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ВСТУП 

Здобувши незалежність, Україна вийшла на якісно новий рівень своєї 
історії. Молода держава стала на шлях реформ в державному управлінні, 
політиці, економіці. Особливого значення набуло врахування реального 
історичного досвіду, як позитивного, так і негативного. У цьому аспекті 
актуальними стають дослідження державного управління на сучасних 
українських землях. Виникає інтерес до проблем регіональної історії, 
пов’язаний з дослідженням факторів, що впливали на соціально-
економічний розвиток регіону, на процеси індустріалізації, урбанізації, 
становлення ринкових відносин і були прискорені відміною кріпосного 
права та ліберальними реформами 60-70-х рр. ХІХ ст. У зв’язку з прове-
денням земельної реформи в незалежній Україні актуальним стає дослі-
дження історії землеволодіння на її терені, в тому числі на землях Півні-
чного Причорномор’я та Криму. В останній час особливого значення 
набула проблема взаємовідносин державної влади і місцевого самовря-
дування, національного та релігійного самовизначення окремих груп 
населення.  
Історія Північного Причорномор’я та Криму за часів Російської імпе-

рії та Радянського Союзу розглядалась як історія стратегічно важливих 
прикордонних земель великої держави. Ці регіони, передусім південні 
землі України, і їх історію потрібно розглядати не з точки зору стратегіч-
ного придатку, а як історію земель власне Української держави. 
Про ХІХ ст. можна говорити як про період інтенсивної колонізації 

краю Російською імперією, яка мала як прогресивні, так і згубні наслід-
ки. Одним з осередків цієї колонізації є Миколаївське і Севастопольське 
(Миколаївське) військове губернаторство. 
Історія Миколаївського військового губернаторства як комплексний 

аспект наукових пошуків залишається у колі малодосліджених проблем. 
На сьогодні не існує історичних праць, автори яких розглядали б історію 
губернаторства в усьому її обсязі. І оскільки в українській, російській та 
радянській історіографії тема спеціально не розглядалась, це визначає її 
актуальність і головну мету дослідження: проаналізувати та узагальни-
ти відомості щодо колоніальної політики Російської імперії та історії 
управління у військових адміністративно-територіальних одиницях, 
створених російським урядом на Півдні України, визначити головні віхи 
розвитку Миколаївського і Севастопольського (Миколаївського) війсь-
кового губернаторства, напрямки діяльності губернаторів та їх політику 
як вищих урядових чиновників і представників російського уряду. 



 5 

Вступ 

Досягнення поставленої мети вимагає вирішення таких завдань: 
– визначити рівень наукової розробки теми; 
– розкрити передумови, причини й мету заснування губернаторства; 
– з’ясувати його адміністративно-територіальний устрій; 
– висвітлити організацію і структуру державного управління в гу-
бернаторстві; визначити повноваження військового губернатора, 
показати взаємозв’язок цієї посади з посадою головного командира 
Чорноморського флоту і портів;  
– розглянути діяльність військових губернаторів щодо місцевого 
самоуправління, національних та релігійних груп населення, земе-
льного питання, економічного розвитку та благоустрою міст і се-
лищ губернаторства; 
– визначити відносини установ місцевого самоврядування з війсь-
ковими губернаторами; 
– встановити імена губернаторів, оцінити їх внесок у розвиток міст 
і селищ губернаторства; 
– розкрити причини ліквідації губернаторства, його історичне зна-
чення. 
Дане дослідження торкається території Миколаївського військово-

го губернаторства, яке в різні періоди включало: м. Миколаїв (з 
1805 р. до 1900 р.), селища Богоявленськ, Воскресенськ, Калинівку (з 
1805 р. до 1877 р.), Березнегувате і Висунськ (з 1820 р. до 1877 р.) 
сучасних Миколаївської, селища Знам’янку і Богданівку (з 1805 р. до 
1820 р.) Кіровоградської, селище Покровськ (з 1805 р. до 1877 р.) 
Херсонської областей, м. Севастополь (з 1805 р. до 1864 р.). 
Хронологічні рамки охоплюють період з часу заснування Микола-

ївського і Севастопольського військового губернаторства у 1805 р. і 
до ліквідації Миколаївського військового губернаторства у 1900 р.  
Основні положення і висновки монографічного дослідження знай-

шли відображення в авторських публікаціях та повідомленнях на 2-й 
Миколаївській обласній історико-краєзнавчій конференції, присвяче-
ній 130-річчю з дня народження М.С.Грушевського (Миколаїв, 1996), 
3-й та 4-й Миколаївських обласних краєзнавчих конференціях 
(Миколаїв, 2000, 2002), Міжнародній науково-методичній конферен-
ції “Заселення Півдня України: проблеми національного та культурного 
розвитку” (Херсон, 1997), 6-й Щорічній науковій конференції Націона-
льного університету “Києво-Могилянська академія” (Київ, 2000), Всеук-
раїнській науковій конференції “Адміністративно-територіальний устрій 
та самоврядування в Україні ХVІ-ХХ ст.” (Запоріжжя, 1999), 3-х і 4-х 
Запорізьких єврейських читаннях (Запоріжжя, 1999, 2000), 8-й       
Щорічній Міжнародній міждисциплінарній конференції з іудаїки 
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(Москва, 2001), Миколаївській науково-практичній конференції Ради 
національних товариств (Миколаїв, 2001), Щорічній науково-
методичній конференції “Могилянські читання 99” (Миколаїв, 1999), 
ІІІ Всеукраїнському симпозіумі з проблем аграрної історії 
(Черкаси, 2001). 
Результати дослідження опубліковані у наступних статтях в мате-

ріалах конференцій, збірниках наукових праць: 
1. Б.О.Глазенап і реформа міського управління у Миколаєві // 

Національний університет “Києво-Могилянська академія”. Ми-
колаївська філія. Наукові праці. – Т. 1. – Миколаїв, 1998. – 
С. 39-43. 

2. Історія заснування Миколаївського військового губернаторст-
ва // Національний університет “Києво-Могилянська академія”. 
Миколаївська філія. Наукові праці. – Т. 2. – Миколаїв, 1999. – 
С. 19-24. 

3. Миколаївський військовий губернатор Микола Васильович 
Копитов // Національний університет “Києво-Могилянська 
академія”. Миколаївська філія. Наукові праці. – Т. ІV: Збірник 
наукових праць до Щорічної науково-методичної конференції 
“Могилянські читання 99”. – Миколаїв: Видавничий відділ МФ      
НаУКМА, 1999. – С. 16-18. 

4. Адміністративно-територіальний устрій та управління у Мико-
лаївському військовому губернаторстві у ХІХ ст. // Наукові 
праці історичного факультету Запорізького державного універ-
ситету. Вип. VII. – Запоріжжя: РА “Тандем-У”, 1999. – С. 132-
139. 

5. Політика Миколаївських і Севастопольських військових губер-
наторів щодо єврейського питання // Наукові праці історичного 
факультету Запорізького державного університету. Вип. ХІІ. – 
Запоріжжя, 2000. – С. 5-13. 

6. Миколаївський військовий губернатор І.І. де Траверсе // Украї-
нський історичний журнал. – Київ: Наукова думка, 2000. – № 6. 
– С. 94-102. 

7. Управління Севастополем у складі Миколаївського і Севасто-
польського військового губернаторства (1805-1864 рр.) // Наці-
ональний університет “Києво-Могилянська академія”. Микола-
ївська філія. Наукові праці. – Т. VІІІ. – Миколаїв, 2000. – С. 20-
25. 

8. Межування земель в Миколаївсько-Севастопольському війсь-
ковому  губернаторстві в першій чверті ХІХ ст. // Український 
селянин. Праці науково-дослідного інституту селянства. –  
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Черкаси, 2001. – Вип. 3. Матеріали ІІІ Всеукраїнського симпо-
зіуму з проблем аграрної історії. – С. 121-125. 

9. Статистичний аналіз національного складу населення Микола-
ївського військового губернаторства у ХІХ столітті (за матеріа-
лами офіційної статистики) // Миколаївський державний гума-
нітарний університет ім. Петра Могили. Наукові праці: Науко-
во-методичний журнал. Вип. 4. Історичні науки. – Миколаїв: 
Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2002. – С. 37-42. 

10. Организация административно-управленческого и полицейско-
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