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ВнутріШньО пОлітична ситуація В рОсійсьКій іМперії  
В рОКи праВління паВла і

анотація. У статті на основі аналізу історіографічних матеріалів здійснено комплексне узагальнення 
внутрішньополітичної ситуації в Російській імперії в роки правління Павла І. У внутрішній політиці Пав-
ло I сприяв поширенню поміщицького землеволодіння; роздавав дворянам і урядовцям землі на Півд ні 
України, у грудні 1796 р. видав указ про закріпачення селян Півдня України, Дону і Приазов'я, одно-
часно указом про триденну панщину Павло I мав намір регламентувати повинності селян. Армія була 
реформована за прусським зразком. Павло I продовжував традиційну для московського центру колоні-
альну національну політику щодо неросійських народів імперії. Проаналізовано ряд законодавчих актів, 
які мали значний вплив на розвиток Російської імперії. Висвітлено низку перетворень, спрямованих на 
подальшу централізацію державної влади, станову політику і військову реформу.
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intErnAl pOliticAl situAtiOn in thE russiAn EmpirE  
in thE yEArs Of pAvEl і mAnAgEmEnt

summary. In the article, on the basis of the analysis of historiographic materials, a comprehensive generaliza-
tion of the internal political situation in the Russian Empire during the reign of Paul I. In the internal politics 
of Paul I contributed to the spread of landlord ownership; distributed land to the nobles and governors of the 
south of Ukraine, in December 1796 issued a decree on the enslavement of the peasants of the south of Ukraine, 
the Don and Azov, at the same time decree on three-day serfdom Paul I intended to regulate the duties of 
the peasants. The Russian government's fear of being influenced by the ideas of the Great French Revolution 
forced Paul I to introduce severe censorship, close private printing houses (1797), and ban foreign literature 
(1800). However, Paul I issued a decree prohibiting the construction of churches in the Ukrainian style (1801).  
The army was reformed on the Prussian model. Paul I continued the traditional colonial national policy for the 
center of Moscow towards the non-Russian peoples of the empire. A number of pieces of legislation that have 
had a significant impact on the development of the Russian Empire are analyzed. A number of changes are 
made, aimed at further centralization of state power, class politics and military reform. Ukrainian adherents 
of the autonomy hoped, with the coming to power of Paul I, to weaken the centralist policy of the Russian ad-
ministration (in this role played by officials of Ukrainian origin – Alexander Bezborodko, Dmitry Troshchinsky, 
Victor Kochubey, brothers Andrey and Ivan Gudovich. There were even rumors of the hetman's restoration, led 
by the son of Paul I, Grand Duke Constantine and Regent A. Goodowicz. However, the only thing that was done 
by the government of Paul I was the renewal of the submarine court (1796) and the application of the rules of 
the Magdeburg Law. Dissatisfaction with the domestic and foreign policies of Paul I the broad aristocratic and 
military circles, his psychological imbalance caused a series of conspiracies of the court aristocracy – "Smolensk 
conspiracy" in 1798 and the guards conspiracy of 1800-1801, which ended with the murder of Paul I on the 
night of 11 on the night of 1801 in the Michael Castle. His son Alexander I. took the throne.
Keywords: politics, empire, Paul I, reform, decree.

Постановка проблеми. Внутрішня полі-
тика Павла І відрізнялася протиріччями 

і непередбачуваністю. Ця суперечливість вплива-
ла на основи існуючого ладу, збереження самодер-
жавства і кріпацтва. Які ще більше зміцнилися за 
час його правління. Особливостю внутрішньої по-
літики Павла І, як сина великої імператриці Ка-
терини ІІ, була характерна крайня ворожість по 
відношенню до матері, її оточення і політики, яку 
він вважав наскрізь фальшивою, що ослаблювала 
країну. Ідеалом правителя для нього був Петро 
I, часи і порядки якого він намагався повторити 
по своєму. У той же час, в прагненні зміцнити са-
модержавство, правда, іншими методами, у про-

довженні роздач поміщикам державних земель 
селянам його політика мало чим відрізнялася від 
курсу політики Катерини ІІ. Необхідно врахува-
ти і вплив на цю політику особистості неперед-
бачуваного у своїй поведінці імператора Павла 
І. Його прямодушність і різкість, прагнення до-
тримуватися лицарського кодексу честі найчас-
тіше перетворювалися на грубість, нетерпимість 
і дріб’язковість, викликали нерозуміння та глузу-
вання з боку придворних кіл.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема внутрішньо політичного становища 
Росії наприкінці XVIII на початку ХІХ ст. постій-
но привертає увагу широкого кола науковців, се-
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ред яких варто виділити дослідження Козлов В. 
[7], Введенский Р. [2], Совков А. [14], Песков А. 
[12], зокрема велику увагу дослідженню історії 
Росії приділив вчений Брикнер А. [1] та інші. 
У своїх роботах автори опираються на фактоло-
гічний матеріал, відтворюють політчні процеси 
даного періоду. Разом і з тим дискусійність проб-
леми не втратила гостроти до нашого часу, що 
підтверджує її актуальність.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Актуальність теми публі-
кації зумовлена необхідністю ознайомитися з ви-
світленням внутрішньополітичного життя країни 
зазначеного періоду. У переломні історичні епохи 
в суспільстві різко підвищується інтерес до історії. 
Звертаючись до подій давно минулих днів, люд-
ство намагається знайти відповіді на питання су-
часності. Деспотизм і демократія, благо держави 
і благо особистості, відповідальність уряду і відпо-
відальність правителів, диктатура закону і дикта-
тура серця – ці проблеми настільки ж злободенні 
зараз, як і двісті років тому. Мабуть, саме тому 
настільки пильну увагу привертають події кінця 
XVIII ст. – царювання Павла I. 

Головною метою даної роботи є досліджен-
ня ключових аспектів, основних етапів та ре-
форм внутрішньої політики Павла І. Основним 
завданням є з’ясувати характер змін, що відбу-
валися в політичному житті Росії, пояснити осо-
бливості розвитку імперії. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Своє царювання Павло І почав зі зміни всіх 
порядків правління Катерини ІІ. Під час своєї 
коронації Павло І оголосив ряд указів. Зокрема, 
у 1797 р. Павло І скасував петровський указ про 
призначення самим імператором свого наступни-
ка на престолі встановив чітку систему престоло-
наслідування. З того моменту престол міг бути 
успадкований тільки по чоловічій лінії, після 
смерті імператора він переходив до старшого сина 
або наступного за старшинством брата, якщо ді-
тей не було. Жінка могла займати престол тільки 
при припиненні чоловічої лінії. Цим указом Пав-
ло І виключав двірцеві перевороти [1, c. 75].

Павлом І була відновлена система колегій, 
робилися спроби стабілізувати фінансове ста-
новище країни. Маніфестом про триденну пан-
щинну заборонив поміщикам експлуатацію се-
лян у недільні дні, свята і більше трьох днів на 
тиждень (на місцях указ майже не виконувався), 
було заборонено продавати «з молотка» дворових 
і безземельних селян.

Селянська політика за Павла I по суті справи 
була продовженням тенденцій, що існували за 
часів правління Катерини ІІ. В руки поміщиків 
було передано близько 600 тис. державних се-
лян, жорстоко придушувалися найменші прояви 
невдоволення в селянському середовищі. Разом 
з тим, бажаючи послабити соціальну напруже-
ність на селі, Павло І спробував внести елемент 
впорядкованості у відносини селян і поміщиків.

Павло І істотно звузив права дворянського ста-
ну в порівнянні з тими, що були подаровані Кате-
риною II, а порядки, встановлені у Гатчині, були 
перенесені на всю російську армію. Жорстока дис-
ципліна, непередбачуваність поведінки імперато-
ра Павла І привели до масових звільнень дворян 
з армії, особливо офіцерського складу гвардії. 

Царювання Павла І припало на ті роки, коли 
в Росії накопичувалися ознаки майбутніх полі-
тичних потрясінь. Новий імператор бачив перед 
собою симптоми революції (про це йому нагаду-
вали французькі події і доля страченого Людо-
вика XVI) і небезпека державного перевороту 
(жертвою двірцевої змови став свого часу його 
батько – Петро IІІ). Ідея утримати та посилити 
самодержавну владу, сильно послабла в кінці 
попереднього правління, закарбовувалась у сві-
домості Павла I вже не з «освіченим абсолютиз-
мом», а з опорою на авторитетну силу. У столиці 
новий імператор намагався встановити ті ж по-
рядки прусської казарми часів Фрідріха II, які 
були в його гатчинській резиденції. Традиції ро-
сійської армії, що принесли їй славу, не влашто-
вували імператора Павла І: його ідеалом була 
прусська військова система. Щодня на площі пе-
ред палацом проходили огляди вахтпаради, під 
час яких за найменшу провину можна було по-
трапити в немилість царя [14, c. 288–300]. 

Була зроблена спроба гранично централізу-
вати державне управління. Значно зросла роль 
генерал-прокурора Сенату, повсюдно обмежува-
лася колегіальність в управлінні.

Рішуче припинялося Павлом І всі спроби про-
никнення в Росію європейського вільнодумства. 
Було заборонено ввезення іноземної літерату-
ри, різке негативне ставлення до революційної 
Франції проявилося у всій політичній системі.

Побоюючись розповсюдження в Росії ідей 
Французької революції, Павло I заборонив но-
сіння «жилетів», виїзд молодих людей за кордон 
на навчання, був повністю заборонений імпорт 
книг, аж до нот, закриті приватні друкарні. Спе-
ціальними указами деякі слова російської мови 
вилучалися з офіційного вжитку і замінювалися 
на інші. Імператор регулював усі сфери життя 
суспільства, деякі його вказівки доходили до аб-
сурду: чітко регламентувалося які плаття потріб-
но носити жінкам, у скільки вся імперія повинна 
лягати спати і які книги читати. Імператор Пав-
ло І заборонив у країні танцювати вальс і носити 
капелюхи-циліндри. Це було викликано тим, що 
йому особисто дуже не подобалась Англія.

Однак, найбільша неприємність для росій-
ського суспільства полягала в тому, що всі ці за-
борони підлягали неухильному виконаню, що 
забезпечувалося загрозою арешту, заслання, 
відставки та ін. І все це дійсно виконувалося. 
Подібна дріб'язкова опіка приватного життя під-
даних незалежно від особистих якостей і рефор-
маторства імператора Павла І, зумовила майже 
повсюдну до нього антипатію й істотно полегши-
ла в подальшому його усунення від влади.

Павлом І було створено ряд реформ. Була ска-
сована недешева для селян хлібна повинність. 
Було заборонено продавати дворових людей 
і селян без землі, розділяти сім'ї при продажі. 
У губерніях було наказано губернаторам спосте-
рігати за ставленням поміщиків до селян. У разі 
жорстокого поводження з кріпаками губернато-
рам було наказано доповідати про це імператору. 
Указом від 21 жовтня 1797 р. було підтверджено 
право казенних селян записуватися в купецтво 
і міщанство. У 1797 р. був виданий указ, який 
зобов'язав кріпаків під страхом покарання кори-
тися своїм поміщикам [9, c. 138–140].
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Павло І встиг провести низку перетворень, 
спрямованих на подальшу централізацію дер-
жавної влади. Зокрема, змінилися функції Се-
нату, були відновлені деякі колегії, скасовані 
Катериною II. У 1798 р. вийшов указ про ство-
рення департаменту водних комунікацій. 4 груд-
ня 1796 р. засновано Державне казначейство 
і посаду державного скарбника. Затвердженою 
у вересні 1800 р. «Постановою про комерц-коле-
гії» купецтву було дано право вибрати 13 з 23 її 
членів зі свого середовища [11, c. 195–196].

В області центрального управління Павла 
І можна сказати декілька слів про Синод, оскіль-
ки це, фактично, також колегія по своїй структу-
рі. Думка імператора Павла І відносно місця, яке 
повинен був займати Святіший Синод в системі 
державного управління співпадали з поглядами 
матері. Причинами можна вважати, що в роки 
павловського правління Синод в ще більшій мірі 
був підлеглий імператорській владі. Основою 
для цього може послужити думка, що майнула 
в «Акті про престолонаслідування» від 5 квітня 
1797 р. про те, що цар російський за сумісництвом 
і голова церкви. Але загалом, конкретних дій по 
встановленню верховенства світської влади над 
владою духовною Павло І, схоже, не робив. Так, 
що це кинуте побіжно зауваження можна вважа-
ти випадковим. Кардинальних змін в структурі 
Синоду в період, що розглядається не сталося, 
Синод виконував ті ж функції, що і при Катерині 
ІІ. З павловських заходів в цій області можна зга-
дати, про штат службовців канцелярії Синоду він 
був розширений з 48 до 74 чоловік. Також, в кан-
целярію призначався ще один обер-секретар, і за-
сновувалася рахункова експедиція [8, c. 180–190].

Місцеве управління Павла І можна розгля-
дати як нове територіально-адміністративне ді-
яння, зроблене імператором. Характерні риси 
губернської реформи 1775 р. полягали в наступ-
ному: 1) більш дрібному адміністративному ді-
ленні; 2) в перенесенні багатьох установ з центра 
на місця; 3) посиленні чиновників у них, з орга-
нізацією їх, на зразок колегіальної; 4) широкій 
участі дворян в управлінні і в суді. З метою цен-
тралізації і укріплення територіально-адміні-
стративних одиниць 12 грудня 1796 р. вийшов 
Іменний указ «Про нове розділення Держави 
на Губернії». Замість колишніх 50 губерній, що 
дісталися йому в спадщину від попередниці, за-
лишалося 41, плюс область війська Донського. 
Це було досягнуте шляхом наступних переділів: 
Олонецька губернія була розділена між Новго-
родською і Архангельською губерніями, Слобод-
сько-Українську губернію відновили в межах 
1765 р., скасовувалася Коливанська губернія, та-
кож як Вознесенська губернія і Таврічеська об-
ласть, Саратовська губернія також розділялася 
між Пензенською і Астраханською губерніями.  
Із земель, що перейшли до Росії по третьому по-
ділі Польщі (Волинь і Поділля), що входили до 
цього складу Київської губернії, тепер сформува-
лися дві окремі губернії. Полоцька і Могилівська 
губернії об'єднувалися в одну Білоруську, губерн-
ським центром якої був зроблений Вітебськ. І на-
решті, Віленську і Слонімську губернії об'єднали 
в одну Литовську з центром у Вільно. Свої мірку-
вання про межі надавалися губернаторам і від-
правляли в Сенат для розгляду.

Отже, розглянувши адміністративні перетво-
рення Павла I в сфері центрального і місцевого 
управління, можна сказати: що діяльність імпе-
ратора Павла І була в цьому напрямі досить про-
думана і проводилася досить послідовно. Тому 
його правління також можна назвати проінфор-
мованим абсолютизмом. У сфері центрального 
управління він прагнув упорядкувати діяльність 
Державної Палати і Сенату. У результаті Павлу 
І вдалося досягнути значних успіхів в управлін-
ні, особливо у частині юридичній, де вдалося ско-
ротити масу невирішених судових процесів, що 
дісталися в спадщину від попередниці. Розум-
ний був і задум про кодифікацію законів, який 
на жаль, не здійснився.

Основним політичним курсом Павла І була: 
відмова від політики освіченого абсолютизму 
у відношенні до дворянства (обмеження прав, 
наданих Жалуваною грамотою: дозвіл піддавати 
дворян тілесним покараням, скасування дворян-
ських губернських зборів, відновлення обов’язків 
служити, заборона вільного виїзду за кордон 
та ін), насадження прусських порядків, звіль-
нення всіх малолітніх офіцерів, які формально 
перебували на службі.

Борючись з впливом французької революції, 
Павло І ввів жорстку цензуру, заборонив всі при-
ватні друкарні, вживання таких слів як громадя-
нин, батьківщина, товариство та ін.

Павло І відмінив 2 січня 1797 р. статтю Жа-
луваної грамоти, яка забороняла застосовувати 
тілесні покарання до дворянського стану. Були 
введені тілесні покарання за вбивство, розбої, пи-
яцтво, розпусту, службові порушення. У 1798 р. 
Павло I заборонив дворянам, які прослужили 
офіцерами менше року, просити відставку.

Указом від 18 грудня 1797 р. дворян зобо-
в'язували платити податок для утримання органів 
місцевого самоврядування в губерніях. У 1799 році 
сума податку була збільшена. Дворяни стали пла-
тити податки за 20 рублів «з душі». Указом від 
4 травня 1797 р. імператор Павло І заборонив дво-
рянам подавати колективні прохання.

Імператор указом від 15 листопада 1797 р. за-
боронив допускати до участі у виборах дворян, 
звільнених зі служби за провини. Число виборців 
було скорочено, і губернатори отримали право 
втручатися у вибори. У 1799 р. скасовані губерн-
ські дворянські збори. 23 серпня 1800 р. скасова-
но право дворянських товариств вибирати засі-
дателів у судові органи. Дворян, які ухиляються 
від цивільної та військової служби, Павло I нака-
зав віддавати до суду. Імператор різко обмежив 
перехід з військової служби на цивільну. Павло 
І обмежив дворянські депутації і можливість по-
давати скарги. Це було можливо тільки з дозволу 
губернатора.

Зміцнення дисципліни за Павла I торкнулося 
різних сторін суспільного життя, але в першу чер-
гу армії. Одним із перших своїх указів Павло І за-
твердив нові військові статути, потім переглянув 
петровський морський статут, обмежив термін 
служби рекрутів 25 роками. Замість раціональної 
«потьомкінської» військової форми, що скасува-
ла перуки і буклі, Павло І ввів обмундирування 
військ, повністю запозичене з прусських зразків. 
У новій формі було корисне нововведення – ши-
нелі, які змінили в 1797 р. колишні опанчі і вря-
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тували безліч російських солдатів. За межами 
Петербурга було розгорнуто будівництво казарм. 
В армії з'явилися принципово нові підрозділи – 
інженерний, фельд'єгерський, картографічний.

Величезний вплив приділявся військовій спра-
ві (муштра і фрунт). За найменші промахи офіце-
рів чекало розжалування, що створювало нервову 
обстановку в офіцерському середовищі. Під забо-
рону потрапили політичні гуртки серед офіцерів. 
У той же час солдатам дозволили скаржитися на 
зловживання командирів і карали їх не так часто, 
як раніше. Вперше в Європі були введені нагоро-
дні знаки для рядових [4, c. 126–128].

Внутрішня політика наприкінці XVIII ст. ха-
рактеризувалась прагненням зміцнити панування 
дворянства та верхівки купецтва. Наляканий па-
дінням абсолютизму у Франції та селянськими по-
встаннями, новий російський самодержець Павло 
І робив спроби подолати внутрішньополітичні су-
перечності за допомогою військово-бюрократичної 
диктатури: він встановив військово-поліцейський 
казармовий режим. Проти деспотії Павла І висту-
пило столичне дворянство, розбещене привілеями 
ще за часів правління Катерини II. Таким чином, 
вчинило новий державний переворот.

Двірцевий переворот 11 березня 1801 р. проде-
монстрував прагнення частини правлячих кіл по-
силити роль дворянства в управлінні країною, тіль-
ки обмеживши при цьому особисту владу монарха. 
В роки царювання Павла І і Французької револю-
ції, проникнення в Росію просвітницької ідеології, 
що засуджувала деспотизм і феодальні порядки, 
сприяло поширенню в верхах реформаторських по-
глядів, появу різних перетворювальних планів, по-
кликаних припинити одноосібну владу царя і зло-
вживання поміщиків [10, c. 194–196].

В цілому в його внутрішній політиці можна 
виділити кілька взаємопов'язаних напрямків – 
перетворення в державному управлінні, станова 
політика і військова реформа. По першому з них 
Павло І значно посилив значення генерал-про-
курора Сенату, надавши йому фактично функції 
глави уряду, з'єднавши їх з функціями міністрів 
внутрішніх справ, юстиції та частково фінансів. 
Був відновлений ряд раніше ліквідованих колегій. 
Одночасно імператор прагнув замінити колегіаль-
ний принцип організації управління одноосібним. 
У 1797 р. було створено міністерство уділів, що 
відало земельними володіннями царської сім'ї, а 
в 1800 р. – міністерство комерції. Ще більш рішуче 
Павло І розправився з створеною Катериною ІІ сис-
темою місцевих установ: частково було скасовано 
міське самоврядування, соціальне забезпечення, 
деякі нижчі судові інстанції та ін. Одночасно ряду 
національних країн імперії (Прибалтика, Украї-
на) були повернуті деякі традиційні органи управ-
ління, у чому виявилася слабкість нового режиму, 
боязнь не втримати в руках всю країну і прагнен-
ня завоювати популярність в районах, що можуть 
призвести до національно-визвольного руху. Важ-
ливим законодавчим актом Павла І з'явився вида-
ний в 1797 р. закон про порядок престолонасліду-
вання, що діяв в Росії аж до 1917 р. [6, c. 107–114].

В області станової політики Павло І зробив 
ряд кроків щодо наступу на «дворянські вольно-
сті». У 1797 р. було оголошено перерахувати всіх 
хто числиться в околицях офіцерами, а ті хто не 
з'явився були звільнені і відправлені у відставку. 

В армії Павло І, відкидаючи досягнення ро-
сійської військової думки попередніх десятиліть, 
прагнув ввести прусські військові порядки. На-
вчання солдатів зводилося переважно до шагіс-
тики. Імператор вважав, що армія – це машина 
і головне в ній механічна злагодженість військ 
та старанність. Ініціатива і самостійність шкід-
ливі і неприпустимі.

Істотно звузив права дворянського стану в по-
рівнянні з тими, що були подаровані Катериною 
II, а порядки, заведені в Гатчині, були перенесе-
ні на всю російську армію. Жорстока дисципліна, 
непередбачуваність поведінки імператора приве-
ли до масових звільнень дворян з армії, особливо 
офіцерського складу гвардії (з 182 офіцерів, що 
служили в Кінногвардійському полку в 1786 р., до 
1801 р. не звільнилися тільки двоє). Також були 
звільнені всі офіцери, що числилися в штаті і не 
з'явилися за указом у військову колегію для під-
твердження своєї служби [12, c. 115–118].

Павло I розпочав військову, як втім й інші ре-
форми, не тільки з власної примхи. Російська ар-
мія була не на піку формування, страждала дис-
ципліна в полках, звання давали незаслужено: 
зокрема, дворянські діти з народження були при-
писані до того чи іншого полку. Багато хто, маю-
чи чин і отримуючи платню, не служили зовсім 
(по всій ймовірності, таких офіцерів і звільняли 
з штату). За недбальство і розхлябаність, грубе 
поводження з солдатами імператор особисто зри-
вав еполети з офіцерів і генералів і відправляв 
їх до Сибіру. Павло I переслідував злодійство 
генералів і казнокрадство в армії. О. Суворов 
у своїй науці перемагати також був прихильник 
суворої дисципліни, але не безглуздої муштри. 
Як реформатор, Павло І вирішив наслідувати 
приклад Петра Великого: взяв за основу модель 
сучасної європейської армії – прусської. Імпера-
тор Павло І вдався до антидворянських репресій 
в армії і в урядовому апараті. Його деспотизм 
і необгрунтовані дії сприяли винекненню змови.

Після довгих пошуків Павло І звернувся до 
далекого середньовічного минулого, взявши за 
основу ідеалізовану лицарську консервативну 
ідею, протиставивши її знаменитій революційній 
тріаді «свободи, рівності, братерства». Мораль за-
хідного лицарства з його історичною репутацією 
шляхетності, безкорисливості, хоробрості, вва-
жав він, властива тільки дворянському стану, 
але ніяк не жадібним безпринципним буржуа. 
Дотримуючись цієї моралі, Павло І намагався 
вести себе як справжній лицар, що дало привід 
Наполеону назвати його «російським Дон Кіхо-
том», а до Йосипа II – «російським Гамлетом». 
Павло І захоплюється й ідеєю теократії («госу-
дар – голова церкви») і через Мальтійський ор-
ден пробує поєднати в своїх руках світську і духо-
вну владу. Існує думка, що Павло І навіть мав 
плани з'єднати церкви, ставши їх главою.

Непрямими свідоцтвами є, по-перше, горез-
вісна віротерпимість Павла І, а по-друге, його 
загравання з католицизмом і з єзуїтами. При-
міром, через пастора Грубера він неодноразово 
звертався до папи з проханням зняти заборону 
з діяльності єзуїтів, а в кінці 1800 р. запропону-
вав папі Пію VII притулок в Росії, якщо фран-
цузькі війська зроблять неможливим його по-
дальше перебування в Італії [5, c. 89].
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Павло І був одержимий головною метою – здій-
снити союз імператора-лицаря з вселенською церк-
вою, щоб повернути всьому світу втрачену гармо-
нію. У його ідеях химерно переплелися імперські 
амбіції, прагнення до гегемонії в Європі – зі спро-
бами знайти ідейну альтернативу революції, згур-
тувати навколо неї всі сили старого світу. Так, що 
Павло І збирався воювати з революцією не тільки 
за допомогою гармат. Його ідеологічна програма 
була набагато складніша, більш продумана. 

У внутрішній політиці Павлом І проводила-
ся ідея служіння усіх станів незалежно від по-
ходження «загального блага» та імператорської 
влади, яка, в його уяві, уособлювала державу. 
Звідси новий політичний курс: перед волею ім-
ператора всі стани однаково рівні, «в країні не-
має другого, тільки перший – і всі інші». Це дало 
привід шведському послу Стедінгу назвати Пав-
ла І «зрівнювачем перед яким сама знатна особа 
і мужик абсолютно рівні», а О. Герцена – оголо-
сити в павловський період «деспотичним і рево-
люційним одночасно» [15, c. 132–134].

Справами торгівлі за Павла І займалася ком-
мерцколлегія. Головними предметами діяльнос-
ті були зовнішня і внутрішня торгівлі. В цих об-
ластях, якщо й відбувалися будь-які зміни при 
Павлі І, то вони стосувалися кількісного розши-
рення предметів відомства, але не якісного.

Перш за все, на користь торгівлі заохочувалася 
вітчизняна промисловість, яка повинна була запо-
внити внутрішній ринок. З цією метою забороня-
ється ввезення ряду іноземних товарів: шовкових, 
паперових, лляних, сукняних матерій, сталі, солі 
та ін. З іншого боку, з допомогою субсидій, приві-
леїв, допомогою держав світу, вітчизняні фабрика-
ти заохочувалися до виробництва товарів не лише 
для казни, а й на вільний продаж. Так було, напри-
клад, у відношенні з сукняним і гірським заводом.

З метою полегшення купцям в платежі мит, 
указом 14 серпня 1798 р. вказано «в разі нестачі 
срібної та золотої монети, приймати від купців 
золоті та срібні злитки». Губернській владі взага-
лі наказувалося сприяти купцям усіма заходами.

Наприкінці XVIII ст. міський благоустрій 
Москви забезпечувався, головним чином, на-
туральними повинностями податного населен-
ня столиці. Грошові відрахування на загально-
міські потреби були невеликі, прицьому більша 
частина цих коштів витрачалася на утримання 
судових органів та Думи. Всі фінансові розпоря-
дження останньої були поставлені під жорсткий 
контроль губернського начальства. 

Два важливих Павловських нововведеня – 
передача поліції на утримання міської скарбни-
ці і будівництво казарм для військ і квартир для 
приїжджих чиновників істотно змінили харак-
тер і сферу господарського та фінансового піклу-
вання столичних органів управління. Ці заходи 
стали відповіддю на проблеми, які хвилювали 
ще адміністрацію Катерини [13, с. 480–488].

Реформа міського управління в Москві була 
спробою пристосувати столичний адміністратив-
ний механізм до нових умов, що склалися в ре-
зультаті зазначених перетворень. Пріоритетним 
для законодавця було створення дієвої системи 
міських установ, здатних виконувати доручення 
і нести реальну відповідальність перед вищесто-
ящою владою [15, c. 94–96].

Економічну діяльність Павла І не можна оці-
нити однозначо але, безумовно, в наявності ба-
гато корисних перетворень, благополучно впли-
вали на розвиток й зміцнення економіки. Сюди, 
переш за все, слід віднести дозвіл селянського 
питання; заходи із розширення промисловості: 
створення нових заводів і фабрик, впроваджен-
ня нових видів виробництва. Заслуговують уваги 
і адміністративні заходи, спрямовані на центра-
лізацію управління основними галузями госпо-
дарства країни. З іншого боку, великим мінусом 
Павловського правління є фінансова й торго-
вельна політики. Після правління Павла І в еко-
номічному світовому становищі Росії особливих 
змін залишилося не багато. Попри всі спроби 
уряду поправити жалюгідний стан економіки 
країни, яка і раніше була економічно відсталою, 
а в деяких областях намітилося навіть погіршен-
ня порівнянно з попереднім правлінням. Країні 
потрібні були докорінні зміни у економічній по-
літиці. Павла І не можна обвинуватити за відсут-
ність прагнення до реформ. Проте, в них немає 
достатньо чітко виробленої мети того, що потріб-
но досягти. Хоча Павло І знав, що він хотів зро-
бити з країною [17, c. 320–324]. 

Внутрішня політика Павла I мала виражену 
тенденцію до зближення правового статусу дво-
рянства і третього стану, причому якщо статус 
першого знижувався, то другий – підвищувався. 
Але на ділі виходило рівняння не в правах і ба-
гатстві, а в безправ’ї та убогості. 

Якщо ж підбивати підсумки політики Павла 
І по відношенню до селянства то можна помі-
тити, що в цій діяльності не можна знайти ба-
жання прямо поставити питання про звільнення 
селян від кріпацтва або про радикальне поліп-
шення побутових умов життя селян. І все-таки 
зовсім виразно видно загальне доброзичливе 
ставлення уряду до селянства взагалі. Хоча захо-
ди Павла І невідрізнялися витримкою і система-
тичністю (за час свого правління Павло І роздав 
550 тис. душ і 5 млн. десятин землі), але разом 
з тим серед них можна знайти ряд важливих, які 
безсумнівно сприяли покращенню життя селян. 
Сюди слід віднести полегшення багатьох пови-
нностей, землевпорядну політику, організацію 
сільського та волосного управління, постанову 
про «неодмінних майстрових» і т.д. Поза сумні-
вом велику роль у звільненні селян відіграв ма-
ніфест про триденну панщину. Можна сказати, 
що для селян царювання Павла І ознаменувало 
собою початок нової ери: зростанню кріпацтва 
було покладено край, поступово почався пере-
хід до повного визволення селян, що завершився 
реформою 1861 р. І в цій справі велика заслуга 
імператора Павла I [16, c. 190–193].

Висновки з даного дослідження. Таким 
чином, в цілому внутрішня політика Павла І від-
різнялася нестійкістю і суперечливістю. Головна 
мета – монопольне право володіти землею і крі-
паками. Благополуччя дворянства стало цілком 
залежати від примхи імператора. Впевненість 
у завтрашньому дні пропала. Втрата впевненості 
викликала загальне невдоволення серед дворян, 
а різкі зміни зовнішньої політики країни стали 
тією останньою краплею, яка переповнила чашу 
дворянського терпіння: відбулася змова, яка за-
вершила епоху двірцевих переворотів.
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