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Зроблено спробу показати спектр наявних архівних документів, опублі-
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неодмінною запорукою об’єктивного дослідження будь-якої істо-
ричної проблеми та здійснення відповідних висновків є детальне ви-
вчення її джерельної бази. наукове узагальнення та переосмислення 
практичного досвіду роботи адміністративних посад у період гетьма-
нату П. скоропадського дозволить уникнути помилок та прорахунків 
у подальшому державотворенні, організації та функціонування адміні-
стративних органів влади україни на сучасному етапі. 

дослідженням із вказаної проблематики присвячені окремі праці 
р. Пирога1, а. малика2, г. рудого3 та ін. тому мета нашого досліджен-
ня полягає у безпосередньому огляді джерельної бази з висвітлення ді-
яльності місцевих адміністрацій на Правобережжі у період гетьманату 
П. скоропадського.

насамперед нас цікавить процес становлення та діяльність ви-
датних постатей дореволюційного імперського істеблішменту: д. ан-
дро, с. кисельова, і. Чарторижського, П. андріанова, В. Федоренка, 
о. Ханукова. а також повітових старост: м. григор`єва, м. кузнєцова, 
і. машира, і. солтика, і. недашківського, П. корольова, с. оніщенка, 
В. дубиненка, В. Бялоцького, д. носенка, м. яблонського, і. Волоши-
нова, Є. Бразуль-Брешковського, П. рененкампфа, В. столярова, с. Бо-
диська, с. Васильєва, о. липкина, соловйова, кириченка, В. леонтіїва, 
і. Бордюжевича, і.сінокосіва, Є.крижанівського, о.сугаренка, В. Пу-
щина, д. Прибильського, і. арндта, м. Шабельського, м. Шмідта, 
о. нікітіна, Ф. Шлеммера, л. Бродського, о. лалевича, к. курзеньківа, 
Й. максимовича, р. ржевського.

* Галатир Віталій Вікторович – науковий співробітник державного ар-
хіву Хмельницької області.
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Загалом джерельну базу з даної проблематики складають: а) ар-
хівні документи; б) опубліковані документи і матеріали; в) документи 
особового походження (мемуари, спогади, щоденники, автобіографії, 
епістолярії), періодична преса.

оскільки група опублікованих джерел підпорядкована певним за-
вданням та науковим інтересам авторів, повне дослідження поставле-
ної проблеми не можливе без залучення архівних матеріалів. 

у фондах центральних та обласних державних архівів україни ши-
роко представлені документальні свідчення діяльності місцевих адмі-
ністрацій на Правобережжі в 1918 році. найбільший інтерес у цьому 
сенсі становлять фонди губернських та повітових старост. у справах 
фондів “Подільський губернський староста” (ф. 1793), “Волинський 
губернський староста” (ф. 3616), “київський губернський староста” 
(ф. 3598), “Проскурівський повітовий староста” (ф. 3625), “ново-
град-Волинський повітовий староста” (ф. 1512), “дубнівський повіто-
вий староста” (ф. 1852), “гайсинський повітовий староста” (ф. 2026) 
Центрального державного архіву вищих органів влади та управління 
украї ни (ЦдаВо україни) містяться документи про призначення гу-
бернських старост та їх помічників, призначення повітових старост, 
списки повітових старост на Правобережжі, листування з начальника-
ми державної варти і повітовими старостами про проведення обшуків 
і арештів осіб, підозрюваних в агітації проти гетьманської влади, цир-
куляри і розпорядження гетьманського департаменту державної варти 
та повітових старост про боротьбу з більшовиками4.

у справі фонду “Подільський губернський староста” (ф. р-1543) 
державного архіву Вінницької області зберігаються документи про 
арешти селян за участь в розгромі поміщицьких маєтків і за агітацію 
проти державного ладу, розпорядження старост з цього приводу5.

справи фонду “Волинський губернський староста” (ф. р-1644) 
державного архіву житомирської області містять документи про по-
відомлення Волинського губернського старости до мВс, листування 
з ковельським, Володимир-Волинським та іншими повітовими старо-
стами про їхню роботу6.

у справах фондів “канцелярія київського губернського старости 
української держави” (ф. р-2797), “управління київського повітового 
старости” (ф. р-2794) державного архіву київської області відклалася 
документація про запит губернського старости до міністерства вну-
трішніх справ щодо окремих адміністративних справ, листування з мі-
ністерством про виконанню його розпоряджень, постанови ки ївського 
повітового старости; заяви та листування з громадянами про призна-
чення їх на посади в канцелярію повітового старости, список персо-
нального складу управління київського повітового старости7.

справи фонду “Подільський губернський староста” (ф. р-270) 
держ авного архіву Хмельницької області містять донесення повітово-
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го старости про з’їзди релігійних служителів з метою залучення їх на 
бік української держави, листування з повітовими старостами щодо 
громадян, які обвинувачувалися в агітації проти гетьманської влади, 
листування з повітовими старостами щодо виявлення військової орга-
нізації “добровільних дружин”8.

Загалом у справах названих фондів відклалися накази про призна-
чення й звільнення старост та службовців їх управлінь, асигнування 
державних коштів, звіти, доповіді, повідомлення, оголошення, розпо-
рядження старост про становище і організацію роботи у повітах і гу-
берніях, особові справи старост та їх заступників, документи про гра-
бунки поміщицьких угідь, ротацію верхівки місцевого керівництва. В 
них нараховуються сотні постанов, розпоряджень, наказів, циркулярів, 
інструкцій центральних відомств щодо діяльності своїх представників 
у губерніях. Часто окремі матеріали дублюються в різних справах фон-
дів обласних архівів у вигляді копій розпоряджень, надісланих керівни-
ками губерній до повітів.

Хоча у справах фондів “комісії з історії громадянської війни при 
Цк кП(б)у” (ф. 5), “комісії з історії комуністичної партії і жовтневої 
революції на україні при Цк кП(б)у” (ф. 17) Центрального державно-
го архіву громадських об’єднань україни (Цдаго україни) немає суто 
тематичних документів, проте тут подано опис суспільно-політичної 
ситуації губернськими та деякими повітовими старостами київської 
губернії і плани заходів, необхідних для її покращення9.

у справі фонду “Прокурор одесской судовой палаты” (ф. 419) Цент-
рального державного історичного архіву україни, м. київ (Цдіак украї-
ни) містяться документи з інформацією про попередження австрійським 
військовим командуванням в Подільській губернії українських діячів 
унр щодо неприпустимості будь-яких антиурядових виступів та пере-
шкоджанні становленню на місцях адміністративної влади П. скоропад-
ського10.

у справах фонду “київський столичний отаман української держа-
ви” (ф. 2619) ЦдаВо україни знаходяться документи про становлення 
та функції окремої адміністративної посади – столичного отамана11. 

справи фонду “рада міністрів української держави” (ф. 1064) 
ЦдаВо україни містять документи про порядок створення комісій 
під головуванням во лосного старшини для визначення відшкодувань 
землевласникам та розмірів штрафів, про завдання, поставлене урядом 
перед місцевими адміністраціями щодо розширення посівних площ, за-
конопроекти мВс з питань адміністративної влади12.

у справах фонду “міністерство внутрішніх справ української дер-
жави” (ф. 1216) ЦдаВо україни відклалися документи щодо змісту 
діяльності старост з відновлення порядку та спокою в країні, організа-
ційної і законотворчої роботи, звіти губернських старост про ситуацію 
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в губерніях, листування департаментів мВс з губернськими старо-
стами та столичним отаманом у різних місцевих справах, надання гу-
бернським старостам права розпуску волосних земських зборів і управ. 
невелика кількість справ фонду містить документи про персональний 
склад і діяльність управлінь старост, організацію старостами інформа-
ційного відділу тощо13.

Відносини, непорозуміння і сутички з місцевою австро-угорською 
військовою владою, скарги та заяви про арешти, обшуки, побиття та 
образи з боку австро-угорських військ, документи про координацію 
роботи адміністративної влади з австро-угорським командуванням 
щодо забезпечення громадського порядку відображені в справах фон-
ду “Представник голови ради міністрів східної армії уд при австро-
угорському вищому командуванні” (ф. 2311) ЦдаВо україни14.

наступну групу джерел складають опубліковані документи та ма-
теріали: закони та постанови щодо запровадження інституту старост 
і міського отамана, обсягу їх повноважень, штатів управлінь, адміні-
стративно-територіального упорядкування української держави, на-
казів про призначення та звільнення старост і їх помічників, збірники 
постанов і розпоряджень, які видавали окремі українські міністерства 
та інші відомства. оприлюднення цих документів відбувалося шляхом 
їх публікації в українських офіційних виданнях, у періодичній пресі, а 
також у збірниках законів та розпорядженнях уряду. деякі з них опу-
бліковані й зберігаються у фондах бібліотек: “Законодательные акты 
1918 года. Законы украинской державы (Законы, постановления, ин-
струкции, циркуляры)”, “Вісник міністерства земельних справ”, “Вісти 
краєвої преси” та ін. Вони містять циркулярні листи міністерств під-
леглим установам, розпорядження міністрів, відомості статистичного 
характеру тощо.

у радянську добу вийшла низка збірників документів, які здебіль-
шого стосувалися повстанського руху проти австро-німецьких військ15. 
у них є інформація про діяльність представника українського уряду 
при австро-угорському командуванні та доповіді повітових і губерн-
ських старост про ситуацію на місцях. наприкінці 50-х – початку 60-х 
вийшли збірники архівних документів і матеріалів, що стосуються Во-
лині, Поділля, київщини в 1917–1920 роки16. В них – розпорядження 
губернських старост, події партизансько-повстанської війни, протисто-
яння селян і польських легіонів, контрибуції, накладені владою на на-
селення. Загалом публікації цього періоду здійснювалися згідно з іде-
ологічними настановами, проте подальша дослідницька робота з того 
часу, на жаль, не була активізована.

науковцями української діаспори був зроблений певний внесок у 
публікацію документів гетьманської доби17. Проливають світло на про-
цес становлення адміністративної влади деякі документи Всеукраїн-
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ської спілки земств, видані у 1956 р. збіркою матеріалів про громад-
сько-політичну діяльність с. Петлюри18.

у період незалежності головну увагу вітчизняні науковці приділя-
ють публікуванню матеріалів урядових структур унр. Потрібно від-
значити збірник документів і матеріалів к. Завальнюка та т. стецю-
ка19. книга містить документи із фондів державного архіву Вінницької 
області, в яких аналізується соціально-політичне та економічне стано-
вище східного Поділля від березня 1917 р. до грудня 1918 р. (доба 
Центральної ради та гетьманату П. скоропадського). Проте дотепер 
не видано жодного збірника з нормативною та діловодною докумен-
тацією конкретно з проблеми місцевих органів державної влади доби 
української держави П. скоропадського. Більшість документів геть-
манату, які увійшли до тематичних збірок, виданих у сучасний період, 
раніше вже публікувалась радянськими науковцями або дослідниками 
діаспори20.

Важливими у джерельній базі є матеріали особового походження. 
спогади та щоденники державних та громадських діячів гетьманату 
містять здебільшого інформацію про діяльність столичної влади. ме-
муари надають змогу глибше з’ясувати зміст урядової політики щодо 
розбудови місцевого апарату та комплексно реконструювати суспіль-
но-політичні та соціально-економічні умови її реалізації.

серед них чи не найціннішим джерелом інформації про період 
української держави є “спогади” П. скоропадського21. написані в 
пер шій половині 1919 р. центральною постаттю тогочасного державот-
ворчого процесу вони містять мало матеріалів стосовно процесу ста-
новлення місцевих органів влади та самоврядування. Здебільшого вони 
допомагають зрозуміти мотивацію вчинків і дійсних намірів влади, 
сприяють вивченню різних аспектів політичного процесу в українській 
державі, його впливу на характер і зміст державотворення.

“мої спомини про недавнє минуле” д. дорошенко готував, спи-
раючись не лише на власні спогади, але й на документальний мате-
ріал, який склав підґрунтя його фундаментальної “історії україни. 
1917–1923 рр.”. спомини відображають діяльність центральних орга-
нів української влади, працю провінційних адміністрацій, у них пода-
но портрети тогочасних державних діячів. Велику увагу д. дорошенко 
приділяє викладу своїх спостережень стосовно внутрішньої політики 
гетьманського уряду та ситуації, що склалася в деяких регіонах укра-
їни, зокрема й на Правобережжі, у квітні-грудні 1918 року. основною 
проблемою місцевого розвитку автор визначає непорозуміння старост, 
більшість з яких були землевласниками, з українськими громадсько – 
політичними угрупованнями лівого напряму, які складали основу на-
ціонального руху22.

о. Войнаренко в спогадах пише, що в період гетьманату на місцях 
панувало безладдя, стосунки центру з периферією були практично від-
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сутніми, адміністративного апарату на місцях ніби й не було23. на нашу 
думку, автор об’єктивно зобразив картину важкого періоду суспільно-
політичних перемін, які мали місце упродовж усього періоду існування 
української держави, а саме: матеріальне забезпечення адміністратив-
ного апарату, кадрова проблема, зловживання влади старостами (зокре-
ма, щодо самоврядувань).

к. левицький у провину урядові П скоропадського ставить прихід 
до влади російської адміністрації та розпуск демократичних самовря-
дувань24. 

корисну інформацію містять спогади українських громадсько-по-
літичних діячів, які обіймали відповідальні посади у центральних ор-
ганах виконавчої влади. Заступник державного секретаря української 
держави м. могилянський вважав, що намагання мВс залучити до 
праці місцевих українських діячів зазнали повного провалу. і тому 
нова влада “з фатальною неминучістю вербувала людей досвіду ста-
рого часу”25. Політичний супротивник гетьманського режиму м. гала-
ган (обіймав відповідальні посади у міністерстві охорони здоров’я) в 
спогадах відзначає, що у період гетьманату фактично відбувалось від-
новлення адміністративного апарату царської доби, національні ознаки 
якого носили лише бутафорський характер26.

незважаючи на те, що спогади очевидців залишаються особистими 
враженнями авторів, вони, насичені цікавими роздумами, аналітични-
ми розвідками, є джерелом досліджуваної проблеми.

Ще однією важливою групою джерел досліджуваної проблеми є 
періодичні видання 1918 р. Преса характеризується оперативністю по-
дання інформації про події, безпосередністю їх відображення, що під-
вищує її джерельну цінність. Практика публікації на сторінках газет 
і журналів офіційних матеріалів – постанов органів державної влади, 
документів політичних партій та громадських організацій – перетворює 
пресу на своєрідну скарбницю джерел даної епохи. Проте фактична ін-
формація, яка подавалася у статтях, здебільшого добиралася автором 
для підтвердження своєї думки. тому використання фактичного мате-
ріалу статей вимагає особливої обережності, додаткової перевірки, ура-
хування тих мотивів, з яких написана стаття в газеті. 

Загалом серед преси Правобережної україни можна виділити де-
кілька груп часописів, що розрізняються за спрямуванням вміщених у 
них матеріалів. Першу групу становлять офіційні видання, в яких пе-
реважно публікувались закони, розпорядження, циркуляри та інші до-
кументи. до таких належить “державний Вістник” – урядове видання 
української держави. у ньому містились тексти всіх затверджених 
П. скоропадським законів, постанов ради міністрів, наказів по мініс-
терствах. тому він був обов’язковим для передплати в усіх державних 
і громадських установах країни. Безпосереднє відношення до проблеми 
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діяльності місцевих адміністрацій в Правобережній україні мають роз-
міщені в ньому пакети законів і постанов про запровадження інституту 
старост і міських отаманів, обсягу їх повноважень, їх оклади, накази 
про призначення і звільнення старост та їх помічників, штати управлінь, 
адміністративно-територіального упорядкування української держави. 

Цінними за змістом інформації є друковані органи адміністратив-
ної влади: “київські губерніальні вісти”, “Подільські губерніальні відо-
мости”, “Вісник Волинського губерніального старости”.

Вони подавали місцевий фактичний матеріал щодо процесу фор-
мування влади в губерніях та участь у ньому старост. тут вміщува-
лися прийняті законодавчі акти української держави, оголошення та 
звернення старост до місцевого населення, розпорядження і постанови 
про порядок роботи управлінь, накази про звільнення та призначення 
урядовців. 

Важливу інформацію з досліджуваної проблеми можна знайти в 
різноманітних громадських виданнях, у друкованих органах земських 
установ та політичних партій, губернських, повітових та місцевих ви-
даннях Правобережної україни. сюди належать: “голос києва”, “ки-
евская мысль”, “Відродження”, “нова рада”, “Волинська газета”, “Во-
линська народна газета”, “Волынь”, “Понедельник”, “громадянин”, 
“слово Подоліи”, “жизнь Подоліи”, “Поділля”, “село”, “Подольская 
мысль”, “Подольский край”, “союз”, “уманское слово” та ін. Вони 
подавали огляд подій в україні, жваво реагували на останні новини у 
житті держави. особливий інтерес становлять коментарі авторів статей 
у виданнях, які допомагають зрозуміти ставлення до нової влади. у 
рубриках про місцеві події висвітлювалось щоденне життя населення 
Правобережної україни, кримінальна ситуація, взаємовідносини орга-
нів самоврядування із місцевою владою, цікава хроніка місцевого жит-
тя, участь у ньому старост. Зокрема, із публікацій дізнаємося про зміни 
персонального складу органів влади. 

інформацію про сутички з владними військами, залізничний страйк, 
заходи влади щодо їх припинення, кількість безробітних в українській 
державі 1918 року опублікувала на своїх сторінках преса діаспори – га-
зета “свобода”, яка видавалася “українським національним союзом” 
у сШа27.

Загалом, періодична преса 1918 р. дозволяє простежити становлен-
ня та основні напрями діяльності місцевих органів державної влади в 
Правобережній україні. незважаючи на складні умови праці, більшість 
авторів намагалися донести до читачів об’єктивну інформацію, тому 
преса є одним із основних комплексних джерел досліджуваної про-
блеми. однак, аналізуючи періодичну пресу як джерело, слід мати на 
увазі, що на зміст газет, рівень повноти й об’єктивності поданої в них 
інформації впливали не лише кваліфікація авторів та редакційних пра-
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цівників, а й умови, в яких видавалися друковані органи. усі ці та інші 
подібні обставини переважно впливали не лише на саме існування, ви-
хід чи закриття газет, а й на зміст інформації, що містилася в них.

отже, огляд джерел проблеми діяльності місцевих адміністрацій в 
Правобережній україні у період гетьманату П. скоропадського дозво-
ляє зробити наступні висновки:

1. у справах фондів центральних та обласних державних архівів 
знаходиться достатньо документів, у яких міститься інформація про 
події 1918 р., діяльність губернських і повітових старост, столичного 
отамана. Виявлена в них інформація дозволяє розкрити зміст досліджу-
ваної проблематики. дана група джерел є основною при дослідженні, 
та дозволяє об’єктивно побачити процес державотворення на місцях у 
вказаний період.

2. опубліковані документи спрощують досліднику доступ до кон-
кретно сформованих тематичних матеріалів. Проте із 50-х – 60-х рр. 
мало що зроблено для видання збірників документів з цієї тематики.

3. документи особового походження наповнені цікавими роздума-
ми очевидців, аналітичними розвідками. для них характерна протилеж-
ність думок у висвітленні досліджуваної проблематики, що спонукає 
до застосування власного аналізу.

4. Періодична преса характеризується оперативністю подання ін-
формації про події та безпосередністю їх відображення (через що 
неодноразово окремі видання підлягали санкціям), що підвищує її 
джерельну цінність. Вона поділяється на офіційні видання, друковані 
органи адміністративної влади та різноманітні громадські видання, ви-
дання друкованих органів земських установ та політичних партій Пра-
вобережної україни.

5. Загалом джерельна база є прямим віддзеркаленням діяльнос-
ті місцевих адміністрацій у 1918 р. на Правобережжі, наявний спектр 
опублікованих та неопублікованих джерел дозволяє зробити висновок 
про її репрезентативність. 
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сделана попытка показать спектр имеющихся архивных документов, 
опубликованных документов и материалов, документов личного происхо-
жде ния (мемуары, воспоминания, дневники, автобиографии, эпистолярные 
доку менты), периодическую прессу по проблеме становления местных 
адми нистраций в Правобережной украине в период есть гетманом П. ско-
ропадского. 

Ключевые слова: источники; Правобережная украина; гетманат; местная 
администрация; староста; архивные фонды; мемуары; периодическая пресса.

The author tries to show the range of existing archival documents, published 
documents, the documents of personal origin (the memoirs, diaries, autobiographies, 
epistolary) and periodicals on the question of establishment of local governments in 
the right bank Ukraine during the P.Skoropads'kyi Hetmanate

Keywords: the sources; the right bank Ukraine; the Hetmanate; the local go-
vernment; the headman; the archival fonds; the memoirs; the periodicals.


