
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

 

 

НАЗАРЕНКО ВАДИМ МИКОЛАЙОВИЧ 

 

УДК 94(477):355.454 «16/17» 

 

РОСІЙСЬКИЙ ГАРНІЗОН м. КИЄВА 

(ДРУГА ПОЛОВИНА XVII – XVIII ст.): 

ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТИ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

 

 

Спеціальність 07.00.01 – історія України 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата історичних наук 

 

 

 

 

 

Київ – 2015 



Дисертацією є рукопис 

Робота виконана на кафедрі давньої та нової історії України 

історичного факультету  

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

Міністерство освіти і науки України 

 

Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент 

        СОКИРКО ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ, 

        Київський національний університет 

        імені Тараса Шевченка, 

        доцент кафедри давньої та нової історії України 

 

Офіційні опоненти:   доктор історичних наук, професор 

        ЩЕРБАК ВІТАЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ, 

        Київський університет імені Бориса Грінченка, 

        професор кафедри історії України 

 

        кандидат історичних наук, доцент 

        БУЛЬВІНСЬКИЙ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ, 

        Державна установа  

        «Інститут всесвітньої історії НАН України», 

        провідний науковий співробітник  

        відділу історії нових незалежних держав 

 

 

 

 

Захист відбудеться   «26»   жовтня 2015 р. о 10 год. на  засіданні          

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 у Київському національному університеті 

імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349). 

 

З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці імені М. Максимовича 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. 

Володимирська, 58). 

 

 

Автореферат розісланий ___   ______________________ 2015 р. 

 

 

 

Вчений секретар  

спеціалізованої вченої ради  

кандидат історичних наук, доцент      О.І. Божко 

 

 



1 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

  

Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження. 

Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних 

джерел та літератури (33 с., 348 позицій) та 10 додатків. Загальний обсяг роботи – 

248 с. 

Вступ. Актуальність теми дослідження. Українсько-російські угоди середини 

XVII ст. стали переломними моментами в історії української державності. Саме 

відтоді розпочалась інкорпорація земель Гетьманщини до складу Московської 

держави, яка тривала понад століття. Російським військами, що розмістилися в 

найважливіших регіонах Гетьманщини, відводилася роль дієвого інструменту 

інкорпорування. Відтак, з’ясування структурно-функціональних особливостей 

російської військової присутності на території гетьманату є ключовими у вивченні 

політики російського уряду щодо української державності. Київський гарнізон другої 

половини XVII – XVIII ст. є найкращим прикладом, оскільки він став першим 

російським військовим контингентом на землях Гетьманщини і дислокувався у 

важливому місті не лише із військово-стратегічної та політичної точки зору, але й 

ідеологічної.  

Особливої актуальності дослідження набуває в контексті сучасних події, в першу 

чергу українсько-російських відносин, коли військовий чинник знов відіграє в них 

одну із вирішальних ролей.  

Актуальність теми також обумовлюється використанням значного масиву 

неопублікованих джерел, які раніше не залучалися науковцями. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано у межах програми науково-дослідницьких робіт «Історія формування і 

розвитку Української держави», затвердженої вченою радою історичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(державний реєстраційний номер № 01БФ046-01). 

Об'єктом дослідження є російський гарнізон м. Києва другої 

половини XVII – XVIII ст. як сукупність військових частин та підрозділів, що 

дислокувалися в місті, мали визначений склад і чисельність відповідно до 

царських указів та штатів гарнізонних військ. 

Предметом дослідження є гарнізон як інструмент інкорпорації земель 

Гетьманщини до складу Російської держави, його система управління, структура, 

чисельність, комплектування, участь гарнізону у військових операціях, 

адміністративному та соціально-економічному житті регіону.  

Мета дослідження – визначити характер та специфіку перебування 

російського гарнізону в м. Києві в другій половині XVII – XVIII ст. Це дає змогу 

дослідити феномен російської військової присутності в Гетьманщині в період її 

інкорпорування до складу Російської держави. 

Відповідно до мети, визначено основні завдання дослідження: 

- з’ясувати ступінь розробки теми в історіографії та охарактеризувати джерельну 

базу дослідження; 
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- визначити роль і місце гарнізону м. Києва в процесі інкорпорації українських 

земель до складу Російської держави;  

- реконструювати систему управління гарнізоном та його структуру;  

- відстежити динаміку чисельності гарнізону, розглянути його комплектування; 

- розкрити матеріальне забезпечення та озброєння гарнізону м. Києва; 

- розглянути основні функції гарнізону та завдання бойового характеру; 

- визначити завдання адмністартивного характеру, які виконували солдати та 

офіцери гарнізону; 

- розглянути гарнізон м. Києва як соціальний та господарський організм, його 

вплив на життя регіону. 

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період з 1654 р. до кінця 

XVIII ст. Нижня хронологічна межа – це рік введення до Києва гарнізону 

Московського царства. Верхня хронологічна межа зумовлена зміною військово-

стратегічного становища Києва, який після 3-х поділів Польщі перестав бути 

прикордонним містом. 

Географічні межі роботи охоплюють територію Києва та прилеглих регіонів 

Правобережжя та Лівобережжя, де у військових операціях проти польських, 

турецько-татарських і козацьких військ задіювалися гарнізонні частини (частина 

особового складу служила уздовж кордонів на форпостах; у XVIII ст. окремі 

підрозділи гарнізону несли службу в так званих «приписних» фортецях на 

території Гетьманщини).  

Методологічною основою дослідження стали загальнонаукові принципи 

історизму, наукової об’єктивності, комплексності і системності, які реалізуються 

через застосування як основних методів історичного дослідження (архівної 

евристики, історико-поріявняльного, історико-генетичного), так і загальнонаукових 

(аналізу та синтезу, індукції та дедукції). 

Наукова новизна полягає в розробці теми, яка не отримала всебічного 

висвітлення в історичній літературі. Вперше розкрито роль гарнізону м. Києва в 

інкорпорації українських земель до складу Російської держави і здійснено 

комплексний аналіз російської військової присутності на землях Гетьманщини у 

другій половині XVII – XVIII ст. Розширено джерельну базу і залучено до наукового 

обігу широке коло неопублікованих джерел. Переглянуто уявлення про управління 

та структуру гарнізонних військ, що несли службу на українських землях. Уточнено 

відомості щодо чисельності гарнізону в другій половині XVII – XVIII ст. З нових 

позицій розкрито функції та завдання гарнізону м. Києва. Переглянуто уявлення про 

гарнізон як суто військовий організм і показано його соціальну та господарську 

складові.  

Практичне значення роботи. Матеріали та висновки дослідження можуть 

бути використані в подальшому вивченні історії України, зокрема процесу 

інкорпорації українських земель до складу Російської держави, військової історії 

Східної Європи ΧVII – XVIII ст., для написання праць та розробки курсів з історії 

війська, Києва, України та відповідних навчальних посібників. 

Апробація дослідження. Основні матеріали й положення дисертації 

представлено у формі доповідей і тез на краєзнавчих, всеукраїнських та 
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міжнародних конференціях: історико-краєзнавча конференція «Магдебурзьке право 

на Київщині: історія і люди» (Бишів, 16 грудня 2011 р.), міжнародні наукові 

конференції «Дні науки історичного факультету» (Київ, 2011, 2012, 2013, 2014 рр.), 

«Кордони культур і культура кордонів: козацька Україна XVIII ст. та її сусіди» 

(Дніпропетровськ, 5 – 6 липня 2013 р.), «Каразінські читання» (Харків, 21 квітня 

2013 р.), , «Шевченківська весна» (Київ, 22 березня 2014 р.), «Києвознавчі читання: 

історичні та етнокультурні аспекти» (Київ, 21 січня 2014 р.), «Чотирнадцяті 

джерелознавчі читання» (присвячені170-річчю створення Київської археографічної 

комісії) (Київ, 17 грудня 2013 р.), науково-практичній конференції «Переяслав 

1654 року в інтелектуальній традиції, політичній культурі й практиці раннього та 

нового часу» (Київ, Інститут історії НАН України, 8 квітня 2014 р.). 

Публікації. Основні результати дослідження викладено в 6 публікаціях у 

наукових фахових виданнях, у тому числі дві статті – в зарубіжних виданнях. 

Окремі положення та результати дослідження додатково відображені у 6 

публікаціях тез та виступів на наукових конференціях. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У першому розділі «Історіографія та джерельна база дослідження» 

проаналізовано стан наукової розробки проблеми, ступінь забезпеченості 

джерелами та їх репрезентативність. 

У підрозділі 1.1. «Історіографія» розглянуто стан наукової розробки теми. 

Історіографічні студії з феномену російської військової присутності на 

українських землях налічують декілька монографій та відносно незначну кількість 

невеликих розвідок. В роботах з інкорпорації українських земель до складу 

Російської держави дослідники не вивчали гарнізонні війська, зосередившись 

лише на воєнних операціях російських контингентів проти козацького війська або 

на дослідженні питань забезпечення польових полків імперської армії, що 

дислокувалися в Україні у XVIII ст. 

Першими почали вивчати російські гарнізони в містах Гетьманщини 

дослідники історії Києва: М. Берлинський, М. Закревський, В. Іконников, 

М. Оглоблін, О. Андрієвський
1
.  

В 1940 р. з’явилися дисертаційна робота Ф. Шевченка про російських воєвод 

в Україні, де дослідник також розглянув російські гарнізони в містах 

                                                 
1
 Берлинський М. Ф. Історія міста Києва / Максим Федорович Берлинський. – К.: 

Наукова думка, 1991. – 320 с.; Закревский Н. В. Описание Киева. Вновь 

обработанное и значительно умноженное издание с приложением рисунков и 

чертежей / Николай Васильевич Закревский. – М. : Тип. В. Грачева и Ком., 1868. – 

Т. 1 – 2. – IV, 950 с.; Иконников В. С. Киев в 1654 – 1855 гг. / Владимир Степанович 

Иконников. – К.: Тип. Импер. Унив. Св. Владимира Акцион. О-ва печ. изд. дела 

М.Т. Корчакь-Новицкого, 1904. – 355 с.; Оглоблин Н. Из киевской жизни XVII и 

XVIII вв. / Николай Оглоблин // Чтения в историческом обществе Нестора-

летописца. – 1904. – Кн. XVIII. – Отд. 5. – С. 31 – 54.  
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Гетьманщини, насамперед у Києві
2
. Окремі розділи монографії про 

Малоросійський приказ дослідниця К. Софроненко присвятила російським 

військовим контигентам в Україні. Російська військова присутність 

досліджувалася також в концептуально-узагальнюючих роботах з історії 

Гетьманщини. Помітне місце зайняла тематика гарнізону в працях з історії Києва  

у другій половині ХХ ст.
3
 Однак вказані дослідження розглядають лише окремі 

аспекти російської військової присутності. 

Загалом є три основні групи досліджень, що стосуються російських 

гарнізонів в Гетьманщині: 1) праці, які висвітлюють історію Гетьманщини та її 

взаємовідносин із Російською державою, процес інкорпорації українських земель 

до складу Росії (М. Грушевський, Ф. Шевченко, К. Софроненко, З. Когут, 

В. Брехуненко, А. Бульвінський); 2) роботи з історії російського війська, в 

контексті яких розглядається і гарнізон м. Києва (Л. Бескровний, 

М. Проскурякова); 3) дослідження з історії м. Києва, що містять сюжети, пов’язані 

з дислокацією в місті російських військ (гарнізонних і польових) та невеликі 

розвідки про Київський гарнізон  другої половини XVII – XVIII ст. (В. Щербина, 

О. Андрієвський, Г. Алфьорова та В. Харламов). 

Історія російських військ в Україні у XVII – XVIII ст висвітлювалася в 

основному не професійними військовими істориками, а дослідниками політичної, 

соціальної та економічної історії. Історія гарнізонних військ Росії в Україні не 

стала предметом спеціального історичного дослідження і довгий час залишалася 

поза увагою дослідників. Невикористаними залишаються багато документів з 

архівосховищ України та Росії. 

До сьогодні історія Київського гарнізону не належала до актуальних проблем 

в історіографії. Дослідники обмежувалися констатацією факту наявності в Києві 

російського військового контингенту та наведенням приблизних цифр його 

чисельності. Вивчаючи соціально-економічне життя Києва, автори не розглядали 

соціальну та господарську складові діяльності російського гарнізону. 

У підрозділі 1.2. «Джерельна база дослідження» здійснено огляд основних 

груп джерел, використаних при написанні дисертації. Джерельною базою роботи є 

матеріали архівних зібрань та масив опублікованих документів. 

При дослідженні Київського гарнізону неможливо виділити лише одну групу 

джерел, де б містилася вся повнота відомостей про російський військовий 

контингент у Києві. Лише інтеграція широкого кола різних за походженням і видами 

джерел, які доповнюють одне одного, дозволяє оптимально розкрити тему. 

                                                 
2
 Шевченко Ф. Історичні студії: Зб. вибр. праць та матеріалів (До 100-річчя 

народження) / [редкол.: В. Смолій (гол. ред); упоряд. і ком.: С. Батуріна та ін.]. – К.: 

НАН України. Ін-т історії України, 2014. – 700 с. 
3
 Історія Києва: в 2 т. / [ред. Голобуцький В. О. та ін.] – К.: Вид-во АН УРСР, 1960. – 

Т. 1. – 802 с.; Історія Києва: в 3 т. / [редкол.: Ю. Ю. Кондуфор (гол. ред.) та ін.] – К.: 

Наукова думка, 1986. – Т. 2. – 382 с.; Алферова Г. В., Харламов В. А. Киев во второй 

половине XVII века. / Г. В. Алферова., В. А. Харламов. – К.: Наукова думка, 1982. – 

159 с. та ін. 
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Основу джерельної бази дослідження складають актові документи, частина 

яких опублікована в багатотомному виданні «Акты, относящиеся к истории Южной 

и Западной России». В цих збірниках міститься багато інформації з історії 

Київського гарнізону другої половини XVII ст.  

До законодавчих актів, що стосуються гарнізону Києва належать договірні 

статті, котрі укладалися між гетьманським та російським урядами у другій половині 

XVII – початку XVIII ст. У них простежується еволюція повноважень російських 

воєвод, вказано міста, де стояли російські залоги та їхня чисельність, визначено 

способи забезпечення російських військ в Україні. Такими статтями є Березневі 

(1654 р.), Переяславські (1659 р.), Батуринські (1663 р.), Московські (1665 р.) та 

Глухівські (1669 р.) і т.д. Штати гарнізону м. Києва за 1711, 1720, 1731, 1764 рр. 

опубліковано в «Полном собрании законов Российской империи». 

 До описово-статистичних джерел належать «Цветущеее состояние 

Российского государства» І. Кірілова, де зазначені статистичні дані про гарнізон 

Києва станом на 1727 р., а також «Описи Київського намісництва кінця 70 – 80-х рр. 

XVIII ст.»
4
. У них вміщено відомості про чисельність гарнізону, його артилерію, 

описано гарнізонну інфраструктуру.  

 До джерел особового походження, які стосуються історії Київського 

гарнізону, належать щоденник П. Гордона, спогади І. Лук’янова та Ф. Вігеля
5
. 

Щоденник П. Гордона містить інформацію про чисельність гарнізону у 1677 – 

1685 рр., його забезпечення та побут. У спогадах прочанина І. Лук’янова є 

інформація про господарську діяльність російських вояків у Києві на початку 

ΧVIII ст., а Ф. Вігель (син останнього київського обер-коменданта) наводить 

інформацію про гарнізон кінця XVIII ст. 

Основу для написання дисертації становлять матеріали фондів Інституту 

рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, Центрального 

державного історичного архіву України в м. Києві та Державного архіву м. Києва. 

Документальну базу дослідження складають комплекси джерел, що виникли та 

відкладалися у канцеляріях військово-адміністративних, цивільних і, почасти, 

церковних установ, які функціонували на землях Гетьманщини та Російської 

держави у вказаний період.  

У ЦДІАК України опрацьовано документи з фондів Розрядного приказу 

(Ф. КМФ – 40), Київської приказної ізби (Ф. 58), Київської гарнізонної канцелярії 

(Ф. 1104), Київської губернської канцелярії (Ф. 59), похідної канцелярії 

Малоросійського генерал-губернатора П. Рум’янцева-Задунайського (Ф. 246). 

Частину документів з історії гарнізону виявлено у зібраннях ІР НБУВ: фонди 

                                                 
4
 Кирилов И. Цветущее состояние Всероссийского государства / Иван Кирилов – М.: 

Наука, 1977. – 443 с.; Описи Київського намісництва 70 – 80-х рр. XVIII ст. / 

[упоряд. Г. В. Болотова та ін.; редкол.: П. С. Сохань (відп.ред.) та ін.]. – К.: Наукова 

думка, 1989. – 392 с. 
5
 Гордон П. Дневник 1684 – 1689 / Патрик Гордон; [пер., ст., примеч. Д. Г. Федосова; 

отв. ред. М. Р. Рыженков]. – М.: Наука, 2009. – 339 с. 
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історичних матеріалів (Ф. 2), фортеці Св. Єлизавети (Ф. 9) та Київської Духовної 

Академії (Ф. 160). 

Фонд Київського столу Розрядного приказу (Ф. КМФ – 40) містить колекцію 

копій документів Розрядного приказу Московської держави, що стосуються історії 

Київського гарнізону другої половини ΧVII – початку XVIII ст. У фонді вміщено 23 

переписи гарнізону м. Києва другої половини XVII – початку XVIII ст. Фонд 

Київської приказної ізби (Ф. 58) містить документ про призначення першого 

київського губернатора. Частина документів з історії гарнізону зберігається у 

згаданих фондах ІР НБУВ. Там вміщено виписки із архівних справ щодо історії 

перебування російського війська на території Гетьманщини у другій половині 

ΧVII ст., зокрема відомості про чисельність гарнізонів, їхнє забезпечення, участь у 

військових операціях і т.п. Ці документи – копії справ різних приказів Московської 

держави, зокрема Малоросійського та Розрядного. Саме в колекції «Історичні 

матеріали» ІР НБУВ (Ф. 2) зберігаються відписки перших київських воєвод у 

перший рік їхнього перебування в Києві.  

Фонд Київської губернської канцелярії (Ф. 59) є основним при вивченні 

гарнізону м. Києва у XVIIII ст. Справи щодо російського військового контингенту 

містять інформацію про комплектування, службу і забезпечення гарнізонних полків, 

Київської рейтарської, інженерної та артилерійської команд. Частина документів 

стосується діяльності гарнізонних суду та школи. У фонді відклалися канцелярські 

книги, де вміщено короткі повідомлення про всі справи, що надходили і 

розглядалися гарнізонною канцелярією протягом року. Вони містять інформацію 

щодо комплектування гарнізону, службової діяльності особового складу, 

матеріального забезпечення, дають можливість встановлювати та уточнювати імена 

командирів частин та підрозділів. 

При дослідженні історії Київського гарнізону другої половини XVIII ст. 

важливими є документи фонду похідної канцелярії фельдмаршала П. Румянцева-

Задунайського (Ф. 246), де вміщено рапорти командирів гарнізонних батальйонів 

про чисельність особового складу своїх частин та завдання, котрі виконували 

солдати на момент складання документа. 

Окремі справи з історії російського гарнізону м. Києва відклалися в інших 

фондах ЦДІАК України: ІІ Малоросійської колегії (Ф. 54), Генеральної військової 

канцелярії (Ф. 51) та Києво-Печерської Лаври (Ф. 128). Там містяться документи 

щодо стосунків російських солдатів із місцевим населенням, а метричні книги та 

сповідні розписи гарнізонних церков. 

Картографічні та археологічні матеріали суттєво доповнюють джерельну базу 

дослідження. Серед картографічних матеріалів – це плани і карти Києва 

кінця XVII – XVIII ст., на яких позначено інфраструктурні об’єкти гарнізону. 

Матеріали археологічних досліджень стосуються розкопок на території 

Старокиївської та Києво-Печерської фортець, де знайшли залишки матеріальної 

культури російських вояків, що служили в Києві у другій половині XVII – ΧVIII ст. 
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Дані таких досліджень доповнюють наші уявлення про побут та заняття російських 

вояків
6
.  

Таким чином, широке коло джерел XVII – XVIII ст., насамперед, документів 

органів російського військово-адміністративного управління, Гетьманщини, Церкви 

є репрезентативним і дозволяє вирішити поставлені завдання. 

У другому розділі «Київський гарнізон у другій половині XVII – XVIII ст.» 

розглянуто російський контингент як військовий механізм.  

У підрозділі 2.1. «Київський гарнізон як військово-політичний та 

адміністративний інструмент інкорпорації» показано, російський уряд відводив 

Києву головне місце в експансії на землі Гетьманщини, Речі Посполитої та 

Османської імперії. Російський гарнізон ввели до міста навесні 1654 р. Він став 

першим та залишався найчисельнішим російським контингентом на землях 

Гетьманщини протягом другої половини ΧVII – XVIII ст. Російська військова 

присутність в Україні починалася саме із Києва і збільшувалася по мірі посилення 

російського впливу на політичне життя Гетьманщини. Згідно Московських статей 

1665 р. чисельність російських гарнізонів в містах Гетьманщина складала 

11800 чол., з яких на Київ припадало 5000 чол. У XVIII ст. після формування 

гарнізонних військ російської армії у Києві дислокувався один із найбільших 

гарнізонів. У XVIII ст. гарнізонні війська поділили на розряди: Київ включили до ІІ 

розряду фортець, куди входили всі укріплення, окрім прибалтійських. Лише в 1764 

р. гарнізон Києва отримав статус прикордонного, хоча фактично був таким ще з 60-х 

років XVII ст. Згідно штатів гарнізонних військ XVIII ст., російський військовий 

контигент в м. Києві займав головне місце серед відповідних аналогів на 

українських землях і виступав головним кадровим донором для гарнізонів інших 

міст. Найкраще ця практика проявилася у практиці «приписування» до Києва інших 

міст та направлення до них спеціальних гарнізонних команд.  

Таким чином, Київський гарнізон був однією із головних сил російської 

адміністрації на території Гетьманщини і використовувався для контролю та 

чинення тиску на козацьку старшину. 

У підрозділі 2.2. «Управління гарнізоном та його структура» встановлено, що 

з моменту введення до Києва російського гарнізону в 1654 р. в Гетьманщині вперше 

з’явилися органи російської влади. На відміну від російських земель, воєводсько-

приказна система управління в Гетьманщині зазнала суттєвої модифікації. Київські 

воєводи другої половини ΧVII ст. мали менше повноважень за воєвод в російських 

землях. У ΧVIII ст. у Гетьманщині створено органи російської цивільної 

адміністрації, тісно інтегровані із військовою. Якщо раніше російський уряд 

представляв київський воєвода, то у XVIII ст. його змінює київський губернатор. 

Відбулося часткове розмежування сфер цивільного та військового управління, а 

тому для безпосереднього командування гарнізонами створили інститут обер-

комендантів та комендантів.  

                                                 
6
 Климовський С. Реформа 1654 – 1663 рр. і стрільці-фальшивомонетники в Києві / 

Сергій Климовський // Вісник українського товариства охорони пам’яток історії та 

культури. – 1999. – № 1. – С. 61 – 63. 
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За своєю структурою Київський гарнізон мав певні відмінності від решти 

аналогів. У XVIII ст. він складався гарнізонних полків, команд, суду та канцелярії. У 

1711, 1720, 1731 та 1764 рр. затвердили офіційні штати гарнізонних військ. У Києві 

в першій третині XVIII ст. з’явилися підрозділи артилеристів (Київська 

артилерійська команда) та інженерів (Київська інженерна команда), а також 

спеціальний підрозділ кур’єрів – Київська рейтарська команда, яка суттєво 

відрізнялася від інших формувань за характером служби, специфікою 

підпорядкування та комплектування.  

У підрозділі 2.3. «Чисельність та комплектування» простежено динаміку 

чисельності російського гарнізону, визначено фактори що на неї впливали.  

Київський гарнізон протягом другої половин XVII – XVIII ст. нараховував від 

2 до 7,5 тис. чол. (найбільший гарнізон на українських землях). У перші півстоліття 

російської військової присутності в Києві мали місце «маятникові» коливання 

чисельності гарнізону, обумовлені низкою факторів: війни, конфлікти із козацьким 

урядом, масове дезертирство. До 1711 р. не існувало офіційних штатів Київського 

гарнізону. Лише в 1665 р. у Московських статтях визначили чисельність в 

5 тис. чол. У 1711 р. затвердили перші штати гарнізонних військ. У XVIII ст. на 

землях Гетьманщини офіційно несло службу лише два гарнізони – Київський та 

Глухівський. За ними закріпили так звані «приписні» міста, де дислокувалися 

команди, сформовані із числа солдатів гарнізонних полків з Києва та Глухова. Це 

зменшувало фактичну чисельність Київського гарнізону. Також мав місце постійний 

некомплект штатів, а тому спостерігались суттєві відмінності між офіційною та 

реальною чисельністю вояків. 

Комплектування частин та підрозділів Київського гарнізону відбувалося в 

контексті тогочасних практик. Існувала «київська» специфіка: служба в Києві у 

другій половині XVII ст. розцінювалася як покарання. У ΧVIII ст. комплектування 

гарнізонних частин та підрозділів здійснювалося двома шляхами – через рекрутську 

повинність та практику «дослужування» старих, хворих, скалічених солдатів та 

офіцерів.  

У підрозділі 2.4. «Забезпечення та озброєння» розглянуто систему 

забезпечення російського військового контингенту в Києві та його озброєння, 

зокрема артилерійський парк. 

Забезпечення російського військового контингенту в Києві протягом другої 

половини XVII – XVIII ст. мало значні відмінності у порівнянні із російськими 

аналогами. Це стосується не розмірів жалування відповідних чинів, а самих джерел 

забезпечення та логістики постачання. Російський уряд не мав можливості повністю 

забезпечити свої війська в Гетьманщині за рахунок місцевих доходів, що змушувало 

залучати ресурси власне Московського царства. Логістика забезпечення, особливо 

на перших порах, залишалася не налагодженою. У XVIII ст. із проведенням 

податкової реформи 1719 – 1728 рр. гарнізонні полки в Києві почали утримуватися 

за рахунок подушного податку, котрий збирався в населення тих територіально-

адміністративних одиниць, котрі не входили до складу Гетьманщини. Артилерія, 

інженери та рейтари фінансувалися за рахунок окремих податків.  
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У другій половині XVII ст. озброєння російських вояків в Києві нічим не 

відрізнялося від того, із котрим несли службу солдати й офіцери в інших частинах, а 

артилерійський парк Київського гарнізону нараховував більш ніж 120 гармат у 

другій половині XVII ст. У XVIII ст. в гарнізон надсилали стару зброю, а кращі 

разки йшли на озброєння польових полків. Артилерійський парк гарнізону м. Києва 

налічував 300 – 400 гармат. Протягом другої половини XVII – XVIII ст. за своєю 

чисельністю він переважав артилерійські парки гетьманської резиденції, полкових 

міст, Генеральної та полкової артилерії разом взятих. 

В третьому розділі «Бойова та адміністративна діяльність гарнізону» 

розглянуто і проаналізовано функції Київського гарнізону та конкретні завдання, які 

виконували російські вояки, перебуваючи на службі в Києві. 

У підрозділі 3.1. «Бойова діяльність» розглянуто участь гарнізону у воєнних 

діях в другій половині XVII – XVIII ст., а також визначено коло основних 

функціональних обов’язків російських вояків.  

Київський гарнізон виконував низку військових та цивільних функцій. У 

другій половині XVII ст. його частини та підрозділи неодноразово брали участь у 

військових операціях в регіоні (російсько-польська війна 1654 – 1667 рр., російсько-

українська війна 1658 – 1659 рр., російсько-турецька війна 1676 – 1681 рр.). У 

ΧVIII ст. це завдання поступово знівелювалася і гарнізон виконував резервно-

мобілізаційну функцію.  

До основних завдань російських вояків на службі в Києві належали виконання 

фортифікаційних робіт та караульна служба. У XVIII ст. Київський гарнізон 

дислокувався у двох фортецях – Старокиївській та Печерській. Підтримка в 

належному стані цих укріплень вимагала залучення значного числа солдатів 

гарнізонних частин. Караульну службу постійно несло від 20 до 35% особового 

складу гарнізону. Ці два види завдань складали основу повсякденних занять (в 

мирний час) російських вояків у другій половині ΧVII – XVIII ст. У ΧVIII ст. 

додався такий вид служби, як прикордонна. Солдати та офіцери гарнізону 

перебували на форпостах уздовж російсько-польського кордону, служили на 

митницях, Васильківському карантинному домі.  

У підрозділі 3.2. «Адміністративна діяльність» розглянуто залучення 

солдатів та офіцерів до виконання завдань адміністративного та почасти 

господарського характеру.  

Особовий склад Київського гарнізону виконував цілий ряд екстраординарних 

завдань, мало пов’язаних із військовою службою. Так, на перших порах після 

Переяславської угоди російської цивільної адміністрації на українських землях не 

було. Офіцери гарнізону залучалися для збору мит, податків і т.п. Із появою 

цивільної адміністрації у XVIII ст. практика залучення особового складу гарнізону 

до адміністрування збереглася через постійний некомплект чиновницького апарату 

(характерна практика для прикордонних, а нерідко і центральних губерній імперії). 

Офіцери Київського гарнізону виконували обов’язки фіскалів, казначеїв, аудиторів 

та ревізорів. Офіцери призначалися на важливі посади в дипломатичних установах 

(прикордонні комісії із Польщею). До завдань особового складу належав 
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поліцейський контроль, охорона в’язниць, етапування злочинців. Частина 

російських вояків виконувала господарські завдання. 

 У четвертому розділі «Київський гарнізон другої половини XVII – 

XVIII ст. як соціальний та господарський організм» російський військовий 

контингент розглянуто як соціальний та господарський організм. 

У підрозділі 4.1. «Демографічна характеристика» проаналізовано сімейний 

стан російських вояків, склад їхніх сімей. Доведено, що попри загальні стереотипи 

щодо військової служби (складність створити сім’ю в умовах воєнного побуту), 

більше третини вояків мали сім’ї. Встановлено, що російські солдати та офіцери 

часто укладали шлюби із місцевими жительками. Визначено, що разом із членами 

своїх сімей російські вояки складали близько 20 – 30% від усього населення Києва у 

другій половині XVII – XVIII ст. 

Підрозділ 4.2. «Побут та господарство гарнізону» присвячено умовам 

проживання російських вояків, їхньому матеріальному становищу; розглянуто та 

проаналізовано господарську діяльність солдатів й офіцерів та членів їхніх сімей.  

Побутові умови життя російських вояків залишали бажати кращого. Через 

низьке жалування більшість солдатів могла дозволити собі придбати лише скромне 

помешкання чи орендували житло у більш заможних однополчан. Казарми 

з’явились лише у XVIII ст. Офіцери та більш заможні солдати могли собі дозволити 

придбати двір у Києві. Окремі групи у складі гарнізону (пушкарі та рейтари) 

вирізнялися своєю заможністю завдяки додатковим доходам (комерція, 

контрабанда) і маючи невелике жалування (5 – 15 руб.), робили дорогі придбання (у 

500 руб.) і платили великі річні податки (15 – 30 руб.). 

У підрозділі 4.3. «Стосунки особового складу гарнізону з місцевим 

населенням» аналізуються причини конфліктів між російськими вояками та 

місцевими жителями, а також економічні вигоди та збитки від перебування в Києві 

російського військового контингенту. Російський гарнізон активно взаємодіяв із 

місцевим соціумом, насамперед у в економічній та соціальній сферах. Для місцевого 

населення російські вояки виступали як конкурентами в господарській діяльності, 

так і широким ринком збуту своєї продукції. Тобто з одного боку заняття 

російськими солдатами торгівлею та ремеслами завдавало значних збитків 

населенню Києва, а з іншого окремі категорії, як от власники шинків та купці, мали 

зиск від продажу росіянам продукції. У другій половині ΧVII ст. конфлікти на 

економічному ґрунті обумовлювалися намаганням російських вояків перенести 

російські господарські практики на українські землі (в Московській державі стрільці 

та пушкарі мали дозвіл займатися торгівлею та ремеслами). У XVIII ст. торгівлею 

займалися переважно члени сімей російських вояків. Таким чином, гарнізон почасти 

сприяв й економічній інкорпорації українських земель, прищеплюючи російські 

господарські практики. 

Підрозділ 4.4. «Солдатські діти і гарнізонна школа» присвячений окремій 

соціпрофесійній групі – солдатським дітям та функціонуванню в Києві спеціального 

навчального закладу, де їх готували до подальшої служби. У ній постійно протягом 

XVIII ст. навчалося 300 – 400 учнів. Вихованці школи стали кадровим резервом 
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російського війська та чиновницького апарату імперії на українських землях і 

зробили свій вклад в інкорпорації до складу Російської держави. 

У підрозділі 4.5. «Гарнізонні церкви» розглянуто забезпечення духовних 

потреб російських вояків, що несли службу в Києві у вказаний період. З цією метою 

відразу після приходу до Києва російського контингенту, відкрили гарнізонні 

церкви, першою із яких стала відреставрована Десятинна. У другій половині 

XVII ст. російські вояки належали до парафій церков (Троїцької та Георгіївської), 

котрі стояли на території Старокиївської фортеці. Із передислокацією основної 

частини гарнізону до збудованої у XVIII ст. Печерської фортеці, більшість 

російських вояків стали прихожанами церков (Феодосіївської, Вознесенської та 

Воскресенської) на території нового укріплення.  

У Висновках узагальнено результати дисертаційного дослідження, що 

виносяться на захист: 

 - Встановлено, що військова присутність Росії на теренах Гетьманщини в 

«післяпереяславський» період є малодослідженою проблемою у вітчизняній науці. 

Більшість дослідників зверталася до інституту воєводського управління, персоналій 

окремих російських посадовців, що перебували в Україні в другій половині XVII – 

на початку XVIII ст. Натомість конкретні форми і масштаби воєнного впливу 

Російської держави на перебіг внутрішнього життя гетьманату і понині лишаються 

нез`ясованими, незважючи на широку і репрезентативну джерельну базу, 

представлену різними видами та групами джерел. 

 - З’ясовано, що російський гарнізон м. Києва займав одне із ключових місць у 

процесі інкорпорації українських земель до складу Російської держави. Він виступав 

головною опорною силою російської адміністрації в Гетьманщині. Гарнізон 

неодноразово використовувався під час бойових дій проти українських козаків, 

слугував фактором тиску на політичну еліту Гетьманщини. Частини та підрозділи 

гарнізону брали активну участь в експансії Росії щодо Речі Посполитої та 

Османської імперії. 

 - Доведено, що система управління гарнізоном Києва мала певні особливості, 

зумовлені відносинами російського уряду з українською автономією та військово-

стратегічним розташуванням міста. Структура гарнізону також несла в собі відбиток 

місцевої специфіки і обумовлювалася інкорпораційними практиками Російської 

держави щодо Гетьманщини.  

 - Визначено, як змінювалася чисельність гарнізону протягом другої половини 

XVII – XVIII ст. Встановлено, що на це впливали договірні статті, війни, 

дезертирство і т.д. У другій половині XVII ст. при визначенні чисельності гарнізону 

російський уряд рахувався з думкою політичної еліти гетьманату, а у XVIII ст. не 

звертав не неї ніякої уваги і сам визначав чисельність російських військових 

контингентів у містах Гетьманщини. Чисельність Київського гарнізону протягом 

вказаного періоду неодноразово змінювалася, особливо це стосується другої 

половини XVII ст. У XVIII ст. затвердили штати гарнізонних військ. Незважаючи на 

всі зміни гарнізон у Києві завжди залишався найчисельнішим на землях 

Гетьманщини і нараховував від 2 до 7 тис. у другій половині XVII ст. та від 3 до 

7 тис. чол. у XVIII ст. Комплектування гарнізону мало свою специфіку. У другій 
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половині ΧVII ст. до Києва часто зсилалися окремі вояки та цілі полки, для яких 

службу на окраїні розцінювалася як опала чи покарання. У ΧVIII ст. частину 

особового складу гарнізону складали вояки, котрі через хвороби і старість не могли 

служити в польових полках. 

 - Встановлено, що забезпечення гарнізону також відбивало специфіку 

україно-російських взаємовідносин і правового становища російських вояків на 

землях Гетьманщини. Існувало кілька практик забезпечення, одна із яких 

ґрунтувалася на використанні місцевих ресурсів, друга – ресурсів Російської 

держави. Визначено, що артилерійський парк гарнізону протягом ΧVII – XVIII ст. 

завжди переважав за кількістю стволів Генеральну артилерію чи артилерія полкових 

міст та гетьманських резиденцій. 

 - З’ясовано, що Київський гарнізон приймав активну участь в бойових діях 

російського війська проти армії Речі Посполитої, а також Гетьманщини та 

Османської імперії. Під час російсько-української війни 1658 – 1659 рр. він відіграв 

вагому роль у поразці гетьмана І. Виговського. У XVIII ст. гарнізон все більше 

виконував функції запасного і резервного війська (здійснював підготовку рекрутів, 

ніс допоміжну службу і т.п., але в будь-який момент міг бути використаний для 

придушення антиросійських виступів). 

 - Доведено, що російський гарнізон виконував цілий ряд адміністративних 

функцій, без чого військові інструменти інкорпорації не дали б бажаного 

результату. Виконання таких функцій пришвидшувало і поглиблювало поглинання 

Гетьманщини Російською державою. Тому гарнізон не варто розглядати лише як 

військовий контингент, що висів дамоклевим мечем над Гетьманщиною, але і як 

адміністративний ресурс російського уряду, який поступово поширював в Україні 

імперський устрій. 

 - При розгляді гарнізону, як соціального та господарського організму, 

з’ясовано, що частина російських вояків мала власні сім’ї. Побут та господарство 

російських вояків в Києві мали специфіку, зумовлену службою за межами Росії та 

географічним розташуванням міста, що давало можливості для економічної 

активності. Присутність значного гарнізону в місті збільшувала київський та 

регіональний ринки, що створювало можливості для заробітку окремим групам 

населення. Проте сусідство з гарнізоном завдавало значних збитків господарству  

жителів міста та монастирів. Економічне суперництво та зловживання російськими 

вояками своїм службовим становищем складали основу відносин російських 

солдатів та мешканців Києва. Встановлено, що у Києві протягом ΧVIII ст. 

функціонував спеціалізований начальний заклад для дітей російських вояків – 

гарнізонна школа, яка готувала кадри для російського війська і цивільної 

адміністрації. Визначено, що гарнізонні частини мали власні храми, при цьому 

російські вояки переносили на українські землі культи, характерні для території 

Російської держави (культ св. Сергія Радонежського). Таким чином, інкорпорація 

відбувалася не лише не лише у військово-політичній площині, але й у економічній 

та соціокультурній. 
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АНОТАЦІЯ 

Назаренко В.М. Російський гарнізон м. Києва (друга половина XVII – 

XVIII ст.): військово-політичний та соціально-економічний аспекти діяльності. 

– Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – К., 2015. 

Дисертація присвячена російському гарнізону, що дислокувався в м. Києві у 

другій половині XVII – XVIII ст. З’ясовано ступінь розробки теми в історіографії та 

проаналізовано джерельну базу дослідження. Показано роль, яку відводив 

російський уряд гарнізону м. Києва в інкорпорації українських земель до складу 

Російської держави. На основі залучення широкого кола джерел реконструйовано 

систему управління гарнізоном та його структуру, виявлено її специфіку. Визначено 

динаміку чисельності гарнізону та фактори, які на неї впливали. Розглянуто 

комплектування гарнізону протягом другої половини ΧVII – XVIII ст., визначено 

його особливості. Розкрито систему забезпечення гарнізону, розглянуто його 

озброєння, зокрема артилерійський парк. Проаналізовано основні функції гарнізону 

та завдання особового складу російського військового контингенту. Розглянуто 

російський гарнізон м. Києва як соціальний та господарський організм. 

Ключові слова: Гетьманщина (середина XVII – друга половина XVIII ст.), 

Київ, російський гарнізон м. Києва, Російська держава, інкорпорація, російсько-

українські відносини, російсько-польські війни, російсько-турецькі війни. 
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АННОТАЦИЯ 

Назаренко В. Н. Русский гарнизон г. Киева (вторая половина XVII – 

XVIII вв.): военно-политический и социально-экономический аспекты 

деятельности. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.01 – история Украины. – Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины. – К., 2015. 

Диссертация посвящена русскому гарнизону, который дислоцировался в 

Киеве во второй половине XVII – XVIII вв. Несмотря на обширный круг 

источников, до этого времени тема не стала предметом специального исследования. 

Русский гарнизон в Киеве рассматривался только в контексте истории города, 

Гетманщины, деятельности Малороссийского приказа. Определено, что гарнизон г. 

Киева занимал важное место в процессе инкорпорации украинских земель в состав 

Русского государства во второй половине XVII – XVIII ст. Гарнизон был 

инструментом давления на старшину, опорой русской администрации в 

Гетманщине.  

Реконструировано систему управления гарнизоном и его структуру, 

показаны их особенности. Установлено, что киевский воевода занимал 

главенствующее положение среди других воевод в городах Гетманщины во второй 

половине XVII в. Киевскому обер-коменданту подчинялись и гарнизоны других 

украинских городов. Полностью структура Киевского гарнизона сформировалась в 

XVIII в. В ее состав входили гарнизонные полки, артиллерийская и инженерная 

команды, а также специальное подразделение военных курьеров – Киевская 

рейтарская команда. 

Отслежено динамику численности гарнизона, определены факторы, которые 

на ее влияли. Подсчитано, что численность гарнизона во второй половине XVII в. 

составляла от 2 до 7 тис. чел., а в XVIII в. – от 3 до 7 тис. чел. Во второй половине 

XVII в. служба в Киеве рассматривалась как наказание, а в XVIII в. в гарнизоне 

служило много больных и старых солдат. 

Определено, что при снабжении гарнизона использовалось несколько 

практик: поставки с российских земель, покупка провианта и материалов у местного 

населения, сбор налогов (денежных и продовольственных) в регионе. Подсчитано, 

что гарнизон г. Киева во второй половине XVII – XVIII вв. имел наибольший по 

численности артиллерийский парк на украинских землях. 

Определены функции и задания гарнизона г. Киева. Во второй половине 

XVII – начале XVIII в. части и подразделения гарнизона принимали активное 

участие в русско-польских войнах, борьбе с гетманом И. Выговским, Северной 

войне. Отмечено, что личный состав гарнизонных частей исполнял много 

административных и хозяйственных заданий. Офицеры гарнизона неоднократно 

использовались как чиновники, а солдаты как рабочая сила. 

Проанализировано гарнизон как социальный и хозяйственный организм, 

который активно взаимодействовал с местным социумом. Отмечено, что большая 

часть солдат и офицеров имела семьи. Бытовые условия русских воинов в Киеве 

отличались в зависимости от размеров жалованья и хозяйственной активности 
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самих солдат и офицеров, часть из которых имела дополнительные источники 

доходов. Отношения личного состава гарнизона с местным населением были 

сложными. Экономическая конкуренция, криминал, злоупотребления офицеров 

разоряли хозяйство многих жителей города, а также экономику Киево-Печерского и 

других монастырей. При этом, отдельные группы населения г. Киева зарабатывали 

на гарнизоне. В XVIII в. в Киеве действовала гарнизонная школа, где готовили 

будущих солдат и чиновников. В школе постоянно училось 300 – 400 чел. Личный 

состав гарнизона состоял в приходах церквей, которые стояли на территории Старо-

Киевской и Киево-Печерской крепостей. В XVIII в. каждый из гарнизонных полков 

имел собственную церковь. 

Ключевые слова: Гетманщина (середина XVII – вторая половина XVIII вв.), 

Киев, российский гарнизон г. Киева, инкорпорация, российско-украинские 

отношения, русско-польские войны, русско-турецкие войны. 

 

 

SUMMARY 

Nazarenko V. M. Russian garrison in Kyiv (the second half of the XVII – 

XVIII century): military-political and socio-economic aspects of activity. – 

Manuscript. 

Thesis for a Candidate degree in Historical Sciences, Specialty 07.00.01 – History 

of Ukraine. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and 

Science of Ukraine. – Kyiv, 2015. 

The thesis is devoted to the Russian garrison, which had stationed in Kyiv since 

1654. The level of development of topic in historiography and source base have analyzed. 

The role of the Russian garrison in the incorporation of Ukrainian lands to the part of 

Russian state assigned by the Russian government has displayed. The control system, 

structure of the garrison and its specific have reconstructed basing on the involvement of a 

wide range of sources. The dynamics of garrison numerical force had discovered, as well 

as the factors affecting it. The features of complement of the garrison during the second 

half of the XVII. – XVIII cent. have discovered. The garrison provision system, armament 

and gun park have examined.The Russian garrison in Kyiv as social and economic 

organization have examined.  

Key words: Hetmanate (the middle of the XVII – the second half of the 

XVIII cent.), Kyiv, Russian garrison in Kyiv, Russia, incorporation, Russo-Polish wars, 

Russo-Turkish wars. 

 
 

 


