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1. Територіально-адміністративний
поділ

А

дміністративний поділ Української козацькогетьманської держави дублював іррегулярну
структуру козацького війська: територіальні
одиниці – полки, сотні, курені – відповідали ієрархії таких самих бойових підрозділів, забезпечуючи в цей спосіб максимально швидку мобілізацію козацького стану та злагодженість його
бойових дій.
Політико-адміністративна система Війська Запорозького не
була козацьким новотвором, оскільки територіальний поділ середньовічного суспільства, як правило, скрізь відштовхувався від
потреб оперативної мобілізації збройного люду. Зокрема, мобілізаційний принцип використовувався і при організації повітововоєводської структури Великого князівства Литовського та Корони Польської. Новаційний же підхід уряду Богдана Хмельницького
під час закладення нової адміністративної структури українських
земель полягав у тому, що козацькі полки і сотні мали значно
менші території, ніж воєводства та повіти Речі Посполитої, а тому
й адміністративним органам було легше ними управляти. Перевага нової адміністративної мережі виявилася в тому, що накази
з Чигирина швидко доходили до місцевих урядників1.
У ході становлення полково-сотенного устрою Української
козацької держави було використано досвід функціонування реєстрових козацьких полків, формування яких розпочалося ще на
початку ХVІІ ст. На зламі 1625–1626 рр., під час складання гетьманом Михайлом Дорошенком козацького реєстру було зафіксовано
існування шести військово-територіальних одиниць із центрами
в Чигирині, Білій Церкві, Переяславі, Корсуні, Каневі та Черкасах.
Трохи згодом, у першій половині 30-х рр. ХVІІ ст., відбувалося становлення Полтавського, Миргородського, Лубенського і Яблунівського полків2. Отже, до певної міри можна погодитися з думкою
тих дослідників, котрі наголошують на генетичному зв’язку нового
полково-сотенного устрою зі своїм попередником, що існував у
Розді л 5

89

структурі Речі Посполитої, а саме: старостинським поділом. Відповідно Чигиринський
полк постав на місці Чигиринського староства, Білоцерківський – на місці однойменного Білоцерківського тощо3. Щоправда, сумніви викликають категоричні твердження
стосовно того, що збігалися навіть межі старих і нових адміністративних одиниць,
а заслугою гетьманського уряду стала лише заміна старих назв «староства» новими – «полки»4. Дійсно, у межах Наддніпрянської України, точніше – південної частини
Київського воєводства, ще наприкінці ХVІ – початку ХVІІ ст. тамтешні староства сприймалися владою Речі Посполитої як законне місце проживання реєстрового козацтва,
об’єднаного в однойменні полки. Проте з початком Української революції середини
ХVІІ ст. процеси розбудови полково-сотенного устрою суттєво інтенсифікувалися й
вийшли далеко за межі традиційно «козацьких» районів. Уже протягом літа 1648 р.
були створені полки на Лівобережній Україні, Київщині, Чернігівщині та Брацлавщині,
а восени – у північній частині Правобережжя (Київське воєводство), Південно-Східній
Волині, східній і центральній частині Подільського воєводства, на півдні Галицької землі Руського воєводства5. На середину 1649 р. існувало понад два десятки військових
одиниць, що опиралися на відповідні територіально-адміністративні округи.
Згідно з умовами Зборівського договору 1649 р., Українська козацька держава втратила територію Барського, Звягельського, Любартівського, Миропільського,
Остропільського та Могилевського полків. Козацьке військо в кількості 40 тис. вояків
відтепер мало базуватися на теренах 16 полків: Чигиринського, Черкаського, Білоцерківського, Канівського, Корсунського, Уманського, Брацлавського, Кальницького, Київського, Переяславського, Кропивнянського, Миргородського, Полтавського, Прилуцького, Ніжинського та Чернігівського6. Окремі козацькі полки як певні територіальноадміністративні округи та військові одиниці, наприклад Борзненський та Овруцький,
було переформовано у відповідні сотні Чернігівського та Київського полків.
З плином часу адміністративно-військова структура зазнала певних змін – одні
полки існували короткий час, інші – то зникали, то знову з’являлися. Зокрема, було
організовано Паволоцький полк, з Ніжинського полку виділився Стародубський, а у
прикордонних смугах Гетьманату постали Турово-Пінський, Подільський (Могилевський чи Придністрянський), Волинський і Білоруський полки.
Загалом у перші десятиліття існування Гетьманату кількість полків коливалась
у доволі широких межах: від 20 полків, за інформацією одних джерел, до 35, згідно з
іншими (називалися також показники і в 30, 27, 22 тощо)7. Встановити точну кількість
«справжніх» полків – навіть на окремих часових відрізках – не видається можливим
уже через те, що джерела містять далеко не вичерпну інформацію. Не завжди можна
зі впевненістю встановити: йдеться про полк як певну військову та адміністративну
одиницю, чи лише як про військовий підрозділ, сформований для виконання тих чи
інших бойових завдань.
За своєю територію та кількістю козаків і посполитого населення, що мешкало
на ній, полки були неоднорідними. Старі полки – Чигиринський, Черкаський, Канівський, Корсунський і Білоцерківський займали простір у 2-3 тис. кв. км.
Полки, що постали в роки революції, були значно більшими. Так, наприклад,
Київський полк займав площу 20 тис. кв. км, а Ніжинський – понад 30 тис. кв. км.
Утім, у наступні десятиліття межі полків зазнавали неодноразових змін, викликаних
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як розвитком міжнародних процесів, так і певними проявами політичної боротьби
всередині Гетьманату. З розряду перших вплив мали російсько-польські та польськотурецькі договори, які встановлювали сфери впливу їхніх суб’єктів на українських землях. Прикладами впливу внутрішньополітичної боротьби за зміну територіальних меж
полків можуть слугувати дії гетьмана Івана Виговського, котрий 1658 р. як покарання
полтавській старшині за антигетьманський заколот, а водночас і як засіб послаблення
впливу полтавців на політичне життя в державі передав низку полтавських сотень
до складу інших сусідніх полків (досягти реваншу полтавчанам пощастило лише на
початку 1670-х рр., коли до полку було прилучено кілька сотень, що перебували під
владою чи сильним впливом чигиринського гетьмана П.Дорошенка, і від того часу Полтавський полк, у складі якого відтепер налічувалося 17 сотень, став одним із
найбільших на Лівобережжі). У другій половині 1663 р. практику І.Виговського щодо
послаблення впливів своїх опонентів через проведення адміністративної реформи
наслідував лівобережний гетьман Іван Брюховецький. Він через поділ Ніжинського
полку на три – Ніжинський, Сосницький і Глухівський – суттєво послабив вплив тамтешньої старшини, котра перед тим активно підтримувала опонентів Брюховецького – полковника Василя Золотаренка і гетьмана Якима Сомка.
Крім згаданих вище Сосницького та Глухівського полків, унаслідок проведених
протягом кінця 1650–1660-х рр. гетьманами І.Виговським, І.Брюховецьким і П.Дорошенком реформ на козацькій території з наявних адміністративних одиниць було
виділено низку нових полкових структур або відновлено ті, що існували в перші роки
революції: Зіньківський, Іркліївський, Лубенський, Кременчуцький, Торговицький, Ічнянський, Кропивнянський, Гадяцький. Частина з них існувала короткий час, а частина
мала доволі тривалу історію та залишила по собі багату історіографічну традицію.
Доволі красномовними ілюстраціями нестабільності полково-сотенних структур Гетьманату, особливо в третій чверті ХVІІ ст., можуть слугувати приклади численних переоблаштувань, що випали на долю Гадяцького полку. Одну з його частин
під час складання Реєстру 1649 р. було переформовано на сотню в складі Полтавського полку, а на базі іншої – значно більшої – створено Гадяцький ключ, що виділявся на ранг гетьманові. 1661 року ключ було ліквідовано і замість нього утворено Зінківський полк у складі дванадцяти сотень: Гадяцької, Веприцької, Грунської,
Котелевської, Куземинської, Бірківської, Лютенської, Рашківської, Комишнянської,
Ковалівської, Зіньківської та Опішнянської. Щоправда, спроби козацтва відновити
полково-сотенну структуру з центром у Гадячі чи Зінькові робились і раніше, від
кінця 50-х рр. XVІІ ст., коли у документах зустрічаються згадки про полковників гадяцького та зіньківського Павла Апостола і Севастьяна Іванова, котрі перебували під
булавою опозиційного до І.Виговського самопроголошеного гетьмана І.Безпалого8. У
ході проведеної Іваном Самойловичем адміністративної реформи Зіньківський полк
було ліквідовано, три його сотні (з центрами в Зінькові, Опішні та Ковалівці) передано до складу Полтавського полку, а на базі решти дев’яти утворено Гадяцький полк.
Зіньківська, Опішнянська і Ковалівська сотні повернулися полку вже за Івана Мазепи
1687 р. Щоправда, у 1720-х рр. Котелевська сотня перейшла до складу слобідського
Охтирського полку, а Бірківська була ліквідована. Напередодні ж ліквідації полковосотенного устрою Гадяцький полк налічував у своєму складі 18 сотень, оскільки,
Розді л 5

91

крім тих, що існували раніше, додалися ще дві сотні в Гадячі, Опішні й Зінькові та по
одній – у Ковалівці й Комишині9.
Драматичнішою видалася доля Кропивнянського полку, в якому, за реєстром
1649 р., налічувалося 14 сотень (близько 2 тис. козаків-реєстровців). Під час першої громадянської війни 1657–1658 рр. полк зазнав значних руйнувань, і гетьман
І.Виговський розформував його, створивши натомість Лубенський полк. До його складу, крім чотирьох кропивнянських сотень, увійшли також сім сотень Миргородського
полку та дві – Полтавського.
Загалом же несприятливий для Українського гетьманату розвиток міжнародних
процесів зумовив ситуацію, за якої з кінця 1650-х рр. його територія невпинно танула.
Зокрема, наприкінці 50-х було втрачено контроль за землями Волинського, ТуровоПінського та Білоруського полків. Після поразки визвольних змагань козацтва на Правобережжі й зречення П.Дорошенком гетьманської булави польська влада поступово
ліквідувала полково-сотенний устрій Білоцерківського, Брацлавського, Корсунського,
Канівського, Могилевського, Паволоцького, Вінницького, Уманського, Черкаського та
Торговицького полків. Лише в ході колонізаційної діяльності правобережного козацтва, очолюваного Семеном Палієм і його соратниками, протягом 1684–85 рр. було
відновлено адміністративну структуру на Правобережжі, у результаті чого спочатку
постали Фастівський і Богуславський полки, а згодом – Корсунський і Брацлавський.
На початку ХVІІІ ст. було створено Чигиринський, Уманський і Могилевський полки.
Утім, невдовзі, у 1712–1714 рр., унаслідок укладеної російсько-польської угоди частину правобережного козацтва було переселено на землі Лівобережного гетьманату,
а правобережні полки – ліквідовано. Тим часом, на Лівобережжі в останній чверті
ХVІІ ст. остаточно викристалізувався територіально-адміністративний поділ автономії,
що залишався практично незмінним до її повної ліквідації урядом Катерини ІІ (певних
змін території полків зазнали після зруйнування російськими військами Запорозької
Січі та передачі земель, що перед тим належали січовому товариству, сусіднім полкам
Гетьманату; після зворотних процесів, пов’язаних з відродженням Нової Запорозької
Січі на р. Підпільній; після створення російською владою у 50–60-х рр. ХVІІІ ст. на
українських землях адміністративних одиниць військових поселенців – «Нова Сербія»
чи «Новослобідське козацьке поселення»).
В останній чверті ХVІІ – середині ХVІІІ ст. на Лівобережжі існувало десять полків:
Ніжинський, Чернігівський, Стародубський, Прилуцький, Київський, Переяславський,
Лубенський, Гадяцький, Миргородський і Полтавський.
Як правило, адміністративними центрами полків були найбільші і найкраще
укріплені міста і містечка полку, від назв яких і походила назва певної адміністративної і військової одиниці. Утім, у деяких випадках з різних за своєю природою причин
полковники обирали самостійно чи з наказу гетьмана місцем своєї резиденції й інші
населенні пункти полку. Зокрема, полковий центр Київського полку знаходився то в
Гоголеві, то в Острі, то в Козельці. Переяславський полковник Думитрашко резидував
у Баришівці. Миргородський полковник Данило Апостол облюбував для організації
центру полкового адміністрування містечко Сорочинці. Вирішальними мотивами в
діях київського і переяславського полковників було небажання потрапляти під жорсткий контроль з боку російської військової адміністрації (воєвод). Крім того, у ви-
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падку з Києвом, вочевидь, бралася до уваги й загалом складність взаємин козаків з
місцевим самоврядуванням. У випадку з полковником Апостолом, імовірно, вирішальну роль відігравали мотиви господарської доцільності, оскільки саме Сорочинці були
центром його розгалуженого господарства.
Ще більше випадків перенесення полкового центру з найбільшого населеного
пункту до малопримітних містечок і сіл можна відстежити в роки громадянського
протиборства третьої чверті ХVІІ ст., коли джерела нерідко фіксують одночасне існування кількох полкових управлінських структур, розміщених у різних місцях і підпорядкованих різним гетьманам чи претендентам на це звання.
Території полків поділялися на сотні, кількість яких суттєво різнилася. Так, згідно
з реєстром Війська Запорозького 1649 р., вона коливалася від 8 сотень у Чернігівському полку, до 23 – у Білоцерківському та 22 – у Брацлавському. Як уже відзначалося
вище, нерідкими були випадки передачі тієї чи іншої сотні чи групи сотенних одиниць
з одного полку до іншого.
Доволі нерівномірно виглядають полки і сотні й щодо кількості козаків і посполитих, що їх населяли. Так, якщо до компуту Чернігівського полку було записано
997 козаків, а Ніжинського – 991, то Корсунський полк об’єднував у своїх лавах 3472
реєстровці, а Чигиринський – 3222. Або ж, коли Роменська і Лохвицька сотні Миргородського полку чи Стародубова сотня Канівського полку налічували 300 і більше
козаків-реєстровців, а сотня Гладченка в тому ж таки Миргородському полку майже
400 вояків (382 особи), то Ситницька сотня Корсунського полку – лише 48, Микитина
сотня Черкаського полку – 50, полкова сотня Київського полку – взагалі 810.
За часи громадянських війн та іноземних вторгнень 50–60-х рр. ХVІІ ст. кількість сотень значно скоротилась на теренах Правобережного гетьманату і дещо стала
меншою на Лівобережжі. Так, згідно з інформацією 1672 р., тобто часу остаточної
стабілізації, на землях Лівобережного гетьманату налічувалося 117 сотень (табл.5.1),
тоді як реєстром Війська Запорозького 1649 р. на Лівобережжі було зафіксовано 124.
На кінець ХVІІ – початок ХVІІІ ст. кількість сотень на Лівобережжі суттєво зросла – до
163 одиниць11. Причиною цього став не лише природний приріст населення, а й переселення чималої кількості правобережного козацтва на лівий берег Дніпра після
падіння Петра Дорошенка й остаточної ліквідації Правобережного гетьманату.
Зростання чисельності козацького товариства в ХVІІІ ст. породило практику
поділу певних сотень (переважно тих, що знаходились у полкових центрах, але не
лише їх) на кілька окремих.
Користь від такого реформування полягала не лише в поліпшенні керованості
менших за чисельністю одиниць, а й у суттєвому збільшенні старшинських вакансій,
яких так гостро потребувала старшинська верства. Адже на кінець ХVІІ – початок
ХVІІІ ст. спостерігалося виокремлення останньої від решти козацького загалу, усвідомлення себе окремою соціальною групою, належність до якої переходить у спадок. Отже, стрімко зростала чисельність претендентів на провідне місце в соціальній
ієрархії. Запровадження інституту бунчукових і значкових товаришів розв’язувало
проблему лише частково. В історіографії навіть існує думка стосовно того, що на початку 1740-х рр. існували артикульовані О.Безбородьком плани поділу всіх сотень
Гетьманату, що вдвічі збільшило б кількість сотенних урядів13.
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Таблиця 5.1. Кількість сотень Лівобережного гетьманату на час обрання на гетьманство І.Самойловича 1672 р.12
Полки

Кількість сотень

Київський

7

Переяславський

15

Миргородський

4

Полтавський

17

Прилуцький

9

Ніжинський

21

Чернігівський

14

Гадяцький

9

Лубенський

13

Стародубський

8

Усього

117

Адміністративні центри сотень знаходились у містах і містечках, іноді у великих
селах. У великих козацьких центрах, переважно полкових містечках, розташовувалася
не одна, а дві, три і навіть більше сотень. Кількість сотень не була сталою. Зокрема,
за реєстром 1649 р., у Ніжині було п’ять міських і одна полкова сотні14, кількість яких
згодом (після 1663 р.) зменшилася до трьох. У Переяславі за Зборівським реєстром
налічувалось аж шість сотень, до складу яких входило 1249 товаришів, а вже перепис
1666 р. зафіксував у наявності лише 274 товаришів, які становили лише одну сотню15.
На час формування Полтавського полку в 1649 р. налічувалося три міських сотні,
вже через десять років (після придушення гетьманом Іваном Виговським повстання
полтавського полковника Мартина Пушкаря навесні 1658 р.) залишилась одна, і лише
з початком XVІІІ ст. кількість сотень збільшилася до двох.
Назви сотень переважно походили від назви населеного пункту, де знаходився
сотенний центр. Однак інколи назва могла походити і від прізвища чи імені (рідше)
сотника чи організатора сотні. Подібна практика частіше зустрічалася на ранніх етапах існування Козацької держави. Утім, іноді її рудименти проявлялися аж до 20-х рр.
ХVІІІ ст. Скажімо, перепис полтавського полку 1719 р. фіксує наявність у Полтаві двох
міських сотень – «сотня пана Якова Черняка полковая» і «сотня пана Дмитрія Самарського полковая», і лише наступний перепис, 1721 р., закріпив за ними відповідно
назву Першої і Другої полкових сотень16.

2. Інститут полковництва
Очільником військової та адміністративної влади на території полку й
водночас виконавцем доручень гетьмана, а також генеральних і старшинських рад виступав полковник. Зважаючи на відносно високий рівень децентралізації влади в Гетьманаті, роль і місце інституту в політичній системі країни була
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