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СУСПІЛЬНОЇ ЕЛІТИ 

 

 

У статті аналізуються процеси консолідації дворянства в Росії та юридичного 
закріплення його правового статусу протягом І чверті XVIII ст. Консолідація 
дворянської верстви юридично закріплювалася в двох документах – Указі про одноосібне 
спадкування і Табелі про ранги. Дворянство стало соціальною опорою імператорської 
влади і абсолютизму. Його панівне становище в державі тісно пов’язувалося з 
державною службою; наявність пільг та привілей безпосередньо залежало від державної 
служби. Придворні чини і пов’язані з ними пільги могли одержувати також і жінки 
дворянського стану, які служили при дворі. Набуття дворянства за Петра І стало 
можливим не тільки в силу походження, а й внаслідок служби. Однак в абсолютистській 
державі дворянство було корпоративною верствою, поповнення якої вихідцями з інших 
верств було скоріше винятком, ніж правилом. Проголошення обов’язкової державної 
служби і впровадження рангів сприяло зростанню бюрократії в Росії.  

Ключові слова: дворянство, абсолютна монархія, правовий статус, консолідація 
станів, Табель про ранги. 

 

В статье анализируются процессы консолидации дворянства в России и 
юридического закрепления его правового статуса в течение І четверти XVIII в. 
Консолидация дворянского сословия была юридически закреплена в двух документах – 
Указе о единонаследии и Табели о рангах. Дворянство стало социальной опорой 
императорской власти и абсолютизма. Его господствующее положение в государстве 
было тесно связано с государственной службой; наличие льгот и привилегий 
непосредственно зависело от государственной службы. Придворные чины и связанные 
с ними льготы могли получать также и женщины дворянского сословия, служившие 
при дворе. Приобретение дворянства при Петре І стало возможным не тольки в силу 
происхождения, а и вследствие службы. Однако в абсолютистском государстве 
дворянство было корпоративным сословием, пополнение которого выходцами из 
других сословий было скорее исключением, чем правилом. Провозглашение 
обязательной государственной службы и внедрение рангов способствовало росту 
бюрократии в России.  

Ключевые слова: дворянство, абсолютная монархия, правовой статус, консолидация 
сословий, Табель о рангах. 

 

The article analyzes the processes of consolidation of the nobility in Russia and the legal 
confirmation of his legal status for the I quarter of the XVIII century. Consolidation of the nobility 
was legally enshrined in two documents – the Decree on Primogeniture, and the Table of 
Ranks. The nobility was the social support of the imperial power and absolutism. Its dominant 
position in the state were closely linked to public service, the availability of benefits and 
privileges is directly dependent on the public service. Court ranks and their associated benefits 
are also able to receive and women of the nobility, who served at court. The acquisition of 
nobility under Peter I. was made possible not only because of origin, and because of the 
service. However, in the absolutist state of the nobility was the corporate estate, completion of 
which come from other social classes were more the exception than the rule. The proclamation 
of a mandatory public service and the introduction of grades contributed to the growth of 
bureaucracy in Russia. 

Key words: aristocracy, absolute monarchy, legal status, the consolidation of the estates, 
the Table of Ranks. 
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Питання цивілізаційної типології держав 

Центрально-Східної Європи є важливим для 

розуміння сутності державо– і правотворчих процесів, 
що проходили на теренах і Росії, і України. Цінність 

для вітчизняної історико-правової науки представляє 

аналіз не тільки українського, а і російського досвіду 

державотворення та правотворення, адже українські 

землі перебували у складі Росії протягом більш ніж 

300 років. У цьому контексті актуальним буде 

звернення до переламного моменту в історії 

російської державності – періоду становлення та 

розвитку абсолютної монархії в Росії.  

Якщо в Західній Європі абсолютні монархії 

формувалися протягом XVI-XVII ст., то в Росії цей 

процес розпочався пізніше – у XVIII ст., коли, 
наприклад, в Англії ця форма правління вже 

поступалася місцем конституційній монархії. Тож 

слід виділити характерні риси російського абсолютизму. 

Ними є наявність кріпосного права, боротьба селян з 

поміщиками. Основною його відмінністю від 

західного абсолютизму є те, що дворянство і 

буржуазія не конкурували, а співпрацювали між 

собою. Тож науковий інтерес представлятиме аналіз 

процесу формування правового статусу суспільної 

еліти в Росії першої чверті XVIII ст.  

У період становлення абсолютної монархії в Росії 
відбувається консолідація станів, і каталізатором 

цього процесу є законодавство. Воно закріплює 

корпоративність суспільства, детально регламентуючи 

станову приналежність особи. Щоправда, петровське 

законодавство, зокрема, Табель про ранги, перед-

бачало можливість переходу з «підлого» стану до 

шляхетського, але вказана можливість ніякою мірою 

не може розцінюватися як ознака демократизації 

суспільства в період абсолютизму: навпаки, 

вважаємо, що здатність правлячого класу приймати 

до своїх лав найбільш видатних людей з низів 

суспільства тільки зміцнює панування верхівки.  
Провідним станом в І чверті XVIII ст. стала нова 

верства російського суспільства – дворянство. 

Зауважимо, що така назва закріпилася за панівним 

станом пізніше, вже в часи правління Катерини ІІ, а 

до 20-х років XVIII ст. загальноприйнятою назвою 

була «царедворці» (в період, що розглядається, ця 

назва ще не вживалася для позначення придворних 

чиновників [1, с. 250]). Пізніше панівна верства за 

польським та литовським зразком отримала назву 

«шляхта». Дворянством же за традицією називали 

служилий стан, який одержував землі (помістя) за 
умов військової служби. Спадкові землевласники-

аристократи у Московській Русі мали назву «бояри», 

отже, при консолідації цих двох верств населення в 

петровську добу в єдиний правлячий клас назва 

«дворяни» ще не могла стати загальноприйнятною, бо 

вважалася б боярами за приниження їхньої гідності.  

Початок процесу консолідації колишнього 

боярства і дворянства в єдину верству точно 

визначити неможливо, але М. Владимирський-

Буданов зазначає, що «ця зміна відбулася після 

повернення Петра І з першої його у чужі краї 

подорожі.» [1, с. 252].  

Колишні Московські чини були скасовані 

петровськими указами 1695-1703 р.р., але ті, що вже 

мали будь-який застарілий чин, «доношували» його 
до кінця життя.  

Важливим кроком до утворення шляхетства став 

Указ про одноосібне спадкування від 18 березня 

1714 р., який закріпив помістя за провідною верствою 

на праві власності. Таким чином, виникла перша і 

головний привілей дворянства – володіти населеним 

майном незалежно від служби. Докладніше Указ 

розглянуто в розділі IV даної роботи, присвяченому 

цивільному законодавству.  

Провідним же документом, юридично закріп-

люючим за шляхетством статус панівного стану 

держави, стала Табель про ранги [7], видана 24 січня 
1722 р. Найфундаментальнішим дослідженням цього 

документу є монографія М. О. Воскресенського [2]; 

значний внесок у вивчення документу зробив також 

С. М. Троїцький [9].   

Табель про ранги писалася приблизно з 1719 по 

1722 рік. Однак підготовча робота велася й раніше. У 

донесенні Якова Брюса Петру І, датованому 13 липня 

(рік не вказано, але М. О. Воскресенський припускає, 

що не раніше 1702 р.), йдеться про надіслання до царя 

опису до чинів, «которые были у агленского короля у 

артиллерии на войне и во время миру». 18 грудня 
1713 р. Петро І наказує Сенату «выписат из шведских 

и прътчих порядок градусоф всех чиноф, кроме 

воинских»[2, с. 39].  

Основна робота по збиранню матеріалу 

проводилася Іноземною колегією. Було вивчено 

законодавство про чини Англії, Франції, Голандії, 

Данії, Прусії. Колегія склала зведений текст, який 

давав уявлення про систему чинів у цих державах [8, 

с. 60]. Використано також було і вітчизняне законо-

давство, зокрема, «Показник найдавніших російських 

чинів цивільних і придворних з поясненням 

кожного», складений за наказом Петра І. Важлива 
роль належала і попередньому петровському 

законодавству. Важливим джерелом документу стала 

також російська практика і челобитні.  

Перший варіант Табелі про ранги був 

підготовлений О. І. Остерманом. Петро І власноручно 

переробив документ, а потім надіслав для 

обговорення до Сенату, Військової і Адміралтейської 

колегії. Після розгляду Табелі в трьох найважливіших 

державних установах Росії Петро І представив 

остаточний варіант до Сенату, який і затвердив 

Табель про ранги в січні 1722 р.  
Дослідники Табелі про ранги М. О. Воскресенський і 

П. Пекарський довели, що документ ще й після 

прийняття неодноразово перероблявся, доповнювався 

самим імператором [2, с. 140; 4, с. 567-568]. Це 

свідчить про те велике значення, якого Петро І 

надавав документові.  

Структура документу досить типова для подібних 

актів. Табель складається з двох частин: власне табель 

та пункти до неї.  

В цьому документі вперше в історії Російського 

права державна служба чітко поділяється на військову 

й цивільну, а цивільна в свою чергу – на статську та 
придворну. Відповідно виділялися чини: військові, 
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статські та придворні. Цікаво, що Остерман, 

складаючи проект Табелі, свідомо не вказав військові, 

морські чини, а також духовенство і кавалерів ордена 
Андрія Першозваного. Це, на думку О. Чистякова, 

пояснюється тим, що автор не вважав себе 

підготовленим для розподілу офіцерів по рангах. 

Вміщати ж в табель духовні чини Остерман не хотів, 

щоб не допустити сильної опозиції церкви державі. 

За основу розподілу чинів Остерман взяв 

придворну службу. За її зразком будувалася система 

чинів державної служби (цивільний штат) [8, с. 64-

65.]. Петро І цілком змінив принцип побудови табелі. 

В основу класифікації ним була покладена військово-

морська служба, а придворна відсувалася на останнє 

місце. Таке розміщення чинів є характерним і 
принциповим для законодавства Петра І, який 

неодноразово підкреслював значення військової 

служби в Російській державі, зазначаючи, що 

«воинские выше протчих» [2, с. 164-167]. Особливо 

виділений у документі статус гвардії: законодавчо 

закріплюється привілейоване становище дворян-

гвардійців. 

Табель про ранги не тільки регулювала державну 

службу, а й вказувала на шляхи надбання 

шляхетського звання. Способи одержання шляхетства 

вказують на станово-служилий характер нової 
верстви. Так, першим і найважнішим серед способів 

одержання шляхетства була вислуга. Всі чини, вказані 

в Табелі, розділялися на класи, або ранги. Їх 

вказувалося 14 для цивільної служби; особа, яка 

отримала чин не нижче 8 класу по цивільній службі і 

звання не нижче обер-офіцера по військовій, 

незалежно від походження, включалася «в вечные 

времена лучшему старшему дворянству» (Табель про 

ранги, п. 15), тобто набуває спадкове дворянство 

(інша, поширена у побуті, назва – стовбове 

дворянство): воно поширюється і на дітей, народжених 

після одержання вказаного статусу; батькові 
дозволялося клопотати, щоб одного з синів, 

народжених раніше присвоєння батькові дворянства, 

записали у дворяни.  

Ті особи, які одержали чини нижче 8 класу, 

набували особисте дворянство (таке явище було 

неможливим у станово-представницькій монархії!). 

Вони мали пільги та привілеї спадкового дворянства: 

звільнялися від тілесних покарань, від рекрутської 

повинності, від податків; але вони не могли 

передавати дворянства своїм дітям, не могли мати 

кріпаків і брати участь у корпоративному житті 
дворянства (Табель про ранги, п. 15).  

Дворянський статус також можна було отримати 

через одержані ордени; російськими дворянами 

вважалися й іноземці, які мали такий статус у себе на 

батьківщині.  

Але найважливішим джерелом дворянства залиша-

лося народження. Зі скасуванням місництва (1682 р.) 

була заведена так звана Оксамитова книга, до якої 

заносилися всі новонароджені в дворянських родинах, 

а пізніше й ті, що набули дворянського звання. Книга 

включала 6 розділів, відповідно до 6 існуючих 

способів набуття дворянства: надання, військова 
вислуга, цивільна вислуга, індигент, титул, давність. 

Дворянська верства була підпорядкована 

особливому відомству герольдмейстера (з 1848 р. 

функціонував департамент герольдії при Сенаті).  
Дворянська верства набула низку станових прав і 

привілеїв. Дворяни стали корпорацією, члени якої 

вважалися рівними між собою, хоча аристократія 

неохоче зближувалася з незаможним провінціальним 

дворянством. Всі дворяни отримували титул 

благородства, який раніше мала лише царська родина; 

їм надавалося право носити герби (Табель про ранги, 

п. 16) (зауважимо, що до середини XVII ст. Росія 

гербів не знала; вони прийшли з Польщі та України). 

За Військовим Статутом, дворяни не підлягали 

катуванню, окрім як по справах про вбивство або 

державні злочини [1, с. 252]. 
Табель про ранги також встановлювала деякі зміни 

в побуті російських жінок, які належали до 

дворянського стану. Так, вони мали бути присутніми 

в палаці на урочистих церемоніях разом з чоловіком 

або батьком, відвідувати асамблеї (Табель про ранги, 

п. 7). Значним кроком вперед у становищі російських 

жінок було те, що вони самі могли нести придворну 

службу і незалежно від чоловіка або батька набути 

рангу (Табель про ранги, п.п. 9-10). Щоправда, це 

стосувалося лише дворянок. 

Другою частиною Табелі про ранги є так звані 
пункти, які викладають основні принципи організації 

державної служби в Росії. Серед дослідників 

державності і права петровської доби в ХІХ ст. 

панувала думка, що ця частина документу є 

рецепцією іноземного законодавства, насамперед, 

шведського [3, с. 586]. В ХХ ст. загальноприйнятою 

стала думка М. О. Воскресенського , який на основі 

ретельного аналізу і порівняння документів 

російських і шведських довів, що Табель про ранги – 

цілком самостійний правовий акт [2, с. 204, 213]. 

С. М. Троїцький вказав на причини звернення Петра І 

до європейського досвіду в цій царині. Він пояснив 
сильний вплив досвіду Скандинавії, зокрема Швеції, 

близькістю їх до Росії за рівнем соціально-

економічного розвитку, а також, що є дуже важливим, 

близькістю форм правління. Швеція, наприклад, була 

молодою абсолютистською державою [7, с. 60]. Петро 

І розумів, що, незважаючи на значні запозичення, 

Табель про ранги має бути суто російським законом, 

тому викреслив з проекту документу зроблене 

Остерманом посилання на деякі запозичення з 

іноземного законодавства [6, с. 47].  

Головним змістом цієї частини документу є 
сукупність положень про те, що наявність пільг і 

привілеїв має бути тісно пов’язана з державною 

службою – військовою чи цивільною. Якщо дружини 

або дочки одержували ранги, які відповідали рангам 

їхніх чоловіків і батьків, то сини «найзнатнішого 

дворянства» могли бути присутніми на урочистих 

церемоніях у палаці, але рангів не одержували 

(Табель про ранги, п.п. 8, 9). Тут закріплено принцип, 

покладений в основу документу: «никому никакого 

ранга не позволяем, пока они нам и отечеству никаких 

услуг не покажут» (Табель про ранги, п. 8). Певні 

посади давали особі певні привілеї лише доки вона їх 
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займала, а після виходу у відставку пільги 

відбиралися (Табель про ранги, п. 17).  

Табель про ранги значною мірою сприяла 
бюрократизації російського суспільства. Вона 

детально регламентувала критерії надання чинів, 

переходу з одного рангу чиновників до іншого. 

Чиновницька служба регламентувалася також 

величезною кількістю циркулярів, актів, інструкцій, 

які нерідко містили суперечливі вказівки. 

Затверджується практика, за якою мірилом діяльності 

чиновника, або ж і цілої установи, стає не конкретна 

робота, а стан документації. Дослідник права 

петровської доби А. Романович-Славатинський 

зазначав, що Табель про ранги, зумовивши зовнішні 

відмінності між рангами, «породила чиновницький 
point d’honour: в образі стали вбачати образу не особі, 

не стану, а чину» [5, с. 19].  

Таким чином, протягом І чверті XVIII ст. з бояр-

аристократів і служилого дворянства формується 

шляхетство, яке пізніше отримає назву «дворянство», – 

панівний клас російського суспільства. Консолідація 

дворянської верстви юридично закріплювалася в двох 

документах – Указі про одноосібне спадкування і 

Табелі про ранги. Вказана верства населення стає 
соціальною опорою імператорської влади і 

абсолютизму. Її панівне становище в державі тісно 

пов’язується з державною службою; наявність пільг 

та привілей безпосередньо залежить від державної 

служби. Придворні чини і пов’язані з ними пільги 

можуть одержувати також і жінки дворянського 

стану, які служать при дворі. Набуття дворянства за 

Петра І стає можливим не тільки в силу походження, 

а й внаслідок служби (нагадаємо, що генералісимус, 

«світлійший князь», всемогутній фаворит імператора 

О. Меншиков був вихідцем з низів суспільства). 

Однак, незважаючи на декларовану можливість, в 
абсолютистській державі дворянство було 

корпоративною верствою, поповнення якої вихідцями 

з інших верств було скоріше винятком, ніж правилом. 

Проголошення обов’язкової державної служби і 

впровадження рангів сприяло зростанню бюрократії в 

Росії.  
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