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У статті аналізується меморандум, укладений Генеральною вій-
ськовою канцелярією у 1755 р. у відповідь на ліквідацію митних зборів — 
індукти та евекти та вимогу Іноземної Колегії надсилати щомісячні 
звіти про прибутки та витрати, що суперечило договірним статтям  
Б. Хмельницького, обмежувало права гетьмана та сприяло остаточній 
ліквідації Гетьманату. Висловлюється гіпотеза, що основні положення 
цього документа містяться у «Прошении козацкой старшини» імпе-
ратриці Катерині ІІ (1763 р.). 
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The memorandum concluded by the General Military Office in 1755 in 

response to the elimination of customs duties — the Inducts and Evects and 
the requirements of the Foreign College to send monthly reports on profits 
and expenditures, which contradicted the articles of B. Khmelnytsky, limited 
the rights of the hetman and contributed to the final liquidation of the 
Hetmanate. It is hypothesized that the main provisions of this document are 
contained in the «Statement of the Cossack Elderly» by Empress Catherine II 
(1763). 
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ctance, evect. 
 

оговірні статті Б. Хмельницького (так звані «Березневі статті») визна- 
            чали основи політично-адміністративного устрою, соціально-еконо- 
            мічного укладу, станової структури, системи судочинства Української 
козацької держави під протекторатом московського царя. На цю державну 
автономну інституцію (Гетьманщину) в межах Російської імперії протягом 
всього часу йшов наступ з боку царського уряду, що врешті призвело до 
остаточної ліквідації гетьманської форми правління у 1764 р. За більш як 
столітню історію існування Гетьманату царський уряд вносив у договірні 
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статті з наступними після Б. Хмельницького гетьманами нові положення, 
інакше трактував ті пункти, які були укладені на початку, що обмежувало 
автономію, та періодично ліквідовував гетьманство. Але як у політичній 
культурі, так і в історичній свідомості української козацької еліти статті 
Б. Хмельницького вважалися основним аргументом у захисті гетьманської 
форми правління, збереженні давніх прав і привілеїв. Підтвердження цьому 
знаходимо у намірах козацької старшини протистояти наступу царської 
влади в часи правління К. Розумовського.  

В царській грамоті щодо обрання на булаву К. Розумовського зазначено, 
що імператриця дозволила «вибрать в Малой Россіи гетмана из природных 
малороссіянъ вирних и знатнихъ особ, которого содержат обѣщает во все-
височайшей своей милости, при всѣх прежних малоросійскихъ правах и 
волностях, з какими гетмань Богданъ Хмельницкий со всею Малоросіею 
пришел под Всероссийскую державу и на какомъ от императора Петра 
Великого самодержца всероссийскаго гетман Иван Скоропадский учрежденъ 
былъ»1. Тобто, цією грамотою, з одного боку, на гетьмана покладався обо-
в’язок дотримуватися договору Б. Хмельницького, «відступлення» від якого 
розглядалося як «зрада»2; з іншого — надавалася українській стороні мож-
ливість протистояти наступу царського уряду, опираючись на статті дого-
вору 1654 р.  

Відсилка на дотримання договірних статтей Б. Хмельницького присутня 
у всіх угодах, укладених гетьманами і російськими царями. Це як преамбула 
документа, де викладені основні умови дотримання сторонами положень 
укладеного договору. Так, при обранні на гетьманство І. Скоропадського в 
грамоті Петра І йому дозволялося «управлять по войсковымъ правамъ, по 
прежнимъ обыкновеніямъ и по постановленнымь пунктамъ, на которыхъ 
приступилъ подъ высокодержавнѣйшую руку гетманъ Б. Хмельницкий со 
всѣм В. Запорожскимъ и народомъ Малороссийскимъ»3. Для підготовки 
грамоти на обрання нового гетьмана (вибори відбувалися 1751 р.) депутати 
(генеральний хорунжий М. Ханенко, генеральний обозний Я. Лизогуб і 
бунчуковий товариш В. Гудович) передали Г. Теплову, раднику К. Розу-
мовського, як зазначив М. Ханенко у своєму щоденнику, дві копії грамот 
гетьману Богдану Хмельницькому, першої — на «права і вольності» ко-
зацькі, другої — шляхті малоросійській; дві грамоти Петра І на обрання геть-
маном І. Скоропадського, а також копію прохання про перенесення геть-
манської резиденції в Батурин4. Ці документи були надані депутатам 
—————— 

1 Герасименко Н. Обрання Кирила Розумовського гетьманом Лівобережної України // 
Записки наукового товариства ім. Шевченка (далі — ЗНТШ). — Т. 238. — Львів, 1999. — 
С. 559. 

2 Яковлів А. Українсько-московські договори в ХVІІ–ХVІІІ віках // Укр. іст. журн. — 
1993. — № 7–8. — С. 117. 

3 Там само. — С. 118. 
4 Дневник генерального хорунжего Николая Ханенко. — К., 1894. — С. 457. 
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Генеральною військовою канцелярією у 1749 р.5 Гетьманування І. Скоро-
падського козацька старшина брала за зразок, К. Розумовський називав його 
своїм антецессором (з лат. аntecessor — попередник). Це було обумовлено 
тим, що після гетьмана І. Скоропадського Лівобережною Україною управ-
ляла Малоросійська колегія, а після смерті Д. Апостола діяло Правління 
гетьманського уряду, і за цей час, як писав пізніше К. Розумовський, «многие 
наши правления пришли в отмену».  

До важливих завдань, які намагалася вирішити козацька старшина в часи 
гетьманування К. Розумовського, відносилося впровадження в дію кодексу 
законів «Права, за якими судиться малоросійський народ», укладання якого 
розпочалося за гетьмана Д. Апостола у 1728 р. і завершилося у 1743 р. 
Справа з його затвердженням виявилася непростою й довготривалою. Тому 
не дивно, що до приїзду Розумовського в Україну був підготовлений корот-
кий екстракт з «прав малоросійських», який називався «Суд и росправа»6. 
Укладач — бунчуковий товариш, відомий правник Федір Чуйкевич підніс 
його в липні 1751 р. гетьману К. Розумовському. Він зазначав, що «суд и 
росправа» в правах малоросійських викладена досить широко, а тут зведено 
в один короткий і ясний «ексцерптъ въ прекращеніе горкой в судахъ воло-
киты»7. У вступі до викладу Ф. Чуйкевич писав, що в Російській державі є 
землі та провінції, які мають особливі права та привілеї. Про це, зазначав 
укладач, мають знати в різних колегіях (адміністративних органах імперії), і 
кожним народом управляти наданими від його «величества правом и при-
вилеями». Він покликався на грамоту царя Олексія Михайловича від  
27 березня 1654 р., де зазначалося, що гетьман Війська Запорозького 
Б. Хмельницький буде «под нашею рукою по прежним их правам и приви-
леям, каковые им даны от королей полских и великих князей литовских, и 
тѣх их прав и волностей нарушиват нѣчим не велѣли, и судитися им вел−ли 
от своих старшин и по своим прежним правам»8.  

У практичній діяльності уряд К. Розумовського неодноразово звертався 
до статей Б. Хмельницького, обгрунтовуючи ними прерогативи гетьмана та 

—————— 
5 Центральний державний історичний архів України у м. Києві (далі — ЦДІАК 

України). — Ф. 51. — Оп. 1. — Спр. 787. — Арк. 3. 
6 Виданий М.П. Василенко (Див.: Василенко М. Матеріали до історії українського 

права. — Т. 1. — К., 1929). Вчений зазначав, що «“Суд і росправа» — це короткий 
підручник цивільного процесу для юриста-практика. Що таким він був насправді, видно 
з того, що праця Чуйкевича дійшла до нас в багатьох прмірниках» (Див.: Василенко М. 
Пам’ятник української правничої літератури XVIII ст. — Львів, 1925. — С. 14). Один з 
примірників цього документа зберігається у Чернігівському обласному історичному 
музеї ім. В.В. Тарновського — Ін. № Ал 415. Тут праця має ще таку назву: «Цвѣтъ зъ 
прав малороссійских собранный». 

7 Василенко М. Матеріали до історії українського права. — Т. 1. — С. ХХХ. 
8 Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського. — Ін. № Ал 415. — 

Арк. 135 зв. 
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гетьманського уряду. Серед них — право гетьмана затверджувати обрану 
старшину. Так, коли К. Розумовський затвердив обраних на радах полков-
ників — миргородського Ф. Остроградського і київського Ю. Дарагана, і про 
це стало відомо царському уряду, то Колегія іноземних справ вимагала дати 
пояснення, на підставі яких законів той діяв, надіслати в Колегію копії 
гетьманських універсалів, за якими полковники призначалися гетьманом.  
З Генеральної військової канцелярії відповідали, що віднайшовся універсал 
І. Скоропадського, де він повідомляв про обрання київським полковником 
А. Танського. Канцелярія підготувала довідку, де роз’яснювалося, з відсил-
кою на статті (пункти) Б. Хмельницького, що коли він приймав підданство 
російського царя, то обумовив дотримання шляхті всіх шляхетських воль-
ностей, а також «права и волности войсковие». Серед іншого, наголошу-
валося на тому, що повідомляти «государю своему» українська сторона мала 
лише про обрання (в разі смерті чільного правителя) нового гетьмана, — «а 
чтоб о других малороссийских чинах также представлять государю, о том в 
оных гетмана Богдана Хмельницкого пунктах непоказано»9. Також наводи-
лися положення договору Ю. Хмельницького, в яких містився пункт про 
обрання полковників на раді, «кого себе излюблять из своих козаков, а из 
других не вибирать». Акцент робився на тому, що гетьман не мав права 
призначати полковників без ради. А далі, як йдеться у документі, процедура 
передбачалася «новообраних полковников на вѣчное подданство и вѣрную 
службу привесть к вѣри»10. Генеральна військова канцелярія робила висно-
вок, що із цих пунктів «явно есть, что в Малой Россіи избрание полковников 
основано издревле на волном всѣх полчан собраніи». Наголошувалося також 
на тому, що не знайшлося підтвердження відміни цих артикулів при обранні 
гетьманом І. Скоропадського. А якщо гетьман К. Розумовський «учрежден 
на основаніи» тих артикулів, що і гетьман І. Скоропадський, тоді обрані 
«волними голосами полковники» мають всі законні підстави бути «универ-
салами определени»11, тобто підтверджені гетьманом. Та Колегію іноземних 
справ це не переконало, і канцлер О. Бестужев підготував указ про заборону 
гетьману самому призначати полковників, який підписала імператриця  
(1754 р.). Згідно з указом, він мав право лише представляти три кандидатури, 
одна з яких затверджувалася в Петербурзі. І цим обмежувалися прерогативи 
гетьмана. 

Іншим важливим моментом на шляху до обмеження влади гетьмана була 
ліквідація так званих евекти (мито з товарів, які вивозилися за кордон, в тому 
числі і в Росію) та індикти (мито з товарів, котрі ввозилися і продавалися в 
Україні). В першій половині ХVІІІ ст. прикордонні мита становили 2% від 

—————— 
9 ЦДІАК України. — Ф. 51. — Оп. 1. — Спр. 787. — Арк. 4 зв. 
10 Там само. 
11 Там само. 
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вартості товару, за рахунок їх поповнювався Військовий скарб12. Старшині, 
яка перебувала у Петербурзі з метою відновлення гетьманства, вдалося у 
1748 р. домогтися указу Сенату, щоб індуктний збір здійснювався місцевими 
«знаючими малоросіянами» та залишався в Україні. У 1749 р. вийшов інший 
указ, за яким індуктний збір протягом трьох років мав йти на підтримку 
«бідних і неімущих» у зв’язку з неврожаєм та великими втратами в попе-
редній російсько-турецькій війні. Та це були незначні поступки на шляху 
ліквідації особливостей фінансової політики Гетьманату. Росія прагнула до 
повного підпорядкування українських фінансів та економіки, шлях до чого 
прокладала ліквідація митних бар’єрів між Гетьманщиною і імперією.  
З одного боку, ці мита були елементом особливого адміністративного ста-
тусу Гетьманщини, оскільки вони де факто визначали її кордони. З іншого — 
свідчили про певну фінансову незалежність, надходили до Військового скар-
бу й використовувалися на щоденні потреби, що також намагалася конт-
ролювати центральна влада. 

В середині ХVІІІ ст. в Російській державі назріла потреба здійснити 
митну реформу, скасувати різні внутрішні мита, залишити лише таможні, 
«портові і пограничні». Це питання піднімалося ще в 1724 р., коли російське 
купецтво звернулося зі скаргою до Сенату на те, що існування митної сис-
теми на кордоні Гетьманщини з Росією невигідне для їх торгівлі, й про-
понувало брати мито лише на кордоні України з Польщею і Туреччиною. 
Проте Сенат відхилив тоді цю вимогу з огляду на необхідність використання 
людського і матеріального потенціалу Гетьманщини у завойовницьких по-
ходах Російської імперії. Ініціатором реформи в середині ХVІІІ ст. був 
П.І. Шувалов, двоюрідній брат нового фаворита імператриці Єлизавети 
І.І. Шувалова*. У 1753 р. Сенат ухвалив представлений П.І. Шуваловим 
проект митної реформи, і 20 грудня Єлизавета підписала маніфест про 
ліквідацію внутрішніх мит. Саме це і послужило підставою для ліквідації 
індукти та евекти на території української автономії, а отже і ліквідації хай 
навіть умовного кордону між Гетьманщиною і Росією та фінансової само-
стійності гетьманського уряду. 15 липня 1754 р. було видано указ, за яким 
«для уравнения свободностию равно подданого ея имп. вел. народа» індукта 
скасовувалася, внаслідок чого Військовий скарб втрачав надходження в  

—————— 
12 Див.: Берковський В.Г. Митна система // Енциклопедія історії України. — Т. 6. — 

К., 2009. — С. 674. 
* Зміна фаворита, як пише М. Павленко, мала неабияке значення для проведення 

реформ в Російській імперії. О. Розумовський не цікавився політикою, так про нього 
писали сучасники. На відміну від нього І. Шувалов, а особливо його рідня, проявляли 
інтерес до політичних питань і переконували Єлизавету в підписанні тих чи інших 
проектів (Див.: Павленко Н.И. Елизавета Петровна. В кругу муз и фаворитов. — М., 
2005. — С. 188, 193). 
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50 тис. руб.13 Для збору евекти передбачалося встановити на кордоні з Поль-
щею і Туреччиною митниці, і ці збори відповідно йшли у царську казну. 
Після видання указу Колегія іноземних справ 7 вересня 1754 р. надіслала 
К. Розумовському розпорядження імператриці про щомісячне звітування 
щодо доходів, в тому числі й від індукти, починаючи з 1750 р., з обов’яз-
ковим зазначенням при цьому статей витрат14. У відповідь К. Розумовський 
апелюючи до того, що попередні гетьмани «употребляли разние малоро-
сійскіе войсковіе и национальніе росходи из ихъ Гетманского разсмот-
ренія»15, виступив проти щомісячних звітів у Колегію іноземних справ, 
наголошуючи на тому, що обраний і конфірмований на тих засадах, що і 
гетьман І. Скоропадський, і у грамоті імператриці на його обрання зазначено: 
«доходы собирать и употреблять по прежнему обыкновенію»16. До того ж 
гетьман не одержав жодної компенсації й залишився «к крайнему своему 
недостатку в содержаніи». Він просив канцлера зберегти за ним всі ті права, 
що були надані імператрицею малоросійському народу під час його обрання 
на булаву. У відповідь канцлер відмовився тим, що він не має права ану-
лювати рішення імператриці, яке було прийняте на засіданні Сенату в її 
присутності. Тому, писав В.О. Романовський, він «перевів справу у чисто 
приватний бік», заявляючи, що не буде «казнѣ великого ущерба, когда бъ изъ 
тѣхъ пошлинъ столько ему возвращалось, сколько он донынѣ индуктою, а 
именно по 50 тис. рублевъ к лучшей своей экономіи получалъ»17.  

У січні 1755 р. гетьману надійшов новий указ, в якому Колегія напо-
лягала, що згідно з договором Б. Хмельницького «збори на Україні повинні 
йти до царської казни»18. До «Березневих статей», як зазначають сучасні 
дослідники, укладених між Військом Запорозьким і царем Олексієм Михай-
ловичем, під тиском московської сторони дійсно було внесений такий пункт. 
Та проти цього виступав Б. Хмельницький у тому ж 1654 р., коли царський 
уряд мав намір «вчинити перепис населення, щоб виявити розмір сплачу-
ваних ним податків, а також втрутитися у порядок збору податків»19. А в 
1657 р. український володар заявляв, що він своїм послам у 1654 р. не 
наказував і навіть не думав, щоб прибутки віддавати царським воєводам20. 

—————— 
13 Романовський В.О. До історії бюджетного права Гетьманщини за Кирила Розу-

мовського // Ювілейний збірник на пошану академіка Дмитра Івановича Багалія. — К., 
1927. — С. 781. 

14 Там само. — С. 779. 
15 Там само. — С. 780. 
16 Там само. 
17 Там само. — С. 782. 
18 Там само. 
19 Степанков В. Переяслав 1654 року: витоки, сутність, наслідки // Україна та Росія: 

проблеми політичних та соціокультурних відносин: Зб. наук. праць. — К., 2003. —  
С. 123. 

20 Див.: Горобець В. Присмерк Гетьманщини. — К., 1998. — С. 242–243. 
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Протягом тривалого часу доходи, котрі збиралися, залишалися в розпо-
рядженні гетьманського уряду. Ситуація змінилася з приходом до влади 
Петра І. Ще коли за життя гетьмана І. Скоропадського була створена Мало-
російська колегія, то в указі Петра І зазначалося, що у статтях Б. Хмель-
ницького вказано «доходы всякіе въ казну отдавать, и потому ихъ прошенію 
предки жъ наши указали всякіе денежные и хлѣбные доходы збирать мало-
российскаго народа людемъ, и отдавать въ нашу казну тѣмъ людемъ, кого мы 
определѣть укажемъ»21. І. Скоропадський у відповідь писав, що як у договорі 
Б. Хмельницького з Олексієм Михайловичем, так і в договірних статтях 
інших гетьманов «хлѣбныхъ и денежныхъ зборовъ въ казну не было»22. Він 
вказував на те, що за «непостоянних» гетьманів сина Б. Хмельницького Юрія 
та І. Брюховецького статті договору були змінені, але в подальшому повер-
нені за гетьманства Д. Многогрішного. За цими статтями, як вказано у від-
повіді І. Скоропадського, обиралися І. Самойлович і він сам. При цьому 
український зверхник просив «при прежнихъ нашихъ правахъ и порядкахъ 
Малую Россію ненарушно содержати»23. Петро І в інструкції С. Вельямінову, 
який очолив Малоросійську колегію, наполягав на тому, що такі пункти були 
у договорі, й наказував збирати в казну «збори хлібні і грошові», вести облік 
прибутків і витрат. Малоросійська колегія запровадила нові статті оподат-
кування, позбавила привілеїв старшину і духовенство, зібрані кошти йшли 
вже не у Військовий скарб, а в імперські установи — Військову колегію, 
київському генерал-губернатору та ін.24 Пізніше, за гетьмана Д. Апостола, 
було повернуто попередній порядок податкових зборів.  

14 січня 1755 р. Колегія іноземних справ надіслала в Генеральну вій-
ськову канцелярію розпорядження, де вимагалося вказати, які «кромѣ ин-
дукты и евекты внутренныя зборы есть и нынѣ збираются и коликое число 
оных бывает в год в зборѣ и с прошлого 1750 года, и куда оные в расход 
употребляемы»25. Генеральна військова канцелярія від імені гетьмана підго-
тувала такий звіт. В цьому документі в поясненнях до статей надходження 
прибутку і витрат старшина неодноразово апелювала до пунктів договору як 
Б. Хмельницького, так і Ю. Хмельницького. Наголошувалося на тому, що за 
грамотами імператриці гетьману К. Розумовському «зволили малороссійский 
народ управлять по их правам, обыкновеніям и по пунктам гетману Б. Хмел-
ницкому данным и указам без нарушенія прав и волностей стародавних 
народа малороссійского»26. І обрання гетьмана було обумовлене тим, щоб 
«малороссійский народ от прежних тягостей и налог облехчен и освобожден 
—————— 

21 Ханенко Н. Диариуш или журнал... в канцелярии войсковой отправуемих дел, 
наченшийся в 1722 году и окончений в том же году. — М., 1858. — С. 52. 

22 Там же. — С. 55. 
23 Там же. — С. 56. 
24 Горобець В. Назв. праця. — С. 256–257. 
25 ЦДІАК України. — Ф. 269. — Оп. 1. — Спр. 4412. — Арк. 19. 
26 Там само. — Арк. 24 зв. 
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и при своих издревле приобретенных волностях и правах наилучше охранен 
и содержан быть могл»27. Та і в монаршій грамоті на підтвердження обрання 
гетьманом Розумовського вказано, що «доходы собирать и употреблять по 
прежним малороссийским обикновеніям». Якщо ж подібні відомості й над-
силалися, то лише тоді, коли в Україні не було гетьмана й правили колегії. 
Далі в підготовленому Генеральною військовою канцелярією звіті вказу-
валося, з яких зборів наповнюється Військовий скарб, називалася його за-
гальна сума — 48 тис. 147 руб., наголошувалося на тому, що такий обсяг 
надходжень не є стабільним, а залежить від врожаю, торгівлі, від того, чи 
віддані на відкуп, чи збираються «вірними зборщиками» податки, вказу-
валося на обмеження надходжень у зв’язку із втратою земель, що відійшли 
до Нової Сербії, під спорудження Української укріпленої лінії, поселення 
там однодвірців, заснування слобід на «запорозьких дачах». З Військового 
скарбу, зазначалося у довідці, покриваються малоросійські військові нужди, 
утримання трьох компанійських полків, також військової музики, кошти 
йдуть на канцелярські потреби, різні комісії, прогони нарочних, відправку 
колодників, на підтримку Києво-Могилянської академії, Рихловського мо-
настиря, раднику Г. Теплову, на будівництво Глухова і Батурина, архітектору 
та його учням та інші витрати. У звіті наголошувалося на тому, що на 
платню чиновникам, забезпечення пошти, полковим і сотенним служителям, 
на канцелярські витрати, порції і рації компанійським полкам збиралися 
гроші з усього «малоросійського народу», але «малоросійскіе обиватели от 
времени до времени умаляються» внаслідок вище перерахованих причин, а 
також утримання шести драгунських і одного гарнізонного полку, генера-
літету, головної польової аптеки «над пункты гетманом Богданом Хмель-
ницким учиненые»28.  

Як зазначається в документі, за попередніх гетьманів (аж до Апостола) 
не йшлося про збирання порцій і рацій, коштів на утримання пошти, плату 
канцелярським служителям, чиновникам, на канцелярські витрати. Наголо-
шувалося і на тому, що царська влада мала платити реєстровому козацтву, 
але у пунктах Б. Хмельницького було відзначено, що на той час «сколко в 
Малой Россіи доходов про то еще не вѣдомо и посилаются дворяне описать 
доходы, а какие тѣ дворяне всякие доходы опишут и смѣтять в то время и на 
Войско Запорожское по разсмотренію указ будет»29. Зазначалося, що реєст-
рових козаків за пунктами Б. Хмельницького мало бути 60 тис., у статтях  
Ю. Хмельницького для них визначена плата в 30 золотих польських, а отже 
царський уряд мав би виплатити 180 тис. руб. У статтях, укладених з на-
ступними гетьманами, як вказувалося у документі, число реєстрових козаків 
обмежено 30 тис., і якщо кожному платити по 30 золотих польських, тоді їм 

—————— 
27 Там само. — Арк. 25. 
28 Там само. — Арк. 24. 
29 Там само. — Арк. 25. 
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мало б бути видано 90 тис. руб. Уряд Анни Іоанівни встановив 20-тисячний 
реєстр виборних козаків. За ревізією 1753 р., як про це сказано у документі, 
їх було 18 тис. 348 осіб30. Вони брали участь у давніх і нещодавніх вій-
ськових походах, несуть військову службу на оборонній лінії по Дніпру, 
захищають Нову Сербію, утримують караули за межами Запорозької Січі, 
розчищають дороги, будують укріплення, Ладожський канал тощо. Але 
«оные малороссійскіе козаки не токмо того по статям положеного им жало-
вання не получают», а «содержат себе всегда на собственном своем коштѣ, и 
как себе провиантом, а лошадей фуражем довольствуют от своих домов, так 
лошадей, мундиром, руже и протчую воинскую исправность собственним 
своим иждивением исправляют»31. Вони не звільнені від інших зборів на 
рівні з посполитими, про що не йшлося у статтях, «з гетманами учиненими». 
Укладачі цього меморандуму наголошували на тому, що в статтях Д. Мно-
гогрішного у зв’язку з появою пошти зазначено, що поштові послуги мали на 
половину фінансуватися з Військового скарбу, друга половина мала забез-
печуватися з путивльських та сівських доходів. При цьому всі витрати мав 
нести Генеральний військовий скарб. На покриття всіх вказаних витрат 
прибуток мав би складатися із 84 тис. 420 руб. 

В документі детально розписані прибутки і витрати Генерального вій-
ськового скарбу. Він дає уявлення про внутрішню фінансову організацію 
гетьманського уряду, вартість тих чи інших послуг, платню урядовцям і 
чиновникам, витрати на будівництво у Глухові і Батурині, на обслуговування 
гетьманського двору, музик, аптеки, церков, монастирів, Києво-Могилян-
ської академії. Найбільше надходжень до Військового скарбу, судячи з укла-
деного звіту за 1750–1754 рр., було лише у 1752 р. — 74 тис. 534 руб.32  
І хоча, на переконання Розумовського, примушування його до щомісячних 
звітів означало не що інше, як «недовѣренность в отмѣность как прежних 
малороссійских обикновеніев так и височайших грамот», Іноземна колегія та 
імператриця не відмінили свої укази. Це обумовило рішення гетьмана вийти 
у 1756 р. із відомства Колегії іноземних справ і перейти у відання Сенату. 
Однак такий крок, на жаль, лише наблизив кінцеву ліквідацію Гетьманату.  

Необхідно зазначити, що Генеральна військова канцелярія мала в своєму 
розпорядженні документи, які передавали основний текст договірних статей 
Б. Хмельницького та наступних гетьманів. Про це можна судити з твору 
П. Симоновського «Короткий опис малоросійського народу» (1765 р.). Він з 
1753 р., тобто у той час, коли йшло листування з Колегією іноземних справ, 
служив у канцелярії перекладачем, а в 1763 р. став маршалком (управителем) 
дому К. Розумовського у Москві33. Не виключено, що П. Симоновський брав 

—————— 
30 Там само. — Арк. 28. 
31 Там само. — Арк. 25 зв.–26. 
32 Там само. — Арк. 51. 
33 Там само. — Спр. 4550. — Арк. 2. 
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участь у підготовці цих документів. В його «Короткому опису малоросій-
ського народу» яскраво простежується автономістична ідея збереження геть-
манської форми правління, стверджується, що шляхетські права і привілеї 
надані козакам ще великими князями литовськими і польськими королями, 
наведено текст двох грамот, однієї на «вольності козацькі», другої на «воль-
ності шляхетські». В першій наголошується, що цар, приймаючи у під-
данство Б. Хмельницького з усім Військом Запорозьким «велѣлъ им быть по 
прежнимъ ихъ правамъ и привилегіямъ, каковы имъ даны от королей Пол-
скихъ и Великихъ князей литовских и тѣхъ ихъ правъ и вольностей не 
нарушать»34. Іншою гарантувалося шляхетству під «царської величності 
високою рукою» перебувати «по своимъ прежнимъ правамъ и привилегіямъ 
въ вольностяхъ шляхетских свободно»35. Також наводився текст договору  
Б. Хмельницького з 22 пунктів, на підставі яких мали будуватися політичні 
відносини московського царя із Військом Запорозьким. Вони, за невеликими 
різночитаннями, майже ідентичні відомим в науці «Березневим статтям».  

Як бачимо, статті Б. Хмельницького протягом століття козацька еліта 
розглядала як основу для правового регулювання відносин між Гетьманатом 
та російською владою. Вони слугували основним аргументом у відстоюванні 
політико-адміністративного устрою Гетьманщини. До статей Б. Хмельниць-
кого уряд К. Розумовського звернувся ще раз, коли козацька старшина 
уклала «Прошеніе малороссійскаго шляхетства и старшинъ вмѣсть съ гет-
маномъ о возстановленіи разныхъ старинныхъ правъ Малороссіи, поданное 
Екатерине ІІ в 1764 году» з метою зберегти і розширити автономію. З пуб-
лікацією цього документа пов’язано кілька нез’ясованих і цікавих моментів. 
Як пише О. Струкевич36, чернетка його мала назву «Прошение малорусского 
дворянства и старшин с гетманом о восстановлении прав Малороссии, 
поданное Елизавете 1754 г.». Дослідник вважає, що ця назва була помил-
ковою, мотивуючи свою думку тим, що вона написана іншою рукою, й, 
очевидно, автор керувався згадкою у вступній частині про столітнє під-
данство Б. Хмельницького російському царю Олексію Михайловичу, а також 
тим, що 1754 р. не міг бути контроверсійним у взаєминах імператриці 
Єлизавети і гетьмана К. Розумовського. Але, судячи з вище викладеного 
матеріалу, цей період був досить напруженим і до певної міри переломним 
щодо активного обмеження з боку царського уряду прерогатив гетьманської 
влади. Тим більше, що текстуально багато матеріалу, викладеного у цьому 
«Прошении», збігається з меморандумом, підготовленим Генеральною вій-
ськовою канцелярією за дорученням К. Розумовського у 1755 р. Зокрема, 
щодо чисельності і плати реєстровим козакам, захоплення земель під Нову 

—————— 
34 Краткое описание о козацком малороссийском народе. — М., 1847. — С. 72. 
35 Там же. — С. 74. 
36 Струкевич О.К. Про остаточне знищення гетьманства на Україні та заснування 
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Сербію, непосильні роботи на будівництві укріплень, тяготи військових по-
ходів, утримання шести драгунських полків, генералітету, аптеки, глухів-
ського гарнізону. При цьому в «Прошении» наголошується, що про це не 
йшлося у статтях Б. Хмельницького. Помітний також збіг аргументації у 
зв’язку з ліквідацією індукти та евекти і вимогою укладання звітів про при-
бутки і витрати та збирання доходів у царську казну. Так, щодо збору дохо-
дів в «Прошении» зазначається, що вони мали збиратися малоросійськими 
урядниками і надходити до Військового скарбу та витрачатися на платню 
козакам і на військові потреби. В тексті «Прошения» згадана відміна мит — 
індукти та евекти «в прошлом 1754 году». Термін «в прошлом», як вважає  
О. Струкевич37, може загалом відноситися до всіх минулих років. Але далі 
йдеться про компенсацію гетьману 50 тис. руб. «з таможних доходов» і 
надходження за указом 1755 р. замість внутрішніх малоросійських «сборов», 
які йшли на «разние малороссийские расходи», 48 тис. 147 руб. Ця сума є і у 
меморандумі 1755 р.  

Не виключено, що вже тоді було сформовано основний текст прохання. 
А для старшини восени 1763 р. цей матеріал міг стати основою для укла-
дання нового розширеного документа, адресованого вже Катерині ІІ. Й необ-
хідно зазначити, що першим пунктом було прохання підтвердити всі ко-
лишні права і вольності, дані королями польськими і великими князями 
литовськими, а також всеросійськиими государями, а особливо Олексієм 
Михайловичем «во время подданства гетмана Богдана Хмелницкаго мало-
россійскому гетману, шляхетству, духовному чину, войску, мѣщанству и 
всему народу, чтоб оные въ вѣчныя времена содержимы и сохраняемы были 
безъ всякого нарушенія, и въ такомъ точно разумѣніи и силѣ, какь оныя 
написаны и заключеныѣ»38. В тексті «Прошения» 1764 р. посилання на статті 
досить часті. Це ще раз підтверджує стабільну присутність в історичній 
пам’яті та правовій практиці основних засад, оформлених у 1654 р., на яких 
мав грунтуватися протекторат Московської держави над Військом Запо-
розьким. 

 

—————— 
37 Там само. 
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