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Тема 2.3. Суспільно-політичний лад і право України у складі    Російської імперії  
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1. Буржуазно-демократичні реформи та контрреформи другої половини 

   ХІХ ст. Правове становище українських земель в складі Російської  

   імперії. 

2. Суспільний лад. Селянська реформа 1861 р. і особливості її  

    запровадження в окремих регіонах України.  

3. Політичний лад. Система державного управління Україною. 

4. Земська, судова, міська, військова реформи. 

5. Суспільний та політичний лад українських земель у складі   Австро- 

   Угорської імперії.  Судова реформа.  
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        1. Як і в усій Російській імперії, в Україні у другій половині ХІХ ст. почався активний 

розвиток буржуазної соціально-економічної формації, що йшла на зміну феодальній. 

Феодально-кріпосницькі відносини, що панували протягом багатьох віків, вступали в 

дедалі гостріший конфлікт зі зростаючими продуктивними силами. В країні назрівала 

революційна ситуація, царський уряд змушений був вдатися до реформування існуючих 

порядків. Серед ужитих заходів найважливішим стало скасування кріпосного права. Крім 

селянської реформи протягом 60-70 рр. було здійснено цілий ряд реформ: судова, 

військова, земська, міська,  фінансова та інші. Однак, протягом 80-х на початку 90-х р. 

ХІХ ст. було здійснено широкомасштабні заходи щодо перегляду реформ 60-70 рр. В 

історії вони дістали назву «контрреформи». 

 Політико-правове становище українських земель в складі Російської імперії у 

другій половині ХІХ ст. характеризувалось посиленням національного гніту. У 1863 р. був 

виданий Валуєвський циркуляр - розпорядження царського уряду про заборону 

друкування будь-якої літератури українською мовою. 

  Ще реакційнішим був Емський акт 1876 р., спрямований на придушення 

української культури. Відповідно  до Емського акту заборонялося ввозити до Росії з-за 

кордону українські книжки, видавати твори українською мовою та українські переклади з 

російської й іноземних мов, не дозволялися театральні вистави українською мовою. 
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 Валуєвський циркуляр і Емський акт стали проявом шовіністичної політики 

царизму. 

 

 2. Панівну верхівку українського суспільства складало дворянство, в яке впродовж 

другої половини ХУІІІ- першої половини ХІХ ст. оформилась козацька старшина й 

шляхта. Дворянство зберігало пануюче становище і в економічній сфері і в  

політичній організації  суспільства. 

       Однак спроба відродити дворянство на пережитках минулого була приреченою.

 Буржуазія являла новий соціальний клас і розвивалася за притаманними всій 

країні закономірностями. Поштовхом для капіталізації суспільства стали реформи             

1860-70 рр., внаслідок яких виник ринок дешевої робочої сили, відбулося кількісне 

зростання буржуазії й зміцнення її економічного становища. 

     Буржуазія поновлювалася з представників різних соціальних станів: дворян, міщан, 

заможних селян, які ставали підприємцями. Найінтенсивніше цей процес відбувався 

серед купецтва, на основі якого розвивався торговий капітал. Завдяки промисловому 

перевороту, що завершився в кінці ХІХ ст. відбулася диференціація буржуазного класу. 

Виникла промислово-торговельна й банківська буржуазія. Крім промислово-

банківської буржуазії, існували ще два прошарки буржуазного класу: середня та дрібна 

буржуазія, до якої наприкінці ХІХ ст. належало близько 1,5 млн. осіб  

     Розширенню прав буржуазії сприяли земська, міська й судова  реформи.

 Духовенство, як і раніше належало до привілейованих верств населення, воно 

звільнялося від абсолютних податків в повинностей, тілесних покарань тощо. Водночас 

йому заборонялось займатися торгівлею, промислами, володіти землями й кріпаками.  

        В 1839 р. проголошено «акт злуки» церкви уніатської з православною. 

Українська православна церква ввійшла до Всеросійської православної церкви . 

 Міське населення за чинним на українських землях російським законодавством 

поділялося на категорії: 1) почесних громадян; 2) гільдійське купецтво; 3) міщан;                     

4) ремісників або цехових; 5) робочих людей. Окрім цих категорій серед міського 

населення були й дворяни, в містах їх було значно більше, ніж загалом у країні. Вони 

становили привілейовану верству населення. 

 Ремісники, що проживали в містах і працювали у невеличких майстернях, 

об’єднувалися  в цехи. 

 У пореформений період відбувався процес кількісного зростання робітничого 

класу, який поповнювали зубожілі селяни.. До кінця ХІХ ст. робітники знаходилися 

фактично у безправному становищі. Вони вважалися податним станом, мусили нести 

військову повинність. 

 Селяни у першій половині ХІХ ст. за соціальним станом, поділялись на кріпосних 

і державних. 

     Посилення антикріпосницького руху призвело до краху феодально-кріпосницької 

системи. 

  19 лютого 1861 р. цар підписав Маніфест про скасування кріпацтва, а також 

«Загальне положення про селян, які звільнились від кріпосної залежності» та інші 

акти про селянську реформу (всього 17 документів). Цими законами передбачалось 

особисте звільнення селян, надання їм земельних ділянок та можливість викупу останніх, 

визначалися селянські повинності та організація селянського управління. 

       З 1861 р. виникли селянські общини, що підпорядковувалися урядовим органам. 

Община проголошувалася власником землі, оскільки вона (а не кожний окремий селянин) 

викуповувала землю, яку періодично розподіляли між селянськими дворами. Всі члени 

общини щодо податків були пов’язані круговою порукою. 

 Таким чином і після скасування кріпосного права селяни роками залишалися 

економічно залежними від поміщиків. До викупу свого наділу селянин не мав змоги 

скористатися більшою частиною особистих прав, наданих реформою. 



 Отже, селянська реформа, хоча за своїм соціально-економічним змістом була 

буржуазною, здійснювалася з урахуванням інтересів дворян. 

 

 3. Російська імперія, до складу якої входило 85% сучасних українських   з кінця 

ХУІІІ до початку ХХ ст. була абсолютною феодальною монархією, з унітарною 

системою устрою. 

  Населення України підпорядковувалось центральним (у Петербурзі) та місцевим органом 

влади. До центральних органів влади належали: імператор-монарх, що мав необмежену 

владу; Рада міністрів – очолювала центральне галузеве управління; Державна рада – 

дорадчий орган з найвищих чинів без чіткого визначення повноважень; канцелярія, що 

складалася з ІІІ відділів: І контроль за міністерствами, ІІ упорядкування законодавства. ІІІ 

політична поліція з виконавчим органом – корпусом жандармів.  

    Існували інші відомості – департамент поліції, Сенат (найвищий суд) Синод 

(найвище управління церквою) збройні сили.  

 На чолі місцевої адміністрації стояв губернатор, який призначався царем із 

середовища вищих військових чинів або відомих дворян. 

 У підпорядкуванні губернського апарату перебували повітові правління, так звані 

земські суди на чолі з капітанами – справниками. Справник обирався дворянами повіту 

терміном на три роки, а з 1862 р. – вже за призначенням губернатора. Разом з помічником 

та членами  - засідателями справник здійснював загальне управління повітом. 

 Повіти ділилися на волості, а ті в свою чергу, складалися із сіл. У волостях і селах 

існували органи місцевого самоврядування: волосний сход, волосне правління, 

волосний суд, створений після реформи 1864 р. для розгляду дрібних кримінальних та 

цивільних справ селян. Волосному старшині, якого обирали на волосному сході були 

підпорядковані сільські старости, він фактично виконував і поліцейські функції.   

         У селах вищим органом була сходка (збори) дорослих членів громадян, що обирала 

старосту села. 

 Таким чином, структуру адміністративного апарату складали: губернська, 

повітова, волосна та сільська адміністрація. Три губернії – Київська, Подільська та 

Волинська – мали ще своєрідну надбудову у вигляді генерал – губернаторства. 

 

 4. 1 січня 1864 р. імператор Олександр ІІ затвердив «Положення про губернські 

та повітові земські установи» з метою удосконалити механізм керівництва місцевим 

жителям. 

 У відповідності з цим «Положенням» в губерніях та повітах створювалися 

виборні (на три роки) самоврядні установи – земські зібрання (розпорядчі органи) та 

земські управи (виконавчі органи). Провідне місце у них посідали поміщики-дворяни. 

Функції земств обмежувалися, вони не мали політичної влади. 

 До їх компетенції належало: влаштування, утримання і будівництво місцевих 

шляхів; здійснення заходів щодо піднесення хліборобства,  торгівлі, місцевої 

промисловості; опіка медицини, освіти, ветеринарної справи; налагодження місцевого 

зв’язку та протипожежного захисту, визначення грошових і натуральних повинностей для 

земських потреб. 

 Судова реформа, проведена на підставі затверджених Олександром ІІ                             

20 листопада 1864 р. Судових статутів,  була однією з найпослідовніших реформ 

другої половини ХІХ ст. Колишній становий, залежний від адміністрації суд замінювався 

судом, який базувався на демократичних принципах (змагальності, гласності, рівності усіх 

перед законом, права звинуваченого на захист та ін.). Запроваджувалась система 

позастанових судових установ двох типів – мирові й загальні суди. 

 Мировий суд став найчисельнішою судовою установою. Він розглядав дрібні 

кримінальні й цивільні справи. Його першою інстанцією був одноосібний суд 



дільничного мирового судді або суд почесного мирового судді. Апеляційною 

інстанцією був з’їзд мирових суддів. 

 Система загальних судових органів складалася з окружних судів та судових 

палат. 

 Окружні суди у першій інстанції розглядали основну масу цивільних і 

кримінальних справ 
 У розгляді справ, де підсудним загрожували покарання, пов’язані з 

позбавленням чи обмеженням громадянських прав, обов’язковою була участь 

присяжних засідателів. 

 Судові палати, яких в Україні було три (Київська, Харківська, Одеська) 

складалися з департаментів цивільних і кримінальних справ. Кожна судова палата 

керувала діяльністю 8-10 окружних судів. Вони розглядали апеляції та рішення окружних 

судів, а також діяли, як суди першої інстанції у справах про державні та посадові злочини. 

 Найвищим апеляційним та касаційним судовим органом був Сенат. 

 За судовими статутами 1864 р. запроваджувалась адвокатура.  

 Відбулася реорганізація прокуратури, функції якої полягали у підтриманні 

державного обвинувачення в суді, нагляд за діяльністю судових слідчих, поліції, за 

місцями ув’язнення .  

         У 1870 р. в містах царської Росії проведено міську реформу, відповідно до 

підписаного царем Миколою ІІ Міського Положення. 

  В містах створювалися виборні на чотири роки міські думи як розпорядчі та 

міські управи як виконавчі органи. Органи міського самоврядування розв’язували дрібні 

господарські питання (освітлення вулиць, ремонт тротуарів тощо) і цілком підлягали 

губернаторові. 

 У 1862 р. розпочато військову реформу, яка передбачала переозброєння армії, 

вдосконалення її постачання, управління. Військову реформу було завершено в 1874 р. 

запровадженням загальної військової повинності для чоловіків віком з 21 року. Термін 

військової служби зменшено з 25 до 6 років. 

 

 На рубежі ХІХ-ХХ ст. політичний устрій Росії залишався самодержавним. Цар 

залишався необмеженим монархом. 

         17 жовтня 1905 р. під впливом революційних подій цар підписав Маніфест про 

дарування «громадянських свобод» і про скликання зборів представників – Державної 

думи – із законодавчими функціями. 

  

        Маніфест -  про зміни установи Державної Ради і про перегляд установи 
Державної думи від 20 лютого 1906 р. наділяв і Державну раду законодавчими правами. 

Жодне рішення Думи не могло стати дійсним без згоди Державної ради.  

         Отже, в Росії сформувався двопалатний законодавчий орган, в якому Державна 

рада була верхньою, а Державна дума – нижньою палатою Але верховенство царської 

влади залишилося непохитним. Коли обидві палати приймали закон, то він мав бути 

затверджений царем. 

        23 квітня 1906 р. цар Микола ІІ затвердив нову редакцію Основних державних 

законів. Це була монархічна конституція. Вона закріпила принцип поділу влад, але 

виконавча влада цілком повністю знаходилась в руках імператора.  

  

   5. У ХІХ ст. Галичина, Буковина і Закарпаття, що перебували у складі 

Австрійської імперії, являли собою один із найубогіших у Європі країв, відсталий 

аграрний додаток до австрійських промислових районів.  

 Панівну верхівку становили магнати, шляхта, вище духовенство. У другій 

половині століття вищі щабелі в суспільстві посідають також представники австрійсько-



німецького торгово-промислового капіталу, які видобували і вивозили звідси багатства 

краю. 

 Австрійські, польські (у Галичині), румунські (на Буковині), угорські (у Закарпатті) 

поміщики були у найпривілейованішому становищі. Вони і церква володіли майже 

половиною всіх земельних угідь.  

 Селянство, що становило близько 90% західноукраїнського населення перебувало 

після 1848 р. в напівкріпосній і економічній залежності.. 

 Після скасування кріпацтва до селян перейшло менше половини земель краю. Вони 

підлягали прямому і непрямому оподаткуванню, утримували школи, шляхи. 

 Унаслідок поглиблення капіталістичних відносин на селі поширюється 

система вільного найму, з’являються сільськогосподарські робітники. 

  

      На західноукраїнських землях панувала австрійська система влади й управління. 

Абсолютна влада належала імператору (цісарю). 

     В післяреволюційний період замість губернського правління на Галичині 

встановлювалось одноосібне правління намісника, а на Буковині – правління 

президента  краю. 

 В 1861 р. імператор створив у Галичині й Буковині підпорядковані центральній 

владі крайові сейми, які здійснювали нагляд за управлінням у сфері місцевого 

самоврядування.  
 Виконавчим органом сейму був крайовий комітет, який складався з 8 членів (на 

Буковині – з 4 членів), що вибиралися з числа депутатів сейму. 

  На чолі комітету перебував маршалок (він же голова галицького сейму) якого 

призначав імператор. Буковинський сейм очолював румунські магнати. 

 Сейми здійснювали нагляд за повітовими, міськими і сільськими органами. 

 Відповідно до галичанського крайового закону про громади (1866 р.) 

затверджувалися повітові громади (гміни) в яких створювались керівні органи – повітові 

ради -  самоврядні органи в повітах. Повітова рада обиралась на 5 років, виконавчі органи 

повітових рад – повітові комітети на чолі з повітовими старостами,  яких затверджував 

імператор. 

 У містах і селах обиралися ради, які формували міські й сільські управи (у 

великих містах магістрати) на чолі з бурмистрами в містах і війтами в селах.  

 У першій половині ХІХ ст. суди на західноукраїнських землях поділялися на 

шляхетські (земські та гродські)  духовні, міські, домініальні і комітатські. 

 Відповідно до австрійського Положення (1849 р.) суди були відокремлені від 

адміністрації, замість колишніх станових судів створено загальні судові установи для 

всіх станів. Судді призначались імператором довічно. 


