
РЕФЕРАТ 

 

Гамидова Карина Шагабудиновна 

 

КРЕСТЬЯНСКИЙ ВОПРОС В ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ 

РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII В. 

 

В работе 37 источников, 31 исследование. 

Ключевые слова: Российская империя, крестьянский вопрос, 

«просвещенный абсолютизм», Екатерина II, Уложенная комиссия, Вольное 

экономическое общество, восстание Е. Пугачева, «Наказ», крепостное право. 

Конец 60-х гг. XVIII в. являлся временем, когда впервые в истории 

России началось обсуждение вопроса о крепостном праве и о предоставлении 

крестьянам права собственности на движимое и недвижимое имущество. 

Обсуждение этого вопроса приобретало все большее значение, и он 

постепенно превратился в центральный вопрос общественно-политической 

жизни того времени. Началу обсуждения этого вопроса способствовало то, 

что Екатерина II и ее окружение проводили в тот период политику 

«просвещенного абсолютизма» и стремились представить российское 

самодержавие в виде некоей надклассовой силы, которая заботится в равной 

степени о благосостоянии всех подданных вообще и в том числе крестьян. 

Цель работы – определить сущность и пути решения крестьянского 

вопроса во время правления Екатерины II. 

Объектом исследования является российское государство во время 

правления Екатерины II. 

В рамках исследования использовались ценностный подход, принципы 

системности, объективности и историзма, а также историко-генетический, 

историко-сравнительный и историко-системный методы. 

В результате написания работы рассмотрено положение российского 

крестьянства во второй половине XVIII в.; выявлено место крестьянского 

вопроса в ходе работы Уложенной комиссии 1767–1768 гг.; исследовано 

обсуждение крестьянского вопроса в Вольном экономическом обществе и на 

страницах прессы того времени; изучен ход восстания Е. Пугачева и 

определены его итоги. 

Результаты данного исследования могут использоваться при 

составлении курсов по истории российского крестьянства, истории России 

XVIII в. 
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Канец 60-х гг. XVIII ст. з’яўляецца часам, калі ўпершыню ў гісторыі 

Расіі пачалося абмеркаванне пытання пра прыгоннае права і пра 

прадастаўленне сялянам права ўласнасці на рухомую і нерухомую маёмасць. 

Абмеркаванне гэтага пытання набывала ўсё большае значэнне і яго 

паступова пераўтварылася ў цэнтральнае пытанне грамадска-палітычнага 

жыцця таго часу. Пачатку абмеркавання гэтага пытання спрыяла тое, што 

Кацярына II і яе акружэнне праводзілі ў той перыяд палітыку «асветніцкага 

абсалютызма» і імкнуліся прадставіць расійскае самадзяржаўе ў выглядзе 

пэўнай надкласавай сілы, якая клапоціцца ў роўнай ступені пра дабрабыт 

усіх сваіх падданых, у тым ліку і сялян. 

Мэта работы – вызначыць сутнасць і шляхі вырашэння сялянскага 

пытання ў час праўлення Кацярыны II. 

Аб’ектам даследавання з’яўляецца расійская дзяржава ў часы 

праўлення Кацярыны II. 

У межах даследавання выкарыстоўваліся каштоўнасны падыход, 

прынцыпы сістэмнасці, аб’ектыўнасці і гістарызма, а таксама гісторыка-

генетычны, гісторыка-параўнаўчы і гісторыка-сістэмны метады. 

У выніку напісання работы разгледжана становішча расійскага 

сялянства ў другой палове XVIII ст.; высветлена месца сялянскага пытання 

пад час працы Укладальнай камісіі 1767–1768 гг.; даследавана абмеркаванне 

сялянскага пытання ў Вольным эканамічным таварыстве і на старонках 

тагачаснага друку; вывучаны ход паўтання Е. Пугачова і вызначаны яго 

вынікі. 

Вынікі дадзенага даследавання могуць выкарыстоўвацца пры складанні 

курсаў па гісторыі расійскага сялянства, гісторыі Расіі XVIII ст. 
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The late sixties of the XVIII century was the time when the discussion of the 

issue of serfdom and granting of the title to movable and real property to peasants 

had been ever started in Russian history. The discussion of this point was 

becoming more and more essential and gradually it became an axis of the social 

and political life of that time. The beginning of the discussion of this issue was 

promoted by the fact that Catherine II and her entourage carried out the policy of “, 

enlighten autocracy” and tried to present the Russian autocracy as some superclass 

force which equally takes care of the welfare of all citizens in general and peasants 

in particular.  

The objective of this work is to define the essence of the peasant issue and 

the ways of solution of this issue during the ruling of Catherine II.  

The object of research is the Russian state during the ruling of Catherine II.  

The axiological approach, the principles of consistency, objectivity and 

historicism as well as historical-genetic, historical-comparative and historical- 

system methods were used within the research.   

In the result of this work the position of Russian peasantry in the second part 

of the XVIII century was examined, the position of peasant issue in the course of 

the work of the Settled committee in 1767-1768 yrs. was unveiled, the discussion 

of the peasant issue in the Liberal economic society and in the press of that time 

was examined, the course of Pugachev’s uprising was studied and the results of it 

were defined. 

The results of this research can be used in making the courses on the history 

of Russian peasantry and on the Russian history of the XVIII century. 

 
 


