окопе, ставок з гребелкою и з гаем, з нивою у загоне за окопом 

лежачою за местечком Бахмачем над шляхом тиницким, в межу от местечка 

Бахмача козака бахмацкого Гордея Гойденка вдовж от шляху до речки 

Борзни, а от поля помеж шлях тиницкій и от побочной дорожки у межу от 

гаю умершого попа бахмацкого Емеліана Котовского, а от речки Борзны, 

Степана Подгайного, его мил. п. сотнику бахмацкому Андрею Барановскому, 

ценою доброй монети за 120 руб., вечне”492. 

 В 1753 р. київський полковник Юхим Дараган  разом з дружиною 

купив х. Мартусовський (Бориспільська сотня) у значкового товариша 

Михайла Мартуся  та його брата сотенного ічнянського отамана Петра за 200 

крб. Поселення знаходилося за 6 верст від м-ка Бориспіля. Після смерті 

полковника ним володіли  його вдова і дочка493. 

Як бачимо, окремі власники, зокрема представники родини 

Розумовських, “округлювали” свої маєтки за рахунок хуторів з угіддями в 

одній місцевості. Причому сплачували за це десятки тисяч карбованців. 

Купівля та продаж хуторів при юридичному оформлені в принципі нічим 

не різнилися від законодавчих норм, що існували на території обох регіонів 

при відчужувані інших типів поселень (угідь)494. Здебільшого, якщо це не 

стосувалося привілейованих міст з Магдебурзьким правом, посилалися на 
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положення Литовського статуту 1588 р. і російського законодавства. “В 

сотенном бахмацком правленіи, – йдеться в тогочасному документі, – сія 

доброволная козачки и жителки бахмацкой Хвески Пантихи продажа, а 

козака и жителя бахмацкого Ивана Лященка купля, по указу ея 

императорского величиства и по малороссійским правам разсматривана, а 

понеже по разсмотреніи явилось, что проданній и купленній грунт безпорній 

и продан правилно; того ради оная купчая запись для лутшого достоверія по 

силе права в книге статуте, розделу 7-м, артикуле 1-м напечатанного, в 

книгу урядовую вписана и конфермована, а из книг сія випись за подписом 

рук и за печатію урядовою с пріобщеніем оной же подленной купчой записе 

требуючой стороне Ивану Лященку видана 1746 году. Сотник бахмацкій 

Андрей Барановській”495. 

Отже, основну цінність у хуторах становила земля, угіддя навколо них. 

Незважаючи на “спеціалізацію” деяких одноосібних господарств, їх 

профільними, найбільш прибутковими галузями (як на Лівобережжі, так і на 

Слобожанщині) були землеробство та скотарство. І як з цього приводу 

зазначено в “Топографічному описі Харківського намісництва” 1787 р., 

“естественныя сея страны произведенія, то есть помянутое обоего рода 

земледеліе и скотоводство, открывают первые и обыкновенные пути 

народного процветанія и раждают главную отрасль внутреннія и исходящія 

торговли”496. 

Укрупнення ж господарств певною мірою ускладнювало оподаткування 

його господарів і тих безпосередніх виробників, які на них працювали. Адже, 

як наголосив М.Слабченко, чим менше поселення, тим легше можна було 

мобілізувати його землю та експлуатувати населення497. 

 

2. Основні категорії хуторів і характер володіння ними. Оподаткування 

та повинності мешканців 

 

Джерела  ХVІІ-ХVІІІ ст. зафіксували в Лівобережній і Слобідській 

                                                           
 Акт стосується х. Зарукавного. 



 169 

Україні існування земельної власності в 6-ти основних категоріях. Це 

насамперед маєтності певних осіб на спадковому праві (“зуполне”, “повне”, 

“спокійне”, “вічне” володіння), рангові (“за службу” на посаді), ратушні чи 

магістратські (на “допомогу” міським бюджетам), “вільні військові” 

(формально представляли державний фонд з подальшим його розподілом між 

можновладцями і наближеними до них персон), монастирські й, нарешті, 

“сумнівні” чи спірні (при не визначенні законності їх набуття чи відсутності 

господаря). 

З цього аспекту є вже значна кількість відповідної спеціальної 

літератури таких авторів, як В.Мякотін, О.Лазаревський, М.Василенко, 

В.Барвінський, В.Дядиченко, К.Стецюк, В.Борисенко, О.Гуржій. А тому ми 

поминемо детальну характеристику категорій маєтностей “взагалі”, а 

звернемо головну увагу на одноосібні “малі” господарства. 

Раніше мова йшла переважно про спадкові, рангові й монастирські 

хутори. Наводилися стосовно них конкретні приклади в зв’язку з різними 

аспектами теми. Існували й інші категорії таких поселень, але обмаль. 

Зокрема в кінці 20-х – на початку 40-х років ратушних (магістратських) і 

вільних військових фактично не було в Гадяцькому, Ніжинському та 

Чернігівському полках. У Київському полку серед обох названих категорій (5 

містечок і 12 сіл) значився лише 1 хутір498. У Стародубському полку 

“Генеральне слідство про маєтності” зафіксувало всього  1 хутір серед 

вільних військових і ратушних. 

Як бачимо, такі типи господарювання швидше за все були виключенням 

ніж правилом. 

У чому ж полягав сенс їх існування? 

Хоча тогочасні документальні матеріали нерідко називають вільні 

військові маєтності ратушними, між цими категоріями була принципова 

різниця. Доросле населення перших, залишилось у розпорядженні сотенного 

(полкового) уряду, оподатковувалося, але звільнялося, принаймні формально, 

від підданства. В ратушних воно також звільнялося від залежності окремих 
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осіб і монастирів, однак при цьому зобов’язувалося до виконання всіляких 

повинностей на користь “мескої” влади. Поєднання ж обох назв стосовно 

вільних військових можна пояснити тим фактом, що їх часто-густо 

“приписували” до уряду якоїсь ратуші чи магістрату. Хтось же мав 

практично ними “керувати” та “відповідати” за них. У даному випадку 

термін “надлежали к ратуше”, на думку І.Лучицького, ще не означав форму 

залежності чи володіння: “... Вільні військові маєтності не становили об’єкта 

права власності сотенних правлінь або ратуш, як їх називав народ, а лише 

співвідносилися до сфери їх управління”. Крім того, для визначення прав 

власності необхідні були письмові документи “кріпості”, а ратуші таких не 

мали499. 

Поодинокі факти свідчать про таке. В Полковій сотні Стародубського 

полку від самого початку заснування до 1709 р. с. Семешків і с. Анушин 

значилися як “войсковіе, свободніе”. Поряд з останнім знаходився і 

однойменний хутір. У кожному з названих поселень налічувалося всього по 

декілька дворів. З 1709 р. маєтності визначили як ратушні (точніше: 

магістратські), а безпосередньо “володів” ними Стародубського магістрату 

писар Ф.Подлеський. Після його смерті ними розпоряджалася вдова того по 

універсалу І.Скоропадського, аж поки вони не перейшли у “власність” 

генеральному писарю С.Савичу. Той передав право на них своєму старості 

Р.Кровнецькому. А незабаром їх викупив всевладний О.Меншиков. 

З першого погляду на перебіг описаних подій може здатися, що вільні 

військові маєтності, а з ними і хутір, поступово перетворилися на ратушні, а 

потім спадкові. Причому, все ніби діялося на законних підставах, з 

оформленням відповідних документів (гетьманського універсалу, купчого 

запису власниці Подлеської). Проте, 1727 р. за наказом гетьмана Д.Апостола 

(і це зроблено в перший же рік його призначення володарем булави, ніби 

інших проблем не існувало!) маєтності були відібрані у на той час усунутого 

з усіх посад О.Меншикова і “привернени в відомство полковое” (тобто їм 

повернуто попередній статус). Мало того, укладачі “Генерального слідства 
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про маєтності” наголосили: “... А к ратуши оние не надлежат и не надлежали. 

Свободное полковое”500! 

Певною мірою типова історія “перетворення” хутора на правах 

гетьманського спадкового в “сумнівну” маєтність відбулася в Бахмацькій 

сотні Ніжинського полку. Тут х. Поросючка “з гаем, да с сенокостними и 

пахотними полями”, з млином на р. Бахмач був куплений свого часу 

І.Мазепою. Після “зради” того І.Скоропадський передав поселення та угіддя 

своєму зятю, ніжинському полковнику П.Толстому. Потім їх прибрав до 

своїх рук кн. О.Меншиков. Із зміною влади в кінці 20-х років, маєтності 

переписали на “його імператорську величність”501. 

Існували ще хутори “приписані” до полкових (генеральних) артилерій, 

музики тощо. Проте їх слід розглядали як державну власність. 

“Відомість, з яких саме міст і повітів Харківське намісництво 

сформоване та скільки в ньому було осіб на 1779 рік” визначила такі ж 

категорії (по своїй суті)” маєтностей, хіба що деякі з них мали й інші назви. А 

саме: „володільницькі” (тобто на спадковому праві), монастирські, 

“військові”, казенні (державні), “однодворчеські” (так само належали 

окремим можновладцям). Зокрема, серед першої категорії виділялися за 

своїм розмірами хутори Максимова Колодязь (410 чол.) і поблизу с. Бочкове 

(336 чол.) у Білгородському повіті, Анінський (181 чол.) бунчукового 

товариша Миклашевського в Білопільському комісарстві, Красний (121 чол.) 

генерал-поручика Спиридонова в Липецькому комісарстві та ін.502 Серед 

“військових” значилися поселення з декількома хуторами кожне: Будилки 

557 чол., Бишкін – 742, Рябушки – 816 чол.503 Обмаль хуторів було категорій 

“однодворчеських” і казенних, найбільше – „володільницьких”, потім – 

монастирських і „військових”. 

Що ж до персоналій власників, то ними могли бути хто завгодно, 

починаючи від найвищого рангу урядовця до рядового козака чи 

посполитого. Так, у 60-х роках навколо м. Батурина, на відстані від 2-х до 18 

верст, знаходилися хутори: 4-и батуринського сотника Д.Стожка, 2-а 
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місцевого возного П.Косача, по одному бунчукового товариша, військового 

товариша, значкового товариша, козака, тайного радника Г.Теплова та 

генерал-майора А.Гудовича504. 

Причому, вільний земельний фонд, очевидно, настільки вже вичерпався 

в другій половині ХVІІІ ст., що все частіше почали траплятися випадки 

володіння хуторами декільками особами, навіть не родичами, або кимось 

разом з монастирем. Наприклад, у Прохоровській сотні Ніжинського полку х. 

Косьяновським “заправляли” одночасно хорунжий Полкової сотні 

І.Кониський і Ніжинський благовіщенський монастир505. 

На території Сумського комісарства с. Ільми володіла “прапорщиця” 

Челєєва, а Ільмовськими хуторами-спільно протопоп Славинський і 

священик Шіяновський506. В Лебединському окрузі, Мижирицькому 

комісарстві х. Глушенка належав регістратору Іллюшенкові та сержантові 

Соловйову507. 

Характер володіння хутором і відбування повинностей його залежними 

мешканцями мало чим різнилися від загального розвитку поземельних 

відносин і комутації ренти на території обох регіонів. Одноосібно 

побудувавши хату на вільній, ніким до того не обробленій землі і 

огородивши свої угіддя, їх господар сподівався на постійну не обмежену 

соціальну й економічну незалежність. Причому, чим далі він оселявся від 

якогось великого поселення, менше стикався із тиском і зловживаннями 

місцевих урядовців, тим сильніше і довше була ця ілюзія. Єдине, на що 

добровільно погоджувався хуторянин у взаємовідносинах з владою, це на 

законну сплату податків (за двір, велику худобу, торгівлю, заняття 

промислами тощо). Проте, ці сподівання раптово зникали, коли минали т.зв. 

пільгові роки на облаштування господарства. Тоді безпосередній виробник 

починав викликати неабиякий „інтерес” у можновладців як об’єкт придатний 

до експлуатації. Водночас з’ясовувалося, що і земля, на якій побудована його 

хата, і угіддя та всілякі промисли юридично належить не йому, а державі чи 

землевласнику, а за них треба або платити, або виконувати повинності. А 
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нерідко робити і те, й інше. 

Здійснювалося це у різні способи, але суть лишалася одна. Наприклад, 

можновладці закріплювали за собою поселення як тимчасове володіння (“до 

ласки військової” чи гетьмана, “ку вспяртю дому”, “по смерть” тощо), а 

потім перетворювали на спадкове. Причому, це нерідко супроводжували 

насильство, обман, підкуп і інші негативні явища. В історії відомі лише 

поодинокі випадки, коли соціально незахищений господар хутора тривалий 

час залишався вільним. На його “захист” потрібні були царська грамота, 

універсал гетьмана чи, принаймні, лист полковника. 

Інколи навколо цієї проблеми розвивалися цілі “детективні історії”. Так, 

прилуцький полковник Г.Галаган, який був призначений на цей ранг 

царським указом і вважався місцевим “родимцом”, не мав власних ґрунтів на 

території свого полку. Він вирішив “виправити” справу і затвердити за собою 

жалуваною грамотою с. Озеряни, на які не мав жодних документів508. Однак, 

гетьман І.Скоропадський завадив здійсненню цього протиправного акту. 

Втім, Г.Галаган продовжив свої намагання за нового володаря булави 

Д.Апостола і звернувся за підтримкою в Колегію іноземних справ. При 

цьому, в своєму “Прошении” полковник назвав Озеряни хутором. 

Спеціальний гетьманський посланець не зміг перешкодити такому 

зухвальству і село, визначене як хутір, разом з іншими угіддями перейшло до 

рук можновладця. На що той незабаром отримав і жалувану грамоту. 

Вкрай негативні наслідки такого акту не забарилися. Відчуваючи за 

собою могутню підтримку царських сановників, він почав так визискувати 

мешканців поселення, що “мало не все люде врознь поросходилися и только 

осталось 8 человек”509. 

І якщо раніше Озеряни і вважалися селом, то після “господарювання” 

полковника фактично перетворилися на хутір! 

“Генеральне слідство про маєтності” та деякі інші документи 

переконливо свідчать про те, що в першій третині ХVІІІ ст. серед хуторів 

значно переважали на спадковому (“повному”) праві. Так, у 1708 р., ще 
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будучи Стародубським полковником, І.Скоропадський видав лист осавулу 

полкової сотні С.Березовському на х. Горбовецький (Стародубський полк) “з 

людми при нем осаженними” в “зуполное владеніе”. Таке право сотника 

підтвердив і гетьман Д.Апостол 1730 р.510 

Схожого змісту універсал видав І.Скоропадський і значному товаришу 

військовому, пану М.Корсаку, коли той попросив “о привернене себе футора 

тещи своей покойной паней Семионовой купленого, именуемого Холопца” 

(Погарська сотня того ж полку). Причому поселення передавалося “з 

принадлежащими до него полями сеножатми и иншими там найдуючимися 

кгрунтами и угодіями, в зуполное владеніе”511. 

В цьому аспекті особливо цікавим є універсал І.Скоропадського сотнику 

Полкової ніжинської сотні І.Пероцькому (Пироцькому) від 9 квітня 1709 р. В 

ньому йдеться про х. Красилівський, побудований тим “на власном 

купленном грунте..., з людми при нем оседлимы з полями и сеножатми 

купленними ж”, на якій малися всі необхідні документи, а також універсал 

І.Мазепи. І коли сотник звернувся з відповідним проханням, то отримав у 

відповідь таке рішення: “Ми теды, гетман, прихилившися до того его 

прошенія, яко до слушного, а не так стосуючися до того антецесора 

(попередника. – О.Г.) нашого універсалу, яко респектуючи на давніе его в 

войску запорожском значеніе и нелениво роненніе праци и услуги, до 

которих и впредь, по знатности, заохочуючи, ...футор Красиловскій з людми 

при нем оселими, полем и сеножатми купленними, до того ж футора 

належачими...” пану Пироцькому, “в поссесію и зуполное владеніе сим 

нашим універсалом ствержаем”512. Одночасно наказувалося посполитим, щоб 

ті “по-прежнему отдавали повинность и послушенство”. 

В “спокойное владение” знатному товаришу бунчуковому 

І.Миклашевському затвердив х. Березовщина та х. Десятовський гетьман 

“рукою власною” Д.Апостол 13 січня 1729 р. (Стародубський полк)513. А 

задовго до нього це зробив ще І.Мазепа (1704 р.)514. 

Деякі з хуторів продовжували лишатися в можновладців на правах 
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тимчасового “держання”. Хоча з початку ХVІІІ ст. чітко простежується 

тенденція їх перетворення на спадкову власність (за допомогою 

гетьманських універсалів). Так, новгородський сотник Л.Жоравко, “з своей 

доброй воле”, передав “хуторець” Горбовецький (Стародубський полк) 

місцевому писарю С.Березовському “для вспартя (на підтримку.– О.Г.) 

господарства ему” (тобто: тимчасово). Проте, Стародубський полковник у 

1706 р. затвердив його за останнім як “зуполное владеніе и державу”515. 

Схоже сталося 1716 р. і з х. Семянівським (Конотопська сотня Ніжинського 

полку), власністю місцевого сотника Г.Костенецького516. 

Стосовно ж прав і обов’язків підданих до “своїх” власників, то слід 

зазначити те, що вони протягом другої половини ХVІІ – першої половини 

ХVІІІ ст. залишалися невизначеними на загальнодержавному рівні. Лише в 

другій половині ХVІІІ ст., ліквідувавши козацький устрій на Лівобережжі та 

Слобожанщині, царський уряд провів ряд реформ у галузі оподаткування, 

законодавчо встановив  кріпацтво, формально обмежив панщину в 3-и дні і 

т.ін. Тому-то обсяги повинностей тривалий час здебільшого мали довільний 

характер і в кожному конкретному випадку могли різнитися між собою, 

незважаючи навіть на те, що в універсалах чи жалуваних грамотах 

називалися однаково:“послушенство звиклое” (“обыклое”, “надлежитое”, 

“нарочитое”). Нерідко урядові розпорядження в приказовій формі визначали 

види “послушенства”, але на практиці взаємини відносин підданого і “пана” 

(ним міг бути і козак) залежали від волі та потреб останнього. Так, гетьман 

І.Самойлович наказав посполитим значного товариша військового 

Ф.Кандиби, що мешкали в хуторі того поблизу с. Семянівка (Ніжинський 

полк), не лише “быть послушними”, а й возити на двір пана дрова і сіно (1679 

р.)517. І.Скоропадський 1708 р. видав універсал на маєтки сотнику 

глухівському О.Туранському, де крім іншого зазначалося, що посполиті х. 

Маковського “обикліе повинни будут делати работизни і всякое отдавати 

послушенство”518. 

І.Мазепа часто покладався в таких випадках на “добрую волю” самого 
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можновладця, бо дозволяв тому “все села в своем заведованю и подданстве 

держати і всякіе з ных от посполитых людей пожитки и роботизны отбирати, 

также млинами, футорами, кгрунтами и всякими угодями владети і як хотя 

оними диспоновати ко лучшой своей выгоде и пожиткове”519. 

У жителів декількох хуторів, які належали пану Фрідрикевичу, 

І.Скоропадський дозволив 1715 р. збирати натуральні побори 

“покабанщиною” та “поколющиною” (Чернігівський полк)520. 

З усіх дворів, лісів, сіножатей і хуторів “отбирать спокійно користи” та 

“послушаніе” дозволяли також жалувані грамоти521. 

Як свідчать джерела, виконання повиностей в Гетьманщині у ХVІІІ ст. 

поступово ускладнювалося, зокрема зростали різноманітні натуральні 

побори, грошові “оклади”.  Панщина від офіційно дозволеної І.Мазепою в 2 

дні (1701 р.) на середину століття досягла вже 5 днів на тиждень. Її 

виконання законодавчим чином покладалося виключно на посполитське 

населення,  але нерідко до неї примушувалося і рядове козацтво522. 

Посилення визиску спричинило загострення соціальних протестів 

хуторян, які мали форми характерні для загальної боротьби народних мас 

проти своїх гнобителів: пасивні й активні. Нерідко форми  поєднувалися, 

коли “звичайна” непокора безпосередніх виробників виконувати повинності, 

раптом переростала в збройний виступ. Так, у 1770 р. з маєтку земського 

підсудка Роменського повіту Лук’яновича через його утиски втекли 4 

підданих. Незабаром вони облаштувалися в своєму хуторі. Коли ж про них 

дізналося Роменське правління, то почало вимагати їх вповернення до пана. 

Хуторяни відмовилися коритися, кажучи при цьому таке: “... Яко указной 

служби они не отбували и не отбуватимут никогда и как сотеннаго правленія, 

так и другого никого” не будуть слухатися. Коли ж за ними влада прислала 

декількох козаків, то ті кинулися на них з кілками, били і гнали їх собаками 

понад версту. Потім пригрозили урядовцям, що коли ті пришлють ще когось, 

то всіх “виколят, а хотя б де и город целой”, то тих вони виріжуть523! 
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3. Общинна форма землеволодіння і хутір 

На думку М.Слабченка, одноосібні господарства не лише існували поряд 

з колективними, громадськими, але і протистояли їм. Хоча обидва типи в 

“дрібно-власницькій” Україні порівняно тривалий час “мирно вживалися”524. 

За його твердженням, хутірська форма господарювання “стояла проти” 

головним чином сябровій організації, бо общинної після Хмельниччини не 

існувало. Останню не можна було побачити ні на розподілах між 

поселеннями, ні при визначені пріоритету господаря. “Пріоритет служить 

характерною особливістю власності індивідуальної, а не колективної” – 

наголосив учений525. 

Тим самим, він відкинув усі напрацювання і твердження представників 

т.зв. школи  “общинників” (І.Лучицького, В.Мякотіна, В.Барвінського, 

Д.Багалія та ін.). 

Разом з тим, джерела містять значну інформацію про складну та 

різноманітну систему взаємовідносин хутірського господарства з общинним 

навіть у ХVІІІ ст., не кажучи вже про ХVІІ ст. Звернімось до найбільш 

типових прикладів, щоб якомога яскравіше проілюструвати даний аспект. 

У 1729-1730 рр. у переяславському полковому і магістратському судах 

розглядався судовий позов колишньої мешканки с. Лесняки Яготинської 

сотні Тетяни Довгої, “хутором жиючой на степу”, одночасно до “законників” 

Свято – Вознесенського та Михайлівського монастирів, а також бунчукових 

товаришів, панів Сулим. Суть справи стосувалася хутора, на якому її 

господарю названі особи “непристано” чинили образи та розорення. В ході 

слідства з’ясувалося, що поселення заснував і хату в ньому побудував з 

дозволу переяславського полковника, всієї старшини полкової й “с позволения 

яготинской громади на волном степу войсковом”, над р. Журавкою, чоловік 

господарки козак Іван Довгий ще 1711 р. Право власності Т.Довгої затвердив 

і гетьман Д.Апостол своїм універсалом. У зв’язку з цим, було цілком 

очевидним неправомірність захоплення оранки та сінокосу, “приписаних” до 

хутора, монахами і бунчуковими товаришами. Проте до “розиску” долучили 
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місцевого та полкового сотників, товариша значкового, а також 12 свідків, 

серед яких значилися отамани яготинський і лесняківський, війт та ін. 

Останні всі засвідчили: “... Построил себе хутор при речце Журавце и 

гребелку пересипав, в сотне Яготинской, на степу Иван Довгий, то жадного 

хутора там не било, тилко хутор монастира Свято-Вознесенского 

переяславкого построен бил на том месци, где тепер село Годуновка сидит, и 

спокойно он, Довгий, до умертвия свого там мешкувал, а по нем и жена его” 

до 1729 р., “не от кого трудности и утиску не узнавала”526. 

В наведеному уривку звертає на себе увагу те, що один хутір дав початок 

цілому селу, а інший було влаштовано на громадській землі, яка офіційно 

вважалася “вільною військовою” (формально державною). Дозвіл на неї 

давали полковник, полкові старшини, а вже потім громада, хоча саме вона 

була визнаним владою і реальним користувачем певної території. Причому в 

ході слідства й на суді представники сільської громади зайняли найбільш 

активну позицію на захист потерпілої і ось чому. 

Жителі сіл Лесняки та Журавки, а також монастирські піддані 

засвідчили й таке. Коли ще в цій місцевості людей мешкало мало і 

переселенці не мали оранок, то зверталися за допомогою до Івана та Тетяни 

Довгих, які дозволяли їм користуватися власною землею. Так тривало до 

1729 р., аж поки селяни самочинно засіяли частину поля (20 днів), “працею 

поднятой” (тобто оброблену) Довгою. Більше того, з її ж землі (4 дні), 

засіяної просом, монастирські піддані зібрали врожай і відвезли до “дворця 

чернечого”. Вони ж захопили частину сінокосу, яким до того “купно” 

користувалися з господаркою хутора. В зв’язку з цим виникла потреба чітко 

визначити межі володіння Т.Довгої. Що і було здійснено за участю 

представників від громади та влади на підставі Литовського статуту (розділ 

9, артикул 12), де “отняте имення в границях, зображено так: где би управа то 

показалося, ижби хто, отнявши, або отнимаючы кому грунт, або входи, 

пожитки якие, а о то до права, что зван был, а на оний кгрунт суду жадного 

                                                           
 День – одиниця обміру землі, яку можна було обробити протягом світлих годин доби. 
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права, яко листовного, так он знаков слушних, явних, граничних не показал и 

сведков ку доводу ведлуг сего статуту ни одного не ставил, толко так, голими 

слови, тот кгрунт своим, а сторона поводовая, як право листовное, або знаки 

слушние и явние граничние показала, также сведки ведлуг сеей науки 

статутовой стали, тогда таковая сторона показаннем права листовного, або 

знаков слушних, окром присяги, за сведоцтвом девяти сведков при грунте 

зоставлена мает бити”527. В результаті врятувала хуторянку в цій судовій 

справі наявність універсала полковника С.Томари, який затвердив свого часу 

її права на землю. Тому суд і присудив Т.Довгій “отведеним полем подлуг 

више вироженого артикулу правного спокойно владеты и користоватися на 

том, войсковом степу”. Разом з тим, їй категорично заборонили його 

продавати. Монахам і панам Сулимам наказали не втручатися в справи 

господарки, не чинити “трудности и утиску”. В разі, коли б селяни і хуторяни 

без дозволу зорали та засіяли поле Довгої, то втратили б увесь врожай і мали 

б заплатити ще 12 крб. Крім того, в суді “обополном обваровано і віною двох 

сот рублей заручено, чого ради во утверждение и для лутшого впред звестия 

потребуючой стороне”, хуторянці, за підписом усіх причетних осіб і “при 

печатех”, видали декрет, про який і в книзі ратушній (магістратській) 

відповідний запис зробили528. 

В цій короткій документальній історії чітко простежується, як на 

початку ХVІІІ ст. майже в “класичному стилі”, при наявності значної 

кількості неосвоєної землі, встановлюють довірливі й взаємовигідні взаємини 

між громадою села і козацькою родиною. Вони тривають без змін понад 

десяток років, поки не втрутилися великі землевласники – 2-а монастирі й 

бунчукові товариші, пани Сулими. В результаті сталося загострення 

стосунків, протистояння двох сторін. Причому, незважаючи на позитивний у 

даному випадку результат для постраждалої господині, такий розвиток подій 

мав загальноукраїнську тенденцію, нерідко з вкрай негативними наслідками 

для слабшої, менш захищеної сторони. Адже йшов прискорений процес 

розкладу общин як суспільних організацій, а укрупнення земельної власності 
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відбувалося за рахунок дрібних господарств. 

В наведеному прикладі йшлося головним чином про поземельні 

відносини козацької сім’ї з посполитською громадою, їх права та  порушення 

впливовими землевласниками. Тепер розглянемо схожі питання на “чисто 

козацькому грунті”. 

1763 р., “Справа про хутори, влаштовані на загальній козацькій землі”. 

Місце подій – Яготинщина. Суть проблеми: з’ясувати законність 

користування угіддями навколо новостворених одноосібних поселень. 

Послідовність перебігу подій така. До створеної гетьманом К.Розумовським 

у Переяславському полку слідчої комісії стосовно землеволодіння у вільних 

військових маєтностях і степах надійшли від місцевих старшин і козацької 

громади с. Лесняки відомості про виникнення декількох хуторів і наявність 

біля них “особливої землі”. Причому з’ясувалося, що один козак – 

М.Липський поступився іншому – Д.Козловському ще 1730 р. “вершиною 

ставка” (тобто частиною), де стояла хата для утримання худоби. З часом 

житло прибрали, а місцеві жителі почали “врознь” поля навколо ставка 

обробляти. Син Д.Козловського – Андрій “особливих же земель к оному 

ставку” не мав, а лише випасав тут худобу під час толоки, “а так в той руки в 

засевах хлеб имеется, то де он, Козловскій, оттоль скот свой згонит”. 

Подібним чином діяв і козак Я.Гордієнко, маючи право на частину ставка, а 

поряд з ним хату. Поблизу них завів собі “хуторець” полковий 

переяславський канцелярист Л.Липський, який не утримуючи худоби, лише 

“на имеючихся в его поблизу оного хуторця нивках предковских 

(успадкованих. – О.Г.), врознь между протчих козаков леснянских нивям 

лежачих, хлеб пашет и сено косит”. Хутором “об одной хатке” володів і козак 

С.Плакса. А вже отаман сотенний яготинський Т.Батрак з рідними своїми мав 

на господарстві греблю, березовий гай, городи, а при них „устроену” хату, 

успадковану від діда та батька, худобу, орні угіддя тощо529. 

Отже, влаштувавши на вільних військових землях декілька хуторів, група 

козаків, а серед них і отаман сотенний з родиною, вступили в договірні 
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взаємини з місцевою громадою, фактично стали її членами, бо мали пайку “в 

спільному озері”, поміж іншими хліб вирощували, а їх худоба “ходила в 

общей череде”. Тому-то, коли виникло питання про їх права на хутори і 

угіддя навколо них, то за згодою всіх козаків, війта та посполитих с. Лесняки 

було вирішено одноосібних господарів “при владеніи их тими хуторцями 

оставить спокойно, и о том к его ясне велможности (К.Розумовському. – 

О.Г.) отрапортовать”530. 

Цікава інформація міститься в тогочасних джерелах і про общинне 

землеволодіння та багатьох хуторян – козаків Золотоніської сотні, які 

прожили на громадських землях разом із сім’ями десятки років. У 1768 р. 

діяла ревізійна комісія, яка описувала і перевіряла права власників 

“собственных, наследственных и роспаханних общих” земель. Їй же означені 

козаки і повідомили, що при їх хуторах на р. Кропивній у кожного 

“обивателя” мається обробленої землі не менше ніж по 195 днів (!). Причому 

вона в них була “в действительном и спокойном владеніи” панад 50 років. 

Раніше за них землею ніхто не володів і не “интерисовался”. На цій підставі 

понад двадцять козаків з родинами вважали своїм законним правом записати 

остаточно на себе в матеріалах ревізії хутори та угіддя. “А вместо их, 

неграмотних, по их прошению, руку приложил козак сотне 

Терехтемировской, Федор Науменко”(15 березня 1768 р.)531. 

Вступали в ділові стосунки з громадою  не лише місцеві козаки, 

посполиті й можновладці, а й вихідці, причому інколи дуже поважні особи, з 

інших країн. Наведемо досить характерний і яскравий приклад таких 

взаємин. 

Сербський воєвода Славуй Требинський неодноразово виступав проти 

турецьких загарбників на боці російського війська, спеціально наймаючи для 

цього на власний кошт окремий загін. Коли обставини склалися так, що він 

після 1711 р. мусив полишити свою батьківщину і переселитися в межі 

Російської імперії, то за указом царя його призначенили в Гетьманщині 

іркліївським сотником. На цій та деяких інших посадах С.Требинський 
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протягом 1716-1734 рр. скупив собі у Переяславського полку “грунта”, 

хутора, млини, ліси, сіножаті й оранки, “да по согласію тамошних 

обывателей, по малороссійскому древнему обыкновенію ”, зайняв вільне 

військове поле і тим усім “по безспорносты” від місцевих жителів “к 

спокойному с наследниками его владенію” універсалом Генеральної 

військової канцелярії затвердив. У 1742 р., коли він порушив клопотання 

перед російським урядом про закріплення за собою набутих маєтків і 

жалуваною грамотою, то принципово зазначив, що всі вони “в спокойном ево 

владеніи по границам состоят” з громадськими. 1745 р. колишній сербський 

воєвода отримав бажану жалувану грамоту, в якій всі його маєтки були 

визначені йому та його спадкоємцям “для вечнаго и безпрепятственнаго” 

володіння532. 

Як бачимо, у більшості випадків мова йшла про відчуження общинної 

землі на облаштування хутора, що, зрозуміло, свідчило про обмеження такої 

форми володіння в Україні. 
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ЧАСТИНА ІІІ. Городяни. Формування купецтва 

 

1. Купецтво очима сучасників і в історіографічній спадщині. Місце в 

суспільстві 

Раніше деякою мірою вже йшла мова про кількість міст і статус міщан 

у контексті порівняння з жителями сіл,  слобід і містечок. Частково 

розглядалося питання й про їх оподаткування. Тому зараз більше уваги 

приділимо  такій групі населення, як купецтво, котре проживало головним 

чином у містах, рідше містечках. 

Виникнення та формування купецтва – явища універсальні, притаманні 

розвитку суспільств усіх цивілізованих країн, де існували обмін продуктами 

виробництва та обіг грошей. Характерно, що купець проникав насамперед у 

зовнішню торгівлю, з її ширшими можливостями, і таким чином своєю 

діяльністю набував (до певної міри, зрозуміло) міжнародного значення, 

часом й авторитету, принаймні в сфері економіки. При цьому він не лише 

пристосовувався до наявних соціально-економічних і політичних умов, а й 

ставав активним учасником вироблення у загальної маси населення 

відповідних життю нових матеріальних інтересів. Особливо це стає 

помітним за доби пізнього феодалізму, не кажучи вже про буржуазне 

(капіталістичне) суспільство. 

Правда, так би мовити на місцях, його функції більш чи менш успішно 

могли перебирати на себе безпосередні виробники (особливо юридично 
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вільне й економічно спроможне козацтво). Інколи в окремих регіонах за 

сприятливих умов, завдячуючи їх активній торгівлі, потреби в купцях 

взагалі не виникало. Як це, скажімо, можна було бачити в деяких містах і 

містечках Лівобережжя, Правобережжя та Слобожанщини в XVII-XVIII ст. 

В ході Національної революції та Визвольної війни, в процесі 

перерозподілу великої й середньої земельної власності з їх вотчиним 

натурально-замкнутим господарством, на території Гетьманщини* 

переформувалися й торговельні взаємини. Постійно зростаючу потребу в 

грошах вже міг задовольнити лише ринок, до якого долучалася все більша 

кількість людності, а серед неї й потенційні майбутні професіонали – купці. 

Причому зміцнення влади та встановлення економічної стабільності в країні 

(наприклад, за І. Мазепи, І. Скоропадського, Д. Апостола, К. Розумовського) 

поступово усували умови для надмірних безчинств можновладців і 

чиновників у цій галузі, невиконання контрактів, штучних розривів зв’язків, 

тощо. Ставали значне безпечнішими шляхи. Глобальне утворення дрібних 

господарств, особливо фермерського типу (скажімо, козацькій хутір), 

неодмінно вело на ринок їх хазяїв, які без нього вже не могли забезпечити 

себе всім необхідним. Зрозуміло, що не можна купувати, нічого не 

продаючи, і насамперед власно вироблену продукцію. Потребу в грошах у 

посполитих і рядових козаків зумовлювало й зростання податків (у кілька 

разів на кінець XVIII ст. порівняно з другою половиною XVII ст.), 

необхідність утримання не тільки власних збройних сил, а й іноземних 

армій. Тому-то купецький капітал постійно знаходив нові сфери 

застосування. 

Серед населення по різному ставилися до діяльності купців. Насамперед 

тому, що вона часто-густо супроводжувалася негативними явищами: 

хабарництвом, лихварством, зростанням визиску посполитих, тощо. Зокрема 

                                                           
* На той час Слобожанщина лише почала більш-менш активно заселятися, тому аграрні 

відносини та економіка знаходилися в стадії становлення. 
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різко негативну оцінку їй дав видатний український письменник-полеміст з 

Львівщини Іван Вишенський (народився між 1545 і 1550 рр. – помер після 

1620 р.). У памфлеті “Обличение дьявола миродержца” він устами диявола 

висловився так: “Если хочеш идолопоклонником, сребролюбцем и 

лихоимцем быти, я тебе мытником, купцем и карчмарем учиню; там твою 

волю и прагнення забавлятися доколя сдохнеш, привяжу”533. І далі: “Даш ли 

зась, диаволе, купцем, лихоимцем, мытником, и карчмарем быти, да тим 

лихоимством и уражением розум свой погребу и ослеплю”534. 

Зосередження в руках купців великих багатств, на думку І. Вишенського, 

обумовлювало панування шляхти в Речі Посполитій, яке він називав 

“мантатством и здирством”. 

Разом з тим, не можемо повністю погодитися з сучасним дослідником 

джерел з історії ярмарок Південної України А. Бойком, що протягом усього 

середньовіччя існувало упереджене, негативне ставлення до тих, хто набув 

великі капітали торговими операціями, а не власною працею. “Особливо 

гостро стояло питання щодо ставлення до торгівлі та торговців, – наголосив 

учений, – у аграрних та військових суспільствах. Для них взагалі у торгівлі 

був присутній бруд, неподобство та ганебність. Торговці – це породження 

нечистої сили”. І далі: “…Торговець робив шкоду усім через обман, адже 

правочин, у який він втягував невинну душу покупця, був освячений 

нечистою силою”; “занапащав не тільки свою душу, а й душу того, хто 

купував, хто знаходився поряд”535. Отже, вчений звернув свою увагу лише на 

негативні оцінки, які існували стосовно торговців узагалі в середньовічному 

суспільстві. 

А втім були й інші погляди. Так, російський економіст і публіцист, 

ідеолог купецтва Іван Посошков (1652-1726) вважав, що торгових людей “в 

ничтожность повергать не надобно”, бо без них “никаковое, не токмо 

великое, но ни малое царство стояти не может”. На його думку, купецтво 

було “воинствству товарыш”, бо коли останнє воює, то перше “помагает и 

всякия потребности им уготовляет”. А тому про них “попечение неоскудное 
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надлежит имети”. Він наголосив: “Яко бо душа без тела не может быти, тако 

и воинство без купечества пробыть не может; не можно бо и воинству без 

купечества быть, ни купечеству без воинства жить”536. 

І. Посошков засуджував тих “несмысленных” осіб, які “купечество ни во 

что ставят и гнушаются ими и обидят их напрасно. Нет на свете такова чина, 

коему бы купецкой человек не потребен был”. Тому російському купецтву 

слід було “дать торг свободной”. Правда, під свободою автор розумів 

усунення для них будь-якої конкуренції: не лише з боку іноземців, а й “своїх” 

представників інших станів. Він пропонував заборонити торгівлю всім тим, 

хто не був купцем. Щодо зарубіжних “гостей” характерне таке його 

твердження: “Для нас хотя вовсе они товаров своих к нам возить не будут, 

мы можем прожить и без их товаров, а они без наших…и десяти лет прожить 

не могут”537. 

І. Посошков був прибічником поповнення купецтва за рахунок 

представників інших прошарків населення без обмежень, але при наявності в 

них певного мінімуму коштів. За порушення цього передбачався великий 

штраф. 

Про доцільність заборонити дворянам і селянам торгувати ратували в 

Російській імперії й чиновники, зокрема, радник з економічних питань 

Філіппов у своєму проекті, представленому Петру І. 

Заслуговує на увагу пропозиція Посошкова про встановлення однакової 

ціни на певні товари в різних магазинах – від першого до останнього538. 

“Уставленная цена” і якість товарів малися забезпечуватися суворим 

наглядом за цим відповідальних осіб. 

Він вважав, що купівлю-продаж іноземним купцям слід здійснювати 

лише з дозволу спеціально призначеного “командира” і за ціною, визначеною 

компанією. До останньої могли входити не тільки багаті люди, а й з середнім 

достатком і, навіть, “маломощні”. Причому купці повинні один одному 

допомагати, щоб “до нищеты никого не допускали”. Державна казна і ратуші 

мали позичати на торгові операції гроші під проценти. 
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Боротьба за міжнародні ринки збуту товарів існувала на той час у 

багатьох країнах і широко пропагувалася меркантилістами. 

І. Посошков дуже применшував значущість торгівлі іноземними купцями, 

ставився до них упереджено. “Сие странное дело, – писав він, – что к нам 

приехав с своими безделками, да нашим материальным товарам цену 

устанавливают нискую, а своим цену ставят двойную, а иным товарам и 

выше двойной цены… И, приехав, они, иноземцы, засунут сильным 

персонам подарок рублев во сто – другое, то за сто рублев зделают они, 

иноземцы, прибыли себе по милиону, почему что боря не ставили купечества 

ни в яишную скорлупу, бывало на грош все купечество променяют”539. 

Ми навели найхарактерніші погляди відомого економіста щодо 

російського купецтва кінця XVII – першої чверті XVIII ст. Проте певною 

мірою вони стосувалися й українців, особливо Слобожанщини, на територію 

якої найшвидше поширювалися імперські погляди, сфера діяльності 

царських вельмож. 

Важливим аспектом для з’ясування поставленого питання є політика 

щодо купецтва гетьманського правління і насамперед Б.Хмельницького, 

який її започаткував у межах Української козацької держави. 

Від самого початку на Правобережжі й Лівобережжі вища влада з 

метою заохочення до торгівлі видавала універсали про охорону торгових 

людей, їх майна, дозволяла їм користуватися привілеями при купівлі-

продажі, передавала міщанам право на збори від торгівлі тощо. Нерідко 

купецтво на пільгових умовах у містах користувалося спеціальним 

інвентарем, житловими будівлями, складами та ін. Йому дозволялося 

спорудження нових торгово-промислових приміщень. 

Б. Хмельницький своєю економічною та соціальною політикою сприяв 

формуванню купецтва з українців. При ньому були задоволені вимоги про 

право контролю за торговою діяльністю іноземців і сплату ними митного 

податку, від якого звільнялися місцеві купці. Проте, щоб не звужувати 

міжнародну торгівлю, уряд Гетьманщини дозволяв прибулим із-за кордону 
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після сплати 2% візного мита вільну торгівлю своїм товаром у містах 

України. Вивізне мито також становило 2% від вартості наявних у купців 

товарів. Цікаво, що схожий порядок був встановлений і в сусідній Московії 

Торговельною уставною грамотою 1654 р.540 

Значних пільг на території Української козацької держави набули грецькі 

та деякі інші іноетнічні купці, які займали особливе місце серед торгуючого 

люду. 

Поступове розширення прав українського купецтва продовжувалося до 

правління гетьмана І. Скоропадського, під час якого Петро І практично звів 

нанівець вільну торгівлю541. 

Яскраво виражених рис спроби захистити вітчизняних купців і взагалі 

торгівлю місцевого люду набули в політиці І. Скоропадського та 

Д. Апостола. До них надходили численні скарги про встановлення 

надмірних мит “приватних и протчіх вимислних” здирствах чиновників Речі 

Посполитої. Тому вони неодноразово зверталися з цього приводу в Колегію 

іноземних справ Росії, просили видати відповідний царський указ, який би 

на міждержавному рівні належним чином регламентував зовнішню торгівлю 

Гетьманщини з Річчю Посполитою. На території останньої, – писав 

російському урядові Д. Апостол у 1729 р., “когда купци малороссійскіе 

ходят в Шліонск и в Кгданск542 через Полшу, брали у них лишніе вратки и 

задержуют бывало их малороссіян на митах не без трудности и не без 

шкоди”543. Названі володарі булави в категорічній формі забороняли 

кривдити купців з Речі Посполитої, відбирати в них крам, тощо. Особисто 

І. Скоропадський звертався до впливових польських шляхтичів, навіть до 

короля, надсилав дарунки до російських резидентів у Польщі, щоб ті 

прихильно ставилися до інтересів українського купецтва на території 

іноземної держави. У відповідь йому неодноразово офіційно обіцяли: “…о 

обидах малороссійским купцам в Польше учиненных…будет говорено и 

требовано в том сатисфакціи”544. Проте реально нічого не змінювалося на 

краще. 
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Яскраво проявилося ставлення до купецтва в ході діяльності Комісії по 

складанню Нового Уложення (1767-1768). Так, депутат від м. Яранська 

(Казанська губернія) І. Антонов, до якого приєдналися депутати ще від 16 

міст, запропонував статус купців зрівняти з поміщицьким і, зокрема, 

дозволити їм володіти кріпаками, адже селяни, яких ті наймали з різних 

відомств для роботи, коштували дуже дорого (“велику ціну”)545. Депутат від 

м. Серпейська (Калузька губернія) Р. Глинков вважав за краще для 

розширення комерції й справності торгів купецтву 1-ої гільдії надати право 

на купівлю кріпосних робітників у кількості від 3-х до 5-ти душ546. 

Депутат же від козаків Слобожанщини, сам козак (служив у Хоперській 

фортеці)  А. Алейніков, навпаки , категорично наполягав на забороні купівлі 

кріпаків не тільки купцям, а й “приказним людям” і козакам. А тих, які вже 

ними придбані, пропонував “відписати на їх імператорську величність”. Він 

вважав, що коли багаті купці “накуплять” собі земель (сіл), то полишать 

торговий промисел, доведуть до відчаю кріпаків547. А. Алейніков також 

виступав проти купецької монополії та заборони селянам торгувати своєю 

продукцією. Це, на його думку, викликало б небажане зростання цін на 

сільськогосподарські продукти та ремісничі вироби548. Депутат відстоював 

вільну торгівлю, котра велася через “малоросійські” митниці з 

європейськими та азіатськими державами, що, безперечно, відповідало 

інтересам українців549. Ратував за позитивне вирішення проблеми торгівлі з 

Кримом, бо вважав її не тільки економічною, а й стратегічною. Його 

позицію в цьому аспекті підтримували практично всі провінції Слобідської 

України550. 

Дещо інакше ставився до вирішення проблеми інший ідеолог купецтва – 

Михайло Чулков (1743-1793), з різночинців, який здобув освіту в гімназії 

при Московському університеті та  певний час працював у Комерц-колегії 

разом з О. Радіщевим. Його головну економічну працю “Историческое 

описание российской коммерции при всех портах и границах от древних 

времен до ныне настоящего, и всех преимущественных узаконений по оной 
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государя императора Петра Великаго и ныне благополучно царствующей 

государыни императрицы Екатерины Великия” (1781-1788) становлять 7 

томів (21 книга). В ній, наповненій багатим фактичним матеріалом, подано 

систематичну історію російської промисловості й торгівлі через призму 

інтересів купців, їх взаємини з урядом і міщанством. Торгові люди  дуже 

позитивно поставилися до її появи, а купці Голикови за свій рахунок 

розіслали першу книгу першого тому в кожний магістрат і ратушу Росії. 

Безперечно, знали про неї і в Україні. 

Автор був переконаний у тому, що купецтво в імперії, маючи на 

“озброєнні” його план “Великороссийской коммерции”, зможе надійно 

використовувати свій капітал551. Роль купецтва у розвитку країни, на його 

думку, дуже значна. “Безсильное государство, – писав він, – ничем в силу так 

не приводится, как земледельством и купечеством, к коему принадлежат и 

рукоделия: то всякое богатство, не из сих двух источников изтекающее… 

можно почитать за некоторой род подати, которая аки бы у коммерции и 

земледельства отнимается, и следовательно в оных прилежание и работу 

останавливает”552. На противагу меркантилістам, Чулков вважав, що без 

торгівлі з іноземними країнами Росія зможе не лише існувати, а й 

“розквітати”, бути могутньою і багатою, коли власні мануфактури і фабрики 

утримувати в “цветущем состоянии”. Тоді її населення зможе повністю 

задовольнити свої потреби, навіть “внутренним отправлением торгов из 

одной провинции в другую”553. 

Становище і добробут торгових людей Чулков однозначно пов’язував з 

налагодженням процесу виробництва: “Число и щастие купцов зависит от 

числа и щастия рукоделия”554. Одночасно він вважав, що уряд Катерини ІІ 

недостатньо забезпечує незалежність внутрішньої торгівлі. Ним негативно 

сприймалася ідея існування компаній-монополістів, бо вони, з одного боку, 

обмежують свободу конкуренції, з іншого, – збагачують лише невелику 

частину купців за рахунок “слабокапитальных”. 

Чулков також невдоволено зазначив, що “купцы у дворянства в 
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презрении, их дети в числе подлаго народа почитаются, и между прочим в 

солдаты набираются; и потому они стыдятся своего состояния, стараются о 

получении честнейшаго чина, хотя сие и обществу и им самим 

вредительно”555. 

Автор “Исторического описания российской коммерции” на підставі 

конкретного фактичного матеріалу прийшов до висновку, що за ліпше було 

б, коли “выключая одних упражняющихся в нижнем классе коммерции, и 

мелочною продажею торгующих, всем подданным… доступ ко всем чинам 

отворен быть имеет”556. 

Міркування М. Чулкова переконливо свідчать, що в кінці XVIII ст. клас 

буржуазії, який зароджувався як нова економічна сила, ще не вступив у 

гострі протиріччя з дворянством, поміщиками взагалі, а, навпаки, прагнув 

пристосуватися до пануючих в імперії порядків. 

В. Новгородцев – автор “Географічного опису міста Києва з додатком 

опису Києво-Печерської лаври і всіх до неї належних місць, різних 

відомостей про київські монастирі та церкви й географічного опису всього 

Київського намісництва взагалі…” (1775-1786) поділив купців на дві групи: 

“капіталістів”, що мали капіталу не менше 500 крб. Та “інших”, “сколько кто 

возможен по своему достатку”557. 

І. Переверзєв, який у кінці XVIII ст. склав “Топографічний опис 

Харківського намісництва з історичною передмовою”, проводив думку, що 

торгівлею мають займатися лише професіонали в містах, бо всяка інша – 

“по многим казенным и владельческим селеніям” – лише наносить шкоду. 

Така “вольность торговцев, – писав він, – преселяющих куплю и продажу из 

городов в слободы и в монастыри, тягостно стесняет разпрорастраненіе 

законной торговли, городам естественно подобающей”. І далі: “Сей подрив 

разрушает существо городов, отьемля жребій у нарицающихся 

гражданами”558. 

Представлена нами палітра типових для XVII-XVIII ст. поглядів на 

купецтво хоча і не повна, але дає достатню уяву, як саме ставилися до нього 
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різні представники суспільства і в Україні, і в Росії. 

Історія купецтва на українських теренах не лише своєрідна, а й унікальна, 

коли вивчати її на загальноєвропейському тлі. На процес його формування 

як стану неабияк впливало перебування українських регіонів протягом 

тривалого часу в складі різних держав: Великого князівства Литовського, 

Речі Посполитої, Росії та ін. Це зумовлювало: 

 відсутність у нього чіткої й стійкої організації з яскраво вираженими 

етнічними ознаками; 

 здебільше усунення “торгових людей” від політичного керівництва в 

країні; 

 неможливість займати адміністративні посади вищих і середніх ланок; 

 підпорядкування (часто-густо змушене) національних і економічних 

інтересів купців вимогам представників інших (“пануючих”) етносів; 

 соціальну “розпорошеність”, тобто юридичну невизначеність їх серед 

інших станів. 

В історіографії практично відсутні спеціальні праці з цієї тематики. Вона 

висвітлювалася дослідниками головним чином побіжно і переважно в 

контексті з’ясування основних етапів розвитку торгівлі в кінці XVIII-XIX 

ст., тобто коли в Російській імперії, куди входила і значна частина 

українських земель, почалося активно розроблятися законодавство стосовно 

цієї верстви населення. 

Коли ж концептуально говорити про різні погляди вчених на проблему, 

то можна констатувати, що вони в основному є такими: 

1. Визнання наявності вітчизняного купецтва протягом усього 

середньовіччя та нового періоду без врахування, існувала в них чи ні 

організація (гільдії); 

2. Твердження про відсутність цього стану серед населення Лівобережжя, 

Правобережжя та Слобожанщини в  XVII-XVIII ст.; 

3. Фіксація у період, що досліджується, на території трьох регіонів дуже 

обмеженої (“недостатньої”) кількості корінних “торгових людей”. 
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Виходячи з позицій 2 і 3, деякі суспільствознавці та економісти взагалі 

заперечували можливість складання буржуазних відносин на той час на 

національному грунті, або ж твердили, що вони розвивалися лише завдяки 

російським чинникам, зокрема діяльності в Україні фінансово сильних 

купців з Московії, які зосереджували у своїх руках головні важелі й 

торговий капітал Лівобережжя, Слобожанщини та Півдня. 

Такий підхід до проблеми мав місце вже в документах і працях кінця 

XVIII ст. Так, Опанас Шафонський (1740-1811) у своєму відомому 

“Чернігівського намісництва топографічному описі” (1786) зазначив, що в 

Україні мало місцевих купців, а “весь торг красных и мелких товаров 

состоит в руках великороссийских”. Правда, автор також писав, що “по 

городам, особенно в Киеве, и есть из природных тамошних купцы, мелким 

разным товаром торгующие, но в сравнении великороссийских, они весьма 

малое и не достаточное количество составляют”559.На його думку, в 

українських купців капітал на той час не перевищував 30 тис. крб. Хоча 

наведені ним же самим дані спростовують таке твердження. 

Автор опису м. Харкова 1767 р. з цього приводу зазначив так: “…Как сей 

город населен малороссийским вольным народом, то в нем купечества”, що 

б поділялося на “гильдии против великороссийских городов не имеется”. 

Інший тогочасний документ зафіксував відсутність купців у м. Сумах, де 

торгівля зосередилася в руках “військових обивателів”560. У 1781 р. В. Зуєв 

пояснив малочисельність місцевого купецтва змішаним характером 

проживання населення в містах, де кожний городянин був “и обыватель, и 

пахарь, и купец, и садовник, и службу отправляющий житель”561. В 

“Описании Слободско-Украинской губернии 1802 р.” йшлося про те, що 

справжніх купців у краї було мало і вийшли ті з Росії, “а следуя примеру 

оных из слободских поселян многие записались в гильдии”562. 

Стосовно слобідського регіону “Топографическое описание Харьковского 

наместничества” (1788) засвідчило: “Торговый промысел вообще во всех 

украинцах примечается, но торговля их, хотя и второй руки, есть домовая, 
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располагаемая больше к пристойному пропитанию, а не к обогащению”563.  

Проте слід зазначити, що купці й військові обивателі, наприклад, м. 

Харкова, купуючи в російськіх містах різний товар, продавали його потім на 

досить великі суми, зокрема: залізо та вироби з нього, взуття, дерев’яний 

посуд, кінську упряж – до 40 тис. крб.; вино, фарфоровий та кришталевий 

посуд, продукти – до 30 тис. крб.; рибу та ікру – до 165 тис. крб.; місцеву 

худобу російським і українським купцям – до 90 тис. крб.; слобідське сало,  

кожу, овчину, віск, мед тощо в Харкові – до 200 тис. крб. “с кредитом сверх 

того”564. 

З наведених уривків можна зробити висновок, що для т. зв. тамтешніх 

купців торгівля була, принаймні, не єдиним засобом для існування. Тоді що: 

ремесло, сільське господарство, підневільна праця посполитих? Якщо так, то 

це ще були “несправжні” купці в розумінні їх статусу в середньовічній 

Західній Європі. 

Проте відомо, що вже за доби Київської Русі купецтво було певною мірою 

організаційно структуроване. Це зафіксували давньоруські джерела, 

конкретні літературні пам’ятки. Зокрема, про “купцов русских* – они ж есть 

племя из славян”,  писав арабський географ, начальник пошт багдадського 

халіфа Ібн-Хордадбе (ІХ-Х ст.) у “Книзі шляхів і держав”565. Зовнішню 

торгівлю слов’ян схарактеризував і описав її шляхи візантійський імператор 

Константин Багрянородний (905-959) у праці “Про управління державою”566. 

На той час у Києві, на Подолі (при церкві Пирогощі), навіть функціонувало 

об’єднання хліботорговців. 

На думку вітчизняного історика й економіста І. Рознера, появу на Русі 

купецьких корпоративних організацій – гільдій зумовив власне розвиток 

внутрішньої та зовнішньої торгівлі. Стратегічними цілями таких спілок 

стали: об’єднання зусиль у боротьбі з можновладцями за пріоритет у 

                                                           
* Якщо вірити перекладу ХІХ ст. “Сказань” давніх мусульманських письменників про 

південних слов’ян. 
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торгівлі (скажімо, в межах певного міста), взаємодопомога та захист власних 

інтересів, тощо.567 

Упорядники загалом чудового та оригінального збірника документів 

“Торгівля на Україні, XIV – середина XVII століття: Волинь і 

Наддніпрянщина” (К., 1990) під визначенням “купець” або “українські 

купці” об’єднали фактично всіх торговців, які мали за мету “одержання 

прибутків”: “братів-співгородян”, “напарника зі Смотрича”, “єврея з 

Луцька”, “шевців луцьких”, різних “міщан і жидів”, козаків та інших 

представників населення. Хоча в документах купці нерідко чітко 

відмежовані від решти. Так у витязі із судового листа в спорі київських 

міщан і воєводи кн. Дмитра Путятича від 14 травня 1499 р. читаємо: 

“…Напервеи, што жаловал князь Дмитреи на вас, штож коли которыи 

купцы, а любо казаки приходят до Киева и становятся в мещан на подвории 

и тыи мещане обещивали их воеводе киевскому, и вы тыми разы тот вряд за 

себе были взяли”568.  

В деяких актових книгах городового уряду другої половини XVII ст. 

окремі “славетні” (заможні) особи визначені одночасно як міщани і купці569. 

І все ж таки. Хто ж такі купці й яким був їх статус у суспільстві? 

Здавалося б питання досить просте, а тому вимагає (передбачає) й конкретну 

відповідь. Проте, в історіографії перше виявляється настільки невизначеним, 

а погляди істориків на нього діаметрально протилежними, що годі й шукати 

в них щось спільне. 

В кінці ХІХ ст. в Російській імперії була поширена думка, що купцями в 

середні віки вважалися лише ті особи, які входили до гільдій. Класичним 

вважалося їх визначення у французькому торговому кодексі 1807 р. (тобто – 

Наполеона): всі, хто “здійснює торговельну діяльність і для яких вона є 

постійним засобом існування”. На той час у Німеччині офіційне 

(законодавче) поняття “купець” поширювалося на будь-яку фізичну чи 

юридичну особу, котра займалася торгівлею (у вигляді “промислу”). 

“Купцями” також вважалися всякого типу акціонерні компанії та товариства, 
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незалежно від головних їх завдань і мети. Фактично це поширювалося і на 

державну казну, бо вона укладала відповідні угоди. Цікаво, що і заміжня 

жінка мала право вести постійну торгівлю, але з дозволу свого чоловіка. 

Отримавши його, дружина ставала більш-менш самостійною при підписанні 

актів купівлі-продажу. До купецтва зараховували також ремісників, які 

закуповували за власний кошт сировину, виготовляли з неї вироби (скажімо, 

чоботи, хліб…), а потім їх продавали. Проте, ті з них, які переробляли 

сировину “чужу”, не вважалися купцями (наприклад, красильники). 

В результаті у влади виникла необхідність чітко відокремити осіб, що 

займалися дрібними промислами від “справжніх” купців. 

Схожа проблема виникла в середині XVIIІ ст. у Гетьманщині. Зокрема, 

важливо зазначити, що описи Лівобережної України кінця XVIII – початку 

ХІХ ст. вже визначали окремо приналежність до купецтва чоловіків і жінок. 

Так, на той час на території Чернігівського повіту значилося серед купців 

другої гільдії 12 чоловіків і 11 жінок , а третьої гільдії – 642 чоловіка та 618 

жінок. Причому і серед посполитих, як зафіксував “Топографічний опис 

малоросійської губернії 1798-1800 років”, “женской пол сверх полевой 

работы упражняется в рукоделье: пряжу льну, конопель и шерсти для 

употребленія на свое одеяніе и частію на продажу; по местечкам же 

занимаются торгом в лавках мелочными товарами и сьестными 

припасами”570. 

О. Левицький, вивчаючи судові справи Гетьманщини другої половини 

XVII-XVIII ст., виявив у них нерідкі суперечки між чоловіками та жінками в 

процесі купівлі – продажу різних товарів571. 

В Західній Європі заборонялося займатися торгівлею значним урядовцям, 

духовенству, офіцерам. Власне грошові накопичення купців і лихварів стали 

однією з передумов виникнення капіталізму в західних країнах, що яскраво 

видно на прикладах Італії, Голландії, Англії, Франції й т.д. Тут набагато 

раніше, ніж в Україні розвинулася ціла мережа банків і торгових компаній572. 

Очевидно, саме це і дало підстави бельгійському історикові А. Пиренну 
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(Pirenne, 1862-1935) стверджувати, що купецтво стало головною рушійною 

силою економічного розвитку феодальної Європи, а також зумовило 

основний фактор зростання середньовічних міст573. Останню тезу 

наполегливо відстоював і німецький історик, економіст Ф. Рьоріг (Rörig, 

1882-1952)574. Він запропонував теорію, згідно якої деякі міста 

середньовічної Німеччини в організаційному порядку засновувалися 

консорціумами купців.  

У радянській історіографії праці названих дослідників досить широко 

критикувалися, а їх деякі теорії були визнані помилковими.  

Фактично одночасно історичну роль купецтва та значущість його 

капіталу певною мірою перебільшували О. Богданов, І. Скворцов-Степанов, 

М. Покровський. Критикуючи їх погляди, “справжня” марксистська 

історична наука все ж таки визнавала діяльність цього стану як умову 

“нормального руху суспільного відтворення”. 

У російських давніх актах фігурували два основних визначення: “купець” 

і “торговець” (або тотожні останньому – “торгующий”, “производящий 

торговлю”, на Лівобережжі – “купеческим промыслом бавящийся”). Цікаво, 

що в Росії були “купці”, які безпосередньо припинили торговельну 

діяльність (“отцы семейства”, що передали справу синові чи синам). На 

початкових етапах відокремлення купецького стану йшло досить повільно й 

зі значним “запізненням”, бо простежується лише з кінця XVI ст. Тоді 

найзаможніше російське купецтво, представлене головним чином гостиною 

та суконною “сотнями”, почало набувати ознаки станової організації й 

відігравати, хоча й порівняно слабу, але політичну роль (зокрема, беручи 

участь у Земському соборі)575. На той час уряд Московії відчув нагальну 

потребу в “лучших” торгових людях, не довіряючи “приказним”. Вимагало 

цього і розширення податкової системи в торгівлі. На кінець ХІХ ст. 

російське законодавство у визначенні терміну “купець” практично вже у 

всьому співпадало із західноєвропейським. 

У радянській вітчизняній історіографії до кінця 60-х років ХХ ст. 
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головним чином панувало таке тлумачення зазначених аспектів. Купецтво, 

як клас (!), виникло за рабовласницької доби внаслідок суспільного поділу 

праці і розвитку товарного виробництва (!!). Причому в процесі останнього 

купці неодмінно експлуатували селян (?). За феодальних відносин їх станові 

(вже не “класові”  ?) інтереси захищалися різними корпораціями, союзами і 

гільдіями. Тоді за купецтвом визнавалися лише певна роль “у створенні 

деяких передумов виникнення капіталізму”, але велике значення в 

первісному нагромадженні капіталу. Причому неодмінно наголошувалося, 

що з розвитком капіталізму торговельний (купецький) капітал поступово 

втрачає свою економічну та політичну самостійність і його функції 

зводяться до “обслуговування” промислового капіталу. В зв’язку з цим 

втрачає своє незалежне значення (?) як клас (чи все-таки стан?) і купецтво, 

бо перетворюється на частину буржуазії (як класу?). 

Як стверджували тодішні історики, в Київській Русі (до середини ХІ ст.) 

купці – “гості” – це добре озброєні князі й дружинники, котрі нерідко 

поєднували торговий промисел з грабіжництвом і воєнними нападами*.  І 

лише згодом (приблизно з середини ХІ ст.) з’являються серед них 

професіонали, здебільшого міські торговці, зв’язані діяльністю переважно в 

межах своєї країни. На думку В. Яковцевського, на той період торгівля мала 

за мету перетворення вже награбованого з однієї натуральної форми в іншу, 

а безпосередньо для купця – була засобом грабунку та наживи576.  

Задовго до нього В. Ключевський прийшов до висновку, що, власне, 

данина, яку збирав київський князь (зокрема Ігор) як правитель, була 

основою торгового обігу, живила зовнішню торгівлю Русі. Причому князь, 

ставши вже господарем, не переставав залишатися “озброєним купцем”577.  

А за переконанням П. Рудченка, на той час торгівля взагалі здійснювалася 

                                                           
* Характерно, що терміни “гості”, “інститут гостей” І. Джиджора застосував і стосовно 

першої половини XVIII ст. Під “гостями” він розумів “великих російських експортерів” в 

Україні // Джиджора І. Назв. праця. – С. 31. 
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без участі купців, бо такого “спеціального класу чи стану” взагалі не 

існувало578. М. Рожков писав, що торговельна діяльність була справою 

виключно одних суспільних верхів – князів, дружинників і невеликої групи 

городян, основна ж маса населення не брала в ній ніякої участі тому, що не 

продавала, а віддавала безкоштовно (у вигляді данини) різні продукти579. 

Тобто, додатковий продукт виробників ставав товаром тоді, коли був вже 

відчужений. 

На “змішаний” характер торгівлі купців у Російські державі XVII-XVIII 

ст. звернув увагу М. Костомаров. Зокрема, він зазначив, що декілька купців 

могли складати свої капітали до купи, кожний з своєю частиною. До них 

нерідко приєднувалися (приставали) стрільці, козаки та різні служиві 

люди580. 

Історики та економісти марксистського спрямування, в першу чергу 

радянські, звичайно, виходили з положення про те, що джерелом прибутків, 

а отже і збагаченням купців, були неоплачувана чужа праця та її присвоєння, 

тобто експлуатація. Безпосередньо ж на них працювали за платню 

прикажчики та візники товарів. Однак, будучи найманими робітниками, ті не 

могли стати домінантою в створенні торгового капіталу своїх господарів. 

Його зростання забезпечували безпосередні виробники власною працею і, 

насамперед, найчисельніший стан феодальної доби – селянство. Суспільні 

взаємини купця і виробника в історіографії класично характеризувалися так: 

перший виступав як власник коштів і покупець, а другий – як власник 

товарів і продавець. Матеріальним “стимулом” їх стосунків була ціна на 

товари, а економічна зацікавленість, як і всякої купівлі – продажі у всі часи, 

визначалася нееквівалентним обміном. К. Маркс про це писав: “Дешево 

купити, щоб дорого продати, – ось закон торгівлі. Отже, це не обмін 

еквівалентів”581. 

Виходячи з цього, В. Яковцевський твердив, що: 1) обмін по 

нееквіваленту був необхідною умовою існування купецького капіталу; 2) 

різниця між покупною й продажною ціною товара визначала прибуток на 
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купецький капітал і, відповідно, співвідношення між оплачуваною та 

неоплачуваною працею; 3) таким чином, купецький капітал перетворював 

ціну в інструмент і метод експлуатації селянського господарства582. 

Проте, як ми бачили вище з цитати К. Маркса, “обмін по нееквіваленту” є 

притаманним будь-якій торгівлі,  – це її закон! І застосовувати це положення 

лише для купецтва з метою “звинувачення” його в експлуатації, як робив 

вчений, принаймні некоректно. Далі. Якщо погодимося з тим, що тільки 

різниця між покупною та продажною ціною товара визначала прибуток на 

купецький капітал, то залишаться неврахованими: доставка товара, сплата 

податків, фізичні й матеріальні витрати купця, нарешті здобуті ним знання 

та досвід, де вигідніше торгувати та багато чого ін. Наприклад, набуття 

знань для купця було нелегкою справою. Зокрема, торгуючи закордонними 

товарами, він повинен був добре засвоїти їх іноземні назви, знати про їх 

якість і властивості, розбиратися в гатунку вин, щоб його не обдурили. 

Також відомі факти, коли дружини нарікали на своїх чоловіків, що ті, 

роз’їжджаючи з своїм товаром, рідко бували дома, занедбали господарство й 

переклали всі обов’язки на жінок. Так, один полтавський купець у справах 

торгівлі їздив на Січ, Правобережжя, Слобожанщину, а тому не був дома 

протягом кількох місяців583. Адже часом, щоб “дешево купити і дорожче 

продати”, він мав подолати відстань у десятки, сотні, а то й тисячі верст, 

“пройти” не чистих на руку митників, зловживання місцевих можновладців, 

які нерідко відбирали товар, тощо. Крім того, безперечно й те, що процес 

створення купецького капіталу і, зрозуміло, породжена ним “експлуатація”, 

охоплювали не лише сільське господарство, а й  всіх, хто потрапляв у сферу 

діяльності купецтва: наприклад, міщан і козаків, які вже відійшли від 

землеробства, нижче духовенство, котре в монастирях також мало власне 

виробництво… 

Не викликає заперечень те, що для прибутків важливий власне не розмір 

ціни, а її різниця на один товар при його купівлі й продажі на різних ринках, 

сезонних коливаннях, оптових і роздрібних операціях, тощо. Навіть у містах 
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і містечках, розташованих неподалік одного від одного, вартість продуктів і 

ремісничих виробів на базарах і торгах була неоднаковою. Вона залежала від 

продуктивності праці, плодючості землі (для сільськогосподарських 

продуктів), природно-кліматичних умов і т.ін. На рівень цін впливали попит 

і пропозиція, навіть коли вони створювалися до певної міри штучно. При 

необхідності сплати податей посполиті чи рядові козаки масово 

“викидали” на ринок власні продукти і ремісничі вироби, навіть тоді, коли 

вони були необхідні їм самим. За таких обставин купець-скупщик набував 

товари набагато дешевше, ніж за звичайних обставин. Незабаром потреба у 

відповідних продуктах (наприклад, невистачання насіння для посівів навесні 

чи для власного прохарчування) і ремісничих виробах перетворювала 

селянина, козака або міщанина з продавця у покупця й тоді купець 

підвищував на них ціни відповідно до потреб ринку. 

Концептуально важливо зазначити таке: з погляду деяких радянських 

істориків, на теренах Росії розвиток купецької справи за феодалізму 

забезпечило утворення та функціонування централізованої держави (і це 

незважаючи на фізичне знищення значної кількості купців за правління 

Івана IV Васильовича, 1547-1584). В Україні ж відбувалися зовсім інші 

процеси, що обумовлювалися пануванням тут литовських, польських, 

угорських і молдавських можновладців. Проте дослідниками визнавалася 

наявність свого “феодального” купецтва, його поступове кількісне 

зростання, але пов’язані з цим соціальні й політичні чинники, не кажучи вже 

про “свідомісні” характеристики, – ні! Така тенденція простежується у 

працях багатьох учених фактично до початку ХХІ ст. Характерно, що в 

загальновизнаній в СРСР “Советской исторической энциклопеции” 

українських купців XVII ст. класифіковано як частину стану міщан584.  

Як типовий приклад, можна навести монографію О. Сидоренко про 

участь вітчизняних представників у міжнародній торгівлі ІХ – середини 

XVII ст. У цілому капітальній, багатій на фактичний матеріал книзі, на жаль, 

“не знайшлося” зовсім місця для висвітлення зазначених аспектів – загалом 
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мова навіть не йде про етнічних купців, формування їх як стану585. А 

відомий дослідник історії української торгівлі в XVIII ст. і її місця в 

формуванні всеросійського ринку І. Шульга головним чином обмежився 

визначенням обсягу та номенклатури товарів у купців, а також напрямками 

їх професійної діяльності – де, коли і як продавали586. Фактично не 

розглянуто означені аспекти в спеціальній праці В. Голобуцького587 та 

багатотомній “Історії народного господарства Української РСР” (у 3-х т., 4-х 

кн. – Т. 1. – К., 1983). Симптоматично, що поминув їх і М. Котляр, який 

всебічно висвітлив грошовий обіг на території України за доби феодалізму, 

але не показав роль у цьому процесі купецтва588. 

В. Яковцевський, працюючи над своєю монографією “Купеческий 

капитал в феодально-крепостнической Росии” (М., 1953) і явно обмежений 

сталінською установкою, що Петро І не тільки сприяв “нарождавшемуся 

классу торговцев” (Сталин И.В. Соч. – Т. 13. – С. 105), дійшов висновку:в 

Московії навіть у петровський період ще не існувало оформленого класу 

купецтва, бо воно лише зароджувалося. Цей процес, на його думку, 

відбувався в середині XVIII ст., коли купецтво одержало повне юридичне 

оформлення своєї класової організації – гільдії, класове самоуправління – 

магістратуру, спеціальне судочинство – словесні та совісні суди, міське 

уложення та окреме оподаткування – відповідно розміру капітала, а не з 

душі, як платило селянство589. Середину XVIII ст. він вважав періодом 

панування гільдійського купецтва на ринку, бо незабаром у торгівлю 

широко включилося кріпосне селянство (?), а на початку ХІХ ст. вже 

почалося підпорядкування його промисловцю590. 

Отже, за В. Яковцевським виходить, що юридичне оформлення купецтва 

як класу співпало з його економічним розквітом, що тривало не досить 

довго, бо вже в другій половині торговців-професіоналів почали тіснити 

особисто залежні селяни (?). Крім того, згортання їх діяльності зумовили 

промисловці (?). 

Говорячи про зміни, які сталися в економічних інтересах купців Росії 
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XVII і XVIII ст., В. Яковцевський дійшов таких основних висновків. 

Спочатку вони прагнули свої прибутки від торгівлі перетворити в ренту, 

купуючи землю і на ній селян. Історик-економіст пояснив це тим, що купці 

власні доходи у формі ренти вважали більш надійними, ніж торгівля і, крім 

того, бути поміщиком престижніше, чим купцем. Таким чином вони ставали 

напівфеодалами, напівкупцями. Торгівля велася ними з метою надбання 

земельної власності, як основи феодальних відносин. А вже у XVIII ст., 

наголосив В. Яковцевський, навпаки, купці вважали за ліпше гроші, що 

знаходилися в обігу і тим самим ставали “справжнім капіталом”, який давав 

великі дивіденди591.  

Загалом це цікаві міркування, які певною мірою стосуються схожих явищ 

і в межах України. Скажімо, чим можна пояснити ту обставину, що серед 

лівобережного, правобережного та слобідського дворянства кінця XVIII ст. 

існувало дуже мало тих родів, представники яких у попередній історичний 

період офіційно набули статус купців. Про це, зокрема, свідчить фактичний 

матеріал у “Малоросійському родословнику” (Т. 1-5) В. Модзалевського. За 

ним нам не вдалося нарахувати і десяти купців, які особисто чи їх найближчі 

родичі одержали “диплом” дворянина. Тому, можливо, в XVIII ст. земельна 

рента і дійсно представляла собою більшу перспективу та гарантію 

збагачення можновладців незалежно від того, чи займалися вони професійно 

торгівлею, чи ні.  

Правда, викликає сумнів інше твердження вченого, а саме стосовно 

переорієнтації купців у XVIII ст. виключно на капітал, що знаходився в 

обігу. Тоді чим пояснити те, що вони протягом усього століття прагнули 

набувати (і купували!) землю і на ній селян (кріпаків), особливо тоді, коли 

одночасно ставали підприємцями, засновували “заводи”? Про це, зокрема, 

свідчить тогочасне законодавство, матеріали Комісії по складанню Нового 

уложення 1767-1768 рр. (про це йшлося вище).  

Так, значна кількість землі і селян знаходилася у володінні промислових 

капіталістів на Чернігівщині Терещенка, Мерперта та Бєловського, вихідців 
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з купецтва. На вільнонайманій праці були засновані в Ніжині в 60-х роках 

дві мануфактури купців Іванова та Алісова.  

Концептуальне значення має праця С. Борового, спеціально присвячена 

кредитуванню та розвитку банківської системи в Росії з середини XVII ст. до 

1861 р. У ній, зокрема, висвітлені причини виникнення перших банків, 

загальні тенденції в політиці царського уряду стосовно торгівлі, земельної 

власності й промисловості у контексті кредитування, а також показана роль 

при цьому лихварів, “приватних банкірів” і ін. Правда, автор поминув своєю 

увагою “український матеріал”, хоча й зауважив, що на означені вище 

аспекти велике прогресивне значення мало “возз’єднання” в 1654 р. України 

з Росією592. 

П. Риндзюнський вважав, що на межі XVIII і ХІХ ст. купецький капітал у 

межах Російської держави мав велику сферу застосування. Саме ж купецтво 

на той час становило невелику, але дуже характерну й економічно сильну 

групу буржуазії, могутність якої була зворотньо пропорційна ступеню 

розвитку регіона: із зростанням промисловості й посиленням товаризації 

сільського господарства заможнє “торгове купецтво” відходило на другий 

план. За переконанням вченого, його становище підривав тісний зв’язок з 

феодальною системою та з господарською політикою дворянського уряду. З 

падінням “торгового купецтва старого типу” він пов’язував і руйнацію 

“торгових міст”, що зумовлювалося збільшенням “рухливості” населення, 

проникненням економічних зв’язків у глибину маси виробників з 

одночасним підпорядкуванням торгівлі промисловості. Причому, особливо 

міцну суспільну й економічну позицію воно змогло займати переважно в 

нецентральних містах593. 

Мало уваги аспектам означеної нами теми приділено в польській 

історіографії, незважаючи на те, що значна частина етнічних українських 

земель тривалий час перебувала у складі Речі Посполитої. Разом з тим 

доведено: торгівля польських купців до середини XVI ст. розвивалася більш-

менш стало, поки конституцією 1565 р. не було різко обмежено вивіз ними 
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товарів, що вироблялися в країні, за кордон. Міжнародну торгівлю відтоді 

мали право здійснювати головним чином іноземці. Цей акт передбачав 

витіснення тамтешніх торгових людей, а особливо міщанства, зі сфери 

зовнішньої торгівлі в інтересах шляхтичів, бо усував конкуренцію в 

посередництві між нею та тими зарубіжними купцями, які набували на 

місцях продукцію і продавали імпортовані товари. За переконанням 

Ю. Бардаха, Б. Леснодорського та М. Піетрчака, це завдало удару не лише 

містам, а й всій національній економіці. Негативно позначилося й на 

інтересах українців, які здійснювали купівлю-продаж у межах Речі 

Посполитої. В XVI-XVIІ ст. купці великих міст (Кракова, Познані, Варшави 

та ін.) продовжували перебувати в братствах, або конфрантернах. Їх члени 

мали виключне право торгувати в певному місті. 

Внаслідок скорочення прибутків від транзитної торгівлі польські купці й 

міщани прагнули компенсувати втрати за рахунок внутрішніх резервів і, 

зокрема, шляхом одержання привілеїв на більш часте влаштування ярмарків 

і базарів. З розвитком фільварочного господарства почали проводитися (з 

середини XVI ст. у Познані, з кінця століття у Кракові, а потім і в інших 

великих містах) щорічні господарські з’їзди шляхти, що отримали в XVII ст. 

назву контрактів. Вони існували у XVIII ст. і навіть ХІХ ст. На них 

укладалися різні угоди, підписувалися контракти тощо. З’їзди заміняли 

собою, через їх відсутність, біржі594. Схожі процеси проходили на території 

Правобережної України в магнатських господарствах595. 

Схарактеризувавши основні концептуальні положення стосовно купецтва, 

розглянемо, що ж конкретно зроблено вченими в справі вивчення визначеної 

теми? 

Радянська історіографія, із зрозумілих нині всім причин, вдавалася до 

справжньої фальсифікації, коли йшлося про “величезний вплив” на розвиток 

вітчизняного купецтва “возз’єднання” Гетьманщини (“Малоросії”) з 

Росією (1654) та приєднання Правобережжя до імперії в кінці XVIII ст., 

унаслідок чого переважна більшість міст на їх територіях (крім Східної 



 206 

Галичини) була “включена” в систему всеросійського ринку та “ліквідовані 

обмеження в торгівлі” (?), встановлені на них польсько-шляхетським 

урядом596. Природно склалося так, що на принципи висвітлення теми 

неабияк впливали відповідні напрацювання в Москві, Центральній Росії597.  

На деякі аспекти зв’язків російських і українських купців у галузі 

професійної діяльності, а також на існування постійної різниці в цінах на 

одиницю товара в Московії та Україні звернув увагу, вже названий вище, 

В. Яковцевський. На його думку, на останній фактор головним чином 

впливали неоднакові родючість землі та кліматичні умови598. Цим автор 

фактично повністю відкинув роль інкорпоративної політики царизму, яка 

передбачала насамперед поліпшення становища і прерогативу в торгівлі 

російського купецтва й, у першу чергу, за рахунок усунення для нього 

конкуренції з боку представників інших народів “окраїн” імперії. 

Один з російських корифеїв економічної історії П. Хромов зазначив, що 

возз’єднання  Лівобережної України (чому лише її ?!) з Росією 1654 р. 

розширило внутрішній ринок обох країн, незважаючи на те, що митний 

кордон з українськими землями було ліквідовано значно пізніше*.  В межах 

останніх, за спостереженням вченого, “верховодив” сам виробник, хоча 

існувало вже чимало купців, які мали великі капітали. “Замкнутість 

внутрішнього ринку України, – наголосив П. Хромов. – ставала все менше і 

менше”. Далі він вивів оригінальну закономірність: зростання товарообігу 

зменшувало самостійність окремих ринків599. 

Отже, або ми не зовсім вірно зрозуміли думку шановного фахівця в галузі 

економіки, або ж за ним виходить, що український ринок 1654 р. був цілком 

замкнутим і “прорив” розпочався лише після “возз’днання”. Тоді 

напрошується як висновок таке: до 1654 р. українці не вели іноземної 

торгівлі, а національний ринок взагалі не формувався, бо поступово йшов 

процес консолідації місцевих ярмарків з всеросійським. Названий автор був 

переконаний: наявність в Україні перший час деяких особливостей в 

                                                           
* Тобто: 1754 р. 
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грошовому обігу та існування митних кордонів ускладнювало повне злиття 

ринків обох країн. Ним визнавалося функціонування в Україні власної 

монети, яка, втім, карбувалася в обмеженій кількості через брак металу. А в 

кінці XVII ст. російська монета витіснила всі інші гроші з обігу в Україні600. 

Остання теза не відповідала дійсності, як і те, що таке “витіснення” 

багато в чому зумовила виплата московським урядом платні козакам 

металевою монетою. 

І вже зовсім “унікальним” виглядає висновок П. Хромова: “Знищення 

митного кордону між Росією та Україною усунуло найважливішу перешкоду 

на шляху утворення національного ринка в Росії”601. 

Це твердження слід розуміти як? Без українського ринку не міг би 

утворитися і функціонувати російський? Щось у цій думці не до ладу. А 

якби не події 1654 р.?… 

Такі положення П. Хромов відстоював і через десять років у іншій своїй 

великій праці602. Крім того ще й додав, що Центральна Росія з її віковою 

промисловою культурою позитивно вплинула на розвиток технічного 

виробництва в Україні, відіграла прогресивну роль у подоланні нею 

господарської відсталості603. 

Напрацювання ж двох істориків-емігрантів К. Кононенка та 

М. Чировського, здійснені приблизно в ті ж роки, що й П. Хромова, свідчать 

про інше. Зокрема, на думку першого, Україна вступила у XVIII ст. 

заможною й здатною до всебічного розвитку індустріальної бази на власній 

(“природній”) економічній основі. Країна займала активну позицію в 

міжнародній торгівлі. Проте змушена була зійти з цього історичного шляху 

під тиском чужородної сили – колоніальної політики Росії на українських 

землях604. І замість того, продовжив вчений, щоб Україна існувала як 

національно-державне економічне тіло, її було перетворено на “національну 

область”, що мала обслуговувати прогрес держави-митрополії. Як і інші 

національні провінції-колонії, Україна створювала умови для перетворення 

Росії в колоніальну імперію605. 
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А М. Чировський доводив: російський царизм, який правив українцями, 

проводив послідовну політику, спрямовану на “збереження” їх країни як 

сільськогосподарського регіону, джерело сировини для всеросійського 

ринку606. Причому в інтересах останнього царський дім повністю знищив 

будь-які значимі суспільні чи економічні інституції й протягом ХІХ ст. 

повернув Україну в статус сільськогосподарської колонії607. 

Особлива роль у цьому процесі, за переконанням більшості вітчизняних і 

зарубіжних істориків, належала Петру І. Зокрема, в Парижі в 1962 і 1963 рр. 

вийшли дві статті С. Блана, в яких висвітлені юридичні засади 

адміністративних реформ царського уряду та їх втілення в практику 

функціонування державного апарату в кінці XVII – на початку XVIII ст.608, а 

також пояснюється поява абсолютизма в Росії положенням про рівновагу 

між дворянством і купецтвом609. Одночасно економічна політика Петра І 

розглядається як своєрідний варіант меркантилізму, який дав поштовх 

розвитку промисловості в XVIIІ ст.  

Якщо говорити конкретно, то політика меркантилізму Петра І 

проявлялася в тому, що він прагнув: якомога більше зібрати податків, 

особливо з іноземної торгівлі, й використати додаткові кошти на розбудову 

вітчизняних портів і флоту, а також мануфактур; заборонити вивозити золоті 

та крупні срібні, а ввозити дрібні срібні й мідні гроші, усунути конкуренцію 

власному торговому люду. Стосовно ж українських купців, то все йшло до 

того, щоб їх торгівлю зосередити головно в межах козацької держави, а їх 

перетворити на експортерів, насамперед, сільськогосподарських продуктів і 

перекупників у російських купців необхідної для місцевого населення 

продукції, наприклад, промислових виробів. З огляду на це, І. Джиджора 

категорично зазначив: “З одного боку змагання зв’язати Гетьманщину як 

найтісніше з рештою держави (Російської – О.Г.) не тільки політично, але й 

економічно, як наприклад, в торгівлі, а з другого боку трактування її, як 

чужого, а навіть ворожого організму, який можна лишень визискувати, не 

даючи на заміну за те ніяких економічних вигід, а навіть належного 
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забезпечення тих корестей, які Гетьманщина сама де інде для себе 

здобула”610. 

Стосовно ж української історіографії ХХ – початку ХХІ ст. слід 

зазначити, що звертає на себе увагу загалом досить побіжне вивчення 

означеної теми. Серед небагатьох спеціальних студій можна виокремити, 

наприклад, напрацювання галицького історика І. Джиджори, які високо 

поцінував М. Грушевський611 і затаврували як “буржуазно-націоналістичні” 

радянські історики. В його збірці праць “Україна в першій половині XVIII 

віку. Розвідки і замітки”, що побачила світ 1930 р. – вже після смерті автора, 

маємо такі важливі положення: в Гетьманщині в кінці XVII – на початку 

XVIII ст. розпочався “торговельний рух” і інтенсивний перехід до грошового 

господарства; до значного обмеження в регіоні купецької торгівлі призвела 

політика Петра І; існування “своїх” національних купців, які в торгівлі мали 

особливі українські товари (віск, сало, тютюн, горілка тощо); наявність 

гострої конкуренції між вітчизняними, російськими та польськими 

торговими людьми; “про своїх купців дійсно щиро турбувалася лишень 

українська влада, яка робила в тій справі, що могла…”612. Головне ж, що 

свідчило про антиукраїнську царську політику в галузі торгівлі, на думку 

вченого, було таке: 1) ціла низка указів із забороною вивозити певні товари 

“дотеперішніми дорогами і дотеперішніх ринків збуту”, а натомість з 

наказом возити їх виключно до російських портів; 2) обмеження ввозу до 

Гетьманщини зарубіжних товарів і 3) вилучення з “приватного 

торговельного обігу” деяких предметів куплі-продажі613. 

Далі І. Джиджора прийшов до невтішних висновків: “…Український 

купець призвичаєний, так сказати вихований на принципах вільної торгівлі, 

мусив покинути старі дороги, наладжені торговельні зв’язки з 

дотеперішніми ринками, з якими він був теж зв’язаний і кредитовими 

операціями, а натомість їздити до російських портів, де все… треба було 

наново наладжувати”. Від тоді він не міг мати самостійного становища в 

торговельних кон’юнктурах, а його участь і вплив стали пасивними та 
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безперспективними614. 

І це при тому, що правлячі кола в Росії на словах запевняли: торгівля є 

головним чинником до доброї приязні між націями! 

Після публікації збірки статей І. Джиджори 1930 р. і аж до кінця 50-х 

років більш-менш грунтовних праць, де б йшлося про становище купецтва 

на Лівобережжі, Правобережжі й Слобожанщині означеного періоду, не 

з’являлося. Хіба що окремо слід назвати монографію А. Слюсарського 

“Слобідська Україна. Історичний нарис XVII-XVIII ст.”, яка побачила світ у 

час святкування 300-річчя “возз’єднання України з Росією” і мала відповідне 

спрямування. Залучивши великий фактичний матеріал, її автор доводив, що 

вирішальною умовою розвитку Слобожанщини, “як і всього Лівобережжя” 

(?) було те, що вона знаходилася в складі Російської держави, а її населення 

“жило вкупі з великим російським народом і користувалося його захистом і 

допомогою як у боротьбі з іноземними загарбниками, так і в своєму 

господарстві і культурному будівництві”. За твердженням історика, 

російський уряд надавав слободянам значну допомогу хлібом, насінням для 

посівів, грішми та лісом для спорудження жител і господарських будівель615. 

Приділивши ж певну увагу чисельності слобідських купців і їх торгівлі 

переважно в другій половині XVIII ст., він спробував спростувати тезу І. 

Аксакова – автора відомої книги “Исследование о торговле на украинских 

ярмарках” (СПб., 1858), що ніби козаки не ставали купцями через 

обмеження їх торгівлі продажем сільських виробів, здобутками власної 

праці: жнитва, ручного домашнього ремесла тощо. Одночасно вчений 

критикував і Д. Багалія, який, за його словами, намагаючись довести 

безбуржуазність українського народу писав, що  промислово-торговельні 

справи в межах Слобідської України перебували в руках російських 

купців616. 

Помітно поглибив аспекти про статус купців А. Слюсарський в іншій 

своїй монографії, в якій в окрему групу виділив всіх “торгових людей”617. На 

його думку регіональне купецтво формувалося головним чином з селян. 
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Появу ж “оформленого” купецтва він датував 80-ми роками XVIII ст.618 

Історичний процес виникнення та становлення купецьких фабрик в 

Україні в дореформений період спеціально вивчав О. Оглоблин619. На 

значному фактичному матеріалі він яскраво обгрунтував їх економічну 

перевагу над поміщицькими вотчиними підприємствами, які в ту добу 

поступово зникали. Правда, вчений поминув такі важливі аспекти, як 

формування купецьких капіталів у галузі промисловості, їх роль у 

панському господарстві.  

Практично не визначив значення купецьких коштів при переході від 

феодалізму до буржуазного суспільства М. Слабченко, звернувши свою 

основну увагу на “аграрний капіталізм”620. 

М. Яворський вважав, що капітали купців до реформи 1861 р. взагалі не 

мали “самостійної сили”, бо “споріднилися” з грішми традиційного 

панства621. На його думку, власної буржуазії в Україні майже не існувало, а 

головним чином російська. Її поодинокі національні представники були 

настільки пов’язані через дворянський протекціонізм з торговельним 

капіталом у Росії та царською владою, що реально не мали самостійного 

впливу на місцеву економіку. А русифіковане незаможне українське 

міщанство, за незначним виключенням, не виходили за межі ремесла та 

дрібної торгівлі. Не відігравала політичної ролі в складанні буржуазних 

відносин й національна інтелігенція, за виразом вченого, – “новотвір 

розпеленованого капіталізму”622. 

Не приділив цим питанням належної уваги й І. Рибаков, коли висвітлював 

формування в Україні промислової буржуазії623. Він доводив, що цей процес 

проходив фактично лише за участю місцевих поміщиків і ніби тільки в їх 

господарствах розвивався капіталістичний спосіб виробництва. 

Д. Бованенко в одній з своїх студій, правда, дещо схематично, спробував 

показати основні етапи переходження капіталів російських купців на 

території України в промислове виробництво624. А в іншій, навпаки, писав, 

що кошти російських купців не були органічно пов’язані з народним 
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господарством українців і реально слугували тільки іноетнічним інтересам 

сусідньої країни. Тому-то національний купецький капітал, на його думку, 

не виконав своєї історичної ролі, як “збирач надвартості до меж 

перетворення у свою протилежність – промисловий капітал”. За його 

переконанням, в Україні “нормально” розвивався лише “аграрний 

капітал”625. 

І. Бровер, всупереч твердженням багатьох дослідників-попередників, 

доводив, що українські купець і лихвар не лише зосереджували в своїх руках 

значні “грошові капітали”, але й за їх допомогою “на попередніх щаблях 

капіталістичного суспільства” підпорядковували собі саме виробництво: 

спочатку посередньо, а згодом і безпосередньо, перетворюючись при цьому 

з купця або лихваря на промислового капіталіста. Такий процес, на думку 

вченого, був руйнацією передкапіталістичних форм власності й 

господарювання, феодального чи кріпацького ладу на селі й цехового – в 

містах626. З його погляду, починаючи лише з середини ХІХ ст. у 

поміщицькому господарстві України спостерігається ряд змін, сукупність 

яких може бути схарактеризована, як процес переходу від “натурально-

споживчого” до товарного господарства627. За перших десятиліть ХІХ ст., 

наголосив він, наша країна робила перші кроки до промислового 

капіталізму, елементи буржуазного господарства тільки-но почали 

народжуватися, розкладаючи водночас кріпацьку систему соціальних 

стосунків у сільському господарстві. Цей розклад, на його думку, розпочався 

з виходом поміщицької збіжжової продукції на внутрішній і зовнішній 

ринки. Він писав: “Перетворення натурального поміщицького господарства 

на товарне підпорядковувало його всім законам товарного господарства, і як 

в свій час ремісник, що перетворився на кустаря й вийшов на ринок, 

потрапив у лабети скупника – власника риночного еквіваленту – грошей, так 

тепер у лабети того ж купця неминуче повинен був попасти поміщик”. І 

далі: “Монопольна власність поміщицтва на землю й робітну силу тримала 

довгий час купецький капітал у стані посередника лише між поміщицьким 
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виробництвом і ринком, не припускаючи його до самостійної організації 

самого виробництва”628. 

Чи не вперше в радянській історичній науці питання про класи та 

соціальні групи в Західній Україні (на матеріалах Галичини) XVIII ст. 

спеціально поставив М. Герасименко. Правда,  він не виділив купців із 

загальної маси міщанства, а лише зазначив, що поряд з “торговцями” та 

крамарами вони становили трохи більше 6 % городян629. Схожий підхід 

можна побачити й в монографії названого автора про аграрні відносини в 

Галичині в період кризи панщиного господарства630. 

На зміни, які сталися в складі купецтва України на початковому етапі 

Національної революції, звернув увагу Ф. Шевченко. Зокрема, він зазначив, 

що польські купці, яких до 1648 р. в українських містах було не дуже багато, 

разом з орендарями та європейськими торговцями за Хмельниччини 

повтікали, що позбавило українських купців конкуренції не лише на 

внутрішньому, але й зовнішньому ринках. Одночасно місцеве купецтво 

поповнилося за рахунок білоруського, представники яких переселилися в 

міста України. Вчений навів цікаві факти про те, як купецькі валки з різними 

товарами пересувалися слідом за козацьким військом у походах, як у період 

війни купці займали вищі посади в міських урядах631. 

Деякі статистичні дані про купців Лівобережжя, Правобережжя та 

Слобожанщини навів у своїй великій за обсягом праці “Розвиток 

промисловості на Україні. Ч. 1. Ремесло і мануфактура” (К., 1959) 

О. Нестеренко. Справедливо зазначивши, що первісне нагромадження 

капіталу в Україні спеціально ніхто не вивчав до нього, він тим не менш сам 

досить поверхово висвітлив його. Лише навів окремі фрагменти щодо 

багатства та діяльності купців, не показавши процесу формування їх 

стану632. 

На його думку, багатства, що виступали у феодальній формі, потім 

нерідко перетворювалися в капітал. «Більш того, – наголосив він, – без 

попереднього нагромадження багатств у феодальній формі процес 
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нагромадження капіталу був би різко уповільнений»633. Далі вчений 

розмірковує так. Оскільки на українських землях процес нагромадження 

феодальних багатств особливо швидко здійснювався після “возз’єднання” 

України з Росією, то і процес первісного нагромадження капіталу розвивався 

найшвидше в цей період*. Причому нерідко вони “перепліталися” між 

собою, проходили у тісному зв’язку. А часом навпаки: якщо нагромадження 

багатств можновладця або купця в умовах феодалізму не були зв’язані з 

експлуатацією вільнонайманих робітників, то це лише стверджувало 

феодальну суть виробництва. Проте “перетворення багатств у виробництво”, 

основане на найманій праці, означає капіталістичне виробництво, яке при 

феодалізмі утруднювалося відсутністю достатньої кількості грошей у руках 

небагатьох і вільної робочої сили. “Подолання цих утруднень і становило 

суть первісного нагромадження капіталу”634. 

Досить гостро критикував “купців” М. Вяткін, які на його думку 

намагалися лише всіляко обдурювати покупців. Ті називали ціни у п’ять - 

десять разів вищі за вартість товару, причому гірші з них продавали замість 

кращих, схожих за формою, мало місце обмірювання, тощо635. 

Єдине, що на це хотілося б сказати: ну, “не розуміли” ідеологи купецтва 

XVII-XVIII ст. І. Посошков, М. Чулков та деякі інші реакційної суті 

торговельного капіталу та й своєї діяльності, інакше б “сиділи” на 

феодальній земельній ренті! Правда, вона також породжувала численні 

насильства, грабежі, здирства, обман з боку можновладців стосовно своїх 

підданих… 

При цьому хоч-не-хоч, а може виникнути таке парадоксальне запитання: 

                                                           
* Як бачимо, О. Нестеренко репрезентує “традиційний” підхід радянської історіографії 

при висвітленні даного питання. За ним, не Національна революція середини XVII ст., 

скинення влади польської шляхти та магнатерії, зміна соціально-економічних відносин в 

Україні, а саме “возз’днання” зумовило швидкий розвиток первісного нагромадження 

капіталу. 
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за що ж радянська (комуністична) історіографія клеймувала соромом тих 

“націоналістичних” істориків, працям яких сама ж приписувала 

“безбуржуазність”, “безкласовість” і т.ін. Адже виходить, що критика “била” 

тих вчених, які прагнули “хвалити” свій народ, відкидаючи від нього все 

негативне, антагоністичне, породжене капіталом, буржуазними 

відносинами?! Чи соціальний ворог (шляхтич, дворянин, купець, куркуль…) 

мав залишатися завжди? 

Безпосередньо про розвиток міської торгівлі та формування купецтва в 

Україні другої половини XVII ст. писала О. Компан. Вона доводила, що в 

межах Речі Посполитої могутнім союзником шляхти в її утисках селян і 

міщан було іноземне купецтво, яке заповнило місцеві ринки закордонними 

товарами, підриваючи народне господарство636. В жодній країні 

можновладці, наголосила історик, не йшли так далеко, як у цій країні, 

забороняючи національним купцям зовнішню торгівлю та ліквідуючи у ній 

посередництво міст. Стосовно ж Російської держави, до складу якої й 

входила значна частина українських земель, вона виділила серед інших груп 

населення й “торговельно-промисловий клас” на чолі з великим купецтвом. 

Вчена критикувала М. Слабченка за те, що той заперечував активне 

влючення українського купецтва в загальноросійську торгівлю, а також, що 

останнє,  поряд з російським,   «стало на чолі процесу утворення 

загальноросійського ринку»637. Визначаючи роль купецького капіталу, О. 

Компан дійшла висновку, що саме він створював необхідний розвиток 

торгівлі в надрах натурального господарства і нагромадження великих 

коштів у окремих руках, сприяв розхитуванню феодального суспільства, 

об’єднував окремі місцеві ринки в єдиний ринок країни. В неї не виникало 

сумніву щодо існування в другій половині XVII ст. досить диференційованої 

і численної категорії торговельного населення, а серед нього “великих 

купців”, власників більш-менш значних торгових капіталів і “менших 

торгових людей”, аж до перекупників і перекупок, які не виходили за межі 

своїх міст638. Місцеве купецтво, як довела дослідниця, формувалося з 
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представників різних груп і прошарків населення: купецьких агентів, 

шаферів, слуг, прикажчиків, а також митників, урядовців, навіть кріпаків і 

ін.639 

Правда, слід зазначити, що роблячи висновки стосовно другої половини 

XVII ст., О. Компан часто оперувала джерелами та фактами XVIII ст. 

Очевидно, окремо слід сказати про напрацювання в цій царині І. Гуржія, 

який одним з перших спробував висвітлити загальні проблеми еволюції 

купецтва та розвиток товарного виробництва й торгівлі в Україні (з кінця 

XVIII ст. до 1861 р.), а також визначити місце нашої країни в системі 

всеросійського ринку (60-90 років ХІХ ст.). Для його праць характерні не 

лише виклад фактичного матеріалу, а й спроби теоретичного обгрунтування 

положень, широких узагальнень. 

Зокрема, в одній зі своїх статей, спеціально підготованих для “Радянської 

енциклопедії історії України” (т. 2), він притримувався таких основних 

позицій640: купецтво представляло собою соціальний стан чи прошарок (!) 

вищих класів, який займався торгівлею в умовах “приватної власності на 

товари” (!); зародки його з’явилися в період розкладу первіснообщинних 

відносин, але перетворення на соціальний прошарок сталося за доби 

рабовласництва; в Російській імперії цей стан остаточно сформувався в 

другій половині XVIII ст., коли визначився організаційно, об’єднавшись у 

гільдії, одержавши з рук царського уряду деяке самоуправління (магістрати), 

судочинство (словесні й совісні суди); в кінці XVIII – на початку ХІХ ст. 

воно об’єднало не тільки гільдійську, а й сільську торговельну та 

промислову буржуазію. Останні тези історик грунтовно відстоював і в своїх 

більш ранніх студіях641. 

Отже, у своїй більшості, дослідники пов’язують виникнення і 

формування купецтва з існуванням гільдій, що також залишається до кінця 

нез’ясованим в історіографії. 



 217 

2. Структуризація та юридичне оформлення «градського звання 

обивателів» 

 

Приблизно до середини XVII ст. українські купці в межах Речі 

Посполитої були (поряд з польськими) головним чином ланкою в зв’язках 

пануючої верхівки з іноземними торговцями. Безпосередньо ж в Україні 

прерогатива в торгівлі належала селянам, міщанам, козакам і монастирям, 

дуже обмежених можливостями внутрішніх ринків. Тільки в ході 

Визвольної війни та декілька десятиліть по її завершенні, коли неабияк 

зросла роль професіоналів у цій галузі, які скуповували все більші партії 

товарів і нарощували темпи їх обігу, виникли нагальні потреби і порівняно 

великі можливості виходу на зарубіжні ринки. Причому помітно змінилася 

етнічна свідомість і економічні орієнтири купця. Він також, хотів того чи ні, 

“запрацював” на державну ідею та Військовий скарб (зрозуміло і власну 

кишеню), певною мірою сприяв розвиткові фінансової системи 

Гетьманщини. Таким чином, купець став революціонуючим чинником, який 

поступово розширював, а потім розривав завузькі рамки національного 

господарства, створював необхідні умови для формування загально-

українського ринку. Інша річ, що в Російській імперії той практично не мав 

великих перспектив на функціонування.  

Як свідчить конкретно-історичний матеріал, у період Національної 

революції середини XVII ст. і декілька десятиліть по ній в Україні на 

визволеній від польської шляхти та магнатерії території законодавчо 

оформленого стану купецтва не було. Його прерогативи на себе перебрали 

представники інших груп населення: селянство, козацтво, навіть, 

духовенство, які нерідко професійно займалися торгівлею. В Гетьманщині й 

Слобожанщині “велике купецтво” замінювала нова генерація українського 

“панства” – старшина. До неї “традиційно” примикала верхівка міщанства. 

Радянський дослідник М. Ткаченко такими вважав стародубського війта 

С. Ширая, старшин Скорупу, Дем’янтовича, Чернігівця та деяких інших642. 

Ще до Хмельниччини на торжищах Речі Посполитої зі своїм крамом бував 
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майбутній гетьман України Іван Виговський. 

Виходячи з аналізу тогочасних митних книг, торговці, як правило, 

становили самостійну комерційну одиницю і лише іноді для спільних 

подорожей утворювали тимчасові спілки, складаючи “до купи” свої капітали. 

На думку О. Сидоренко, верхівку “гендльованого” прошарку займали 

купці, середину – торгові люди, а “крамар” представляв універсальний тип 

особи, що торгувала промисловими виробами – крамом. Напівремісників, 

наприклад, різників, що закуповували й забивали худобу, вона залучила до 

окремої верстви міського купецтва643. 

Їх майновий статус закріплювали різні гетьманські універсали, “листи” 

полковників, розпорядження державних установ. Уряд Гетьманщини та 

Слобожанщини, зрозуміло, у торгівлі насамперед відстоював інтереси 

верхівки козацтва, а потім монастирів, шляхтичів, а вже за ними –  купецтва. 

Це пояснює той факт, що тодішнє законодавство значною мірою мало 

двоїстий характер і за всілякі порушення можновладців у торгівлі 

передбачало не досить суворі покарання, а адміністрація нерідко дивилася на 

них “крізь пальці”. 

В той же час зміцнення економічного становища купців у Московії 

визначали законодавчі акти царського уряду: “Торговий статут” 1653 р., 

“Новоторговий статут” 1667 р. та ін. Наприкінці XVII – початку XVIII ст. 

Петро І визначив купців, за його виразом – “розсыпаную храмину”, як 

“тяглий” стан, що сплачував усілякі податки, виконував повинності, а 

головне – “отправлял” вигідні для країни промисли. 1709 р. він заборонив їм 

переходити до інших груп населення, хоча 1711 р. представникам останніх 

(окрім військових) дозволив професійно займатися торгівлею. “Гільдійні” 

особи звільнялися від служби в армії. Указом від 18 січня 1721 р. російським 

купцям дозволено було, зокрема в Україні, купувати села і селян, 

приписувати їх до промислових підприємств, що поклало початок 

посесійному праву644. Правда, іншим указом (1727) “великоросам” 

заборонили набувати нерухомість у Малоросії645. 1746 р. це вже дозволялося 
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робити, але за спеціальним дозволом646. 

“Инструкция московского купечества старшинам и старостам с 

товарищи” від 19 січня 1742 р. поділила торговців на три гільдії, в які 

обиралися старшина, староста і товариш терміном на один рік. Причому 

керівництво третьої підпорядковувалося другій і першій, а другої тільки 

першій. 

І коли в Росії на середину XVIII ст. купецтво вже склалося не лише 

фактично, а й законодавчо було оформлене в стан, то скажімо, в 

Гетьманщині ці питання лише були поставлені царатом перед місцевою 

владою. Характерна в цьому аспекті відповідь-“рапорт” Прилуцької полкової 

канцелярії від 24 жовтня 1749 р. Її старшини зазначили, що “ в ревизиялних 

давних и нинешних ревизей книгах Прилуцкого полку в городех и местечках 

градского звания обыватели писанни неоднако. Иногда сами знатнейшии, 

показанни мещанами, а убогшии и рукоделием питаючийся, також 

подворчане пашеннии писанни были посполитими, а иногда все генерално 

знатнии и убогии купечеством и ремеслом и паханием земли упражняющиеся 

писанни равно посполитими”647. 

Насамперед, уривок з наведеного документа свідчить про: 1) 

застосування терміну “купечество” в тогочасному діловодстві; 2) купці, як 

соціальна група, не мали чітко визначеного статусу і нерідко приписувалися 

урядовцями до загальної маси посполитих. 

Царський маніфест від 17 березня 1775 р. звільнив купців на території 

імперії від подушної податі, підтвердив їх поділ на три гільдії, відповідно до 

проголошеного ними власного капіталу. До першої гільдії були записані ті з 

них, хто мав понад 10 тис. крб., до другої – від 1 тис. до 10 тис., до третьої – 

від 500 до 1000 крб. Всі, хто мав менше 500 крб. і мешкав у містах 

зараховувалися до міщанства. Податки, які до того збиралися, були 

скасовані, а замість них встановлено особливий “гільдійський збір” у розмірі 

1 %  “с капиталов по совести или объявляемых”648. Що було зазначено і в 

указі від 3 травня 1783 р.649. 
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Ці та деякі інші схожого змісту укази та розпорядження царату 

поширювалися, зрозуміло, й на українські землі, що входили до складу 

імперії. Так, у грудні 1782 р. Роменський магістрат звітував перед 

Чернігівським намісницьким правлінням про отримання її імператорської 

величності указу від 29 листопада 1781 р. (№17270), яким “предписано дабы 

впредь о записующіхся ис козаков и другого званія казеного ведомства 

людей, в мещанскія и купеческія общества, рапортовали без самомалейшого 

замедленія в казенную палату и губернский магистрат…”650.  Схожі сюжети 

маємо й по багатьом іншим повітам651. 

Проте, здавалося б, доволі зрозумілі й чіткі вказівки вищої влади з цього 

приводу на місцях інколи сприймали неоднаково, а часом і порушувалися. 

Наприклад, у 1782 р. гадяцький полковий суддя Якубенко чинив усілякі 

перешкоди, щоб люди, які були приписані до тамошнього замку, не 

записувалися в міщани та купці, не з’являлися за цим до магістрату. 

Погрожував їм “боем, отнятием недвижимих именій, наложеніем ченшы 

(чиншу – тобто певної плати. – О.Г.) и употребленіем в далніе высилки и 

повинности”. А деяких з них він захопив і утримував у кайданах у замку652. 

У відповідь на такі акти насильства, було прийняте рішення відповідно 5 

пункту Маніфесту 1775 р. Ним передбачалося застосування заходів, щоб 

“отвращено было всемерно всякое принужденіе, паче же прикосновеніе к 

чией либо собственности, но чтоб добрая воля и убежденіе в своей пользе 

служили руководством к составленію обществ мещанских и купеческих, и то 

потому и должен городовій гадяцкій магистрат принимать желаніе, и 

записывать в купечество и мещанство… кому дана в том полная свобода…”. 

Тоді ж урядників гадяцького міського магістрату зобов’язали негайно 

провести слідство і покарати винних “по самой строгости законов”653. 

Цікаво те, що купці й міщани самі часто-густо ставали посередниками в 

процесі переходу людей одного стану до іншого. Так, купець Козьма 

Святенко – мешканець м. Катеринослава, допомагав своєму родичу – козаку 

с. Ручек (Чернігівське намісництво) Олексію Клеценку “прописатца” в число 
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тамошніх міщан. З цією метою останній надіслав точну копію паспорта, а 

також довідку, що його батько сплачує належні податки як козак (1783)654. 

“Грамота на права и выгоды городам Российской империи” від 21 квітня 

1785 р. дещо підвищила майновий ценз для гільдій: для першої в межах 10-50 

тис. крб., другої – 5-10 тис. крб., третьої – 1-5 тис. крб., проте податок з них 

залишився той самий (1%). В ній більш конкретно визначені права і привілеї 

купців відповідно до їх гільдій. Проте і надалі останні залишалися 

незорганізованими в окремі корпорації чи общини (на відміну від цехів)655. 

Правда, інколи купці та міщани виступали гуртом, коли виникала 

нагальна потреба відстояти свої права чи привілеї. Так сталося, зокрема, під 

час суперечки “общества” купців і міщан з селянами сл. Добрянки 

(Чернігівське намісництво) за вигони для худоби656. 

Важливо зазначити, що царський уряд, прагнучи встановити на початку 

60-х років XVIII ст. монополію на продаж тютюну в межах України, 

пояснював свої наміри тим, що місцевих “ни единого из купцов капиталистов 

не было, который бы купечеством знатен там учинился”657. Проте це не 

відповідало дійсності. Вже в 1704-1705 рр. київський купець Роман 

Якимович у Вроцлаві продав свого товару на 15 тис. єфімків*,  а потім там 

закупив і вивіз на 20 тис. єфімків. Взагалі ж у нього в обігу знаходилося 

декілька сот тисяч золотих**. Інші українські купці Іван Карпіка та Василь 

Лаврук на початку XVIII ст., повертаючись з відтіля ж, везли з собою 

придбаний крам на 8 тис. золотих “доброй монети”, а ніженець Максим 

Грудина – понад 6 тис. золотих658. 1708-1709 рр. у документах згадується 

купець м-ка Опішні (Полтавщина) Яків Стефанів, який тільки товару мав на 

14600 золотих659. У 80-х роках XVIII ст. обіг оптової торгівлі чернігівського 

купця Івана Єнька досягав 200 тис. крб.660 У сл. Злинка (Новгород-Сіверське 

                                                           
* Єфімками в Україні та Росії в другій половині XVII-XVIII ст. називали таляри – великі 

срібні монети (вагою до 29 г). 

** Золотий (або злотий) – назва польської лічильної одиниці в 30 грошів. 
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намісництво) налічувалося 20 купців, що мали власні лавки і капіталу від 500 

до 1000 крб.661 У 1785 р. на території Новгород-Сіверського намісництва 

проживало 3640 чол., які були записані до 2 і 3 гільдій (тобто з капіталом від 

1 до 10 тис. крб.). Причому тамтешня казенна палата дала розпорядження 

всім магістратам і ратушам, “состоящих под видением их купцов, против 

висшеписанного положенія отобрали на письме желания, в какую кто оних 

гилдій записаться похочет, с каким точно… капиталом и по отобрании 

такових желаний учинили б в немедленном времени писменніе ведомосты со 

включеніем сумы с капиталов; и семейства их душ, означив особо 

великороссийских, а особо малороссийских (!) для внесения с будущего 1786 

года в окладную генеральную книгу…”662 

У м. Ромнах наприкінці XVIII ст. найбільше капіталів зосередилося в 

руках купців В. Андрусяченка, К. Петровського (Лукосія), В. Троянського 

(Мимри), В. Дерія, П. Терновецького, Бурляя (Кислого), І. Маченка, М. 

Овсієнка, С. Пушкаря, а у м. Києві – С. і Г. Балабух, Ю. Митюка, М. 

Григоренка, Я. Гудими663. 

1785 р. став важливим і “переломним” у процесі формування 

лівобережного та слобідського купецтва, а також Київщини. Згідно 

настанов, які мала “Грамота на права и выгоды городам…”, почалася 

реорганізація всієї справи. Так, постановою Чернігівського намісницького 

правління, підписаною 4 листопада Андрієм Милорадовичем, Опанасом 

Шафонським і Яковом Волватьєвим наказувалося всіх осіб, записаних у 

повітах до гільдій, неодмінно переселити з сільських місцевостей до міст, 

причому, щоб ті залишились “при промислах и упражненіях званію их 

свойственных”664. 

У зв’язку з цим виникли серйозні проблеми із забезпеченням переселених 

житлом. 

Одночасно вирішувалися питання, як бути з селянами, якщо ті виявлять 

бажання перейти в купецтво. Зокрема, стосовно підданих графа П. 

Румянцева-Задунайського, котрі були б записані в міщани чи купці, 
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планувалося їх переселення в міста, щоб там вони займалися відповідною 

справою. Характерно, що в царському указі від 23 лютого 1786 р. зазначено: 

вже відпала сама собою необхідність “разделять городских с уездными, ибо 

те и другие, избравши мещанское и купеческое состояніе не могут 

полковатся поселенскими привинтами и жить в крестьянских селениях, но 

переселясь в города и городскія предместія останутся при промыслах и 

упражнениях званію их свойственных”665. За даними Чернігівського 

магістрату, до його відомства з повіту різного звання людей перейшло 39 

сімей. З них мали власні житлові будинки та інші прибудови 27, а 12 – 

“никакой своей оседлости”. 

У м. Зінькові розроблявся спеціальний план забудови окремих районів 

для новоприбулих. Проте його виконання дещо затяглося, бо, як повідомляв 

тамошній городничий Бутович, старі будинки переселенців, котрі 

перевозилися на нові місця, відразу “не построить” і вони можуть “прийтить 

в порч”. Тим часом їх власники прийдуть “в крайное разореніе и лишатся 

своих промислов”666. 

У м-ку Опішня (Полтавщина) мешкали Григорій Сутковський, Тимофій 

Штупа, Степан Пащенко та Василь Гриєпич, які в 1784 р. записались у купці. 

Згідно закону 1785 р.,  вони мали перебратися до міста (у даному випадку в 

Зіньків) і продовжити там займатися торгівлею і промислами. Однак, через 

“неудобность” (відсутність житла), їм цього здійснити не вдалося і в 

наступному році667. 

Крім того, новоприбулі на постійне місце проживання відразу 

включалися в конкуренцію з тими, хто раніше них вів там торгівлю. Проте, 

так би мовити, корінні мешканці – різного звання люди, офіційно не 

оформлюючи свій перехід у купецтво чи міщанство,  починали потерпати за 

таких обставин. Між першими і другими, як свідчать матеріали Київського 

намісницького правління, розпочиналися конфлікти, які розглядалися в 

магістраті, міським головою чи градським судом. Від чого страждала 

торгівля. Схоже відбувалося й в Новгород-Сіверському намісництві, де 



 224 

“разного званія люды, не поступая в званіе купеческое или мещанское, 

пользуются всемы промисламы для купцов и мещан предоставленнимы…”668 

Тому виникла необхідність у видачі магістратами всім купцям і міщанам 

відповідних “білетів по законам” з фіксацією їх офіційного статусу669. 

Слід зазначити, що ситуація в справі купівлі-продажі торговими людьми 

для своїх професійних потреб різних комор, крамниць, будинків, дворів тощо 

у межах України протягом другої половини XVII-XVIII ст. зазнала значних 

змін. На першому етапі це робилося довільно і без особливих проблем при 

офіційному оформленні здійсненого акту, про що свідчать численні 

документальні матеріали. Так, 15 січня 1665 р. попівна Одарка Юсипова 

“явне, ясне, доброволне” продала “пану”- купцю полтавському Кіндрату 

Глизенку комору “свою власную, некому не в чом непенную и незаведенную, 

стоячую в городе (Полтаві – О. Г.), в пригородку, на… власном плецу 

отцевском Скубовском” за 18 коп. литовської лічби*. А городянин Данило 

Колесник того ж року в Полтаві продав хату з хутором місцевому купцю Іову 

за 30 золотих670. 1673 р. у тому ж місті Марія Дячиха “з доброй воли” 

продала “славетним панам” міщанам і купцям Андрію Житинському та 

Стефанові Козельському будинок з “плецом” за 100 золотих і 1,25 осмачки 

борошна671. 

На кінець же XVIII ст. у економічних осередках, особливо великих містах 

і містечках, в основному вже оформився розподіл торгових приміщень. Їх 

переважна більшість, зрозуміло, опинилася в руках верхівки гільдійського 

купецтва, яка вже давно займалася своєю професійною діяльністю. Тому 

досить гостро встало питання про відкриття додаткової кількості узаконених 

“лавок”, “магазинів” тощо, адже реалізація товарів у приватних помешканнях 

була офіційно заборонена на загальноімперському рівні. Нове ж купецтво 

намагалося здобути собі дозвіл на утримання крамниць при власних 

                                                           
* 1 копа – одиниця грошової лічби, яка в XVII ст. дорівнювала 75  польським чи 60 

литовським грошам, 50 російським копійкам. 
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будинках. Деякий час окремі його представники одержували такий дозвіл як 

виключення і лише в деяких містах. Однак, царський указ від 8 червня 1782 

р. вже надав право “иметь по домам лавки и в них торговать” по всім містам 

“Всероссийской империи”672. А указ від 29 вересня 1797 р. ще раз наголосив 

на тому, що “отныне нигде вновь гостинных домов не строить, и чтоб лавки, 

нужные для торгов, были в домах”673. 

Оцінюючи ці два законодавчі акти, деякі вчені вважали, що вони 

знаменували собою підрив монопольного становища “старої” верхівки 

гільдійського купецтва. Наприклад, В. Яковцевський твердив, що таким 

способом на кінець XVIII ст. монополія гільдійського купецтва якщо і не 

була знищена, то підірвана. “Вона, – писав дослідник, – багато в чому 

втратила гільдійський характер, і принцип привілея змінився принципом 

конкуренції. З падінням гільдійської монополії на ринці падала норма 

купецького прибутку”674. 

Якщо остання теза, безперечно не може викликати заперечення за своєю 

природною суттю, бо такий закон економіки, але напряму прив’язувати 

означене явище до дозволу уряду влаштовувати крамниці у власних 

будинках – явне перебільшення.  

Так само й інше твердження про втрату гільдійського характеру та 

принцип привілею. Адже “старих” крамниць ніхто не ліквідував, а 

конкуренція в цьому аспекті існувала постійно, незважаючи на те, чи вона 

була санкціонована урядом, чи ні.  

Певною мірою розвиткові фінансової справи в Україні сприяла діяльність 

банків, які функціонували в межах державної монополії. З кінця XVIII ст. на 

території Лівобережжя, Слобожанщини та Півдні працювали вимінні 

контори Державного асигнаційного банку (у Харкові, Ніжині), а також у 

Києві, Херсоні, Одесі675. 

Вони надавали інформацію про наявність грошей в їх касах, закріплення 

земель за поміщиками, захоплення казенної землі різними особами676. 

Нами вже розглянуті деякі аспекти поповнення купецького стану. 
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Розглянемо це питання більш докладно, а також з’ясуємо як і хто виходив з 

купецтва. 

Насамперед, як свідчать про це документи, в стан купецтва переходили 

заможні міщани та селяни, а також козаки. Інколи до нього записували осіб 

під загальною назвою – “обивателі” (1781)677. 

Особливо багато нарікань, суперечок і невдоволення з боку можновладців 

викликав запис у купецтво їх підданих. Так, 1782 р. бунчуковий товариш 

Яновський подав скаргу спочатку прилуцькому городничому, майору 

Дурнову, а потім у міський нижній суд і магістрат на урядників Прилук, які 

“зробили” купцями його трьох підсусідків, що мешкали на землі хазяїна. 

Один з них - у минулому козак - Кіндрат Каленик, а два інші – посполиті 

Данило і Гаврило Шаповаленки мешкали в Прилуках і ще ревізією 1764 р. 

були визначені як піддані. Відповідно свого статусу декілька років 

виконували повинність на господаря. Проте, з виходом у світ іменного указу 

від 16 жовтня 1781 р., пунктом 3 якого нібито було дозволено людям 

казенного відомства “записываться под магистрати”, вони разом з іншими 

“мужиками” почали чинити опір і втекли до міста, шукаючи захист у 

цехмейстра ткацького цеху В. Федорченка. За ревізією ж 1782 р. трьох 

підсусідків записали “за продавцов”678, яких вже не так легко було повернути 

назад. 

Того ж року в Прилуцькому магістраті грунтовно з’ясовувалося питання, 

що робити з тими, хто записався в міщанство та купецтво, а перед тим 

тривалий час були козаками і посполитими і, навіть, “зажили десятилетнюю 

давность”, як піддані679. А Губернський магістрат сповістив про запис до 

глухівського купецтва багатьох мешканців м. Білопілля680. 

Протягом 1782-1783 рр. Прилуцький магістрат склав досить великий 

список бажаючих поповнити кількість тамошніх торгових людей. І серед них 

багато представників інших губерній. Так, одним з таких був калузький 

купець Василь Мамонтов, який у Прилуках мав свій власний двір, торгував з 

давнього часу, зосередивши в руках капітал до 600 крб. Міщанин з Сум Іван 
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Лихогрєв мешкав у місті декілька років “по наемным дворам в купеческом 

промысле”, бо його будинок там згорів, а свою землю він продав (капітал до 

550 крб.)681 

Тоді ж купець з м. Болхова Андрій Шестунов і міщанин Сергій Леонов 

мешкали у Глинську в своїх будинках. До Лохвиці переселилися з 

Кременчука купець Степан Кордов, міщанин Іван Соловьов і калузький 

“степной слободи” житель Іван Каширінов682. 

Після переселення окремі особи на час проведення ревізії 1782 р. вже 

прожили на своїх місцях і найманих дворах 16-18 років, тобто вважалися за 

постійних жителів683. 

У 1783-1785 рр. місцеві чиновники активно листувалися з Прилуцьким 

намісницьким правлінням про виключення з тамошніх міщан родини 

Пономарьових і зарахування їх до “товариства” конотопських купців684. А 

міщан російського посаду Єліонки Григор’єва та Матвєєва приписали до 

стародубських купців (1784)685, торговців Чебатарьових з Тули – до 

глухівських686. 

19 листопада 1785 р. у Чернігівське намісницьке правління від 

Роменського магістрату надійшов “рапорт” про бажання кременчуцького 

купця 3-ої гільдії Василя Хлєбнікова разом з родиною записатися до 

відповідної гільдії торговців м. Ромни. Причому, як підстава для здійснення 

такого акту, називалися причини: 1) за власним бажанням з 1777 р. до 1782 р. 

займався торгівлею; 2) сплатив міські податки; 3) факт одруження і 

проживання в Ромнах декілька років і заборгованість тамтешнім мешканцям 

грошей “немало”; 4) разом з тим відсутність боргу Хлєбнікова у 

Кременчуці687. 

Проте серйозною перешкодою цому стали його недоїмки в державну 

казну: 

– за 1784 і 1785 рр. “рекрутських” 6 крб; 

– за 1786 р. “казенних по міщанському званню” – 2 крб. 44 коп.; 

– “загальнонародних” – 6 крб., “на мости” – 15 крб.; 
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– “на коні” під час мандрівки Україною Катерини ІІ – 10 крб.; 

–  “на десятників” – 1 крб.; 

– за 1787 р. – “казенних” – 2 крб. 44 коп., “загальнонародних” – 10 крб.; 

– а всього 53 крб.48 коп. – “то самая причина есть препятствием…”688 

У 1786-1787 рр. продовжувався активний запис у роменське купецтво 

українських і російських осіб, незважаючи на численні порушення правил 

прийому689. Це зазначила у своїй відомості Чернігівська казенна палата, 

вимагаючи з чиновників роменського магістрату “взыскания” за присилку 

невірних даних про кількість купців і міщан; самочинне до них записання 

осіб, які не виявили бажання; і, навпаки, “виключку” московських купців, 

тощо690. 

1786-1787 рр. у Роменському магістраті слухалася справа купця І. 

Свєчнікова, який багато років жив в українському місті, але був записаний до 

«товариства» м. Калуги, куди і податки зі свого капіталу надсилав увесь час. 

Проте він нарешті вирішив вступити до місцевого купецтва 3-ої гільдії, 

маючи капітал 1 тис. 205 крб. Одночасно з ним того ж добивалася вдова 

колишнього калузького купця Пантелеймона Любченка – Марія, яка зі своєю 

ріднею на той період проживала в Ромнах близько 20 років. Однак числилась 

зі своїм чоловіком серед купецтва 2-ої гільдії м. Калуги. На руках у неї була 1 

тис. 30 крб. Чиновники налаштовані були вирішити їх прохання позитивно, 

коли б з’ясували, що в Калузькому намісницькому правлінні за ними не 

значилися борги691. 

В 90-х роках XVIII ст. цей процес продовжувався, хоча і набув деякої 

специфіки. Остаточно були скасовані ознаки етнічної державності на 

території обох регіонів, а також на Запорожжі (полковий устрій, козацтво 

перетворене на звичайних “обивателів”). 

Мав тенденцію до зростання майновий ценз всіх трьох гільдій. 1794 р. 

його мінімум становив для першої 16 тис. крб., другої – 8 тис. і третьої – 2 

тис. крб. У 1807 р. відповідно: 50, 20 і 8 тис. крб. Тобто порівняно з 1785 

р.він  збільшився у 4-8 разів. 



 229 

Очевидно, вже на той час переселення купця, скажімо, з Росії до 

“Малоросії”, мало фактично лише географічне поняття і не передбачало 

якусь особливу специфіку регіональної торгівлі. Як і раніше, наприклад, 

калузький купець, міг записатися до відповідного товариства м. Стародуба 

(1790-1791), а козак і міщанин м. Кременчука потрапити до 3-ої гільдії 

місцевого купецтва (1792-1793)692. В кременчуцьке купецтво також 

записувалися вихідці з Речі Посполитої (Правобережної України), Молдови 

та ін.693 

В окремих містах, наприклад, у таких як Сосниця (Новгород-Сіверське 

намісництво), незважаючи на існування в них торгів і нерідко значних, купці 

не селилися694. 

Часом місцева влада безпосередньо зверталася до купецького 

“товариства” з питаннями, чи бажає воно прийняти до себе певну особу. Про 

це, зокрема, йшла мова в 1795 р., коли до торгового люду Зінькова спробував 

записатися селянин Захар Петров зі своїм сімейством695. 

Купецький стан, зрозуміло, не був не тільки однорідним, але й сталим. 

Розорюючись, або з особистих міркувань, окремі його представники 

поповнювали інші верстви населення. Особливо це стосувалося осіб 3-ої 

гільдії, капітал у яких був досить обмеженим і не міг дозволити проводити 

значні фінансові операції. З першої ж гільдії чимало людей прагнуло перейти 

в дворяни. 

Так, купці Маркови з м. Клинці (Новгород-Сіверське намісництво) 

перейшли в московське купецтво 3-ої гільдії (1782-1786)696. А Єремія 

Бураков – мешканець того ж міста “приписався” до могилевського 

купецтва697. В 1784-1785 рр. “наводилися справки” про мешканця сл. Середня 

Буда Павла Кистерова, який прагнув приєднатися до московського 

купецтва698. 1795 р. П. Свєчнікова (чи бува не сина, згадуваного вище І. 

Свєчнікова) перевели з роменських міщан у купці 3-ої гільдії м. Бєлгорода699. 

Тоді ж до московського купецтва перейшли купці м. Кременчука В. Єфимов і 

К. Кадурін700. 
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Схожих прикладів можна навести дуже багато. Однак, незважаючи на 

вихід з купецтва, переселення його окремих представників за межі України, 

загальна кількість торговців на її території неухильно зростала. Більш-менш 

докладні відомості, які свідчать про це, маємо лише для другої половини 

XVIII ст. У 1764 р. на Лівобережжі, за приблизними підрахунками, 

проживало близько 2,8 млн.осіб, серед яких 98,8% – українці. Трохи більше 

11 тис. було росіян. На Слобожанщині тоді мешкало близько 1 млн. осіб, з 

них 98,9% - українців701. 

1782 р. на території Чернігівського намісництва серед 746850 чол. 

налічувалося 1483 купця (чоловіків і жінок ). З них 896 росіян і 587 

українців702. У багатьох містах місцеві купці кількісно переважали над 

пердставниками інших національностей. Зокрема з роменських 71 купця 64 

були українцями і 7 росіянами. Їх число помітно не змінилося до кінця XVIII 

ст. 1792 у Ромнах значилося 33 козаки, 401 міщанин, 12 казенних і 894 

поміщицьких селянина, 80 купців703. Незабаром було зафіксовано серед 109 

тамошніх купців 10 росіян, 1 вірмен, 1 єврей704. Тоді ж у Полтаві проживали 

142 купці, з них 100 – українці705. В 1798 р. у Києві українські купці 

становили понад 50% (а всього 114)706. У 1781 р. російських купців у м. 

Сосниці було 2, Мглині – 3, Коропі – 8, Стародубі – 27. 

В п’яти основних містах Слобожанщини – Харкові, Сумах, Охтирці, 

Ізюмі, Острогозьку в 1773 р. проживала 591 торгова людина. У 80-х роках 

вже значилося понад 700 купців і близько 9 тис.ремісників707. 

Цікаво, що новоутворені міста на Півдні досить швидко “наздогнали” за 

кількісними показниками “старі” торгові осередки Лівобережжя, 

Правобережжя та Слобожанщини. Так, в Одесі 1797 р. вже торгували 134 

купці708. Правда, за деякими іншими даними, очевидно неповними, в 1798 р. 

серед 5 тис. мешканців міста мешкало 80 купців (14 іноземних)709. Тут на 

показник могла вплинути епідемія чуми 1797 р. 

Окремі населені пункти ніби “притягували” торгових людей через 

вигідність свого географічного розташування й наявність великих торгів. 
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Наприклад, на час відкриття ратуш у листопаді 1782 р. у слободах 

Климовській (Новомеський повіт) значилося 374 купця і 324 міщанина, 

Клинці (Суразький повіт) – відповідно 250 і 592, Зибкій (Новомеський повіт): 

310 і 650, Еліонці (Стародубський повіт): 275 і 333710. 

Для порівняння: в Росії в 1766 р. всього торгового люду налічувалося 189 

тис. (або 2,56% населення). Гільдійських купців було 183,5 тис.711 

Таким чином, можна стверджувати, що на кінець XVIII ст. українське 

купецтво й міщанство в межах Російської імперії фактично 

структуризувалися, набули юридичного оформлення як стани і чисельно 

представляли значну економічну силу. 

 

3. Умови існування та особливості оподаткування торгівлі  

 

На підставі аналізу джерел  XVII-XVIII ст. можна з певністю твердити, 

що постійною торгівлею в межах Гетьманщини чи на Слобожанщині 

займалися представники практично всіх верств суспільства, незважаючи на 

певні обмеження з боку влади. Активну конкуренцію купцям, що 

формувалися як стан, становили міщани, селяни козаки, старшини, а з кіця 

XVIII ст. і дворяни. Прагнуло не поступатися їм і духовенство. Проте в 

процесі секуляризації земельної власності, монастирі поступово втрачали 

головні важилі в торгівлі (порівняно, скажімо, з другою половиною XVII ст.). 

Крім того, український торговий люд помітно “тіснили” іноетнічні купці, 

особливо російські й грецькі. Перші особливо великі пільги стали здобувати 

за Петра І, коли той неабияк обмежив вільну українську торгівлю. У великих 

містах вони мешкали у власних будинках, про них складалися окремі 

відомості за розпорядженнями вищих регіональних установ, наприклад 

Генеральної військової канцелярії712. Набагато незалежнішою, 

прибутковішою та просторішою їх торгівлю зробив царський указ про 

ліквідацію внутрішніх митниць від 15 липня 1754 р.713. Звільнялися вони від 

постоїв і багатьох інших місцевих “загальнодержавних” повинностей і 
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податків (1769-1770)714. 

Грецькі купці, особливо ті, що мешкали своїми громадами (скажімо, в м. 

Ніжині), починаючи від Б. Хмельницького, користувалися спеціальними 

привілеями, законодавчо закріпленими гетьманськими універсалами, 

жалуваними грамотами та іншими актами. В разі суперечок вони 

користувалися власним судом715. Тамтешнім урядовцям категорично 

заборонялося утискувати їх. На підставі попереднього статусу, визначеного 

гетьманами, 11 березня 1710 р. вийшла жалувана грамота ніжинським 

грекам, де зокрема йшлося: “... Понеже они греки сей нашей жалованной 

грамоты не имеют, то для универсалов гетманских тамошніе начальствующіе 

не слушают, а их утесняют немалыми налогами и в дачах в подводы лошадей 

и от непристанных постоев, чего прежде сего не бывало…” Крім того, в ній 

наводився уривок з універсалу І. Скоропадського від 17 жовтня 1709 р., яким 

дозволялося “вольно им грекам в Нежине при церкви своего пресвитера 

держать, и онная церковь и пресвитеры имеют надлежати до Митрополии 

Кіевской, а нежинской протопоп, ни прочіе игумены до них ничем не 

вступаются…”716 Першоджерела зафіксували, що окремі з них у деяких 

полках могли протягом багатьох років утримувати в своїх руках “відкуп” на 

збір всіх грошових і “хлібних” прибутків. Так, у кінці XVII – першій 

половині XVIII ст. у Чернігівському полку діяли грецькі купці Ніжина 

Кошбурея,  Шупа та ін.717. 

Проникаючи на внутрішні ринки Гетьманщини і Слобожанщини, іноземні 

купці (в тому числі і російські), користуючись підтримкою царського уряду, 

нерідко й старшинської адміністрації, прагнули чинити всілякі перешкоди 

місцевому люду вести самостійно купівлю-продаж, його появі на далеких 

зовнішніх ринках. Протидіяти наступам усякого типу іноетнічним 

комерсантам було доволі складно. Однією з важливих причин того, на наш 

погляд, стала відсутність в Україні, в тім як і Росії, власного торговельного 

флоту. З іншого боку, українська суспільна верхівка проявляла свою 

незацікавленість у повному витіснені іноземних купців, бо те за умов 
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зміцнення царських ( а з 1721 р. – імператорських) порядків означало б 

встановлення панування на внутрішніх ринках купців з Московії. Монополія 

ж українських купців (яка за тих реалій практично була неможлива), також 

не відповідала економічним інтересам місцевого панства, бо вона неабияк 

зменшила б  їх прибутки від реалізації ними за кордоном продуктів, 

одержаних від барщини та оброків. Як типовий приклад цьому можна 

навести постать генерального підскарбія Я. Марковича, який займаючи одну 

з керівних посад у гетьманському правлінні, вів найактивнішу торгівлю, 

замовляючи при цьому різні іноземні товари, літературу  тощо718. 

Конкретно грекам, на рівні царського уряду, дозволялося заводити власні 

заводи, займатися промислами, зокрема винокурінням719. У той же час у Росії  

поступово набувала гостроти боротьба за встановлення державної монополії 

на продаж спиртного. В 1766-1767 рр. вийшли указ Сенату і розпорядження 

Малоросійської колегії про заборону прирівнювати до векселів “облики”, які 

видавали грецькі купці м. Ніжина росіянам720. 

Для міщан і купців Києва, Ніжина та ін. існувала практика отримання 

спеціальних паспортів для проїзду в російські міста з метою торгівлі 

(1738)721. 

Протягом XVIII ст. царський уряд вжив декілька заходів, спрямованих на 

поліпшення фінансової системи та грошового обігу в Росії, які мали певний 

вплив і в Україні. В окремих випадках враховувалася й думка тамтешнього 

купецтва, яке, зокрема, писало в Сенат: “Тяжелые медные деньги суть казне 

и народу убыточны, а для торговли и разорительны*.  Торгующим те деньги 

полезны, которые скоры в приеме и в отдаче, легки в перевозках и способны 

к пересылкам по почте. Следственно золотые деньги выгоднее против 

серебряной монеты, а государственная банковая бумага имеет знатное 

преимущество и против золотых денег”722. 

1729 р. на території імперії почав діяти “вексельний статут”, який 

                                                           
* Не користувалися вони повагою й серед населення України. 
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встановив набагато чіткіші форми письмових контрактів і умови їх видачі. 

Ним також передбачалося зменшення купецьких витрат на перевезення 

мідних грошей, заміна їх  еквівалентними  векселями, отримання особами 

необхідних коштів у різних конторах на підставі відповідних документів. 

Фінансові негаразди змусили російське керівництво в 1781 р. ввести єдині 

монети, що мали “хождение во всем государстве”723. 

Одночасно розвиток торгівлі вимагав функціонування установ, які б 

надавали кредит, бо той, на думку купців, був душею комерції, а відсутність 

його зумовлювала таку ситуацію, коли “добрая комерция никогда поставлена 

быть не может”. 

1754 р. виник Купецький або Комерційний банк з уставним фондом у 500 

тис. крб. Він видавав позики купцям 1 і 2-ої гільдії виходячи з 6% на рік (під 

застави будинків, векселів, за дорученням магістратів чи окремих осіб). 

Очолював банк найзаможніший московський купець Євреїнов. Однак, 1782 

р. установа припинила своє існування, бо капітал її розікрала купка 

керівництва – гільдійське купецтво. 

З 1754 р. почали також діяти Московський та Санкт-Петербурзький банки 

для дворян. 1769 р. уперше в Російській державі, в зв’язку із заснуванням 

Асигнаційного банку, впроваджені паперові гроші – асигнації. 1786 р. 

відкрився Позиковий банк. 1798 р. при Асигнаційному банкові були створені 

три контори: по експорту товарів, обміну векселів і страхуванню товарів. 

Незабаром контори по обміну векселів і товарів уже діяли в Москві, Санкт-

Петербурзі, Архангельську, Одесі, Таганрозі та Феодосії. 

Ексконтна контора приймала до обміну векселі лише по внутрішнім 

торговим операціям, а по іноземним контрактам, навіть коли з одного боку їх 

укладали російські купці, – ні. 

Стосовно ж української торгівлі, то її обмеження йшло по кількох 

напрямах. Так, з боку царського уряду такі заходи розпочалися вже в другій 

половині XVII ст. із заборони довільно ввозити до Росії з України тютюн і 

горілку, щоб зменшити конкуренцію своїм торговцям724. З погрозою 
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конфіскувати рухоме й нерухоме майно це розпорядження було повторено 

1719 і 1725 рр. 

Здавна місцевий торговий люд з метою купівлі-продажі їздив суходолом 

через Річ Посполиту. Зокрема через Волинь йшли  шляхи до Гданська та 

Шлезька, а литовськими землями – до Кенігсберга.  Проте, Петро І, здобувши 

1696 р. турецьке місто-фортецю Азов, наказав українцям саме сюди 

доставляти свої товари, замість старих розроблених і освоєних маршрутів. 

Причому в XVIII ст. у справах української торгівлі все помітніше діяли 

російські поміщики та купці. Так, один з монополістів продажу тютюну в 

Російській імперії граф П. Шувалов, підпорядкував собі цю галузь у 

губерніях С.- Петербурзькій, Московській, Новгородській, Смоленській, 

Нижньогородській, Воронезькій, Архангельській, а також у Білорусі та 

Україні. З 1759 р. на 6 років він віддав право торгівлі тютюном на їх 

територіях у відкуп петербурзькому купцеві Л. Горбильову. Зокрема, 3 

пунктом їх контракту передбачалося: “На удовольствие в тех губерниях 

табаком во все шесть лет принимать ему, Горбылеву… надобное число 

табаку от учрежденной Малороссийской табачной конторы*…каждый пуд, 

приемом в Ромнах на месте по 60 копеек…”. А 7 пунктом Л. Горбильов 

зобов’язувався як особисто, так і через своїх довірених осіб “табаку в 

Малороссии на стороне не покупать и оттуда потаенно в свои или другие 

места не вывозить, а буде с оным пойман и в том доказано будет, в каком 

случае за каждый пойманный пуд, кроме того, что оной весь на меня (П. 

Шувалова – О. Г.) безденежно возьмется, платить с каждого утаенного пуда 

штрафу по 60 копеек”725. 

Суть такої угоди свідчила, насамперед, про те, що на другу половину 

XVIII ст. російські можновладці на підвладній їм українській території вже 

цілком опанували одну з найприбутковіших галузей торгівлі. Супер багатий 

дворянин, отримавши монопольне право на неї від уряду, перепродав його на 

                                                           
* Яка належала графові П. Шувалову. 
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певний час російському купцеві, але залишав при цьому за собою право 

скупівлі тютюну в межах “Малоросії”. Таким чином це давало йому 

можливість одержувати прибутки принаймні двічі: від перепродажі тютюну 

за більш високу ціну купцеві та у вигляді відкупної ціни. 

Політика старшинської адміністрації мала на меті, зрозуміло, зовсім інші 

цілі, а тому помітно різнилася від царської. Так, 9 жовтня 1714 р. гетьман І. 

Скоропадський своїм універсалом заборонив російським і українським 

купцям в селах Погарської сотні скуповувати вроздріб коноплі та деякі 

товари. Схожі заходи мали місце і в інших сотнях лівобережних полків. 

Робилося це з метою, щоб місцеві жителі не терпіли збитків. Скоропадський 

у випадку з погарцями наказав так: “…Торговим людем приказуем абы нихто 

з них неважился ездячи по селах…сотни Погарской у людей тамошних пенки 

и иных товаров драбыцею куповати непсуючи давних порядков”, які 

царськими грамотами визначені. А треба так, щоб “гуртом оніе на вагу 

збували” і податки сплачували до ратуші726. 

До кінця 30-х років XVIII ст., незважаючи на окремі заборони влади, 

жителі Лівобережної України та Слобожанщини їздили торгувати в Річ 

Посполиту “хлібом”. Проте, 1738 р. у зв’язку з необхідністю наповнити 

продовольством “магазини” російської армії, що воювала з турецькою, таку 

торгівлю царський уряд тимчасово заборонив727. А вже 1745 р. генерал І. 

Горчаков доповів київському губернатору М. Леонтьєву, що купівля-продаж 

товарів з “Польською областю” йде досить активно728. В кінці 40 – на 

початку 50-х років деякі конфліктні справи між “польськими” і українськими 

торговцями доводилося вирішувати на міждержавному рівні729. 

Щоб задовольнити потреби ринку, українські купці, звичайно, 

скуповували хліб не лише у селян, а й у можновладців, монастирів, козаків та 

ін., а промислові товари – як у вітчизняного виробника, так і іноземних 

купців. Високоякісні промислові вироби, особливо ті, що привозилися із-за 

кордону, коштували дуже дорого, а тому посполитий чи козак придбати їх 

не міг. Він мусив продовжувати виготовляти їм замінник власноручно, чим 
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підтримував натуральне ведення господаря. 

Незалежно від того дешево чи дорого куплено товар, його вартість при 

продажі встановлювалася купцем максимально: відповідно до ситуації на 

ринку. Додаткові витрати (перевозка, оплата місця торгівлі й проживання, 

тощо), звичайно, підвищували ціну, проте й вони враховувалися та 

компенсувалися в процесі реалізації. Отже, їх у кінцевому результаті 

оплачував не купець, а той хто товари придбав за гроші. При цьому торговий 

капітал реально поділився на дві частини: одна була задіяна в актах купівлі-

продажу, інша йшла на додаткові витрати. Серед останніх особливе місце 

займало транспортування товарів – доставка за місцем призначення. До неї 

залучалися, в разі потреби, різні особи: підрядчики, візники, вантажники та 

ін., яким також передбачалася платня. Причому, чим більше вони працювали 

й менше отримували за це грошей, тим вагомішими ставали прибутки купця, 

які “вбирали” в себе вартість усієї неоплачуваної роботи. 

Важливо зазначити те, що транспортування товару могло здійснюватися 

на таку відстань, яку оплачував покупець, – інакше втрачався сенс продажі й 

купець не отримував прибутків.  

Безперечно, витрати обмежували радіус діяльності й потенційні 

можливості купця, а високі ціни (порівняно вартості товару при купівлі), 

навпаки розширювали їх. 

Чим довшим ставав шлях товару до потенційного покупця, тим більше 

часу витрачалося на оборот капіталу: інколи рік, а то й два. Заможні купці 

мали можливість добиратися до найвіддаленіших ринків і, реалізувавши там 

навіть частину свого товару, відправляти прикажчиків за його новою 

партією. З середнім і дрібним капіталом так чинити було нереально. Адже 

менше коштів – обмаль помічників. Тому небагаті купці більшість операцій 

виконували самотужки і коли продавали товар, то вже не мали змоги 

організувати його додаткове постачання. 

У разі заміни купця підрядчиком, той, тимчасово виконуючи його 

функції, так само прагнув одержати якомога більше прибутків, але вже з т.зв. 
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підрядної суми, виділеної на купівлю та доставку товару за місцем 

призначення. Отримавши у купця підрядну суму, з обумовленням 

відповідних розцінок на товар, працю робітників, транспортування тощо, 

підрядчик залишав собі тим більше грошей, чим менше платив. Тобто, 

наприклад, скупивши задешево хліб, “недоплативши” найманим 

працівникам, зекономивши на транспорті, він клав усю різницю собі в 

кишеню. 

У XVIII ст. у межах Російської держави перевіз товарів обходився 

настільки дешево, а робітники при цьому отримували так мало, що це 

неабияк дивувало іноземців730. 

Одним з чинників, які помітно впливали на прибутки від торгівлі (та й не 

тільки, а й на саму стратегію в цій галузі) було мито. Як вже зазначалося 

вище, за Б. Хмельницького воно і при ввозі товару в країну (індукта), і при 

вивозі (евекта) становило 2% з оголошеної купцем вартості його краму. 

Порівняно невисоким залишалося тривалий час й мито за транзит у межах 

Речі Посполитої. На території ж Російської держави, до складу якої ввійшла 

й значна частина українських земель, починаючи з XVIII ст. воно 

перманентно зростало. Крім того українському торговому люду доводилося 

сплачувати т.зв. російські внутрішні збори, а також прикордонні в портах. За 

гетьманування І. Скоропадського царський уряд почав практикувати в 

“Малоросії” передачу права на збір мита (відкуп) своїм довіреним особам, 

що було прямим порушенням “давніх прав і вольностей”, обіцяних 

українцям. Тоді ж воно зросло в 2,5 – 3 рази731. 

1719 р., коли вже зовсім явними стали згубні наслідки надмірної 

протекції казенної торгівлі, то Петро І, “милосердуя о своих поданих”, 

розширив їх “вольний торг” деякими “заповідними” товарами (крім поташу, 

селітри, смольчуги). Правда, при цьому “не забув” на них підняти мито. 

Причому, останнє примушували сплачувати не російськими грошами, а 

тільки “доброю монетою” – єфимками, які приймали за дуже заниженим 

курсом: від 50 до 90 коп. А коли ж плата відбувалася російськими грошами, 
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то вони переводилися на єфимки за курсом від 1,2 до 1,5 крб.732 

Відповідно до встановленого 1724 р. тарифу, за експорт на окремі товари 

було встановлено таке мито: хутро та юхта – 3%, прядиво, льон, олія й сало – 

4%, смола – 18%, збіжжя – 25%, деякі види пряжі та необроблені шкіри – 

37% (від їх загальної вартості). За імпорт мито коливалося від 10% до 37%. 

Вже по смерті Петра І царський уряд сам зрозумів свої “перегини” в 

цьому аспекті, а тому значно знизив мито на більшість товарів. Наприклад, 

на пряжу з 37% до 5%. Дещо поміркованішим воно виглядало і за тарифом 

1731 р.733 

Зрозуміло, що за такої нестабільної ситуації в торгівлі, на коливаннях 

курсів валюти неабияк наживалися причетні до них чиновники, різного роду 

міняли та лихварі. До речі, документальні матеріали зафіксували, що, 

зокрема міняли з росіян діяли в Гетьманщині вже в другій половині XVII ст. 

Так, у 1693 р. “москаль” Родіон у м-ку Новгородку (Стародубський полк) 

обмінював “твердую монету на чеховскую”*734. 

1754 р. Сенат в односторонньому порядку видав указ про зменшення 

податків на продаж коноплі, воску і сала, що ввозилися в Україну з Росії735, 

що, зрозуміло, не відповідало інтересам місцевого купецтва. 

Протягом першої половини XVIII ст. погано розвивалася торгівля жителів 

Лівобережжя та Слобожанщини з Запорожжям, а через нього з Кримом. 

Через часом непримириму антиросійську політику низовиків, царський уряд 

раз від разу категорично забороняв їм в’їзд з товарами на підлеглі йому 

українські землі. Навіть незважаючи на деякі наполегливі прохання І. 

Скоропадського та інших гетьманів, вирішення цього питання затягнулося до 

середини 50-х років. І лише у відповідь на чергову скаргу “о великом 

отягощеніи”** кошового отамана Григорія Федорова з старшинами до 

Київської губернської канцелярії від 21 січня 1755 р., Сенат видав указ 28 

                                                           
* Чехами в Україні називали півторагрошовики. 
** Мається на увазі надмірні податки на товари, що ввозилися до Запорозької Січі й 

вивозилися звідти. 
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квітня того ж року, яким дозволялося “покупные в Малой Россіи, хлеб и 

другіе харчевые и питейные припасы,… впредь до будущаго о том 

определенія, в Сеч Запорожскую, для собственнаго запорожцам 

употребленія, также и из Сечи Запорожской в Малую Россію собственнаго ж 

их запорожцев промысла, всякую рыбу и мягкую рухлядь чрез пограничныя 

таможни пропускать, без взятья портовых и внутренних пошлин”736.  

1765 р. знову загострилося питання про конкуренцію в м. Погарі. 

Невдоволені міщани звернулися до Малоросійської колегії, яка видала 

розпорядження заборонити торгівлю вроздріб конопляним маслом, прядивом 

та іншими товарами всім іногороднім купцям. Наступного року роздрібну 

купівлю-продаж заборонили здійснювати російським купцям у Полтаві737. 

Це робилося через те, що часом “чужі” торгові люди, які приїздили 

торгувати в якесь окреме місто, скуповуючи, скажімо, хліб, викликали різке 

його подорожчання, чим завдавали великої шкоди інтересам місцевих 

жителів. Як повідомив у 1787 р. стряпчий Гадяцького повіту, іногородні 

“покупщики” в м. Гадячі, скуповуючи хліб,  “возвысили несоразмерно цену 

оного”738. 

При цьому слід зазначити, що посполитий чи козак, який потребував 

грошей, як правило, рідко їздив на віддалений ярмарок або базар з метою 

реалізації свого товару. Найчастіше він здійснював продаж поблизу місця 

проживання, де ціни вже встановив купець. Це робилося навіть тоді, коли на 

віддаленому ринкові вартість його товару була значно вищою. Витрачений 

час не на ведення господарства, далекий шлях і непевність ситуації в чужих 

краях не спонукали виробника шукати кращих умов для збуту продуктів 

власної праці. Та і купці траплялося спеціально поширювали неправдиві 

чутки про низькі ціни деінде, крім вигідних їм місць. 

Особливо з купцем був “пов’язаний” стосунками селянин, якому той 

часто-густо давав під високі відсотки гроші на придбання насіння, або у 

якого скуповував “надлишки” хліба за “оптовою”, набагато заниженою 

ціною. 
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З метою повернення боргів селянин змушений був продавати значну 

частину, коли й не більшу, врожаю. Масова реалізація хліба зумовлювала 

нерідко падіння цін на нього до 50%. Остання обставина змушувала 

виробника відповідно продавати більше хліба, щоб заробити необхідну суму 

грошей. 

Інколи, у вигляді заохочення, у 80-х роках XVIII ст. деяким 

представникам населення все ж таки дозволялося вести самостійну торгівлю 

поряд з міщанами і купецтвом. Так, генерал-губернатор і президент 

Малоросійської колегії (1764-1794) П. Румянцев-Задунайський, дозволяв 

виборним козакам, що перебували на дійсній службі, займатися різними 

міськими промислами й торгівлею (1782)739. 

Купець, поступово опановуючи ринок, корегував і роль на ньому 

безпосереднього виробника. Ставши між ними у вигляді посередника, він 

опосередковано брав участь у спеціалізації господарської діяльності, 

спрямовував працю виробника на більш віддалені ринки, де саме збував 

виготовлені тим предмети споживання. За таких обставин, як зазначив 

О. Шипов, два “внутрішні” виробника розсереджені на значні відстані, вже 

не могли здійснювати еквівалентні (“полюбовні”) обміни своїми виробами, а 

тому між ними виникало багато посередників – необхідних агентів для їх 

реалізації (продажу). Причому останні намагалися якомога більше 

поживитися за рахунок того чи іншого виробника740. 

Купець стає в “нагоді” селянинові, міщанину чи рядовому козаку і тоді, 

коли відбувається збільшення податків і поборів у грошовій формі, а перші 

змушені продавати частину свого врожаю, ремісничі вироби тощо. 

Необхідність своєчасної сплати “боргів” під тиском державних чиновників 

чи панських прикажчиків не давало великого вибору платникові податків, а 

тому він реалізовував результати своєї праці за ціною, встановленою купцем. 

Поступово відсторонюючись так чи інакше від безпосереднього процесу 

купівлі-продажі, все частіше діючи через посередників, виробник незабаром 

втрачав уяву про реальну вартість свого товару на віддалених ринках. 
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Протягом XVIII ст., особливо з часу оформлення купецтва в гільдії, 

помітно змінюються взаємини останнього з безпосереднім виробником, який 

з розвитком міської торгівлі паралельно опановував найважливіші 

економічні осередки. Перевага гільдійського купця тоді була в тому, що він у 

своїх руках тримав більше вільного капіталу, отже мав ширші можливості 

для здійснення оптової торгівлі, причому на великих відстанях і за кордоном. 

Уряд йшов йому на зустріч, надаючи різні пільги, право відкупу, 

встановлюючи монополії. Виробник же вигравав у тому, що, навіть постійно 

торгуючи, не поривав остаточно зв’язок з господарством, непогано знав ціни 

на місцевих базарах і торгах. Однак він перебував у значно більшій 

залежності від держави, можновладців, свого пана. Зокрема селянин був 

особливо обмежений у своїх діях через поземельні чи особисті (кріпосні) 

взаємини з власником землі, котрому сплачував чинш і який міг заборонити 

йому вільне пересування, довготривалу відсутність. Козак, окрім 

обов’язкових державних повинностей, зобов’язувався ще й до виконання 

військової служби. Міщанин також долучався до “загальнонародних” 

повинностей, сплачував різні збори та податки, утискувався міською 

адміністрацією  тощо. Тому їх прибутки від торгівлі були значно меншими. 

Разом з тим, безпосередній виробник торгівлею в роздріб на місцевому 

ринку складав серйозну конкуренцію купцю і відбирав частину грошей собі. 

Поступово, набиравши сили економічно, він міг вже вести зовнішню й 

оптову торгівлю. Підриваючи монополію купецтва, посполиті чи рядові 

козаки знижували ціни на його товари і таким чином зменшували прибутки. 

Отже, як це не парадоксально виглядало, купці – ці “ластівки буржуазного 

суспільства”, ставали зацікавленими у збереженні традиційних феодальних 

(натуральних, кріпосницьких) порядків і старих форм (умов) ведення 

торгівлі. Саме гонитва за баришами від купівлі-продажу робила їх 

консерваторами. Великі ж землевласники (дідичі, пани та ін.), навпаки, були 

зацікавлені в торгівлі залежних від них посполитих, а нерідко і рядових 

козаків, бо ті отримували від них значні грошові оброки (чинш). При цьому 
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зросла роль скупника в селі, адже певною мірою він спрощував для 

посполитого процес перетворення частини його врожаю на гроші, необхідні 

для сплати податків. 

Разом з тим, незважаючи ні на які обставини, попередні чиїсь дозволи, 

прерогатива в торгівлі мала завжди залишатися за казною, тобто державою. 

Наприклад, якщо в місті купці мали право і вільно торгували сіллю, то коли 

продавалася одночасно з нею казенна, продаж першої тимчасово 

заборонялася – “пока казенная сойдет” (м. Ромни, 1783)741. Вже в 60-х роках 

XVIII ст. Головна соляна контора підписала контракт з калузькими купцями 

про поставку солі з Дмитріївських складів у “Малоросію” й Слобідську 

губернію742. 

Коли укладалася угода між казною і купцем на постачання якогось 

товару, то останній мав представити за себе поручників, а також отримати від 

міського “товариства”, в якому того добре знали, т.зв. згоду (“одобрение”). 

Тим самим купецтво певного населеного пункта давало за свого члена 

гарантію уряду та несло за нього матеріальну відповідальність. Коли ж 

виникали сумніви в спроможності виконання купцем контракту, то йому, 

зрозуміло, відмовляли в підтримці. Нерідко на цьому позначалися особисті 

стосунки окремого торговця з місцевими чиновниками та купцями. 

Невиконання пунктів угоди спричиняло до позову купцю. Якщо іншу 

сторону представляв міщанин, козак, селянин, монастир чи старшина, то 

виникали міжвідомчі судові процеси, що неабияк ускладнювало та 

подовжувало вирішення справи. Додатково утруднювало розгляд 

суперечливих питань проживання позивача та виконавця контракту в різних, 

віддалених один від одного населених пунктах. 

З 1785 р. помітно активізувалися заходи імперського уряду, спрямовані 

на обмеження (а то і повне усунення) осіб, що торгували, не будучи 

міщанами чи купцями743. 

Незважаючи ні на які утиски та заборони щодо безпосереднього 

виробника, навіть юридичне оформлення кріпацтва на Лівобережжі й 



 244 

Слобожанщині 1783 р., розвиток ранньомодерного суспільства об’єктивно 

вів до розвитку торгівлі й, зокрема, масової участі в ній особисто чи 

поземельно залежного селянства. Царський уряд, старшинська місцева 

адміністрація мали вирішувати питання кардинально: або заборонити її як 

офіційно незаконну, або ж надати їй статусу державної. В другій половині 

XVIII і початку ХІХ ст., з урахуванням інтересів землевласників (панства) – 

посилити конкуренцію гільдійському купцю та залишити торгуючих 

кріпаків, вища влада санкціонувала існуюче становище. Так, 1799 р. селяни 

одержали право на заняття торговельною діяльністю за викупними 

свідченнями встановленого зразку. Проте, поки що мова йшла про купівлю-

продаж вроздріб. А тому царський указ 1804 р. наголосив на цьому: 

“Позволить крестьянам в рядах и лавках под домами мелочную торговлю, а 

отнюдь не оптом…”744. Обмежило законодавство і номенклатуру товарів. 

Так, особам, які придбали свідоцтво на торгівлю за 1 разрядом, дозволялося 

здійснювати купівлю-продаж овочами та фруктами іноземного та місцевого 

походження, а також чаєм, кавою, цукром; за 2 разрядом – трьома останніми 

видами товарів; за 3 разрядом – лише вітчизняними продуктами. Причому, на 

допомогу в торгівлі їм дозволялося наймати не більше двох робітників745. 

Указ від 23 лютого 1806 р. вже дозволив селянам: 

1) “торговать в лавках, на ларях, лотках и в разнос всеми теми товарами и 

собственными их изделиями”; 

2) “товары складывать в собственные свои, также в наемные и купеческие 

амбары  или места и продавать их оптом”; 

3) “продавать в лавках… иностранные товары”746. 

А указ від 14 листопада 1824 р. багато в чому зрівняв права у торгівлі 

купців і селян. За ним можна було: “Казенным, удельным и помещичьим 

крестьянам… производить торговлю и промышленность, купечеству 

предоставленныя, также заниматься разными торгами, промыслами и 

ремеслами, присвоенные торгующим мещанам и посадским; но не иначе, как 

со взятием особых свидетельств и с заплатою пошлины”. Разом з тим 
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встановлювалося 6 категорій свідотств. Відповідно  3-х перших надавалися 

права купця:1) 1-ої гільдії з дозволом вести роздрібну та оптову торгівлю як 

у країні, так і поза її межами; 2) 2-ої гільдії; 3) 3-ої гільдії. Свідотство 4-ої 

категорії прирівнювало права в торгівлі селян і міщан. Податки за надання їх 

бралися в таких розмірах: 1-ої категорії – 2,6 тис. крб., 2-ої – 1,1 тис. крб., 3-

ої – 400 крб., 4-ої – 150 крб. Однак, щоб придбати їх, селяни мали пред’явити 

спеціальний письмовий дозвіл від поміщика чи управляючого747. Свідоцтва ж 

5 і 6 категорій дозволяли займатися ремеслами, мати майстерні, вести дрібну 

торгівлю, бути прикажчиками та власниками постоялих дворів, корчмів і 

харчевень. 

Здобувши права у торгівлі гільдійських купців, кріпаки, втім, залишалися 

в повній залежності від своїх власників. Вони, часом, змушені були 

сплачувати дуже високі податки, оброки тощо. Навіть уряд мав це визнати в 

1812 р.: “…Налагаемая на торгующих крестьян подать весьма для них 

отяготительна, ибо с торгом большою части из них несоразмерна…”748. 

Тим не менш, купці неодноразово порушували перед владою питання 

якщо і не про повну, то принаймні значне обмеження селянської торгівлі й у 

кінці XVIII – на початку ХІХ ст. прагнули до повернення в цій галузі 

петровських порядків. 

Посполиті, які наймалися до купців, розносили їх товари, працювали в 

крамницях, доставляли грузи на великі відстані (бурлаки, возії, сплавлювачі 

й т. ін.). Частина з них тимчасово наймалася на підприємства, зокрема, 

мануфактури. Для законного уходу на заробітки їм потрібні були паспорти 

чи спеціальні “листи”, які видавали казенні палати. В кінці XVIII ст., 

наприклад, селянам, дозволялося залишати домівки до трьох років. Про 

масштабність такого явища, до певної міри, може свідчити кількість виданих 

селянам (чоловікам) паспортів: в Катеринославській казенній палаті з 1 січня 

1787 р. по 1 березня 1788 р. – 8354 шт., а в Київській з 1 січня по 1 березня 

1788 р. – 6884 шт.749 

Хоча купецтво і панство існували за рахунок додаткового продукта, 
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створеного безпосередніми виробниками, в його одержані між ними була 

принципова різниця. Перше набувало його, як правило, докладаючи чималих 

зусиль і коштів, у формі прибутків від торгівлі, а інше – переважно 

користуючись своїм панівним становищем, у вигляді повинностей за 

користування землею посполитими. Поділ прибутків відбувався 

нерівномірно: в залежності від конкретних обставин і діючого в країні 

законодавства. Фігурально кажучи, якщо можновладцям належала земля і 

робоча сила, то купцям – торговий капітал. У соціально-економічному 

аспекті та й психологічно перші вважали себе вище за других, нерідко 

ототожнюючи тих з залежними посполитими. Звідси й часті зловживання з 

боку панства: недотримання торгових угод, численні насильства, зокрема 

відібрання майна в купців, побиття їх тощо. 

Проте, за товарно-грошових відносин купецтво ставало вкрай необхідним 

для панського натурального господарства, бо представляло одну з 

найважливіших ланок при економічній реалізації права власності на землю й 

на ній працюючих селян у гроші та предмети споживання. Отже, воно мало 

всі “законні” підстави на отримання певної частки додаткового продукта, що 

виробляло тогочасне суспільство. 

У взаєминах між можновладцями і купцями практично діяв основний 

закон: останні прагнули купити подешевше предмети набуті (фактично 

відібрані) першими в безпосередніх виробників і продати їм вітчизняний, а 

особливо іноземний товар, якомога дорожче. Знову ж таки йшов 

перерозподіл додаткового продукта. При цьому існувала закономірність: 

формально зберігаючи купецтво, як економічну силу (і як прошарок чи стан), 

панство всіляко обмежувало його прибутки, “вибивало” собі в уряді торгові 

монополії.  

Зрозуміло, що певною мірою штучне обмеження в торгівлі породжували 

всілякого роду зловживання з боку чиновників різних ланок. Так, 1789 р. 

виникла справа про неправомірні дії Гадяцької думи, яка в місті збирала за 

торгівлю з козаків і “другого звания людей, не в числе купечества и 
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мещанства состоящих”, несанкціоновані збори грошима750. Калузький купець 

Фалєєв, який платив значні податки к “воспособленію неимущим гражданам 

по общественному согласию”, вимагав від вищих органів влади не дозволяти 

втручатися в його професійну діяльність Мглинському міському магістрату 

та місцевому городничому Воробйову. Зокрема він скаржився, що урядники 

прагнуть “причинить ему… в торговой комерціи помешательство и 

разстройку”, збільшуючи сплату податків удвічі й насильно утримуючи під 

вартою його прикажчика751. 

Коли ж чиновники на місцях самі здійснювали недозволені закупки вівса, 

сіна, хліба тощо, то торговими людьми такі акти розцінювалися як 

спрямовані “на подрыв общества” (м. Лохвиця, 1794)752. 

Часом ратуші й магістрати змушені були “захищати” своїх купців і 

міщан, навіть ставили питання про недоцільність виконання деяких 

розпоряджень центральних установ. Зокрема, 1786 р. у зв’язку з загальною 

урядовою політикою, спрямованою на переселення до великих міст купців і 

міщан, урядовці ратуші м-ка Середньої Буди висловилися за невиконання 

цього наказу, бо тоді зменшаться їх прибутки, не можна буде купити 

канцелярські приладдя, а місцеве управління прийде в зубожіння753. 

Фактично з 80-х років XVIII ст. торгові взаємини купців багато в чому 

набули рис капіталістичних: великі обсяги контрактів на купівлю-продаж 

товарів, поширення вексельної системи (і зокрема між українцями та 

іноземцями), вироблення законодавчих засад для повернення боргів і 

обов’язкового виконання угод тощо. Тоді ж був розроблений статут 

купецького судноплавства754. 

Правда, залишалися значні обмеження для формування у них великої 

земельної власності. 1789-1790 рр. до попередніх додалася заборона для 

нововписаних купців і міщан “заводить в продажу” казенні маєтки755. 

Цікаво, що за рекомендаціями купецьких “товариств” їх представників 

обирали до Губернських і місцевих магістратів ратманими, визначали “в 

духовные звания”, а церковників записували в купці756. Крім того останні 
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разом з міщанами і “цеховими людьми” утримували ратуші й магістрати, а їх 

довірені особи засідали в судових установах тощо. 

 

 

4. Городяни як виразники системи цінностей і політичних орієнтацій 

  Перебування українських міст у складі Речі Посполитої обумовило 

значний застій у їх розвитку і навіть занепад (за виразом М. Грушевського – 

«хиріння»), що супроводжувалося насамперед втратою ними попереднього 

значення великих культурних центрів, концентрацією основних прибутків 

від торгівлі й промислів головно в руках некорінних жителів. Саме ці 

чинники стали найвідчутнішими внаслідок «культурної місії» польської 

шляхти на українських землях. Позбавлені найважливіших прав і майже 

всякої участі в муніципальному правлінні «схизматики» переважно не 

допускалися до виборних посад, а їхня безпосередня виробнича діяльність 

ускладнювалася всілякими обмеженнями, зведеними чужорідною владою в 

закон. Так, на території Західної України для них відводили навіть окремі 

квартали для проживання. Повсюдно утискувалися публічні православні 

богослужіння та церковні церемонії. Колись могутні міщанські родини 

автохтонного походження втратили свій вплив, сполячилися й у більшості 

своїй поповнили ряди безпорадної юрби. Все, що хоч трохи піднімалося над 

цим рівнем, за твердженням М. Грушевського, захоплювалося потоком 

полонізації, а національна самосвідомість знизилася до «нечіткого 

інстинкту» або підмінялася релігійною свідомістю. Замість різниці 

національностей фігурувала відмінність релігій – католицизму і православ'я. 

Перехід з останнього нерідко означав не лише зречення своєї національності, 

культури та мови, а й виховання дітей у відповідному дусі757. Бурхливі події 

середини XVII ст. докорінно змінили status quo, виробили нові систему 

цінностей і політичні орієнтації, помітно розширили світогляд міщан. Багато 

хто з них стали якщо не учасниками, то очевидцями Національної революції 

та визвольних змагань. Причому далеко не всім їм подобалась державницька 
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й військова діяльність Б. Хмельницького, його оточення. Частково це можна 

пояснити тими масовими каральними заходами, що застосовувалися в містах 

проти опозиції та єврейства. Жорстокість і криваві сутички нерідко 

відштовхували городян від ідеї національної незалежності українців. 

Наприклад, за даними Й. Ролле, правда, дещо перебільшеними, вже за 

перший рік війни на території, охопленій повстанням, не лишилося жодного 

єврея, католицького священика чи жовніра758. Вражаючі факти з цього 

приводу навели сучасники – син львівського рабина Єгоша та Натан 

Ганновер759. Інший львівський міщанин Самуїл Кушевич написав історичне 

оповідання, в якому подав власну інтерпретацію постатей Б. Хмельницького, 

козацьких полковників, народної боротьби. На його думку, І. Богун, котрий 

очолив «радикальне крило» старшини, був однією з «найчистіших 

особистостей в козацькій історії»760. 

З певним застереженням можна говорити про те, що заможна частина 

городян великих міст, особливо з магдебурзьким правом – тобто 

привілейованих, значною мірою була настроєна консервативно стосовно 

«нового порядку», а тому нерідко зазнавала утисків від Д. Нечая, Д. Дейнеки, 

І. Брюховецького, І. Самойловича та інших повстанських ватажків і 

керівників Гетьманщини761. Більшість же населення так званих ратушних 

міст і містечок підтримувала дії широких верств козацтва та селянства. На 

відміну від останніх «справжні» міщани прагнули дотримуватися давніх 

традицій польської доби, але вже з умовою, що вони перебирають на себе 

всю повноту шляхетської влади. Проте незаперечним є факт, що 

перегрупування політичних  сил у містах і містечках передбачало  

концептуальні зміни в релігійно-моральній сфері762. Впродовж другої 

половини XVII–XVIII ст. оформилися нові родинні клани міщан, які 

повністю поміняли світогляд, етикет тощо. 

Серед городян були яскраві постаті, які після себе залишили значну 

творчу спадщину. Вона, а також факти з їх біографії дають змогу краще 

усвідомити менталітет тогочасного мешканця міста, зрозуміти його життєву 
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позицію. Візьмемо, наприклад, уродженця Львова Андрія Скульського – 

автора віршованих діалогів. Здобувши в тамтешній братській школі 

ґрунтовну освіту, він освоїв і друкарську справу. Організував власну 

друкарню, яку згодом перевіз до Молдови. Після кількарічних мандрів 

повернувся (близько 1628 р.) до Львова. Через 10 років об'єднав свої зусилля 

з друкарем Михайлом Сльозкою. В першій половині 40-х рр. працював 

складачем і управителем братської друкарні та в єпископській друкарні 

Арсенія Желиборського, а з 1646 р. переїхав до Унева. З початком 

Національної революції пристав на бік повстанців. 1651 р. за зв'язки з 

козаками польський король наказав заарештувати А. Скульського, що й було 

здійснено під м. Соколем. Незважаючи на страшні тортури, він не виказав 

своїх спільників і не зрікся переконань763. Після себе залишив «Вършь з 

трагодіи Хрістос пасхон Григоріа Богослова» (1630), в якому міститься 

переказ фрагментів візантійського драматичного твору ХІ–ХІІ ст.764 

У Львові ж, у міщанській сім'ї вірменського походження 1662 або 1663 

р. народився Ян-Хома (Томаш) Юзефович. Майбутній автор «Летописи 

событий в Южной Руси львовского каноника Яна Юзефовича (1624–1700)» у 

33 роки став священиком, одержав титул королівського секретаря, згодом 

був каноніком Львівського римо-католицького капітулу. Помер 1728 р. У 

названому творі та деяких інших, зокрема хроніці «Зауваження про життя 

львівських архієпископів», подав важливі відомості з історії України й 

насамперед рідного міста. Щоправда, відповідно до свого виховання, 

більшість подій, які сталися в Речі Посполитій у XVII – на початку XVIII ст., 

він схарактеризував у дусі католицького фанатизму та нетерпимості до 

«схизматиків». 

Зрозуміло, дещо інший тип (за етикетом, політичними орієнтаціями) 

представляли міщани на українських землях, які після 1648 р. на кілька 

століть перейшли під «егіду» російської корони. В специфічному становищі 

опинилися кияни – ніби на «середньовічному містку», що зв'язував західні, 

східні та північні регіони. Причому питання про володіння Києвом і 
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Київщиною в другій половині XVII–XVIII ст. періодично загострювалося 

через агресивні наміри Росії, Польщі, Туреччини та її васала Кримського 

ханства. Тому і доля київських міщан викликає особливий інтерес. 

Наприклад, Василь Барський, який народився в цьому місті 1701 р. у родині 

дрібного торговця*. Від свого батька навчився грамоти, вступив до Києво-

Могилянської академії, але не закінчив її. Через хворобу змушений був 

переїхати до Львова на лікування (1723). Там він, щоб вступити до 

єзуїтського колегіуму, приховав, що є православним. Проте місцеве 

керівництво, довідавшись про це, вигнало його з навчального закладу. Така 

обставина багато в чому спонукала В. Барського відправитися в далеку 

мандрівку, шлях якої – «ступанием и пядию измеривший» – проліг через 

Італію, Грецію, Палестину, Сирію, Аравію, Єгипет. Лише через 24 роки він 

повернувся до рідної домівки, Києва, де й помер 1747 р. 

Власні подорожі, «пізнання світу» паломник-«пішоходець» яскраво 

описав у чотиритомному творі, який кілька разів перевидавався після смерті 

автора і мав першу назву «Пешеходця Василія Григоровича-Барскаго-Плаки-

Албова, уроженца кіевскаго, монаха антіохійскаго, путешествія к святым 

местам, в Европе, Азіи и Африке находящимся, предпринятое в 1723 и 

оконченное в 1747 году, им самим писанное, ныне же на иждивеніи его 

светлости князя Григория Александровича Потемкина для пользы общества 

изданное в свет под смотреніем... Василья Григорьевича Рубана». Цікаво те, 

що описуючи все, що з ним сталося, В. Барський часто оцінював події через 

призму поглядів стародавніх і середньовічних письменників й істориків, 

зокрема грецьких. Як свідчать джерела, названий твір ще у рукописі 

розійшовся по всіх «знатних малоросійських» родинах і був добре знаний765. 

Відомим автором численних «слів», «поученій» і «листів» був Іоанн 

Леванда, який також народився в Києві (1734). Син бідного шевця, він 1748 

р. спромігся вступити до Києво-Могилянської академії. Після навчання з 

1760 р. кілька років працював у ній вчителем, а потім став священиком 

                                                           
* За деякими відомостями Барські «вийшли» з м. Бара (Волинь). 
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києво-подільського Успенського собору (з 1763 р.), 1783 р. був возведений у 

сан протоієрея. Помер 1814 р. і похований на території Софійського собору. 

В творах, написаних вишуканою мовою, з ефектними риториками, І. Леванда 

разом з тим, як правило, уникав аспектів тогочасного суспільного життя. 

Закликав терпіти негаразди, філософськи сприймати незавершеність світу – 

«как набежит»766. 

Ми навели для прикладу лише кілька «характерних» постатей міщан. 

Однак вже це дає змогу говорити про різні суспільно-політичні погляди 

людей, які жили в одному місті приблизно в один історичний період. 

Поступова стабілізація становища в країні певною мірою сприяла 

виробленню спільних інтересів у різних груп населення. Стосовно городян це 

найбільш виразно проявлялося під час занять ремеслами, промислами, 

торговою діяльністю, а також у відстоюванні особистої свободи, боротьбі за 

зменшення податків і поборів тощо. При цьому формувалися відповідні 

традиції, ритуали у зверненні до вищих владних структур. Так, міщани 

Чернігова за підтвердженням своїх давніх привілеїв «регулярно» зверталися 

до кожного новообраного володаря булави, починаючи з Б. Хмельницького, 

всіх російських царів і навіть чернігівського полковника, наказного гетьмана 

П. Полуботка767. Схоже чинили і кияни, домагаючись «содержания при 

прежних правах и вольностях»768. 

За «нового порядку» міщани постійно домагалися від гетьманського 

правління, царського уряду чіткішого визначення їхнього соціального 

статусу, прагнули якомога далі «відірватися» від надмірно експлуатованого 

та залежного селянства, що проживало, зокрема, і в містах. Проте, скажімо, в 

Гетьманщині та на Слобожанщині процес юридичного «переоформлення» 

міщанського стану розтягся на ціле століття. Малоросійська колегія 1726 р. 

лише сформулювала думку про те, що міщанами слід вважати городян, 

котрі торгують всілякими товарами або є власниками мостів, «торгових 

перевозів», бань, рудень, гут, рибацьких промислів769. Вирішити це питання 

через Генеральну військову канцелярію спробувала імперська влада 1749 р., 
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але невдало770. Це сталося насамперед через те, що в містах мешкало дуже 

багато представників різних соціальних великих груп і прошарків. Так, у 

Києві та його околицях 1782 р. налічувалося 18 848 жителів, у тому числі 

14,9 тис. міщан, 2,6 тис. казенних і поміщицьких селян, 239 купців, 909 

священнослужителів і монахів, 109 різночинців771. Серед близько 45 тис. осіб 

міського населення Слобожанщини в 70-80-х рр. XVIII ст. було 36 тис. 

«військових обивателів» (у минулому переважно козаків), трохи понад 4 тис. 

селян, майже 9 тис. ремісників і торговців, 500 купців772. 

Зрозуміло, що всі перелічені категорії населення та й багато інших, а не 

лише міщани, обумовлювали економічний і соціальний розвиток міста, 

представляли його інтереси в загальній структурі тогочасного суспільства. 

«Жалувана грамота містам Російської імперії» царського уряду 1785 р., 

чинність якої також поширювалася на Лівобережжя й Слобожанщину, 

закріпила статус городян. Ними офіційно визнавалися всі ті, «кои в том 

городе или старожилы, или родились, или поселились, или домы, или иное 

строение, или места, или землю имеют, или в гильдии или в цехе записаны, 

или службу городскую отправляют, или в оклад записаны, и по тому городу 

носят службу или тягость»773. 

 Цікаво зазначити, що з ліквідацією інституту гетьманства 1764 р. 

українська міська адміністрація і городяни нерідко починають називати 

Москву «первостоличним городом»774. 

Найяскравіше світогляд і система цінностей міщан проявилися в 

процесі виборів їхніх депутатів до Законодавчої комісії 1767–1774 рр., яку 

планувалося провести на загальноімперському рівні. Саме тоді особливо 

загострилися суперечності між міськими виборцями та старшинською 

адміністрацією, шляхтичами. Останні навіть відмовлялися брати участь у 

спільних виборах з городянами, як це, наприклад, сталося в Миргороді, 

Лубнах, Погарі775. На питання ж комісії щодо міст: «Какая есть гражданству 

вообщем тягость и что напротив того к облегченію и к приведенію города в 

цветущее состояние служить может?», досить характерно відповів депутат 
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від м. Ізюма. На думку його і тих, кого він представляв, колишні козаки і 

селяни та й інші українці «ис-под польской области званны и вышли в 

государственную полковую службу, а не за помещиков в подданство»776. 

Тому пропонувалося відновити на Слобожанщині полковий устрій, урівняти 

в правах старшин з козаками та «військовими обивателями», відібрати у 

можновладців незаконно набуті землі й передати їх «громаді»777. Подібні 

вимоги простежуються і в деяких наказах представників міст Лівобережжя. 

Це переважно протест проти захоплення державцями міської власності, 

надмірної експлуатації посполитих тощо: «...Всекрайнейшіи обиды, 

разоренія, утесненія отнятіем торгов, шинковых корыстей, ремесл разных и... 

завладеніе почти до последняго дворами, огородами, пахатными землями 

мещанскими, покосами и всякого угодія отнятіем и противно-законными 

куплями»778. 

Виборці Глухова, Полтави, Чернігова звинуватили місцеву владу в 

систематичному порушенні їхніх прав і міських вольностей, категорично 

засудили практику роздачі ратушних сіл і угідь приватним особам, а також 

заміну самоуправління на старшинське керівництво. Депутати міст з 

Магдебурзьким правом відстоювали всю повноту економічних і соціальних 

пільг та їх гарантію на найвищому рівні, ті ж, хто не мав таких, наполягали 

на їх наданні779. Тільки тоді, на їхню думку, міг би статися «розквіт» торгівлі, 

ремесла, промислів. 

У наказах від слобідських міст знаходимо приховане засудження 

централізаторської політики царату і, зокрема, маніфесту Катерини II від 28 

липня (8 серпня) 1765 р., який ліквідував у регіоні козацьке самоврядування і 

відкрив шлях до юридичного перетворення осіб військового стану на 

кріпаків. «Второго рода люди», як інколи називали міщан у ході роботи 

Законодавчої комісії, постійно боролися за усунення конкуренції з боку 

козаків і селян. У крайньому разі останніх, які займалися торгівлею, 

вимагали записати «в посад». 

Купецтво ж наполегливо прагнуло звільнитися від військової 
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повинності та замінити подушний податок одноразовою грошовою 

виплатою, виборювало право мати ознаку дворянства – носити шпагу та 

володіти кріпосними780. 

Певною мірою можна судити про менталітет міщан з їхнього побуту. 

Зокрема, про «скромність» їх життя свідчить одноманітність і порівняно малі 

розміри будинків у другій половині XVII–XVIII ст. Як зазначав О. 

Шафонський, тоді на території Малоросії всі «обывательские дома» були 

«без всякого правила и украшения построения»781. Водночас селянські 

«построены из плетня и обмазаны глиной»782, хоч основними будівельними 

матеріалами ставали сосна, осика та липа. Лише остання, вважали городяни, 

сприяє «чистоті» (в духовному розумінні) оселі. Особливо широко липу 

використовували на Слобожанщині, де її було дуже багато. 

Заможні верстви городян мали декілька покоїв або світлиць. Такі 

інколи становили до 30 % загальної кількості ремісників і торговців, як, 

наприклад, у Переяславі. Проте наявність кількох будов на одному дворі не 

завжди свідчила про добробут хазяїв. Нерідко це пояснювалося 

традиційними матримоніальними та родинними зв'язками українців. Тому на 

подвір'ї могли жити рідні брати, сестри та двоюрідна рідня783. 

Слід зауважити, що дах, «по обыкновению», часто вкривали соломою 

навіть заможні міщани. На дверях їхніх будинків прийнято було зображувати 

постать Самсона – героя біблійних оповідань. А, скажімо, в козацьких 

світлицях траплялися зображення козака Мамая. 

Щодо так званого міського фольклору, то слід констатувати, що він не 

такий «багатий», як народна творчість селян чи козаків. Однак їм притаманні 

й схожі мотиви: «святої правди», «чистого кохання», вірності своєму 

народові та ін. У народній творчості, наприклад, високо оцінено роль 

городян у боротьбі проти зовнішнього ворога. Так, в історичній пісні 

«Славний городок Ведмедівка» йдеться про те, що кримським татарам можна 

було добровільно скоритися або ж виступити зі зброєю назустріч 

нападникам. Місцеві жителі обрали друге784: 
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На святую Пречистую 

В усі дзвони дзвонять, 

І старі, і малі 

Уголос голосять: 

«Вийдіть, вийдіть, ведмедівці, 

Проти орди з хлібом!» 

«Ой не будемо проклятим, 

Не будемо коритися. 

Єсть у нас ясне оружжя – 

Будемо боронитися!» 

В анонімному сатиричному творі «Плач киевских монахов» (1786) 

крізь призму сприйняття городянами життя місцевих ченців, як це можна 

припустити із змісту, подано критику вад духовенства785: 

Случится всего, но живут же люде; 

Не то беда, что ни водки, ни сивухи не буде. 

Я без кушанья жити превозмогу, 

Но без водки жити одного дня не могу. 

К чему привык страсно и как толко из утробы, 

И без того, братіє, увидите меня скоро 

во гроби. 

ВИСНОВКИ 

 

Таким чином, Національна революція та Визвольна війна українського 

народу проти шляхетської Польщі  викликали справжній соціальний вибух. 

На певний час вони різко змінили співвідношення політичних сил, які 

репрезентували різні стани, безпосередньо вплинула на структуру  більшої 

частини  населення України, зумовили появу та формування цілих 

суспільних верств та окремих прошарків. 

Зокрема, одним із своєрідних наслідків тих подій стало утворення 

рангових маєтків, прямо пов'язане з приходом до влади нової генерації 
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української соціальної еліти – козацької старшини. Характерно, що основним 

джерелом поповнення цієї категорії посполитих були особисто незалежні 

безпосередні виробники матеріальних благ (у тому числі зубожілі жителі 

міст і рядові козаки). 

Як феноменальне соціально-економічне явище варто розглядати масове 

виникнення вільних військових сіл і містечок. Саме їх жителі після 

багатовікової кріпосної залежності бодай на кілька десятиліть змогли відчути 

себе справжніми господарями своїх земельних наділів і порівняно 

самостійними розпорядниками власної праці й майна. Зміна в їхньому 

становищі стала тим разючішою, що ще зовсім недавно у переважній своїй 

більшості вони як кріпаки польських магнатів, заможної шляхти та 

католицького духовенства не мали ніяких прав. 

Найбільш експлуатованою частиною суспільства, незважаючи на 

здобутки середини XVII ст., продовжували залишатися монастирські й 

приватні посполиті. Проте і в їхньому загальному становищі сталися значні 

зрушення в бік коли й не юридичної, то, принаймні,   формальної  свободи. У 

другій половині XVII ст. певна еволюція  «послушенства» мала місце  в 

житті такої історично давньої категорії посполитих, як магістратські й 

ратушні. Зокрема окремих з них  експлуатували російські воєводи, 

призначені в українські міста царським урядом. 

Крім того, перерозподіл, часте дроблення великих маєтків, наявність 

неабиякої кількості незайнятих земель і, врешті-решт, небувале раніше 

послаблення антагоністичних  суперечностей призвели до практичного 

злиття проміжних груп населення (підсусідки, городники, бобилі й 

захребетники) з іншими верствами тогочасного суспільства. Певний час, 

завдяки невизначеності свого юридичного статусу,  представникам цих груп 

взагалі вдавалося уникати виконання будь-яких повинностей. 

Одним з найголовніших соціальних завоювань у ході боротьби слід 

вважати набуття посполитими  права переходити з місця на місце, змінювати  

одного державця на іншого, довільно розпоряджатися не тільки своїм 
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рухомим, а й нерухомим майном. Друга половина XVII ст. позначена лише 

поодинокими втручаннями царизму в політику гетьманського управління 

стосовно безпосередніх виробників. 

У наступний історичний період соціальна ситуація на території обох 

регіонів різко змінюється на гірше. Перша половина XVIII ст. 

характеризувалася тим, що на той час приватні й монастирські піддані, тобто 

найзалежніші від землевласників і найбільш  експлуатовані посполиті, 

кількісно почали випереджати всі інші структурні  підгрупи. Швидкими 

темпами скорочувалася чисельність дворів у рангових, магістратських, 

ратушних і вільних військових маєтностях – їхні мешканці, внаслідок 

поступового процесу закріпачення, поповнювали ряди найбезправніших. 

Проміжні категорії людності, такі, як захребетники й городники, взагалі 

зникли: за їхній рахунок відбулося укрупнення інших соціальних верств. 

Специфічною рисою Слобожанщини стало формування тут нової суспільної 

групи – однодвірців. Одночасно в українських регіонах набув чіткішого 

юридичного визначення статус підсусідків і бобилів. Порівняно з попереднім 

періодом у народному господарстві помітно зріс коефіцієнт праці за наймом. 

У другій половині XVIII ст. продовжувала зберігатися строкатість 

(маємо на увазі, насамперед,  чисельне співвідношення різних груп) 

структури суспільства. В його середовищі відбулися кардинальні зміни, 

пов'язані головним чином з новими явищами в економіці й 

загальноімперською політикою царизму щодо України. Зокрема, повністю 

зникли (остаточно перейшли або законодавчо переведені на інший статус) 

цілі категорії безпосередніх виробників – монастирські, рангові, вільні 

військові й т.д., формувалися нові. В усьому розвитку містечок, сіл і слобід  

спостерігалася тенденція до групування двох найчисленніших категорій його 

жителів – державних і поміщицьких посполитих, що, до речі, стало 

загальним явищем для більшості регіонів Російської імперії. Ці процеси 

супроводжувалися формуванням (в основному за рахунок зубожілих 

селянських мас) кадрів вільнонайманих робітників і зародженням місцевої 



 259 

буржуазії. На той час  наймитування стало не лише звичною справою, а й 

здебільшого невід'ємною рисою господарювання. Поступово 

викристалізувався ринок постійної робочої сили. Багато в чому це 

зумовлювалося її надлишком в окремих населених пунктах. Згідно із 

свідченням документальних матеріалів, у другій половині століття фактично 

всі групи селян Лівобережжя і Слобожанщини більшою чи меншою мірою 

брали участь у .процесі поширення найманої праці. Одні з них наймалися до 

заможних хазяїв, інші самі наймали працівників «на підмогу» для ведення 

власного господарства. Слід зауважити, що за різних обставин  і умов 

функціонування кріпосної системи господарства та виробництва продаж 

робочої сили мав певні особливості. Проте при цьому досить чітко 

простежувалися такі закономірності: 1) чим меншою була особиста 

залежність виробника, тим вільніше й частіше він міг продавати свою працю; 

2) безпосередня платня робітникам не мала строго фіксованого характеру і 

залежала від багатьох причин (як правило, від віддаленості місця виходу 

наймита, кількості робітників, які прийшли продавати працю, врожайності в 

поточному році тощо). Різні економічні можливості представників сільського 

населення призводили до ще більшого розшарування в його середовищі, 

поглиблення майнової нерівності. Часткове, а то й повне обезземелення, 

недостатня кількість робочої худоби нерідко ставали причинами розорення 

не тільки окремих селян, а й цілих сіл. А це часто-густо назавжди відривало 

багатьох трударів від землеробства, сприяло поглибленню суспільного 

поділу праці, прискорювало розклад натурального господарства на селі. 

У XVII – XVIII ст. на українських землях відбувся процес економічного 

становлення й юридичного оформлення купецтва на національному грунті, 

правда, під всезростаючим впливом російських чинників. Він проходив у 

постійній конкурентній боротьбі за ринки збуту між місцевими купцями і 

торгуючими старшинами, шляхтичами, монастирями, безпосередніми 

виробниками, з одного боку, а також між першими й іноетнічними торговими 

людьми, з іншого боку. Причому, функціонування, зростання та обіг 
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торговельного капіталу, а особливо його концентрація в руках селян, 

свідчили про розвиток якісно нових відносин в економіці й народному 

господарстві обох регіонів. Слід зазначити, що український виробник, 

порівняно з російським і польським, тривалий час мав більше свободи і 

можливостей на внутрішньому, частково зовнішньому, ринку (практично, до 

60-80-х років – ліквідації козацького устрою, встановлення кріпосного права 

та купецьких гільдій, а з ними й відповідних прерогатив). Надалі 

функціонування купецтва та обмеження торгівлі виробників пішло в руслі 

загальноімперських процесів. З кінця XVIII ст. останні поширилися й на 

Правобережжя ( після т.зв. 3-х поділів Речі Посполитої – 1772, 1793 і 1795 

рр.). 

 Не можна вважати “справжніми” купцями ні козацьких старшин, ні 

шляхтичів, ні верхівку міського патриціату, ні духовенство, незважаючи на 

розміри торгівлі, яку вони вели, та суми наявних у них капіталів. Вони 

продавали головним чином продукти, одержані у вигляді земельної ренти 

(барщина, оброки, податі). Не були купцями і безпосередні виробники – 

продавці предметів свого виробництва. Лише у XVIII ст. (особливо яскраво 

це проявилося в його другій половині) частина селян, міщан і рядових 

козаків, що раніше вели торгівлю власними виробами, поступово почала 

переходити на спеціалізацію скупівлі й перепродажу товарів, 

перетворювалася на купців*. Одночасно відбувалися процеси перерозподілу 

капіталів зі зовнішнього ринку на внутрішній, опанування останнього 

купецтвом. Певна самостійність при веденні господарства козаками і 

посполитими давала можливість окремим з них (при загальній тенденції 

поглиблення майнової нерівності) збагачуватися, відправляти надлишок 

продуктів на ринок. А саме додатковий продукт, реалізований на ринку, й 

зумовлював розвиток торгово-грошових відносин. 

                                                           
* Правда, слід зазначити, що окремі такі явища спостерігалися ще в XVII ст., але вони 

були не типовими для Гетьманщини, не кажучи про Слобожанщину та Південь України, 

землі яких тільки-но почали освоюватися. 
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Безпосередній виробник через зростання державних поборів, зокрема 

сплату на воєнні потреби, посилення визиску можновладців тощо, змушений 

був все частіше звертатися до послуг торгівлі, заробляти гроші.  

При системі відкупів купці намагалися якомога більше урізати її ціну, а 

потім її сплату перекласти на виробника та споживача. Виникнувши як метод 

організації торгової діяльності, вона в XVIII ст. значною мірою утискувала 

своєю монополізацією не лише права дрібних і середніх торговців, але й 

місцевих можновладців – старшину, шляхту, духовенство та деяких ін. Від 

неї вигравала тільки верхівка суспільства, яка безпосередньо користувалася 

пільгами відкупів і підтримкою вищих царських урядовців. 

Юридично оформившись в окрему соціальну групу в кінці XVIII ст., 

купецтво перебрало на себе значні функції в розвитку народного 

господарства, посіло одне з провідних місць в ієрархічній структурі 

тогочасного суспільства, надавши йому більш передових буржуазних ознак. 

Впродовж XVII–XVIII ст. відбулося переформування міщанського 

стану в Україні. Коли на території західних регіонів ці зміни були менш 

помітними, то в Гетьманщині сталися значні зрушення в соціальній структурі 

городян, їхньому світогляді, системі цінностей і політичних орієнтаціях. Це 

обумовлювалося встановленням влади козацької верхівки, а потім – 

поширенням загальноімперських законів. Дещо «нетрадиційно» відбувалося 

оформлення міщанства на Слобожанщині, де більшу частину певною мірою 

«механічно», за наказом «згори», поповнювали за рахунок козаків 

(«військових обивателів»). У південних районах країни, які почали активно 

освоювати лише в другій половині XVIII ст., цей процес мав своєрідне 

«забарвлення», бо набув вигляду «суміші» давніх традицій і нових явищ, 

пов'язаних з перебуванням тут представників різних етнічних культур. 

Проте, безперечно, кожний міщанин обстоював, за виразом Г. Сковороди, 

«всякому городу нрав и права», при цьому, правда, здебільшого вболівав за 

власні інтереси. 
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