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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Торгівля в житті народів та людини відіграє важливу роль
у  зв’язку  із  прагненням  соціуму  до  комунікації,  стабільності,  забезпеченням
матеріальними  цінностями,  передачі  досвіду,  інтеграції  і  змістовного  наповнення
всіх  видів  людської  діяльності.  Приклади  уроків  минулого  унаочнюють  зразки
поведінки, яка дозволяла громаді і спільноті досягати успішного господарювання в
умовах  періодичних  криз,  демографічних  ям,  епідемій,  численних  війн.  У
переосмисленні  вказаних  обставин  й  лежать  концепції  вирішення  соціально-
економічних  проблем  сьогодення.  Саме  пошуки  ефективної  взаємодії  людей  і
спільнот,  формування  уявлення  про  місце  торгівлі  в  житті  людини,  розкриття
сутності  процесів  обміну  і  розподілу,  які  відбувалися  в  суспільстві,  осмислення
еволюції  людства  у  торговельно-економічній  сфері  як  способу  формування
матеріального і духовного світу людини надають актуальності даному дослідженню.

Історія  дослідження  торговельно-економічних  відносин  в  Україні
характеризувалася  періодами  активізації  та  спаду  творчих  зусиль  вчених,
викликаних змінами у ставленні держави до суспільних станів,  які  були основою
підприємництва.  Важливим  залишається  виявлення  чинників,  що  сприяли
прискореному зростанню торговельного прошарку наприкінці XVIII ст. - у першій
половині ХІХ століття.

Внаслідок  діяльності  державних  установ,  які  контролювали  та  регулювали
торговельну,  банківську  справу,  індустрію  гостинності,  залишився  величезний
корпус  документів,  наукове  осмислення  та  тлумачення  яких  дозволяє  збагнути
процес  формування  та  тенденції  еволюції  індивідуальних  та  колективних
підприємств, покликаних долаючи ризик, отримувати прибуток завдяки пропозиції
товарів та послуг. Формуванню цілісної картини умов функціонування закладів та
господарств, які брали безпосередню участь у торгівлі України та Київської губернії
зокрема, сприяє саме всебічний аналіз історичних джерел. Таку інформацію містять
законодавчі  та  регулюючі  акти  державних  і  місцевих  органів  влади  та
самоврядування,  нотаріальні  акти,  діловодна  документація,  статті  з  періодичних
видань,  статистичні  матеріали  з  різноманітних  галузей  економіки,  які  впливали
безпосередньо  на  торгівлю,  джерела  особового  походження  державних  діячів,
поміщиків, власників підприємств. 

Актуальність  теми  обумовлена  також  і  тим фактом,  що сучасна  українська
історіографія  потребує  досліджень  на  регіональному  рівні,  що  дозволять  у
майбутньому  створити  чітку  і  обґрунтовану  основу  для  фундаментальної  історії
торгівлі України. 

Зв’язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами  та  темами.
Дисертаційна  робота  виконана  у  межах комплексної  програми науково-дослідних
тем  Київського  національного  торговельно-економічного  університету  «Культурні
виміри історичного  процесу в Україні»  та  «Концептуальні  основи історичного  та
культурного  розвитку  України  в  системі  загальноєвропейських  ціннісних
орієнтирів»  кафедри  філософських  та  соціальних  наук.  Тематика  дисертації
відповідає  дослідницьким напрямам та  паспорту  спеціальності  07.00.01  –  історія
України.
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Метою  дисертаційного  дослідження  є  ґрунтовне  комплексне  вивчення
проблеми  функціонування  торговельних  інституцій  та  станів  Київської  губернії
наприкінці XVIII ст. – у першій половині ХІХ ст. 

Відповідно  до  поставленої  мети  дослідження  було  визначено  його  основні
завдання:
- з’ясувати ступінь наукового дослідження проблеми торгівлі Київської губернії
в зазначений період в українській та зарубіжній історіографії;
- здійснити пошук нових архівних документів з запропонованої проблематики, з
метою їх актуалізації;
- на  підставі  аналізу  історичних  джерел  дослідити  зміни  асортименту
продовольчих  товарів,  особливо  встановити  розміри  торгівлі  хлібом,  цукром,
алкогольними напоями у торгівлі Київської губернії;
- дослідити  еволюцію  асортименту  непродовольчих  товарів,  який  формував
ринок найнеобхідніших товарів (текстиль, метал, ліс) Київської губернії;
- виокремити значення та структуру постійної торгівлі, вирішення питання ролі
непостійної (періодичної) торгівлі Київської губернії;
- визначити засади формування інфраструктури торгівлі Київської губернії;
- уточнити  соціальні,  економічні,  правові  основи  торговельних  прошарків  в
межах губернії;
- здійснити порівняльну характеристику показників торгівлі Київської губернії
на тлі імперського ринку; 
- окреслити  аспекти  проблеми,  які  потребують  подальшого  евристичного  та
джерелознавчого дослідження, ймовірні шляхи їх досягнення.

Об’єктом  дослідження  є  соціально-економічні  процеси  Київської  губернії
кінця XVIII – середини ХІХ ст.

Предметом дослідження є особливості становлення торговельних суспільних
станів,  системи  взаємовідносин  у  процесі  обміну  з  виробниками,  споживачами,
формування  та  еволюція  торговельної  інфраструктури,  асортименту  товарів,
соціальних  запитів  та  практик,  взаємодії  держави  та  торговельних  прошарків,
причин та проявів законослухняної та девіантної поведінки торговців.

Хронологічні  межі дослідження обмежені  захопленням  Правобережної
України Російською імперією та проведенням Великої реформи 1861 р. До 1793 р.
землі  Правобережної  України,  у  тому  числі  і  Київської  губернії  (колишніх
Київського  та  Брацлавського  воєводств)  залишалися  складовими  європейського
ринку. За результатами другого та третього поділів Речі Посполитої (1793 і 1795 рр.)
її придніпровські землі опинилися у складі Російської імперії. До Російської імперії
перейшли і традиційні торгівельні оборудки східних кресів Речі Посполитої. 

Географічні  межі  дослідження охоплюють  територію Київської  губернії,  в
межах  повітів  Київського,  Радомишльського,  Сквирського,  Васильківського,
Махнівського  (Бердичівського),  Канівського  (Богуславського),  Липовецького,
П’ятигірського  (Таращанського),  Уманського,  Катеринопільського
(Звенигородського),  Черкаського,  Чигиринського,  що  були  в  досліджувану  добу
складовою Російської імперії.

Методи  дослідження.  Задля  забезпечення  достовірності  дослідницької
стратегії  обрано  шлях  домінування  принципів  методології  історичного
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джерелознавства  та  історіографії,  а  саме:  принципу  історизму,  системності,
всебічності.  У  дослідженні  використовувалися  наступні  методи:  аналізу,
систематизації  та  класифікації  історичних  джерел  (друкованих,  писемних);
ретроспективний,  порівняльно-історичний,  історико-типологічний,   порівняльно-
правовий  метод,  статистичний,  біографічний, міждисциплінарний  інструментарій
історичного  краєзнавства,  історичної  регіоналістики,  економічної  історії  та
соціології.

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що вперше:
 здійснено  цілісне  та  системне  дослідження  сформованого  комплексу  джерел,

присвячених  історії  торгівлі  Київської  губернії  наприкінці  XVIII  –  в  першій
половині ХІХ століття; 

 введено до наукового обігу велику кількість вперше виявлених не актуалізованих
архівних джерел, матеріалів місцевої преси, завдяки яким вдалося відтворити
перебіг зростання сукупності торговельних закладів та заходів;

 визначено інформаційну цінність корпусу архівних джерел теми; вказані джерела
використано  задля  виправлення  перекручень  у  висвітленні  історії  розвитку
торговельних установ та інфраструктури на території Київської губернії у 1793-
1861 рр.;

 актуалізовано  та  оприлюднено  невідомі  загалу  матеріали  фінансової  та
підприємницької  звітності,  форми  документації,  пов’язаної  з  діяльністю
партнерів і клієнтів;

 встановлено  специфіку  та  особливості  формування  у  Києві  та  губернії  у
досліджуваний  період  місцевої  мережі  періодичної  торгівлі  (ярмарок),
проаналізовано  об’єктивні  чинники,  що  мали  вплив  на  вказаний  процес;
показано,  з  яких  причин  виникали  ярмарки  і  чому  мали  впорядкований
характер;

 проаналізовано особливості розвитку і функціонування приватних торговельних
установ,  з  акцентом  на  взаємозв’язку  між  функціонуванням  магазинів,
крамниць та еволюцією міст та містечок, а також на взаємодії, співробітництві й
конфліктах між різними учасниками процесів обміну та розподілу;

 розглянуто  причини,  характер  та  наслідки  соціальних трансформацій  в  галузі
торгівлі  Київської  губернії;  проведено  порівняльний  аналіз  національного
складу купців, міщан, селян, дворян, що брали участь в комерційних справах,
з’ясовано  ступінь  успішності  торговельних  практик  відповідних  етнічних
спільнот;

 охарактеризовано взаємозв’язки між адміністративними заходами та розвитком
торгівлі,  з’ясовано  як  політичні  запити  визначали  еволюцію  кредитно-
фінансової системи регіону;

 розглянуто  особливості  функціонування  торговельної  системи  задля
забезпечення  ринку харчовими продуктами,  охарактеризовано  чим вона  була
подібна  і  чим  відрізнялася  від  підсистеми,  яка  спеціалізувалася  на
непродовольчих товарах; 
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 виявлено, які міжнародні та внутрішньомережеві зв’язки мали вплив на торгівлю
та  яким  чином  ці  структури  впливали  на  функціонування  правоохоронної
системи, покликаної боротися з контрабандою;

 визначено,  які  виклики  перед  торговельною  системою  спричиняли  розвиток
транспортної інфраструктури, як суходільної, так і річкової, і проаналізовано,
яким чином та  в  якій  мірі  система  та  влада  змогли  впоратись  із  вказаними
викликами;

 упорядковано статистичні таблиці повітової мережі крамниць і магазинів;
 укладено покажчик осіб, які були залучені до купецької діяльності в Київській

губернії;
 проаналізовано  тодішній  стан  торговельної  системи  як  складової  суспільних

взаємовідносин,  вказано  на  основні  проблеми,  тенденції  та  сучасні
перспективи, зважаючи на новітні теоретичні економічні підходи.

удосконалено:
 теоретико-методологічні  підходи  до  вивчення  торговельної  сфери  Київської

губернії та України в цілому;
 класифікацію  соціальної  бази  торговельної  галузі  Київської  губернії,

виокремлено  інформацію  про  селян,  у  тому  числі,  поміщицьких,  які  брали
участь у торгівлі, починаючи із збуту власної сільськогосподарської продукції
та завершуючи товарами переробної промисловості;

 упорядкування понятійного апарату торговельно-економічних відносин.
дістало подальшого розвитку:
 складання науково-методологічного інструментарію опрацювання джерел історії

діяльності торговельних установ;
 систематизація комплексу історичних джерел, в яких висвітлюються кількісні і

якісні зміни суспільних відносин, викликаних розширенням сфери послуг;
 дослідження процесів урбанізації міст Київської губернії в першій половині ХІХ

століття та їх вплив на повсякденне життя торговців;
 вивчення торгівлі як системи, характеру її еволюції, ролі зовнішніх та внутрішніх

факторів, які спричиняли конфлікти, засобів їх розв’язання.
Практичне  значення  одержаних  результатів  полягає  у  тому,  що  вони

можуть бути використані для подальшого удосконалення методологічних основ та
методики  історіографічних  та  джерелознавчих  досліджень  суспільно-економічних
відносин не тільки Київської  губернії,  але й усієї  України та сусідніх держав,  де
компактно проживали українці. Матеріали дисертації можуть бути використані при
викладанні загальних і спеціальних курсів з історії торгівлі України, Центрально-
Східної  Європи,  історії  банківської  справи,  історії  правоохоронних  структур,  для
написання магістерських, дипломних, курсових робіт.

Особистий внесок здобувача полягає у самостійному розв’язанні актуальної
наукової проблеми, формулюванні понятійного апарату обставин та закономірностей
торгівлі  Київської  губернії  в  умовах  імперської  залежності.  Подана  дисертація  є
самостійною науковою працею, усі висновки та рекомендації базовані на результатах
власних  досліджень  автора.  У  роботі  систематизовано  комплекс  джерел  з  історії
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діяльності  купців  та  інших  суспільних  прошарків,  залучених  до  торгівельної
діяльності, закладів та установ торгівлі Київської губернії протягом 1793-1861 рр.

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження були оприлюднені
на: 1) міжнародних науково-практичних конференціях: «Історична наука на початку
ХХІ століття: проблеми, минуле, сучасність,  перспективи» (м.  Херсон, 2-3 червня
2011  р.),  «Києвознавчі  читання:  історичні  та  етнокультурні  аспекти» (м.  Київ,  27
березня 2014 р.), «Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура» (м. Київ,  29
березня 2017 р.), «Стратегічні пріоритету розвитку внутрішньої торгівлі України на
інноваційних засадах» (м. Львів,  2 листопада 2017 р.),  «Сучасний рух науки» (м.
Дніпро, 28-29 червня 2018 р.), «Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура»
(м.  Київ, 27 березня 2020 р.), 2) всеукраїнських науково-практичних конференціях:
«Українська державність: історія і сучасність» (м. Маріуполь, 26 листопада 2010 р.),
«Воєнна історія Середньої Наддніпрянщини» (м. Київ, 15-16 березня 2012 р.), «День
науки історичного факультету – 2013. Проблеми історії та історіографії України» (м.
Київ, 6 квітня 2013 р), «Соціологічні тренди ХХІ століття: теоретичний концепт та
практика інновацій» (м. Київ, 28 листопада 2019 р.)

Публікації. Теоретичні  положення  і  висновки  дисертаційного  дослідження
відображені  в  40  наукових  працях,  у  тому  числі  1  одноосібній  монографії,  1
колективній монографії, 22 наукових статтях (з них 18 наукових статей, опубліковані
у  фахових виданнях України,  в  тому числі  8  у фахових виданнях,  включених до
міжнародних наукометричних баз та 4 публікації в іноземних наукових виданнях),
тезах 10 доповідей на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях.  

Структура та зміст дисертації  визначені метою і завданнями дослідження.
Дисертація складається зі вступу, 5 розділів, поділених на 13 підрозділів, висновків,
списку використаних джерел та літератури (815 позицій, у т. ч. 349 архівних справ,
кількість  сторінок  –  76),  додатків  (19,  кількість  сторінок  –  74).  Повний  обсяг
дисертації – 556 сторінок (404 сторінки основного тексту). 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ
У  вступі  обґрунтовано  актуальність  теми  даного  наукового  дослідження,

враховано її зв’язок із науковими програмами, визначено мету й завдання, об’єкт і
предмет, визначено хронологічні та територіальні межі, розкрито наукову новизну,
теоретико-методологічні  засади  та  практичне  значення  отриманих  результатів,
подано дані про апробацію та структуру дисертації.

У розділі  1  «Стан  наукової  розробки  проблеми,  джерела  та  теоретико-
методологічні засади дослідження» здійснено аналіз наукової літератури, розкрито
потенціал  актуалізованої  джерельної  бази,  подано  умови  використання
методологічних принципів і методів наукового дослідження.

У підрозділі 1.1 «Історіографія проблеми» результатами аналізу історіографії
теми історії торгівлі Київської губернії 1793-1861 рр. стало встановлення періодів її
розробки в українській та російській історіографії. 

З-посеред історичних праць та досліджень українських вчених інших наукових
галузей,  дотичних  до  заявленої  проблематики,   запропоновано  виокремити  п’ять
періодів, в яких відображено, як проблематику націєтворчості, так і аспекти етнічної
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взаємодії,  розвитку  територіальних  та  станових  громад,  професійної  складової
діяльності торговців, проявів впливу держави на економічні процеси. 

Перший період - середина XIX ст. – це  період, який представлений працями
істориків, що заклали національні основи для вивчення теми. У роботах переважали
краєзнавчі та статистичні дослідження. Особливе значення у цьому списку обіймає
праця, надрукована зусиллями І.Фундуклея.1 У дослідженні зосереджено увагу на
кількісних  змінах  у  купецтві,  міщанстві,  на  умовах  здійснення  торгівлі,  на
господарсько-економічній  базі  торговельної  діяльності,  яка  визначала  асортимент
товарів.  Краєзнавчі  праці  дозволяли  ознайомитися  із  особливостями  міської
інфраструктури  (М.Берлинський,2 А.Каменський,3 М.Закревський4).  Безпосередньо
описом стану справ Київської губернії займалися як окремі установи, так і окремі
дослідники, зокрема, працівники Комісії для вивчення губерній Київського учбового
округу (1851-1864 рр.).5

Другий період - остання чверть XIX – початок XX ст. – період, який остаточно
утверджує  українську  національну  історичну  науку  як  окрему,  тобто  за  межами
російської,  польської  та  австро-угорської  історіографії.6  Для  робіт  дослідників
торговельної проблематики властивий перехід від одноосібної праці до колективних
практик. Саме такі завдання виконували цілі установи, як наприклад, Агрономічний
відділ  земської  управи  Київської  губернії,7 Південно-Західний  відділ  Російського
географічного товариства. 

Набутий  джерельний  матеріал  вчені  уже  використовують  для  узагальнень,
зокрема, щодо географічного (губернського) перерозподілу податкових надходжень в
межах  імперії.  Визначенню  географічного  чинника  при  вилученні  доходів  та
перерозподілі  видатків  губерній  Російської  імперії,  у  тому  числі  в  Київській,
присвятив  свою  роботу  М.Яснопольський.8 Л.Похилевич  зібрав  та  проаналізував
дані щодо розвитку церкви, міст, сільських громад і торгівлі досліджуваної губернії.9

Узагальнюючі  праці,  розкриваючи  процеси  політичні,  національні,  культурні,
освітні,  другорядне  місце  відводили  економіці  та  торгівлі,  як  у  О.Єфименко,10

М.Аркаса,11 М.Грушевського12.

1Статистическое описание Киевской губернии / Изданное тайным советником, сенатором Иваном Фундуклеем. Ч.ІІІ.
С.-Петербург: Типография Министерства внутренних дел, 1852. 575 с.
2Берлинский М. Краткое описание г.Киева. Киев: Час, 1991. 204 с. 
3Каменский А.В.  Очерки местечек  в  губерниях Киевской и Подольской. Подольские губернские  ведомости. 1845.
№32. С. 154 - 156; №33. С. 160 - 162; №34. С. 166 - 168.
4Закревский Н. Летопись и описание города Киева. Ч. 1. Москва: Университетская Типография, 1858. 266 с.
5Труды комиссии для описания губерний Киевского ученого округа. Т.3. Вип. 4. К., 1855. 
6Калакура Я.С. Методологія історіографічного дослідження: наук.-метод. посіб.  Київ: ВПЦ «Київський університет»,
2016. С. 83.
7Хлебная торговля в Киевской губернии / Обследование, произведенное Агрономическим отделом земской управы
Киевской губернии под руководством и редакцией И. Черныша. Киев: Типо-литография на сл. К. Круглянского, 1914.
290 с.
8Яснопольский  Н.П. О  географическом  распределении  государственных  доходов  и  расходов  в  России.  Опыт
финансово-статистического исследования. Ч. 1. Киев, 1890. 234 с.
9Сказания о населенных местностях Киевской губернии или Статистические, исторические и церковные заметки о
всех деревнях, селах, местечках и городах, в пределах губернии находящихся / Собрал Л. Похилевич. Біла Церква :
Видавець О. В. Пшонківський, 2005. 657 с.
10Ефименко О. История украинского народа. С.-Петербург, Издание Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон, 1906. 391 с.
11Аркас М. История Украины-Руси.  С.- Петербург: Изд. общ. «Общественная польза», 1908.  384 с.
12Грушевский  М.  Очерк  истории  украинского  народа.   Изд.  2-е,  доп. Санкт-Петербург:  Тип.  т-ва  "Общественная
польза", 1906. 512 с.
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Третій період – це 20-ті – початок 30-х рр. ХХ ст., коли під натиском збройних
сил  більшовицької  Росії  Україна  втратила  незалежність  та  потрапила  під  владу
тоталітарного режиму. Однак розвиток національної історіографії продовжився аж
до  періоду  масових  більшовицьких  репресій.  Вчені  дійшли  до  висновків  про
колоніальне,  залежне  становище  української  економіки,  що  спричиняла
затребуваність вивізної (поза межі України) торгівлі, яка мала сировинний характер. 

У працях дослідників йшлося про те, що українські виробники торгували або
сировиною,  або  товарами  з  первинною  обробкою.  Економічне  та  господарське
становище  України  стало  предметом  дослідження  М.Слабченка,13 О.Оглоблина,14

В.Щербини,15 О.Степанишиної.16 Окремої  увагу  заслуговують  праці  І.Бровера,17

О.Попова.18 О.Попов  на  підставі  аналізу  українського  експорту  та  імпорту  довів
залежне становище української економіки, що спричиняло особливості сировинної
складової  галузі.  Висновки  О.Оглобліна  щодо  взаємообумовленості  приєднання
Правобережної  України  до  Російської  імперії  економічними  наслідками  Ясського
договору  1791  р.,  одеського  транзиту  та  французько-російської  війни  1812  р.
переконливо доводять про безпосередній зв’язок торгівлі та політики.

Дослідження єврейського спадку,  у  тому числі  у  торгівлі  Київської  губернії
першої  половини  ХІХ  століття  досліджував  І.Галант.19 Погляди  М.Яворського
представляли  марксистський  напрям  та  ставали  підставою  для  упередженого
ставлення до набутків торговельних прошарків суспільства. 20  

Четвертий  період  –  30-80-х  рр.  ХХ  ст.  –  час  поширення  низки  ідеологем.
Економічні процеси І половини ХІХ ст. у працях істориків розглядалися як прояв
кризи феодально-кріпосницької системи. 

Наукові  пошуки  С.Борового21 засвідчили,  що  величезні  державні  борги,  як
правило, залежали від активізації зовнішньої політики Російської імперії. Зростання
державних  боргів  лише  ускладнювали  комерційні  справи  в  торгівлі.  Історії
економіки ХІХ ст. надано окреме і вагоме місце  в «Історії Української РСР».22 На
наш погляд,  актуальними і  нині  залишаються  фундаментальні  праці  І.О.Гуржія.23

І.Гуржій наполіг на важливості   організаційної структури,  якою для купців стали
гільдії  з  обмеженим  самоврядуванням  (магістрати)  і  судочинством  (совісні  та

13Слабченко  М.  Матеріали  до  економічно-соціальної  історії  України  ХІХ  століття:  В  2-х  т.  Одеса:  Держ.  вид-во
України, 1925.  Т.1.  318 с.
14Оглоблин О. Нариси з історії капіталізму на Україні.  Харків; Київ: ДВОУ, 1931.  174 с. 
15Щербина В. Перевози і мости через Дніпро коло Києва. Записки Українського наукового товариства в Києві. Том.
XXVIІI. / під ред. М.Грушевського. Київ: Видавництво України, 1928. C.  177-183.
16Степанишина О. Господарство графів Браницьких на Київщині і реформа 1861 р. в їхніх маєтках.  К., 1930. 186 с.
17Бровер І.М. Україна на переломі до промислового капіталізму. Соціально-економічні нариси і матеріли. Т.1. Одеса:
Пролетар, 1931. 175 с.
18Попов О. Хлібна торгівля України. Передвоєнна криза українського хлібного експорту. Харків: Радянський селянин,
1927. 253 с.
19Галант І. Виселення жидів із Києва року 1835.  Збірник історично-філологічного відділу. Кн. 1. 1928. № 73. С. 149 -
197.
20Яворський М. Україна в епоху капіталізму. Вип.1. Харків: ДВУ, 56 с.
21Боровой С.Я. Кредит и банки России (середина ХVII в. – 1861 г.). Москва: Госфиниздат, 1958.  288 с. 
22История Украинской ССР. Т.4. / под ред. Н.Н. Лещенко.  Киев: Наукова думка, 1983. 694 с. 
23Гуржій  І.О.  Місце  України  в  зовнішній  торгівлі  Росії  кінця  ХVIII  –  першої  половини  ХІХ  ст.  Український
історичний журнал. 1960. № 5. С. 35 – 47; Гуржій І.О. Розвиток товарного виробництва і торгівлі на Україні (з кінця
XVIII ст. до 1861 року). Київ: Видавництво Академії наук Української РСР, 1962. 207 с.
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словесні суди). Окремим складовим функціонування соціально-економічної системи
були присвячені праці О.Парасунько,24 О.Нестеренко,25 О.Барабоя.26

П’ятий період - або сучасний, період започаткований на рубежі 80 - 90-х рр.
ХХ  ст.  і  пов'язаний  із  відновленням  державної  незалежності  України,  з
відродженням національних традицій української історіографії. За короткий відрізок
в Україні постала нова генерація молодих істориків, які осмислюють українську й
зарубіжну історію з точки зору сучасних методологічних підходів. 

На тему становлення  та  розвитку підприємництва в Україні  писали Б.Кругляк  та
Т. Лазанська.  Її  монографія  вирізняється  великим  фактажем.27 О.Реєнт  дослідив
тенденції  розвитку,  головні  осередки української  торгівлі  ХІХ – початку ХХ ст.28

Подібні  завдання  виконувала  редакційна  рада  під  керівництвом  В. Литвина,  яка
готувала історико-економічне дослідження України.29

Серед авторів останніх студій,  дотичних до означеної  теми, слід назвати В.
Орлика,30 Т.  Ніколаєву,31 В.  Шевченко32 та  О. Машкіна,33 В. Ковалинського,34

О. Пилипенка,35 Т.Водотику.36 Праця В.Орлика носить актуальний та новаторський
характер,  в  якій  розкрито  еволюцію  податкової  політики  Російської  імперії  та  її
вплив  на  соціально-економічні  процеси  в  українських  губерніях,  у  тому  числі
стосовно купців. О.Донік з’ясував значення купецтва України в імперському вимірі
протягом ХІХ ст.37

Залученням  широкого  кола  джерел  вирізняється  праця  С.Мошенського,
присвячена  фінансовим  центрам  України  в  І  половині  ХІХ  ст.38 Автор
зосереджується на змінах, які спровокували зростання ролі Києва як торговельного
центру в 1860 роках. З’являються праці присвячені окремим напрямкам торгівлі, в

24Парасунько О.А.  Положение и борьба рабочего  класса  Украины (60-90-е годы ХІХ в.).  Киев:  Изд-во Акад.  наук
УССР, 1963. 576 с.
25Нестеренко О.О. Розвиток промисловості на Україні. Ч.2. Фабрично-заводське виробництво / відп. ред. Л. Е. Горелік.
Київ: Вид-во АН УРСР, 1962. 580 с.
26Барабой  А.З.  Правобережная  Украина  в  предреформенный  период (Очерки  социально-экономического  развития,
крестьянского и разночинного движения): автореф. дис. … докт. ист. наук. Киев, 1965. 48 с.
27Лазанська Т. Історія підприємництва в Україні (на матеріалах торгово-промислової статистики ХІХ ст.)  / відп. ред.
В.Г. Сарбей. Київ: Інститут історії України,1999. 282 с.
28Реєнт О.П. Загальні тенденції розвитку, найголовніші осередки та реверсні особливості української торгівлі в ХІХ –
на початку ХХ ст. Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. 2017. Вип. 26. С. 7 - 26.
29Економічна історія України: Історико-економічне дослідження: в 2 т. / ред. рада: В. М. Литвин (голова), Г. В. Боряк,
В. М. Геєць та ін.; відп. ред. В. А. Смолій; авт. кол.: Т. А. Балабушевич, В. Д. Баран, В. К. Баран та ін. Т. 1. Київ: Ніка-
Центр, 2011. 696 с.
30Орлик В.М. Податкова політика уряду Російської імперії в кінці XVIII – cередині ХІХ ст.: автореф. дис. … докт. іст.
наук: 07.00.01, 07.00.02. Київ, 2008. 33 с.
31Ніколаєва  Т.  М. Підприємці  в  культурно-освітньому  просторі  України  (остання  третина  ХІХ  -  початок  ХХ ст.):
монографія.  Київ: КНЕУ, 2010. 208 с.
32Шевченко  В.В. Внутрішня  політика  Російської  імперії  як  фактор  становлення  й  розвитку  банкірського
підприємництва на Півдні України (кінець ХVІІІ - перша половина ХІХ ст.) Проблеми історії України ХІХ – початку
ХХ ст.  2011. Вип. 19. С. 106 -116. 
33Машкін О. Іноземці в соціально-економічному житті України кінця XVIII - першої половини ХІХ ст.  Київ: Інститут
історії України, 2008. 450 с.
34Ковалинський В. В. Київські мініатюри.  Кн. 5.  Київ: Купола, 2015.  295 с.
35Пилипенко  О.  Зовнішньоекономічні  зв’язки  українських  земель  у  складі  Російської  імперії  (1861-1914  рр.):
монографія.  Київ: Академія муніципального упр., РВВ, 2008.  281 с. 
36Водотика Т. Культура підприємництва в містах Наддніпрянської України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)  /
наук. ред. Я.В. Верменич. Київ: Інститут історії України, 2018. 237 с.
37Донік О. М. Купецтво України в імперському просторі (ХІХ ст.). Київ: Інститут історії України, 2008.  271 c.
38Мошенський С. Фінансові центри України і ринок цінних паперів індустріальної епохи. London: Xlibris, 2014.  503 с.

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9D%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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яких чільне місце посідає інформація щодо торгівлі хлібом Правобережної України
та  зокрема  Київської  губернії  (О.Гордуновський,  О.Гуржій,  О.Реєнт,39

Д. Решетченко).40 На  підприємницькій  діяльності  у  сфері  цукроваріння
зосереджувався Р.Буравченко.41 В.Венгерська зосередила свою увагу на висвітленні
питань  кредитно-банківських  відносин  у  тому  ж  регіоні.42 Розвитку  соціальної,
економічної сфери Правобережної України в першій чверті ХІХ ст. присвятили свою
працю  Г.Казьмирчук  та  Т.Соловйова.43 Комплексне  дослідження  створення  та
функціонування  Київського  генерал-губернаторства  (1832-1914  рр.)  здійснено
В.Шандрою.44 Важливим дослідженням з історії торгівлі, зокрема, купецького стану
Києва та Київщини стала монографія І.Гуржій, О.Гуржія.45 А.Черепанов вдало досяг
завдань з аналізу історико-правових, соціокультурних вимірів Київської  губернії  І
пол. ХІХ ст.46 Базу для порівняння залишають праці, які стосуються другої половини
ХІХ  ст.  Саме  соціально-економічному  розвитку  Київської  губернії  1861-1917  рр.
присвячена праця М.Казьмирчук.47

Значення євреїв у місцях їхнього проживання завжди було вагомим. Про умови
їхнього проживання в смузі  осілості  Російської  імперії,  у  тому числі  в  Київській
губернії  писали  Я.Рабінович,48 М.Шестопал,49 В.Яременко50 та  ін.  Окремо  треба
згадати праці А.Мазаракі,51 С.Орлик,52 Я.Верменич,53 в яких увагу зосереджено на
теоретичному  сегменті  історико-економічних  пошуків  торговельної  цивілізації  та
«економічної  людини»,  врахування  новітніх  підходів  до  тлумачення  розвитку
регіональних спільнот.

Таким  чином,  виявлено,  що  у  вказаних  працях  в  поле  зору  науковців
потрапляли  проблеми  домінування  державних  органів  у  сферах  регулювання
суспільних відносин,  визначення тогочасної  економічної,  торговельної  політики й
виробництва та розподілу ресурсів і товарів; фіксувалися спроби вивчення станових

39Гордуновський О.М., Гуржій О.І., Реєнт О.П. Український хліб і його реалізація в XVIII – на початку ХХ ст. (Нариси
з історії та економіки). Київ: Ін-т історії України НАНУ, 2013.  224 с.
40Решетченко  Д.В.  Правобережна  Україна  в  міжнародній  торгівлі  зерном  наприкінці  XVIII –  початку  ХІХ  ст.
Український історичний журнал.  2007.  № 4.  С. 69 - 82; Хлібна торгівля Правобережної України (1796-1853 рр.):
рукоп. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01.  Київ, 2009.  210 с.
41Буравченко Р.В. Історичні умови становлення та розвиток цукрової промисловості в Україні (ХІХ-початок ХХ ст.):
рукоп. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01.  Черкаси, 2005. 200 с.
42Венгерська В.О. Формування кредитно-банківської системи на Правобережній Україні (кінець XVIII – початок ХХ
ст.).  Київ, 1997.  43 с. 
43Казьмирчук Г.Д.,  Соловйова Т.М. Соціально-економічний розвиток Правобережної  України в першій чверті  ХІХ
століття / Г.Д. Казьмирчук, Т.М. Соловйова. Київ: Міжнародна фінансова агенція, 1998. 174 с.
44Шандра В. Київське генерал-губернаторство (1832–1914): Історія створення та діяльності, архівний комплекс і його
інформативний потенціал.  Київ: [б.в.], 1999.  427 с.
45Гуржій І., Гуржій О. Купецтво Києва та Київщини XVII – XIX ст. Київ: Ін-т України НАН України, 2013. 284 с.
46Черепанов, А. І. Київська губернія в першій половині XIX ст.: історико-правові, соціокультурні виміри: рукоп. дис. ...
канд. іст. наук: 07.00.01. Переяслав-Хмельницький: [б.в.], 2016. 263 c.
47Казьмирчук М.Г. Соціально-економічний розвиток Київської губернії (1861-1917 рр.): монографія. Київ: Логос, 2011.
399 с.
48Рабінович Я. Й. На зламі віків: до 1000-річчя проживання євреїв в Україні. К. : [б.в.], 1998.  360 с. 
49Шестопал М. Євреї на Україні: історична довідка. Київ : Оріяни, 2003. 218 с. 
50Яременко В. Євреї в Україні сьогодні: реальність без міфів. Київ: МАУП, 2003. 142 с.
51Мазараки А. Торговля: история, цивилизация, мораль. Киев: Книга, 2010. 624 с.
52Орлик С. Теоретико-методологічні та джерелознавчі  проблеми економічної історії  України.  Універсум історії та
археології. 2019. Том. 2 (27). Вип 2. С. 5 - 27.
53Верменич  Я.  В.  Теоретико-методологічні  проблеми  історичної  регіоналістики  в  Україні.  Київ:  Інститут  історії
України НАН України. 2003. 516 с.
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трансформацій.  У  новітніх  дослідженнях  не  тільки  пропонуються  дієві  наукові
методи  дослідження,  але  й  окреслюються  перспективи  міждисциплінарного
історико-економічного напряму.

Критерії  рубіжності  суспільно-економічних  змін  в  Російській  імперії
(Селянська реформа 1861 р., Жовтневий переворот 1917 р.), зародження принципово
нових  явищ  у  суспільному,  науковому  житті,  які  видозмінили  характер
історіописання,  зміни,  що  відбувалися  в  самій  історичній  науці,  враховано  при
підготовці періодизації російської історіографії торгівлі Київської губернії 1793-1861
р.

У  російської  історіографії,  дотичній  до  питання  торгівлі  Київської  губернії
можна виділити наступні періоди: 1) праці вчених, які надруковано у досліджуваний
нами період (до 1861 р.); 2) праці науковців, оприлюднених після 1861 р. до 1917 р.;
3) праці істориків та фахівців з економічної історії радянської доби (до 1991 р.); 4)
сучасні дослідження (з 1991 р. по даний час).

Для праць російської історіографії першого періоду (до 1861 р.), дотичних до
теми  торгівлі  Київської  губернії  1793-1861  рр.,  притаманні  зосередженість  на
матеріалах  загально-імперських   та  статистичних  досліджень  (К.Герман,54

Е.Зябловський,55 К.Арсеньєв,56 І.Штукенберг,57 І.Горлов58,  Л.Тенгоборський59),  які
давали  можливість  визначити  показники  в  вимірах  Російської  імперії  стосовно
демографії, сільського господарства, промислового виробництва, обсягів видобутку
корисних  копалин,  розмірів  зовнішньої  та  внутрішньої  торгівлі.  Реформування  в
галузі  оподаткування  купців,  економічне,  фінансове  становище держави,  джерела
надходжень  виписані  міністром  фінансів  Є.Канкріним.60 Вагоме  значення  для
розкриття  місця  зовнішньої  торгівлі  в  економіці  Російської  держави  мали
зовнішньоторговельні  збірники,61 які  узагальнювали  провідні  вчені  того  часу
(Г.Неболсин),62 (А.Семенов)63.  Стан  міст  Російської  імперії  досліджено  у
багатотомному виданні, в якому знайшлося місце і для міських поселень Київської
губернії.64

54Герман К. Статистическое исследование относительно Российской империи. Ч.1. С.-Петербург: При Императорской
Академии наук, 1819. 326 с.
55Зябловский Э. Русская статистика: В 2 ч. Ч.1. С.-Петербург: Типография Медицинского департамента Министерства
внутренних дел, 1832. 202 с.
56Арсеньев К. Статистические очерки России. С.-Петербург.: Тип. Имп. Акад. наук, 1848. 503 с.
57Описание  Киевской  губернии.  Статистические  труды  Ивана  Федоровича  Штукенберга.  Т.2.  С.-Петербург:  В
типографии И.И.Глазунова и комп., 1858. С. 1 - 17. 
58 Горлов И. Обозрение экономической статистики России. С.-Петербург: Тип. Имп. Акад. наук, 1849. С. 163.
59Тенгоборский Л.В. О производительных силах России. Ч.1. Москва: В Университетской типографии, 1855. 218 с.
60Канкрин Е. Ф. Краткое обозрение российских финансов 1838 года. С.-Петербург, 1880. 161 с.
61Государственная внешняя торговля в разных ее видах. С.-Петербург, 1826-1861. 116 с.
62Неболсин Г. Статистическое обозрение внешней торговли России.  Ч.2.  С.-Петербург: В типографии Департамента
внешней торговли, 1850. 495 с. 
63Семенов А. Изучение исторических сведений о российской внешней торговле и промышленности (с половины XVII
ст. по 1858 г.). Ч. 1. С.-Петербург: Типография И.П. Глазунова и компании, 1859. 307 с. 
64Городские поселения в Российской империи, 1860. СПб.: Типография товарищества «Общественная польза».  Т. 2.
СПб, 1861. С.391.
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Значної уваги надавалося вивченню періодичної торгівлі Росії.65 У зв’язку із
значенням  їх  для  бюджету  окремі  напрями  торгівлі  досліджували  М.Федоров,66

О.Левицький,67 П.Лященко.68 В.Шульгин написав працю присвячену Правобережній
Україні 1838-1863 рр., де враховано значення торгівлі для розвитку краю.69 Окреме
місце  відведено  дослідженню  законодавчого  забезпечення  правового  становища
євреїв в Російській імперії (Ф.Леонтович,70 Н.Голіцин,71 В.О.Леванда,72 М.І.Миш73).

Встановлення радянської (більшовицької) влади в Росії в 1917 р. призвело до
змін  у  політичному,  економічному,  ідеологічному,  інтелектуальному  становищі  в
державі. Влада більшовиків в перші роки свого існування декларувала відмову від
товарно-грошових  відносин,  торгівлі,  перехід  до  безпосереднього  розподілу  благ.
Ставлення влади до суспільних відносин, економічної діяльності та торгівлі знайшло
відображення у працях вчених радянської доби, які відносяться до третього періоду
(1917-1991 рр.) історіографії питання торгівлі Київської губернії. 

Окремі  історики  наполягали  на  виключному  впливі  економічних  змін  на
суспільні (М.Рубинштейн),74 в 1920-х роках стала популярною запропонована М.Н.
Покровським  концепція  «торговельного  капіталу»,  який  почав  розвиватися  в
Московії з XVII ст.75 Для «денаціоналізаторів» (М.М. Ванаг,76 С.Л. Ронин77) вагомим
аргументом для пояснення  недостатньої конкурентності російської економіки була її
залежність  від  іноземного  фінансового  капіталу,  а  для  «націоналізаторів»  (Й.Ф.
Гиндин,78 Є.Л. Грановский79 та ін.) таким чинником стала неповна збалансованість
інвестиційної  активності  російських  банків  і  динаміки  промислового  розвитку.
Синтетичне бачення російського міста як документа культури було притаманне для
праць  М.Анциферова.80 Місто  розглядалося  як  фундамент  і  підстава  соціальних
процесів.  П.Хромов  зупинявся  на  змінах  юридичного,  фінансового,  майнового
становища станів,  дотичних до торгівлі  Російської  імперії,  розглядаючи російську
економіку імперської доби.81

65Канделаки И. Роль ярмарок в русской торговле. С.-Петербург: Типография ред. период. изд. М-ва ф-в., 1914. 60 с.
66Федоров М.П. Хлебная торговля в главнейших руських портах и Кенигсберге. М., 1888.
67Левицкий Ал. Правила о торговле крепкими напитками. С.-Петербург: Типография М.М.Стасюлевича, 1892. 251 с. 
68Лященко  П.  Хлебная  торговля  на  внутренних  рынках  Европейской  России:  Описательно  –  статистическое
исследование. С.-Петербург: Издание Министерства торговли и промышленности, 1912. 656 с. 
69Шульгин В. Юго-Западный край в последнее двадцатилетие (1838 – 1863). Киев: Университ. типография, 1864. 254 с.
70Леонтович Ф.И. Исторический обзор постановлений о евреях в России.  Сион. 1861. № 22. С. 341 - 345. 
71Голицын Н. История русского законодательства о евреях. С.-Петербург, 1885. 1117 с.
72Леванда В.О. Полный хронологический сборник законов и положений, касающихся евреев от уложения Алексея
Михайловича до настоящего времени. 1649-1873. Извлечения из Полных собраний Законов Российской империи. С.-
Петербург: Тип. К. В. Трубникова, 1874. 1158 с.
73Мыш М.И. Сборник действующих Законов о евреях.  С.-Петербург, 1909.
74Рубинштейн Н.Л. Экономическое развитие России в начале ХІХ в. как основа движения декабристов.  Каторга и
ссылка. 1925. № 8 (21). С. 28 -  29.
75Покровский С.А. Внешняя торговля и внешняя торговая политика России. Москва: Международная жизнь, 1947. 403
с. 
76Ванаг Н.Н. О характере финансового капитала в России. Москва, 1930
77Ронин С.Л. Иностранный капитал и русские банки. Москва: Изд-во Коммун. ун-та им. Я.М. Свердлова, 1926. 143 с.
78Гиндин И.Ф. Банки и промышленность России до 1917 года. К вопросу о финансовом капитале в России. Москва;
Ленинград: Промиздат, 1927. 208 с.
79Грановский Е.Л. Монополистический капитализм в России. Москва:  Прибой, 1929. 168 с. 
80Анциферов  Н.  П.  Пути  изучения  города  как  социального  организма:  Опыт  комплексного  подхода.   Ленинград:
Сеятель, 1926. 151 с.
81Хромов  П.А.  Экономическое  развитие  России  в  ХІХ  –  ХХ  веках.  1800-1917  гг.  Москва:  Государственное
издательство политической литературы, 1950. 551 с.
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Безпосередньо  питання  розвитку  торгівлі  Російської  імперії  піднімалися  у
працях І.Кулішера,82 А.Половнікова,83 В.Яковцевського,84 В.Полякова,85 В.Золотова.86

Взаємовплив експорту збіжжя та внутрішніх цін в Російській імперії досліджував
Б.Миронов.87 В.Бовикін наголошував на тому, що держава підлаштовувала систему
фінансово-кредитних закладів для забезпечення стабільності політичного механізму,
заснованого  на  відтворенні  феодальної  правлячої  еліти  та  на  міцному  воєнно-
правоохоронному апараті.88

Праці  четвертого  періоду  російської  історіографії  (з  1991  р.)  із  заявленої
проблеми уже позбулися негативних нашарувань щодо підприємництва та торгівлі.
У 90-х роках ХХ ст. та на початку ХХІ ст. російська вчені визначали за необхідне
віддати належне зовнішній торгівлі, зокрема її чорноморському вектору, який у ХІХ
ст.  забезпечував  левову частку  торгівельних зв’язків  України зі  світом (В.Дегоєв,
Л.Нежинський).89 У праці О.Лобас та М.Савченка досліджено зовнішньоторговельну
та  митну  політику  Російської  імперії  початку  ХІХ століття.90 Дослідженням ролі
російського  купецтва,  організації  торгівлі,  кредитування,  банків,  оподаткування,
пільг,  тарифів,  на  різноманітних  етапах  розвитку  держави,  у  тому  числі  в  ХІХ
столітті займалась С.Королева.91

Продовжувалися дослідницькі пошуки і у проблематиці урбаністики. Російські
вчені  займалися  дослідженням  становлення  та  розвитку  провінційних  міст  в
середині ХІХ с. (О. Белов,92 В.Глазичев,93 М.Каган,94 Б.Миронов,95 Лідія Кошман96 та
ін.).

82Кулишер И.М. Очерки истории русской торговли. С.-Петербург: Атеней, 1923. 326 с. 
83Половников А.П. Торговля в старой России. Москва: Госиздат, 1958. 100 с. 
84Яковцевский В.Н. Купеческий капитал в феодально-крепостнической России. Москва: Издательство Академии наук
СССР, 1953. 203 с.
85Поляков  В.Л.  Таможенная  политика  царського  правительства  и  ее  влияние  на  развитие  отечественной
промышленности в период разложения феодальной системы (конец XVIII - первая четверть ХІХ в.): автор. дис….канд.
ист. наук. Ленинград, 1976.  48 с.
86Золотов В.А. Внешняя торговля Южной России в первой половине ХІХ века. Ростов н/Д : Изд-во Рост. ун-та, 1963.
192 с.
87Миронов Б.Н.  Экспорт русского хлеба  во  второй половине  ХVIII - начале  ХIХ в. Исторические записки. 1974. Т.
93. С. 149-188; Миронов Б. Н. Хлебные цены в России за два столетия (ХVІІІ – ХІХ вв.). Ленинград: Наука, 1985. 301
с.
88Бовыкин В.И. Зарождение финансового капитала в России. Москва: Изд-во МГУ, 1967. 295 с. 
89Дегоев В.В. Внешняя политика России и международные системы: 1700-1918. Москва:  РОССПЭН, 2004. 496 с.;
Россия   и  Черноморские  проливы  (XVIII –  ХХ  столетия)  /  под  ред.  Л.Нежинского.   Москва:  Международные
отношения, 1999. 558 с.
90Лобас Е., Савченко М. Внешнеторговая и таможенная политика Российской империи начала XIX века: монография.
Москва: РИО Российской таможенной академии, 2017. 182 с
91Королева  С.  Торговое  сословие  России:  Купцы.  Ремесленники.  Торгующие  крестьяне.  Предприниматели.
Промышленники. Банкиры. Москва: Типография Профиздат, 1998. 254 с.
92Белов А.В. Русский провинциальный город в середине XIX века. Формы и функции городского развития. Вестник
Московского государственного обласного университета. Серия: История и политические науки. 2009. № 4. С. 19 - 23.
93Глазычев В.Л. Город без границ. Москва: ИД «Территория будущего», 2011. 400 с.
94Каган М. С. Культура города и пути ее изучения. Город и культура. С.-Петербург: СПбГИК им. Крупской, 1992. С.
15-34.
95Миронов  Б.Н.  Социальная  история  России  периода  империи:  Генезис  личности,  демократической  семьи,
гражданского общества и правового государства. 2-е изд., испр. Т. 1. С.-Петербург: Ивд-во "Дмитрий Буланин", 2000.
548 с.
96Кошман  Л.  В.  Город  и  городская  жизнь  в  России  XIX  столетия:  социальные  и  культурные  аспекты.  Москва:
РОССПЭН, 2008. 448 с.
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Вплив  єврейського  чинника  на  формування  містечкового  середовища
Правобережної  України  на  тлі  історії  російських  євреїв  вивчали  Н.Юхнева,97

Ю.Гессен98 та ін. 
Таким  чином,  російська  історична  наука  розвивалася  згідно  із

закономірностями загальносвітової історичної науки та породжуючи особливі риси.
Нові  явища  у  суспільному,  науковому  житті  змінили  характер  історіописання.  А
зміни,  що  відбувалися  в  російській  історичній  науці,  враховано  при  підготовці
періодизації російської історіографії торгівлі Київської губернії 1793-1861 р.

Історіографічний аналіз заявленої проблеми доводить відсутність спеціальних
досліджень, предметом аналізу яких було б функціонування торгівельних станів та
установ, що спрощує картину життя етнічних та суспільних груп Київської губернії
в  імперському  соціумі,  не  відтворює  детально  соціальні  відносини.  Це  сприяє
формулюванню спрощених висновків, перетворює громаду в безініціативний суб’єкт
російського  феодального  самодержавства.  Отже,  назріло  завдання  –  на  підставі
архівних  та  друкованих  джерел,  міждисциплінарних  методологічних  підходів  та
орієнтирів провести реконструкцію функціонування торговельної інфраструктури та
торговельних станів як важливих камертонів суспільного життя регіону.

У підрозділі 1.2. «Джерельна база» зосереджено увагу на важливій складовій
наповнення емпіричною конкретикою теми торгівлі Київської губернії в 1793-1861
рр., якою стали: а) матеріали архівів України; б) збірники документів і матеріалів; в)
місцева  періодична  преса  заявленого  періоду;  мемуарні  та  епістолярні  джерела.
Основний масив інформації був зосереджений у маловідомих чи не запроваджених
до наукового обігу архівних джерелах. 

Першочерговим  є  аналіз  матеріалів  фондів  Центрального  державного
історичного  архіву  України  у  м.  Києві,  Державного  архіву  Київської  області,
Державного архіву міста Києва, Державного архіву Житомирської області. 

Важливим  є  врахування  матеріалів  фондів  Центрального  державного
історичного архіву України у м. Києві.  Зокрема, фонд 442 (Канцелярія київського
воєнного,  подільського і  волинського  генерал-губернатора),  фонд 533 (Канцелярія
київського,  подільського  і  волинського  генерал-губернатора),  фонд  127  (Київська
духовна консисторія, м. Київ), фонд 128 (Києво-Печерська Свято-Успенська лавра,
м. Київ)  містять  матеріали  універсального,  загального  характеру,  які  висвітлюють
соціальні,  політичні,  економічні  процеси.  У  вказаних  фондах  зосереджені  одні  з
найважливіших  узагальнюючих  губерніальних  документів  –  звіти  київських
губернаторів. Поодинокі губернські звіти представлені і у фонді 11 (КМФ 11). 

Розгляд  справ  про  порушення  торговельних  угод  відбувався  в  словесних,
совісних судах, магістратах, повітових судах, але вищий губернський судовий орган
знаходився у Києві, матеріали якого також збережені в ЦДІАК. Справи Київського
головного суду – відкладені у фонді 484 (Київський головний суд, 1791 - 1841 рр.),
фонді 485 (Київська палата кримінального суду, м. Київ, 1777 - 1880 рр.), фонді 486
(Київська  палата  цивільного  суду,  м. Київ,  1782  -  1880  рр.),  фонді  487  (Київська

97Юхнева Н. Мы были… Мы жили… / О расселении евреев-ашкенази в России. Вестник еврейского университета в
Москве. 1992. №1. С. 75 - 82.
98Гессен Ю. История еврейского народа в России. Т. 1-2. Л., 1925-27; М.-Иерусалим, 1993.
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об’єднана палата кримінального та цивільного суду, м. Київ, 1830 - 1900 рр.), фонді
197 (Міський магістрат м. Васильків Київської губернії, 1800 - 1837, 1845 - 1848 рр.).

Значний  інтерес  представляють  справи,  відкладені  в  особових  фондах
поміщиків. Зрідка у приватному листуванні, особистих мемуарах знаходиться місце і
для  ділового  наративу.  Частину  вказаних  фондів  складають  офіційні  матеріали
установ,  створених  на  гроші  або  з  ініціативи  дворян,  як  наприклад,  звітність
Уманського  банку  Потоцьких  збережена  у  фонді  49  (Потоцькі,  1413  -  1918  рр.).
Важливі матеріали для дослідження торгівлі Київської губернії збережені у фонді
1475 (Галагани, 1722 - 1923 рр.), фонді 2049 (Рахманови, 1722 - 1890 рр.), фонді 2084
(Канцелярія Рата), фонді 2219 (Михайловські – поміщики Київської губернії).

У  Державному  архіві  Київської  області  також  збережений  цілий  комплекс
документів,  які  уточнюють  інформацію  розміщену  у  фондах  ЦДІАК.  Виключне
значення для складання цілісної картини торгівельної галузі мають матеріли фонду 1
(Київське  губернське  правління,  1797-1919  рр.),  фонду  2  (Канцелярія  Київського
цивільного губернатора, 1797-1917 рр.), фонду 280 (Київська казенна палата, 1782-
1919 рр.).

Справи  фонду  1  (Київське  губернське  правління)  дозволяють  опанувати
тенденції  розширення  соціальної  бази  торгівельного  прошарку,  фінансового
становища купецького стану, спроби поміщиків контролювати торгівлю у населених
пунктах,  які  перебували  у  їх  власності,  визначати  асортимент  товарів,  яким
забезпечували торгівці споживачів, закономірності цінової політики, тощо.

Матеріали  фонду 2 (Канцелярія Київського  цивільного губернатора)  містять
низку  справ,  які  важливі  для  визначення  значення  і  ролі  в  торгівлі  Київської  та
сусідніх  губерній  Київського  Хрещенського  контрактового  ярмарку,  мережі
забезпечення державних інституцій та населення харчовими продуктами; постійної
торгівлі та промислового потенціалу регіону. 

Основою добробуту як окремого селянського господарства, так і поміщицького
фільварку у  першій половині  ХІХ століття  ставав  урожай злакових  культур.  Про
закономірності  обігу  найціннішого  та  найважливішого  харчового  продукту  та
торгівельного  товару  свідчать  справи  фонду  14  (Київська  губернська  комісія
народного продовольства).

Станові привілеї дворянства західних губерній, у тому числі Київської губернії
містили  право  пропінації,  що  передбачало  виключне  становище  поміщицького
комплексу  виробництва  та  продажу  алкогольних  напоїв  у  межах  шляхетських
володінь.  Матеріали  фонду  35  (Київська  губернська  креслярня)  окрім  креслень
поміщицьких маєтків, міщанських будинків,  лавок, містять цінну інформацію про
пропінаційні заклади (питейні доми, корчми, шинки та ін.).

Зважаючи  на  контролюючі  та  керівні  функції  місцевих  органів,  які
поширювалися на їх адміністративну територію, їх представники були наділеними
правом контролю за торгівлею. Тому є важливим аналіз матеріалів, які зберігаються
у  фондах  міських  магістратів,  зокрема,  фонду  185  (Васильківський  міський
магістрат), фонду 193 (Богуславський міський магістрат).

Комплекс  справ  фонду  4  (Київське  губернське  у  селянських  справах
присутствіє) показує економічне становище кріпаків та перебігу викупної операції.
Які були пов’язані із борговим тягарем їхніх колишніх власників – поміщиків. Саме



15

ця  інформація  підтверджується  матеріалами  фонду  226  (Київський  приказ
суспільного піклування).

Матеріали  Державного  архіву  м.  Києва  суттєво  доповнюють  картину
дослідження  торгівлі  Київської  губернії,  особливо,  Києва,  оскільки  в  ньому
зберігається фонд 1 (Київський магістрат), у якому представлені справи становлення
і розвитку торгівельної мережі міста,  співробітництва і  конкуренції  між купцями,
міщанами, селянами на комерційній ниві, перебігу процесу взаємного кредитування
та вирішення конфліктних ситуацій з приводу повернення позиченого, тощо. Дуже
важливу роль у торгівлі мав факт засвідчення угоди, право на що мали лише законом
дозволені  маклери.  Діяльності  таких  посадових  осіб  присвячені  декілька  фондів
ДАК,  зокрема,  фонд  59  (Маклер  Старокиївської,  Двірцевої  та  Либідської  частин
Василь Смирнов).

Вагомою групою джерел є опубліковані документи. Серед друкованих джерел
оприлюднено матеріали, що стосуються Київщини (описи 1775-1786 рр.), зокрема,
опис  Києва  та  округи,  авторства  поручика  В.Новгородцева,  де  згадано  і  про
купецтво.99 У праці відображено дані щодо виробництва, розвитку торгівлі, кількості
ярмарок, асортименту товарів, які продавалися, просторової приналежності купців,
що  приїжджали  до  Києва,  про  зовнішньоекономічні  зв’язки.  У  “Топографічному
описі малоросійської губернії 1798 - 1800 років” знаходимо також інформацію про
постійну торгівлю в міських крамницях.100

Законодавство  у  галузях,  пов’язаних  із  торгівлею,  міщанством,  міським
самоуправлінням,  оподаткуванням,  відкупництвом,  комерційним  судочинством,
регулюванням  закордонної  торгівлі,  у  друкованому  вигляді  представлене
загальнодержавними збірками Повного зібрання законів Російської імперії. Перше
зібрання – закони 1649-1825 рр., Друге зібрання – закони 1825-1881 рр. та Зведення
законів Російської імперії (1-ше видання 1832 р., 2-ге видання 1842 р., 3-є видання
1857  р.).  Зведення  законів  Російської  імперії  стало  чинним  на  території
Правобережної України, у тому числі Київської губернії, з 1842 р.

Про  економічний,  господарський  стан  міста  Києва,  губернії,  фінансове
забезпечення викладачів, повсякденне життя студентів Київської академії, а з 1819 р.
Київської духовної академії повідомляє друкований збірник документів про історію
навчального закладу.101

Друкованими джерелами, в яких розміщувалася поточна інформація (стосовно
видань  до  1861  р.)  та  інформація  господарського,  економічного,  статистичного
характеру  щодо  Київської  губернії  були  журнали  і  газети.  Цінні  факти  про  стан
економіки  та  зовнішньої  і  внутрішньої  торгівлі  держави  подано  у  періодичних
виданннях:  «Журнал  Министерства  внутренних  дел»  (1829-1861  рр.),  «Журнал
Мануфактур  и  торговли»  (1825-1861  рр.),  «Записки  Императорского  русского
географического  общества»  (1846-1865  рр.),   «Коммерческая  газета»  (Санкт-
Петербург,  1803-1861  рр.),  «Киевские  объявления»  (1835-1838,  1850-1857  рр.),

99Географическое  описаніе  города  Кіева,  сочиненное  Кіевскаго  гарнизона  порутчиком  Василіем  Ивановичем
Новгородцовым. Описи Київського намісництва 70-80 років XVIII ст. Киев: Наукова думка, 1989. С.15-90.
100Топографічний опис Малоросійської губернії 1798–1800 років  /  упоряд., передм. Т. Б. Ананьєвої; ред. кол.: П. С.
Сохань (відп. ред.), Г. В. Боряк, В. А. Смолій, Ф. П. Шевченко, Н. М. Яковенко. Київ: Наукова думка, 1997. 395 с. 
101Акты и документы, относящиеся к истории Киевской академии. Отделение ІІІ (1796-1869 г.г.). Т. 4. (1813-1819 г.г.) /
авт. предис., введ., примеч. Ф. И Титов. Киев: Тип. И. И. Чоколова, 1913. 928 с.
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«Киевские губернские ведомости» (з 1838 р. по 1917 р.),  «Киевский телеграф» (з
1859 р.).

Окремою групою джерел, в яких знаходимо інформацію про першу половину
ХІХ століття є епістолярій, спогади, мемуари. Так, листування М.Максимовича із
представниками влади, науки, громадськості містить інформацію про економічний
стан  Києва  в  1840-х  роках.102 З-посеред  листів  і  спогадів  колишніх  студентів  та
викладачів  університету  Св.  Володимира  М.  Максимовича,  В.  Науменка,
Л.Пантєлєєва,  о.  Іннокетнія  (Борисова),  П.  Селецького,  В.  Піскорського  та  ін.
знаходимо факти про громадське життя Києва, поодинокі факти з побутового життя
студентів, викладачів, міщан.103

Таким чином, виявлений під час дослідження широкий комплекс різноманітної
за  походженням,  характером,  ступенем  інформативності  джерельної  бази,  більша
частина якої є неопублікованою, дозволила об’єктивно та всебічно проаналізувати
недостатньо  вивчені  проблеми функціонування торговельних інституцій та  станів
Київської губернії в 1793-1861 рр.

Теоретично-методологічні  принципи  та  методи  роботи  подані  у  підрозділі
1.3. «Теоретико-методологічні  засади дослідження».  Загальнонаукові принципи
об’єктивності,  історизму  та  неупередженості  під  час  відбору  джерельної  бази
покладено  в  основу  інтерпретації  досліджуваних  явищ  та  подій.  Соціальні
процеси  розглядалися  у  їх  діалектичному  взаємозв’язку.  Комплексний  підхід
дозволив  відобразити  систему  суспільних  взаємовідносин,  пов’язаних  із
торгівлею у цілісному вигляді, врахувати вимоги, які ставились перед кожним із
торговельних  прошарків.  Дослідження  побудоване  за  поширеним  в  історичній
науці  проблемно-хронологічним  підходом,  що  дозволило  викласти  події  у
часовому вимірі,  враховуючи причинно-наслідкові  зв’язки між досліджуваними
подіями, явищами та процесами.

Застосування  методів  аналізу,  синтезу,  індукції,  дедукції  спростили роботу
над  висновками  та  узагальненнями.  Це  дозволило  виокремити  характеристики
державно-підприємницьких  взаємодій,  відійти  від  радянського  догматичного
наповнення  змісту  термінів  «криза  феодально-кріпосницької  системи»,
«безправного» становища населення.

Репрезентація  управлінської  діяльності  ланок  виконавчої  та  судової  влади
здійснювалася на підставі структурного методу. Це дозволило розглянути процес
прийняття  важливих  нормативних  актів  на  імперському  рівні,  а  також  хід  їх
практичної реалізації на місцях.

Одним  із  завдань  даної  роботи  було  порівняння  стану  функціонування
торговельної мережі на губернському та повітовому рівні. Тому необхідною умовою
досягнення  вказаного  дослідницького  плану  стало  застосування  порівняльно-
історичної (компаративістської) методики.

Прийоми  типологізації  дозволили  проаналізувати  різні  види  нормативно-
правових  актів,  зміст  кримінальних  проваджень,  пов’язаних  із  порушенням
законодавства  у  сфері  торгівлі.  З  метою  аналізу  нормативної  бази

102Максимович М.А. Письма о Киеве и воспоминание о Тавриде. С.-Петербург: Тип. А. Траншеля, 1871. 154 c.
103З іменем Cвятого Володимира: Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. Кн.
1 / упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський. Київ: Заповіт, 1994. 398 с.
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використовувались порівняльно-правовий метод.
У зв’язку  із  виявленням та залученням до наукового обігу значної кількості

архівних  джерел  у  дослідженні  використано  джерелознавчі  методи  і  прийоми
роботи з документами. Саме вони лягли в основу виявлення репрезентативності
джерел,  їх  типологізації  та  трактування  змісту.  Зважаючи  на  дослідження
регіональних  соціально-економічних  процесів,  застосовувався
міждисциплінарний інструментарій історичної регіоналістики, економічної історії
та соціології.

Розділ 2 «Станові трансформації торговельної сфери Київської губернії»
присвячений  соціальним  змінам,  які  були  спричинені  суспільним  поступом  та
спонукали  до  розвитку  торгівлі  як  галузі  і  носіїв  торговельної  корпоративної
культури.

У підрозділі 2.1 «Майнові, демографічні та етнічні зміни купецького стану»
відзначено,  що поступ  загальноєвропейських  суспільних тенденцій,  пов’язаних із
зростанням ролі буржуазії, капіталу, торгівлі, набули своєї найвагомішої ролі з часів
Великої Французької революції. Становлення світового ринку призвело до рішучої
зміни становища соціального прошарку, який мав відношення до торгівлі, особливо
до міжнародної, трансконтинентальної.

Зміни, що відбувалися у Іспанії, Франції, Англії, США, Нідерландах вмикали
двигун соціальних зрушень й у країнах Центральної  та  Східної  Європи (Австрії,
Пруссії,  Речі Посполитій, Росії).  А це у свою чергу відображалося на соціальних
тенденціях розвитку в українських землях, які входили до складу цих держав. 

Надзвичайно важливе місце у торговельній діяльності, безперечно, належало
купцям,  але  не  вони  одні  займалися  посередницькою  діяльністю.  У  містах  їх
конкурентами були міщани та інші міські мешканці. А в селах це були поміщики,
особливо у гуртовій торгівлі, якщо власне поміщики і купці не були контрагентами. І
ще в селах, коли вони ставали торговельними, що найцікавіше, конкурентами купців
були селяни. За даними 1798 р. у Київській губернії існувало 70 міст і містечок, на
майже тисячу  сіл.  Зі  створенням Київської  губернії  як  правобережної  у  її  складі
перебувало  трохи  більше  півтисячі  купців  із  429106  душ покладених  в  оклад,  а
також  22475  привілейованого  населення  (дворян,  шляхти,  священо-  та
церковнослужителів,  монахів  та  монахинь).  Купці  Київської  губернії  на  1798  р.
складали  0,1%  населення,  але  відігравали  значну  роль.  Купці  щорічно
підтверджували приналежності до стану через оголошення капіталу. 

Після 1795 р. польські євреї опинились під юрисдикцією Російської імперії.
Містечка  Правобережної  України  були  у  більшості  єврейськими,  оскільки
Правобережжя,  за  царським законодавством,  здавна  входило  до  так  званої  смуги
осілості євреїв. Єврейські купці рекрутувалися, в основному, із євреїв-міщан. У 1797
р.  у  Київській  губернії  мешкало 12780 міщан-євреїв,  покладених в  оклад,  з  яких
записалися  у  купці  23  душі.  На  початку  ХІХ  ст.  на  Правобережжі  торгівлею
займалися понад 80% євреїв. 

Тренди  соціального  розвитку  Київської  губернії  в  цілому  відповідали
загальноукраїнським  змінам.  Вони характеризувались  швидким зростанням  стану
купців у 4-5 разів у порівнянні з загальним приростом населення. Протягом першої
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чверті ХІХ ст. загальний приріст населення України становив 16%, а купецький стан
збільшився на 77%.

У губернському місті проживали і торгували переселенці з Переяславського,
Гадяцького,  Полтавського,  Лубенського  полків,  запорозькі  козаки,  а  також
білгородські,  тульські,  курські,  калузькі  та  навіть  московські  купці.  Наприкінці
XVIII  ст.  київські  купці  контролювали  найприбутковіші  сектори  торгівлі,  у  тому
числі пропінаційну, яка завжди вважалася набутком виключно євреїв. 

Київ  вирізнявся  особливим  переважанням  купців-християн  над  купцями-
євреями. З часом євреям заборонили там мешкати. Внаслідок Височайшого Указу від
2  грудня  1827  р.  та  Положення  про  євреїв  13  квітня  1835  р.,  вони  остаточно
залишили Київ,  і  не могли постійно проживати в цьому місті,  за винятком, якщо
єврей оголосив бажання прийняти християнську віру. Здолати зростання єврейського
чинника у торгівлі владі вдалося лише у губернському місті.

Інша  ситуація  була  у  повітових  містах  та  містечках,  у  яких  євреї  зуміли
захопити домінуюче становище в торгівлі. Єврейська згуртованість дала результати
– купці-євреї почали переважати за кількістю над купцями-християнами в 3,5 рази.
Цю  тенденцію  у  1844 р.  посилив  перехід  до  Київської  губернії  великого
торговельного  центру  -  Бердичева  з  округою  з  Волинської  губернії,  в  якому
переважали євреї.

У 1850-х роках тривало кількісне зростання купецтва Київської губернії. На
загальну чисельність населення в 1842000 осіб, купці становили 0,8%. Про зміни у
майновому стані купців засвідчують наступні показові факти: у 1853 р. в Київській
губернії нараховувалось 1533 купці, причому кількісно переважали купці 3-ї гільдії.

У  підрозділі  2.2  «Розширення  соціальної  бази  торгівлі»  з’ясовано,  що  уже
наприкінці  XVIII  ст.  виокремилися  нові  тенденції  соціальної  мобільності.  До
підприємницької  діяльності  могли  долучитися  представники  привілейованих  та
непривілейованих  категорій  населення.  Вказаним  процесам  сприяли  зміни,  які
відбувалися в Російській імперії у першій половині ХІХ ст., зокрема, у відносинах
власності  та землеволодінні.  Вказані соціальні новації призводили до формування
господарств, заснованих на нових принципах. Поступова колонізація вільних земель
призводила  до  земельного  голоду,  що  у  свою  чергу  пришвидшував  процеси
урбанізації.

Ліберальність  влади  щодо  порушення  земельної  монополії  сприяла
розширенню прав населення на купецьку монополію – торгівлю. Поява зростаючої
кількості  продуктів  сільськогосподарського  та  промислового  виробництва
спричиняла чисельне збільшення торговельного суспільного прошарку – купців та
їхніх станових конкурентів з усіх прошарків (міщан, дворян, селян, офіцерів, солдат,
церковнослужителів та ін.). 

Міщани  як  один  із  вільних станів  мали  можливість  користуватися  вільним
переходом зі стану у стан, при виконанні необхідних умов. Несплата гільдійських
податків призводила до зворотного руху: з купецького стану в міщанський. Запити
часу,  становлення  нових  суспільних  відносин  спонукали  привілейовані  стани
займатися торгівлею - діяльністю, яка до XVIII ст. вважалася нешляхетною. 
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Розділ  3.  «Тенденції  розвитку  торговельного  асортименту  товарів
Київської губернії» висвітлює особливості запитів виробників та споживачів щодо
продукції, яка потрапляла на ринок. 

У підрозділі 3.1 «Продовольчі товари – бюджетоутворююча основа торгівлі»
розглянуто еволюцію ринку продовольчих товарів, виробництво яких переважало на
території  губернії.  Торгівля  хлібом  дозволяла  не  лише  здобути  зиск  із  обміну
найважливішим  продуктом,  але  відігравала  роль  амортизатора  негативних
природних явищ, які спричиняли неврожаї. 

Встановлено, що місцеве збіжжя збувалося як всередині губернії,  так і за її
межами.  Торговельними  агентами,  які  споряджали  великі  валки  хліба  для
внутрішнього та зовнішнього ринків ставали поміщики, прасоли та їх артілі, євреї-
посередники. Серед євреїв «смуги осілості» торгівлею займалися 43,14%, із них 40%
займалися виключно сільськогосподарською, зерновою та хлібною торгівлею.

Посередницькими  центрами,  у  яких  скуповувалося  збіжжя  ставали  села  та
невеликі  міста,  де  формувалися  невеликі  валки.  Визнаними  центрами  торгівлі
збіжжям в Київській губернії  стали міста  Умань,  Біла Церква,  Ржищів,  Богуслав,
Златопіль, Липці, Сквира. 

Збагаченню торгівців  збіжжям якнайбільше сприяли військо  та  міщани,  які
самі не вирощували зерно. У Києві продукти хліборобства займали почесне друге
місце  за  вартістю  куплених  товарів,  що  було  зумовлено  розвиненою  мережею
торговельних закладів. 

Вагомим шляхом для отримання прибутку від збіжжя було його використання
для гуральництва. Підставою для такого стану став імператорський маніфест 1810
р., яким підтверджувалися всі поміщицькі привілеї на вільне винокуріння. Однак в
середині  ХІХ ст.  поміщики  втратили  цей  привілей.  З  1  січня  1850  р.  накладено
перший  акциз  в  розмірі  75  коп.  з  відра  горілки.  Таке  оподаткування  торгівлі
алкогольними напоями, на думку, поміщиків призвело до повної втрати половини
прибутку.

Розміри прибутків поміщиків від торгівлі горілкою зумовлювалися середніми
витратами  селян  Київської  губернії  на  алкогольні  напої.  Так,  на  1852  р.  вони
становили  близько  4  крб.  ср.  в  рік  на  кожну  ревізьку  душу  чоловічої  статі
поміщицьких селян.  Розмах  виробництва  та  споживання спиртного  спонукали  до
появи  мережі  збуту  у  міських  та  сільських  поселеннях.  У  містечках  торгівля
алкоголем  здійснювалась  в  більших  обсягах,  ніж  в  поселеннях.  Зростання  збуту
алкоголю в містах сприяла торгівля, населення, яке приїжджало на базари і ярмарки,
а  також  рух  на  торговельних  та  інших  трактах,  що  проходили  майже  через  всі
містечка.

Починаючи  з  1850-х  і  до  1860-х  років  спостерігалось  постійне  зростання
надходжень  у  державну  скарбницю  від  оподаткування  торгівлі  алкоголем  у
Київській губернії.  Держава вдалим законодавчим регулюванням досягла успіху у
позбавленні польської шляхти вагомого джерела надходження та оволоділа ринком,
який приносив значні прибутки.

Процес  перетворення  цукроваріння  та  торгівлі  цукром  на  провідні  галузі
Київської губернії виявився швидкоплинним. Для цього були вагомі причини. Цукор
отримав  належне  ставлення  поміщиків  через  можливість  отримати  надприбутки
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завдяки  низькооплачуваній  праці  кріпаків  та  високій  ціні  самого  продукту,  який
вважався товаром для багатих. Про те, що цукор був елітарним продуктом, товаром
розкоші,  засвідчують  факти  розмірів  корупції.  Торгівля  цукром  здійснювалася  в
кредит. Контрагенти вдавалися як до законних методів торгівлі, так і до шахрайств.
Купці  долучалися  не  лише  до  торгівлі  готовим  продуктом,  але  й  накопичивши
необхідні кошти ставали або орендаторами, або власниками цукрового виробництва,
не полишаючи торгівлі солодким продуктом.

Зростання  виробництва  та  продажів  цукру  в  Київській  губернії  дозволили
підприємцям  знаходити  кошти  для  розвитку  підприємств,  інфраструктури  та
соціальної  сфери  (освіта,  медицина).  Розміри  виробничих  і  торговельних
потужностей  цукровиків  демонстрували  кредитні  потреби  виробництва.
Опосередковано про вартість виробництва засвідчували страхові виплати. 

У  підрозділі  3.2  «Непродовольчі  товари:  виробничі  потужності  та
особливості  торгівлі» розглянуто  умови,  в  яких працювали організатори  торгівлі
непродовольчими товарами.  Головною обставиною,  яка  визначала  розвиток ринку
непродовольчих товарів залишалася приватна ініціатива, але зростаючий вплив на
галузі, які потребували постійної правової та фінансової підтримки мала державна
політика.

Після  приєднання  до  Російської  імперії  промисловість  Київської  губернії
переживала  стагнацію.  Однією із  причин стало  банкрутство  польських банків  та
компаній, які були позбавлені надійного кредиту. Налагодити постійне виробництво
вдавалося небагатьом підприємцям. 

Ткацтво  розвивалось  у  багатьох  містах  та  селах  губернії.  Так,  майстри
Богуслава, виборюючи перемогу у конкурентній боротьбі із сільськими ткачами та
кравцями, виготовляли килими, налавники, скатертини, рушники, штори, доріжки,
фартухи. На ринковій площі Брусилова, як у більшості міст Правобережжя, стояли
приватні  крамниці,  міські  будинки,  вага,  воскобійня.  Поважне  місце  серед  них
займали магазини, в яких пропонували сукно – суконниці. 1797 р. суконна фабрика
графа  П.Потоцького  в  м.  Махнівці  виготовляла  1000  штук  сукна.  Продаж  сукон
здійснювався за ціною від 90 коп. до 3 крб. за 1 штуку, як на місці,  так і  у всій
губернії.

Найкращі результати за кількісними показниками у Київській губернії в 1797
р. в текстильному виробництві виявилися в Черкаському та Чигиринському повітах.
Але потреба населення в 5344 аршин тканини на повіт залишалась незадоволеною.
Необхідність привозних тканин складала приблизно 64128 аршин. А з врахуванням
потреб міст – 100000 аршин тканини. Зважаючи на вартість тканин від 6 коп. до 90
коп.  за  1  аршин,  отримуємо  суму від  6  тис.  крб.  до  90  тис.  крб.  в  рік.  І  цього
достатньо,  щоб  купці  та  представники  інших  станів  займалися  торгівлею.
Недостатня  пропозиція  місцевого  текстилю зумовлювала  високі  ціни  на  іноземні
тканини. Так, у Києві 1807 р. аршин англійського сукна коштував 9 крб., а аршин
голландського сукна – 7 крб.

Про перспективи  ринку  також свідчать  замовлення  на  низку  товарів,  серед
яких  і  текстильні,  необхідних  для  обслуговування  лікарень  розквартированим  у
Київській губернії військових полків. Вартість зимового і літнього набору одягу з
тканини та білизни для однієї людини коштувала як мінімум 20 крб. І якщо зважити,
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що населення Київської губернії складало близько 1 млн. осіб. та враховуючи зміну
повсякденного  одягу  1  раз  в  3  роки,  то  обіг  товарів  текстильної  промисловості
становив 6 млн. крб. 

«Красним  товаром»  (саме  так  називали  текстильні  вироби)  торгували  у
багатьох містах та містечках повітів Київської губернії. Обсяги такої торгівлі сягали
сотень тисяч карбованців у кожному повіті. На 1829 р. у Звенигородському повіту
єврейські та християнські торговці продали текстильної продукції на 112 тис. крб.

У 1854  р.  в  губернії   спостерігалась  жвава  торгівля  текстилем:  серед  3438
торговельних  закладів  -  гостинних  дворів,  магазинів  та  лавок,  у  684   торгували
«красними  товарами»,  29  -  шовковими,  30  –  суконними,  або  22%  від  усіх
торговельних установ. «Красними товарами» в м. Києві торгували у 76 магазинах і
крамницях, в Василькові – у 18, в Таращі – у 5, в Каневі – у 6, в Звенигородці – у 18,
в Черкасах – у 18, в Чигирині – у 8, в Сквирі – у 45, в Умані – у 83, у Липовці – в 25,
у Бердичеві – в 120, у Радомишлі – в 80. 

Про  сталий  попит  на  текстиль  у  держави  задля  забезпечення  потреб  армії
засвідчують  розпорядження  російського  уряду  1808  р.,  що у  разі  незабезпечення
армії сукном каратимуть не тільки тих, хто продає, а і тих хто купує. Заборони діяли
роками, указом від 21 жовтня 1809 р. дозволялася торгівля сукном на вільному ринку
і лише 1816 р. з мануфактур були зняті останні обмеження. 

Наприкінці XVIII cт. – у першій половині ХІХ ст. землі, на яких здійснювалося
металургійне  виробництво  були  представлені  Радомишльським  та  Київським
повітами  Київської  губернії.  У  північній  частині  Радомишльського  повіту
«рудниками»  (в  більшості  вільні  люди)  були  заселені  15  сіл.  Добуваючи  і
обробляючи руду, вони в своїх кузнях виготовляли на продаж лемеші, наральники і т.
ін. 

У  містах  працювали  майстерні  фахівців  з  вужчими  спеціалізаціями,  як  то
срібних справ майстри,  людвисари,  котельні майстри.  У Києві робота людвисарів
(дзвонарів) була високооплачуваною, за пуд виробів з міді вони отримували платню
у розмірі 20-24 крб., а ковалі за пуд виробів із заліза - від 4 крб. 

Потреба у металі сприяла зростанню кількості металоплавильних заводів. На
1804 р. у Київській губернії із 50 заводів 20 були «залізними» (металоплавильними).
На  зміну  дрібним  металургійним  заводам  приходили  купецькі  мануфактури,  як
наприклад,  київський  ливарний  завод  братів  Дехтярьових,  який  почав  випуск
продукції 1839 р. вартістю – 123487 крб. в рік.

Зростаючий попит ринку Київської губернії на залізні вироби задовольнявся за
рахунок ввезеної продукції, в основному із Росії. Метал російського та німецького
виробництва перевозили р. Дніпро і р. Прип’ять. Епоха промислового перевороту
збільшила  потребу  у  металі,  який  використовувався  для  виготовлення  машин,
механізмів, знарядь праці.

Торгівля  лісом у  Київській  губернії  була  спричинена  не  лише внутрішніми
потребами  регіону  (для  будівництва,  винокуріння,  цукроваріння,  металургії,
опалювання),  але  й  потребами  держави.  Розбудова  російського  чорноморського
флоту зумовлювала вирубування та розпродаж як державних, так і приватних лісів.
Держава  тим  не  менше  дбала  про  збереження  лісонасаджень.  Нехтуючи  урядові
заборони, тимчасові власники державних маєтків розпродували ліси. Як це здійснив
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1798 р. димерський староста Г. Голієвський із смілянським підрядником – євреєм І.
Шльомовичем,  продавши  5  тисяч  дубів  на  7850  карбованців.  Ліс  дозволялося
купувати як за готівку, так і в кредит.

Губернська адміністрація знаходила засоби для забезпечення потреб війська,
зокрема, лісоматеріали йшли на ремонт возів, лазаретних візків, провіантських фур,
в’ючних  сідел.  Купці  укладали  контракти  на  постачання  сировини  та  дров  для
військових, отримуючи у результаті значні прибутки. 

Розділ  4  «Види  торгівлі  Київської  губернії»  присвячений  розгляду
особливостей функціонування та зростання мережі установ періодичної та постійної
торгівлі. 

У підрозділі 4.1 «Періодична торгівля» основну увагу надано встановленню
тенденцій розвитку тимчасових торговельних заходів (ярмарків, базарів, торгів), які
проводилися у визначені місцевою адміністрацією дні тижня чи у релігійні свята.
Значення  періодичної  торгівлі  було  значним,  оскільки  недосконалість  шляхів
сполучення та транспортних засобів потребували значних витрат часу на доставку
товару. Ярмаркова торгівля Київщини підпорядковувалася закономірностям сусідніх
губерній  і  підлаштовувала  собі  обіг  товарів  декількох  губерній,  щонайменше
правобережних.

Ярмаркова  торгівля  отримала  поширення  у  містах  та  містечках  Київської
губернії.  У  1797  р.  у  8  містах  Радомишльського  повіту  діяли  ярмарки,  а  саме  в
Чорнобилі – 5, які тривали по тижню, а в Брусилові та Коростишеві – по два дні. На
цих ярмарках торговці продавали лісові продукти, смолу, дьоготь, гриби, харчові та
господарські товари. 

Із  передачею  Київській  губернії  правобережних  територій  постало  питання
про  надання  м.  Києву  функцій  координуючого  адміністративного  центру  у
цивільних,  а  не  лише  військових  справах.  На  прохання  Київського  цивільного
губернатора  В.Милашевича,  до  губернського  міста  у  1797  р.   переведено
Контрактову ярмарку з м. Дубна. Внаслідок чого разом з торгівельними перевагами
гуртового центру,  Київ здобув особливо важливі функції  реєстрації  контрактів  на
купівлі нерухомості, торговельних, транзитних операцій. 

За результатами Київських контрактів  до міського бюджету надійшло мит з
контрактових актів на 11 лютого 1798 р. 43074 крб. 66 коп.,  на 5 лютого 1800 р.
45963  крб.  Такі  надходження  були  можливими  через  з’їзди  торговельного,
шляхетського та посполитого станів, яких траплялося більше 2 тис. 1832 р. купці на
Контракти привезли українських, російських та іноземних товарів на 1017300 крб., з
яких  продано  на  346810  крб.  Київський  ярмарок  мав  виключне  значення  для
губернії.  В 1850 р. в губернії  на усіх 105 ярмарках та 44 торгах, які відбувалися
через кожні два тижні, в обігу було - товарів привезено на 3787772 крб., продано на
2142017 крб. І лише один Київський хрещенський ярмарок забезпечив довіз товарів
на 1820695 крб., продаж на 809935 крб.

Торгівля  на  містечкових  ярмарках  та  торгах  мала  обмежений  характер,
асортимент  товарів  якої  представляв  вироби  і  сировину  місцевого  походження.
Винятком були київські та бердичівські ярмарки, на які привозили свій крам купці з
інших губерній та держав.
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У  підрозділі  «Постійна  торгівля» розкривається  потенціал  стаціонарної
торгівлі в населених пунктах губернії. 

Постійна торгівля здійснювалась у визначених місцях: гостинних та заїжджих
дворах і крамницях. Прибутки від торгівлі були закладені в кошториси як приватних
власників,  так  і  органів  самоврядування.  У  м.  Києві  споруджували  торгівельні
заклади, що перебували як у власності міста, так і у власності купців та міщан.

Одним  із  вагомих  напрямів  постійної  торгівлі  була  торгівля  алкогольними
напоями.  Київський  магістрат  залишався  монополістом  на  ринку  алкоголю.  Київ
володів  власними  корчмами,  «питейними  домами»,  де  продавали  спирті  напої:
горілку,  пиво  та  мед,  за  що  прибутки  отримували  як  міський  бюджет,  так  і
найбагатші міщани. На постійній основі хмільними напоями торгували і з погребів у
власних чи орендованих будинках. 1806 р. у м. Києві на 5061 будівлю зафіксовано 96
трактирів,  винопродажних  та  питейних  домів.  Про  розміри  торгівлі  засвідчують
наступні суми. 1808 р. київські міські доходи поповнилися за рахунок прибутків від
торгівлі на 6372 крб. 74 коп. причому від продажу алкоголю – на 5371 крб. 33 коп.
Вказані  надходження зростали з  року в рік,  оскільки в 1817 р.  в  Києві  було 147
крамниць  у  кам’яних  будівлях  і  214  в  дерев’яних,  а  в  середині  ХІХ  ст.  вже
налічувалось 187 кам’яних і 607 дерев’яних крамниць. Крім того, існувало ще 59
шинків і 21 великий льох, а також три гостинних двори. 

Губернська адміністрація вважала,  що найбільш привабливим потенціал для
розвитку міської інфраструктури, був у міст Богуслав (власність графа Браницького),
Махнівка  (власність  графа  Потоцького),  Умань  (власність  графа  Потоцького).
Зокрема, у центрі міста Умані розташувався Гостинний двір чотирикутної форми, у
якому знаходилося 82 крамниці. У місті було 27 дерев’яних крамниць. Київський
губернатор 1826 р.  відзначав,  що в м. Тараща,  Звенигородка,  Черкаси і  Чигирин,
немає жодної комерції, крім незначної дрібної торгівлі. Конкуренцію губернському
місту у торгівельній сфері серед повітових міст міг скласти лише Бердичів,  який
опинився у складі Київської губернії з 1844 р.

Таким чином,  стаціонарна торгівля в містах та містечках Київської  губернії
отримувала  достатньо  стимулів  для  зростання,  що  відобразилося  у  тому,  що
протягом першої  половини ХІХ ст.  кількість крамниць зросла в десять  разів,  що
сприяло  збільшенню  торговельного  прошарку  та  забезпеченню  населення  усіма
необхідними товарами.

У підрозділі 4.3 «Контрабандна торгівля»  встановлено причини, механізми,
коло осіб, які здійснювали контрабандну торгівлю.

Оскільки  держава  посилювала  прикордонний  та  митний  контроль,  то  для
власників  товарів  оплата  визначених  законом  мит  була  звичною  справою.  Хоча
траплялися купці, які лише декларували сплату мита. 

Однією з причин, яка сприяла зростанню впливу євреїв у розвитку торгівлі
була їх активна практика контрабанди. На заваді контрабандним діям євреїв часто
протистояли  державні  селяни  прикордонних  сіл,  що  мали  можливість  отримати
винагороду  у  вигляді   конфіскованого  контрабандного  майна.  Через  кордон
контрабандою везли текстиль, метал, харчові продукти. До зловживань при перетині
кордону вдавалися як купці, так і службовці митниць, особливо, поширеною була
корупція.  Перехід  від  фритредерства  до  протекціонізму  спонукав  до  винайдення
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комерсантами шляхів і засобів зниження митних витрат.  Тому купці вдавалися до
послуг фахівців із підробки митного штемпелювання. Негоціантів не зупиняли від
контрабанди, навіть, випадки конфіскації не розмитнених товарів на десятки тисяч
карбованців.  

Розділ  5  «Інфраструктура  та  економіка  торгівлі  Київської  губернії»
містить  аналіз  структур,  що  забезпечували  торговельні  установи  фінансовими
засобами,  а  також  інформацію  про  систему  кредитних  відносин  у  торговельній
сфері.

У підрозділі  5.1  «Становлення  кредитно-банківських  установ» відображено
діяльність державних органів та приватних осіб по створенню банківських установ,
покликаних надавати необхідний у повсякденній торговельній діяльності кредит.

Торговельні  контрагенти,  потребуючи  коштів,  необхідних  для  здійснення
операцій,  зверталися  до  приватних  осіб,  державних  та  самоврядних  кредитних
закладів.  У  Київській  губернії  кредит  надавали  обмежена  кількість  установ:
губернський «Приказ громадського піклування», «Московська ощадна скарбниця»,
«Петербургзька ощадна скарбниця», «Державний позичковий банк», які мали свої
контори  в  Києві.  Більше  могли  скористатися  послугами  кредитних  установ
поміщики, які володіли твердою заставою, а саме нерухомою власністю (землею) та
живою власністю (кріпацькими душами).

Кризові явища банківської системи колишньої Речі Посполитої породжували
залишкові явища у суспільному та економічному житті наприкінці XVIII ст. Вимоги
банкірських домів  до боржників  тривали  десятиліттями,  щонайменше до  1797 р.
Вказані проблеми неповернення коштів відчували банківські доми Тенера, Шульца,
Кабрита, Прота Потоцького, Гайслера та Лишкевича.

Діяльність  приватних  банкірів  особливо  посилювалася  під  час  Київської
контрактової ярмарки, де можна було сплачувати борги і брати нові позики, вносити
платежі за позику в установи, оформляти угоди на наймання керуючих маєтками і
промисловими та торговельними підприємствами. Зважаючи на високу мобільність
купців Київської губернії,  вони могли скористатися кредитом Державної облікової
контори в Одесі, Одеського комерційного банку, у банку містечка Браїлів.

Інформацією  про  вільні  кошти  та  цінні  папери  державних  органів  та
приватних  осіб  володіла  Київська  казенна  палата.  Зокрема,  1825  р.  такі  кошти
розміщувались  у  Державному  позичковому,  Державному  комерційному  банку,
Санкт-Петербурзькій  ощадній  скарбниці,  Московській  ощадній  скарбниці.  У
Київському  казначействі  зберігалися  різні  білети  як  то:  Київського  наказу
суспільного піклування на суму 26 тис.,  Державного позичкового банку на 53761
крб. 8 коп., різних зобов’язань на 59780 крб., Ощадної скарбниці - на 10914 крб. 

Міністр  внутрішніх  справ  1826  р.  ініціював  створення  при  Приказах
громадського піклування ощадних кас. Київський війт Киселевський повідомив, що
нарада  купецтва  і  міщанства  узгодила  наступний  крок:  купецтво  та  реєстрові
товариші виявили згоду жертвувати щорічно в ощадну касу як статутний капітал,
зокрема, купецтво при внесенні капіталів 1-й гільдії по 15 крб., 2-й гільдії по 10 крб.,
3-й гільдії – по 5 крб., а реєстрові товариші з кожної душі по 10 коп., а з 16 цехів 15
також по 10 коп. з душі. Але ініціатива київських купців та міщан не реалізувалася
відразу. Маємо право стверджувати про існування вказаної ощадної каси, але аж у
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1853 р., на рахунках якої було внесків 269 крб. коштів, повернуто назад з відсотками
699 крб. Наприкінці року внесковий капітал ощадної каси становив 2192 крб. 50
коп., а кількість внескових книжок 37.

Кошти для торговельних оборудок окрім російських державних та приватних
банків надавали банківські доми та польські банківські установи.  В Бердичеві було
«8 банківських домів та агентство Польського банку».  Контора Польського банку
почала діяти в Бердичеві з 1834 р. Агенти Бердичівської контори 1838 р. здійснили
на Київських контрактах операцій на суму 3321689 крб. 40 коп. асигнаціями.  

Згідно  з  Указом  Урядуючого  Сенату,  підписаного  російським  імператором
Миколою  І  24  травня  1839  р.  у  Києві  була  створена  Контора  Державного
Комерційного банку. Зростання довіри до установи призвело до зростання внесків -
на 1 січня 1852 р. в ній було 10113753 крб. 50к. (а на асигнації 35391137 крб. 25 к.).

Таким чином,  мережа банків  Київської  губернії  в  основному обслуговувала
потреби шляхетства, у тому числі, торговельні. Кошти на комерційні оборудки купці
та інші торговельні стани могли отримати у приватних кредитних установах, або під
вагому  заставу  в  іноземних  банківських  конторах,  як  Бердичівській  конторі
Польського банку.

У підрозділі 5.2 «Кредитні відносини у сфері торгівлі» проаналізовано ступінь
розвитку кредитних відносин у торговельній сфері.

Кредит  на  розвиток власної  справи,  що відповідала інтересам держави,  міг
бути  наданий  державними  структурами.  1804  р.  імператор  дозволив  уряду  після
перевірки  надавати  євреям  необхідну  землю  і  щорічно  капітал  20000  крб.  при
створенні сукняних, полотняних, шкіропереробних фабрик.

Функції по наданню кредитів могли виконувати і самоврядні  органи міст, у
першу чергу Києва, що володів власними міськими коштами. У 1796 р. з київських
прибутків під встановлений державою відсоток видавалися кошти міщанам, купцям
та ін. для розвитку власної справи та задоволення споживчих потреб. Зокрема, на
підставі  154  та  167  статті  Височайшого  про  міста  Положення,  які  дозволяли
надавати  кошти  з  міських  прибутків  в  кредит,  задля  отримання  додаткового
прибутку, Київська міська дума дозволила кредитувати київських купців. Суми позик
різнилися від 300 крб. до 5000 крб. У 1808 р. київський міський бюджет поповнився
на 1410 крб. 33 коп. за рахунок отриманих відсотків. Якщо зважити на той факт, що
загальні  муніципальні  надходження  склали  149534  крб.,  то  прибуток  від
кредитування забезпечив 0,94% їх кількості. 

На ринок запозичень виходило і саме місто. 1802 р. магістрат Києва вирішив із
суми, отриманої за винний відкуп (25000 крб.), повернути  кредити, які отримало
місто від приватних осіб (10 тис. крб.). Борги Києва лише накопичувалися і на 1806
р. становили 130 тис. крб. Бачимо, що протягом 4 років міський борг зріс у 13 разів.

Прибутки від кредитної діяльності повітових міст у порівнянні із Києвом були
значно меншими. 1808 р. повітове місто Тараща отримало «відсотків за наданий в
борг капітал на 1 грудня – 282 крб.; штрафних за невнесення в термін коштів  на 1
грудня – 10 крб. 56 коп.; внесено різними позикоотримувачами, які взяли в кредит
під відсоток міської суми на 1 грудня – 2475 крб.

Менші за сумами інвестиції могли собі дозволити купці та підприємці, якщо
зверталися за кредитом до приватних осіб. Кошти надавалися під відсотки визначені
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законом. У певних випадках кредитори дозволяли собі завищувати кредитну ставку,
але  держава  встановлювала  правила,  які  обмежували  таку  діяльність.  У  випадку
появи інформації  про завищення відсотків кредитор оголошувався лихварем і міг
позбутися своїх коштів, які надходили на рахунки приказу суспільного піклування. 

Поширеною формою застави під позичені кошти купці використовували товар
або нерухомість. Ще одним чинником, що дозволяв отримувати кошти в кредит було
поручительство. Такі заходи застереження були необхідними, оскільки повернення
боргів  затягувалися  у  окремих  випадках  на  десятиліття,  за  певних  обставин
здійснювалися після смерті позичальника.

Кредитування  підприємництва  залишалося  прибутковою  справою  навіть  в
умовах війни. На 1853 р. Приказ суспільного піклування залишався найстаршою та
найнадійнішою  в   Київській  губернії  кредитною  установою.  Згідно  із  звітом
губернатора,  стан капіталів,  загальний обіг Приказу в 1853 р. з причини значного
повернення приватних вкладів і сум за позовними справами  зменшився майже на
2%, але  у  власному його  капіталі  після всіх  видатків  на  утримання всіх  установ
Приказу виявилося чистого прибутку майже на  1,25%. Попит на вільні кошти лише
зростав. На 1854 р. позичальники Київської губернії заборгували суму 337318 крб.,
приватним  особам  -  1533760  крб.,  кредитним  установам  -  14243911  крб.  Серед
перелічених коштів  позики купцям становили лише 340300 крб.  Якщо основною
причиною зростання боргів у шляхти був їх привілейований спосіб життя, то такою
причиною  для  купців  в  основному  був  невиважений  ризик  при  веденні  справ.
Результатами  зростання  заборгованості  для  купця  за  певних  обставин  ставало
банкрутство. У 1854 р. у Київській губернії через неплатоспроможність оголошено 7
купців  банкрутами.  А  також  однією із  найвагоміших  причин  банкрутств  ставала
жадібність лихварів.

У  підрозділі  5.3  «Торговельні  шляхи  і  мости  як  інфраструктурні  сполучні
ланки»  досліджено  ступінь  розгалуженості  доріг,  стан  утримання  мостів,  заходи
влади  та  власників  задля  оновлення  шляхів,  якими  здійснювались  перевезення
мандрівників, купців і товарів. 

З’ясовано, що у першій половині ХІХ ст. Київською губернією прямували 20
воєнних,  10  етапних,  9  поштових,  15  торговельних  шляхів.  Відстань  між
губернськими  та  повітовими  містами  була  невеликою,  якщо  пересування
відбувалось  в  суху  погоду  влітку,  або  засніжену  -  взимку.  У  час  дощів  грунтові
дороги  ставали  важко  прохідними,  особливо,  коли  комерсанти,  чумаки,  візники
керували важко навантаженими возами. І  навіть у губернському місті  лише після
багаторазових  нагадувань  губернської  влади  органи  міського  самоврядування
бралися за виправлення мостових по вулицях. Держава наполегливо продовжувала
сприяти  спорудженню  доріг  у  Києві,  особливо,  в  Києво-Печерську.  Причому
витрачалися значні суми - десятки тисяч карбованців.

Ремонт доріг та мостів у межах Київської губернії здійснювався як натуральна
повинність  для  населення,  яке  оподатковувалося.  1804  р.  утримання   справності
доріг в губернії склало суму 25500 крб. Оскільки сума усіх натуральних земських
повинностей  нараховувала  395 тис.  крб.,  то  дорожні  витрати  становили  6,5  %.
Вказана  натуральна  повинність  залишалася  незмінною,  оскільки  будівництво
шосейних доріг в губернії розпочалося лише в 1853 р.
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Встановлено,  що  за  станом  мостів  через  ріки  слідкували  чиновники
губернських та повітових органів управління та поліція. Річкові мости та перевози
уможливлювали подолання водних перешкод торговельним валкам із вантажем чи
окремим  особам.  Поліція  просила  самоврядні  органи  виправляти  стан  мостів  у
містах, у разі часткового пошкодження, вимагала ремонту. 

Особливої уваги військова та цивільна влади Київської губернії надавала стану
мостів, що з’єднували правий та лівий береги Дніпра. Магістрат щороку після сходу
криги в час навігації забезпечував будівництво мосту з плотів, який стояв на палях та
був оснащений воротами для розведення. У разі пошкодження дніпровського мосту
внаслідок зіткнення із плотами та байдаками траплялися зупинки руху через ріку.
Для  запобігання  можливим  пошкодженням  мосту,  було  сформовано  караул.
Обслуговування дніпровського мосту дійсно було дешевим і вигідним для київського
магістрату.  Про  це  свідчать  цифри  річних  надходжень  і  видатків  за  1808  р.:
утримання  мосту  через  Дніпро  вартувало  2323  крб.  52  коп.  На  утримання
дніпровського мосту витратили менше 2% із 143108 крб. міської суми.

Підприємці  не  лише  це  усвідомлювали,  але  й  заробляли  на  організації
будівельних  робіт  при  спорудженні  мостів.  А  серед  дворянства  такі  обов’язки
викликали незадоволення, оскільки держава позбавляла їх права стягувати плату за
проїзд  мостами.  В  1832  р.  київська  міська  влада  отримала  доходу  з  мостів  та
перевозів на суму 13600 крб., а усі міські доходи становили 237316 крб. Вагомість
стабільного сполучення через р. Дніпро спонукало до спорудження кам’яного мосту,
названого ланцюговим, який було відкрито 1853 р.

Таким  чином,  кредит  у  торговельній  сфері  був  доступний,  але  купець  чи
підприємець  змушений  йти  на  залагодження  фінансових  потреб,  усвідомлюючи
високий  ризик  втрати  заставного  майна.  Держава  слідкувала  за  дотриманням
законодавства  у  сфері  кредитування.  Уряд,  місцеві  органи  влади,  купці,
землевласники  виступали  ініціаторами  збереження  та  оновлення  транспортної
інфраструктури: доріг та мостів.

Здійснений  аналіз  комплексу  історіографії  та  документів  стосовно  історії
функціонування торгівлі Київської губернії 1793-1861 рр. спонукав зробити наступні
висновки: 

1.  З'ясовано ступінь  наукового  дослідження  проблеми  торгівлі  Київської
губернії наприкінці XVIII  - у першій половині ХІХ ст. в українській та російській
історіографії ХІХ – ХХІ століття. Спеціальна історична література дала можливість
виокремити  важливі  компоненти  становлення  соціально-економічної  системи
губернії,  що  стала  базисною  для  діяльності  індивідуальних,  колективних,
громадських структур та державних органів, які контролювали перебіг торговельних
операцій;  розкрити  найвагоміші  тенденції  функціонування  торговельної  мережі.
Історіографію досліджуваної  теми,  враховуючи особливості  праць істориків,  яких
відносять  до української  історіографії,  запропоновано поділити на п’ять періодів:
перший (середина XIX ст.),  другий (остання чверть XIX - початок XX ст.),  третій
(20-ті - початок 30-х рр. ХХ ст.), четвертий (30-80-х рр. ХХ ст.), п’ятий (від рубежу
80 - 90-х рр. ХХ ст. до даного часу). У російської історіографії, дотичній до питання
торгівлі  Київської  губернії  виокремлено  наступні  періоди:  перший  (до  1861  р.);
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другий  (1861 р. до 1917 р.); третій (від 1917 до 1991 р.); четвертий (з 1991 р. по
даний час).

Перші  спроби  вивчення  особливостей  діяльності  торговельної  структури,
сутності взаємодії центральної та місцевої влади, були здійснені ще у досліджувану
добу.  Вагомий  вплив  на  реалізацію  наукових  досліджень  здійснювали  владні  та
станові установки й конструкції, які полягали у запровадженні загальноросійського
правного  режиму  для  місцевого  населення,  виправданні  станово-кріпосницької
системи.  Вивчення  фактів,  дотичних  до  тематики  торгівлі  Київської  губернії
здійснювалося членами Комісії  для розгляду давніх актів,  Історичного товариства
Нестора-літописця,  Південно-західного  відділу  Російського  географічного
товариства, Київської громади, викладачами Університету Св.Володимира, установ
Всеукраїнської  Академії  наук,  які  розширили наукові  горизонти  дослідження  цієї
проблеми.  У  радянський  період  проблема  функціонування  української  торгівлі
розглядалася  під  кутом  загальноросійського  ринку,  а  проблематика  торговельної
інфраструктури  Київської  губернії  посідала  недостатнє  місце  в  тогочасних
історичних працях.

Незважаючи  на  суттєве  розширення досліджень  у  сучасний  період,  усе  ще
потребують  подальшого  вивчення  соціальні  аспекти  торговельних  прошарків.
Здійснено  перші  спроби  реконструкції  цього  сегменту  імперського  минулого
України.  Певні  напрацювання,  переважно  описового  рівня  належать  російським
дослідникам,  які  вивчають  урбанізаційну,  кредитно-фінансову  проблематику  у
містах  Російської  імперії,  зосереджуючись  на  матеріалах  другої  половини  ХІХ
століття, або на матеріалах російських губерній.

2.  Здійснено пошук  нових  архівних  документів  з  запропонованої
проблематики,  з  метою їх  актуалізації.  До  наукового  обігу  введено  більше  сотні
джерел, які ще не використовувалися. Сформовано класифікацію та систематизацію
архівних та друкованих джерел вказаної теми. Виявлено, що найвагомішими типами
джерел стали писемні, зображальні, поведінкові та конвенціональні джерела. Саме
правничі,  політичні,  соціально-економічні,  культурологічні  та  релігійні  джерела
найбільш  змістовно  відображали  комерційний  та  господарський  контекст.
Джерельна база містить достовірну інформацію, яка дозволила глибоко дослідити
заявлену тему.

Інформаційно-ресурсний  потенціал  актуалізованої  джерельної  бази
дослідження зосереджений в законодавчих та управлінських документах російських
імперських  та  місцевих  структур,  цивільної  і  кримінальної  палати  Київського
головного  суду,  маклерських  установ,  періодики.  Відтворення  соціально-
економічних аспектів контрабанди, зокрема життєвих доль людей, які порушували
митне  законодавство,  здійснювалося  на  основі  використання  документів  генерал-
губернатора, губернського правління, поліції.

3.  На  підставі  аналізу історичних  джерел  встановлено  зміни  асортименту
продовольчих  товарів,  особливо  що  стосується  розмірів  торгівлі  хлібом,  цукром,
алкогольними напоями у торгівлі Київської губернії. Оскільки більшість населення
Київської  губернії  складали  селяни  (поміщицькі,  державні,  удільні  та  ін.),  які
славилися як вправні хлібороби, то закономірно, що більшість товарного ринку краю
було заповнено саме сільськогосподарськими товарами. Продовольчі товари, якими
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торгували на ринку Київської губернії, окрім колоніальних, вирощувались в межах
краю,  становили  виключно  важливу  складову  товарного  сегменту,  забезпечували
левову частку прибутків населення, підприємців, купців, міщан, селян. Прибутки від
продажу  продовольства  дозволяли  сплачувати  державні  та  місцеві  податки,
забезпечувати  населення  необхідною  масою  готівки  для  розрахунку  за  товари,
ввезені із інших губерній та держав. Хліб протягом усієї першої половини ХІХ ст.
залишався  стратегічним товаром як  внутрішньої,  так  і  зовнішньої  торгівлі  (через
Чорноморські порти, особливо, Одесу). До оборудок з хлібом залучалися поміщики,
купці, торгівці-посередники, комісіонери, іноземні негоціанти. Алкогольні напої як
результат переробки хліба становили основу прибутковості більшості поміщицьких
господарств  губернії,  як  привілею  шляхти.  Виробництво  алкогольних  напоїв  у
Київській губернії у першій половині ХІХ ст. пройшло певну еволюцію, складовими
якої  стали  зростання  ролі  держави  у  регулюванні  питання  виготовлення  міцних
напоїв та зниження ролі права пропінації у поміщицьких господарствах. Соціальні
практики  в  сфері  торгівлі  спиртними  напоями  в  ХІХ ст.  в  Київській  губернії
підпадали  під  тенденції  притаманні  вказаній  галузі  усієї  Російської  імперії  та
привілейованим  губерніям  (виключне  значення  євреїв  у  торгівлі  алкоголем).
Законодавство Росії призвело до поділу торгівлі алкоголем між двома контрагентами
держави:  відкупниками  та  поміщиками.  Протягом  першої  половини  ХІХ  ст.
поміщики Київської губернії  зберігали за собою право пропінації  у їх маєтках.  У
державних містах та маєтностях відкупники усіма можливими засобами (монополія,
застосування  поліційної  сили,  озброєних  загонів)  отримували  прибутки  із
споживачів  спиртного,  інколи  стикаючись  із  відвертим  саботажем  при  купівлі
міцних напоїв із завищеною ціною.

Порушення  столітніх  прав  шляхетства  було  пов’язане  із  загальною  лінією
держави на послаблення ролі польської шляхти в регіоні, особливо через звуження її
економічної  бази.  Поступова  втрата  поміщиками  права  пропінації  призводила  до
розширення  мережі  питних  закладів  та  контролю  держави  над  торгівлею
алкогольними  напоями.  Саме  занепад  виключного  значення  винокуріння  для
поміщицьких  господарств  покликав  до  життя  нову  галузь  –  цукроваріння.
Становлення цукробурякової промисловості  дозволяло сподіватися на розвиток не
лише  сировинної  складової  економіки  Київської  губернії,  але  й  перспективного
сегменту переробної промисловості, яка мала усі передумови для зростання. Високі
ціни на солодку продукції спонукали до пошуку ринку збуту як Київській губернії,
так і в віддалених регіонах імперії та за кордоном. Торгівля цукром забезпечувала
високими надприбутками цукрозаводчиків, бізнесові справи яких були пов’язані із
високими ризиками, виробничими витратами, залежністю від постачальників.

4. Досліджено еволюцію асортименту непродовольчих товарів, який формував
ринок найнеобхіднішої продукції: текстиль, метал, ліс. 

Асортимент  товарів,  який  знаходив  збут  в  Київській  губернії,  ставав
заручником монопольного становища російської текстильної промисловості. Левову
частку  ринку тканин Київської  губернії  займали товари російського  текстильного
виробництва, що продавалися як на ярмарках, так і в закладах стаціонарної торгівлі.
Торговельні агенти губернії підпадали під тренд на пропозицію сировинної групи
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перед групою товарів з доданою вартістю. І це у ті часи, коли товари текстильної
галузі стали першими провісниками промислової революції в Європі. 

Особливостями ринку тканин губернії стали вимоги держави щодо постачання
сукна для війська та тонких дорогих тканин для вишуканого товариства, оскільки
селяни, в основному, забезпечували свої потреби у одязі з власного господарства. На
Правобережжі і на Київщині зокрема, здавна шаною користувалися в селах і містах
ткачі,  кравці і  шевці. У містах вони формували професійні згромадження – цехи,
особливо в містах, які користувалися Магдебурзьким правом. Заможніші як селяни,
так і міщани прагнули виказати свій достаток наявністю одягу із дорогих тканин, які
були  не  лише  польського,  російського,  але  й  європейського  чи  азійського
виробництва. 

Брак  металу  породжував  великий  попит  на  робочі  частини
сільськогосподарського,  пожежного  реманенту,  зброї,  крівлі,  посуду,  дзвонів.
Наприкінці XVIII ст. - у першій половині ХІХ ст. зберігалося кустарне сиродутне,
доменне виробництво у північних районах Київського та Радомишльського повітів.
Метал,  який  видобувався  із  сировини  земель  Київщини,  забезпечував  меншу
частину  потреб  сільського  і  міського  господарства.  Російське  купецтво  Москви,
Петербургу, Калуги, Переяслава-Залеського, Архангельська та ін. не втрачало нагод
скористатися можливостями ринку металу у першій чверті  ХІХ ст.  Номенклатура
виробів  у  різний  час  перевищувала  70  найменувань.  На  найзначніші  ярмарки  в
містах  Києві  і  Бердичеві  купці  та  промисловці  привозили  різноманітні  залізні  і
чавунні товари. 

Зростання  населення,  яке  прагнуло  як  забезпечення  мінімальних  життєвих
потреб, так і більшого добробуту отримувало відгук у держави і станів, які могли
посприяти  їх  задоволенню.  Держава  координувала  заходи  по  використанню
державних  лісів,  які  спрямовувались  для  потреб  флоту,  війська,  місцевої
адміністрації.  Адміністрування  лісовими  ресурсами  приносило  прибуток  у
державний та місцевий бюджет. Лісові матеріали використовувалися для будівництва
доріг,  мостів,  житлових  і  нежитлових  споруд,  крамниць.  Зберегти  виключне
значення  лісів  вдавалося  у  повітах  багатих  деревиною.  Бажання  надприбутку
призводило до обезліснення територій повітів, бідних лісами, як то, Таращанський,
Сквирський, Уманський, Звенигородський. У першій половині ХІХ ст. в Київській
губернії  значного  поширення  набули  гуральні,  гутні,  рудні,  цукроварні,  що
потребувало значного розпродажу лісів на опалення. Недостатня увага держави до
збереження і примноження лісових багатств, налаштування приватних власників до
перетворення лісів на засіб прибутку, як наслідок торгівля лісом і лісоматеріалами,
без достатніх заходів по відновленню.

5. Виокремлено значення та структуру постійної торгівлі, вирішення питання
ролі непостійної (періодичної) торгівлі Київської губернії.

Досліджено,  що  політика  уряду  у  першій  половині  ХІХ  ст.  зводилась  до
поступового  поглинання  Росією  торговельних  інституцій  Київської  губернії  з
попутною  ліквідацією  основ  місцевого  культурного  життя  та  переслідуванням,
навіть,  етнографічних  відмінностей:  особливості  місцевого  укладу  поступилися
місцем загальноросійському порядку,  який тримався  на  трьох китах:  централізмі,
абсолютизмі, бюрократизмі.
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Тенденції в розвитку торгівельних установ засвідчували економічний поступ
Київської губернії – одного із найрозвинутіших на середину ХІХ століття регіонів
України.  Однак  цей  поступ  був  пов’язаний  із  зростаючим  економічним
узалежненням від ринку російських губерній. 

Мережа  ярмарок  Київської  губернії  забезпечувала  обіг  найважливішими
продуктами  та  товарами.  На  численних  ярмарках  Київської  губернії  продавались
текстильні,  металеві  і  інші  товари,  які  вироблялися  в  мануфактурах,  фабриках  і
селянських промислах центральних (Московська, Володимирська, Нижегородська і
ін.)  губерній  країни.  Натомість  з  Київщини  ж  надходили  в  російські  губернії,  в
більшості,  сільськогосподарські  продукти  –  пшениця,  сало,  масло,  вовна,  пізніше
цукор і т.д. Найвагомішим ярмарком губернії протягом усієї першої половини ХІХ
ст. залишався київський Хрещенський (Контрактовий), конкуренцію якому не могли
скласти  навіть  відомі  у  всій  країні  бердичівські  ярмарки  (Успенський  та
Онуфріївський).  На ярмарках Київської  губернії  продавалися і  купувалися товари
іноземні  та  російські,  які  могли  знайти  збут  всередині  краю,  а  натомість  місцеві
продавці були готові запропонувати свій крам, що вважався взірцевим і за межами
губернії  (збіжжя,  цукор,  ліс,  вовна,  шкіра,  простий  одяг,  посуд).  На  найбільших
ярмарках Київщини домінували ті  торгівці,  які спеціалізувалися на наймасовіших
товарах, а це в першу чергу, російський текстиль та метал. Конкуренцію російським
підприємцям  могли  на  цих  заходах  здійснювати  єврейські  купці,  відомі  своєю
організованістю,  знанням ринку,  доступом до кредиту.  Ярмарки ставали  не  лише
виставковими центрами для товарів, але й місцем для грошово-кредитних операцій,
суспільних знайомств та розваг. Київські контракти також відігравали роль біржі та
місця укладання угод. Після ярмарок торгівці розвозили крам іншими повітовими
містами та містечками, де продавали вроздріб. 

Стаціонарна торгівля розвивалася та зростала разом із збільшенням населення
міст  –  потенційного  постійного  покупця.  Крам  на  кожного  покупця  можна  було
знайти у значні  кількісті  магазинів та лавок Києва та Бердичева.  Особливу увагу
власники приватних міст надавали розвитку торгівлі, як це було в Білій Церкві та
Умані.

6.  Визначено  засади формування  інфраструктури  торгівлі  Київської
губернії.Формування  мережі  банків  і  кредитних  установ  Київської  губернії
супроводжувалося  сталою,  але  слабкою  ініціативою  у  сфері  розвитку  державної
банківської сфери, яка отримувала додаткові стимули для розвитку тільки за умови
втрати впливу в регіоні.  Задля забезпечення торгівлі російськими товарами  кошти
надавали під відсоток губернські «Прикази суспільного піклування», «Московська
ощадна скарбниця»,  «Петербургзька  ощадна скарбниця»,  «Державний позичковий
банк», які мали свої контори в Києві, Харкові та Одесі, Київська контора Російського
асигнаційного банку,  Державна облікова контора в Одесі,  Одеський комерційний
банк. Єврейське населення міст та містечок Київської губернії мало нагоду отримати
кредит у банку, що відкрився на початку 20-х рр. ХІХ ст. в містечку Браїлів, а також
у  банкірських  домах  Бердичева.  Заради  знищення  польської  конкуренції  на
фінансовому  ринку  Бердичівську  контору  Польського  банку  ліквідовано генерал-
губернатором  Д.Г.Бібіковим,  який  ставив  собі  за  мету  досягти  в  трьох  губерніях
(Київській,  Подільській,  Волинській)  «злиття  з  Великоросією».  Досягнення  цього
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завдання  йшло  в  порушення  із  законами  економіки  і  фінансів.  Для  підтримання
промисловості і торгівлі Правобережжя було створено Київську контору Державного
комерційного банку (1839 р.), Київську філію Державного банку (1860 р.).

Торгівля  як  діяльність,  пов’язана  із  постійним  комерційним  ризиком
отримувала  необхідні  кошти  на  оборудки  від  структур  та  приватних  осіб.
Кредитування  обмежувалося  законодавством  про  векселі  та  лихварські  гроші.
Держава  пропонувала  вимагати  прибуток  від  позики  у  розмірі  4-6  %.  Однак
достатньо часто траплялися зобов’язання під 8%, що були притаманні банківській
системі Речі Посполитої. Державні структури гарантували покарання лихварів, які
дозволяли собі брати вищі, ніж зазначені відсотки. У разі неповернення коштів купці
оголошувалися  банкрутами.  Високі  комерційні  ризики  у  торгівлі  не  йшли  в
порівняння із ризиками шляхетського способу життя, який вимагав більших витрат,
ніж можливі надходження від поміщицьких, дворянських господарств. 

Мережа суходільних шляхів сполучення наявна наприкінці XVIII ст. зусиллями
центральної  та  місцевої  влади  розширювалася.  За  фінансування  влади  та  за
допомогою  оподатковуваного  населення  зводилися  нові  транспортні  споруди,  які
полегшували транспортування пасажирів та товарів як усередині Київської губернії,
так і поза її межами в першій половині ХІХ ст. 

Державні і  приватні інтереси підприємців та купців співпадали у прагненні
забезпечити нормальний стан транспортної  інфраструктури,  яка  мала гарантувати
безпечний переїзд та перевезення ріками Київської губернії. Адміністрація, міщани,
торговці, місцеві жителі у рахунок земських повинностей, спільно зводили мости і
переправи судноплавними та несудноплавними ріками. Транспортні споруди через
ріки,  в  основному,  зводили з  дерев’яних матеріалів.  Крім того,  у  губернії  велось
будівництво з використанням каменю. Яскравим прикладом тут виступає Київський
ланцюговий міст, зведення якого завершено у 1853 р. 

7.  Уточнено соціальні, економічні, правові основи торговельних прошарків в
межах губернії.

Під знаком політичних та економічних змін відбувалися уніфікаційні процеси,
ініційовані  російським  урядом  в  Київській  губернії  у  досліджуваний  період.
Соціальні  трансформації  були  пов’язані  із  процесами  декласації  дрібної  шляхти,
можливими, але поодинокими випадками звільнення з кріпацтва, переходом з одного
стану в інший. Наприклад, з міщан в купці, або навпаки, з купців в міщани. Всі
станові зміни передбачали сплату податків одночасно в двох станах до проведення
нової ревізії. Стани суспільства, які мали безпосереднє відношення до торговельних
операцій не тільки виконували основну функцію торговців – забезпечити споживача
необхідними  товарами  в  потрібних  обсягах,  але  й  представляли  прошарок,  що
дозволяв  забезпечувати  прогрес  в  суспільних  відносинах.  Прибутки  отримані
купцями від торгівлі ними ж вкладалися у подальший розвиток справи (створення
підприємств, закладів соціального обслуговування, благодійність на користь бідних,
церковне ктиторство). Держава за посередництва торгівлі мала можливість стягувати
так  необхідні  їй  податки  (прямі  та  непрямі).  Зростаюча  конкуренція  на  ринку
призводила  до  зростання  особистостей  та  галузей,  водночас,  неспроможність
відповідати на виклики ринку,  навіть серед привілейованих станів призводила до
розорення цілих поміщицьких маєтків. 
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У  час  становлення  торговельного  капіталізму  в  Україні  перед  у
підприємництві вели не купці та міщани, а саме шляхта, особливо титулована, що
викликано  її  правовим та  майновим статусом.  Купецтво  Київської  губернії  вдало
конкурувало  із  титулованим  шляхетством,  особливо,  у  містах.  Протягом  першої
половини ХІХ ст. паростки української буржуазії (купецтва) поступилися впливом у
торговельній  сфері  представникам  російського  та  єврейського  бізнесу,  які  вдало
використовували державний та корпоративний протекціонізм. Помічено зростаючу
конкуренцію купців декількох національних груп (росіян, євреїв, українців, греків,
вірмен та  ін.),  за  умови,  що централізоване просування російського чинника,  яке
мало  місце  на  Лівобережжі,  поступово  охоплювало  Правобережжя,  у  тому  числі
Київщину. Переваги надавалися швидше прийшлому елементу над місцевим. Пільги
купцям у Києві надавалися з урахуванням етнічної належності та віросповідання.
Імператорські укази 1830-х рр. передбачали пільги російським купцям не сплачувати
гільдійські податки, а лише земські та загальні міські збори, якщо вони побудують
фабрику. Домінуюче становище російських купців у Києві призвело до тимчасового
витіснення  єврейського  компонента  в  1830-1850-х  роках.  Українцям  залишалася
ніша середнього та дрібного бізнесу.

8. Здійснено порівняльну  характеристику  показників  торгівлі  Київської
губернії на тлі імперського ринку. 

Виявлено,  що  мета  імперії  залишалася  одна  –  зупинити  інтенсивний,
випереджуючий розвиток галузей економіки, здатних вивести губернію на високий
рівень конкурентоздатності в імперії, регіоні, світі саме в тих сферах, які визначали
найбільш вигідну позицію в світовій системі  поділу праці.  Й тут без  продуманої
довготривалої промислової та торговельної політики не обходилося: максимальний
захист  і  протекція  російської  промисловості  та  торговельного  стану  (купців),  та
упосліджене  становище  виробників  і  торговців  Київської  губернії,  яким  було
відведено  ніші  місцевого  значення  для  обслуговування  імперських  потреб  та
сировинного краю. Третина українського збіжжя (з 31 млн. четвертей) збувалося на
ринку. Зважаючи на середні врожаї по імперії в розмірі 155-220 млн. четв., в губернії
вирощували  1,1%  загальнодержавного  збіжжя,  або  2  млн.  четв.  (1829  р.).  Із
губернського збіжжя у продаж надходило 82 тис.  четв.,  а  100 тис.  четв.  йшло на
винокуріння (1829 р.).  Виробники і торговці губернії  мали змогу заробити на 3,4
млн. відер (або 5,7%) горілки (1860 р.) з 59 млн. відер, які виготовлялися в імперії.
Домінуюче місце у переробній промисловості губернії зайняли цукрові заводи, які
переробляли майже половину сировини імперії (1848 р.). 

Київська  губернія  розглядалася  російською владою як  база  для подальшого
завоювання  земель,  як  територія  для  торговельної  експансії,  як  територія  для
асиміляції. Торгівля перебувала в міцних обіймах політики, що бачила свою мету в
об’єднанні, приєднанні, набутті нових територій. 

На тенденції попиту впливали місткість ринку, платоспроможність населення,
соціальні трансформації. Місткість ринку формувалася завдяки вимогам споживачів,
які  виходили  на  ринок  лише  за  однієї  умови  –  коли  власне  господарство  не
забезпечувало  задоволення  тієї  чи  іншої  потреби.  Населення  Київської  губернії
використовувало потужності власного натурального господарства, але й готове було
придбати товару на сотні тисяч карбованців, зокрема, текстилю, більш ніж 100 тис.
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аршин  (1797  р.).  У  1834  р.  російська  промисловість  поставила  в  Україну  86%
загальної кількості експорту текстильних товарів. Сукупний прибуток металургійної
промисловості  губернії  становив  –  144039  крб.,  тобто  менше,  ніж   1%  доходу
промисловості  регіону  (17659401  крб.,  1861  р.).  Тому  потужності  російської
металургії, яка виготовляла продукції більше, ніж 20 млн. крб. (1861 р.), знаходили
збут  в  Київській  губернії,  металоплавильні  та  металообробні  заводи,  якої  давали
0,7% вартості вказаної продукції.

9.  Окреслено аспекти проблеми, які потребують подальшого евристичного та
джерелознавчого дослідження, ймовірні шляхи їх досягнення.

Перспективними є  наступні  напрями дослідження  теми соціально  значущої
діяльності торговельних закладів, які зобов’язувалися до фінансування благодійних
заходів та інфраструктурних проектів. Тому потребують додаткових дослідницьких
зусиль,  докладнішого  вивчення  польської  історіографії  та  матеріалів  польських
архівів,  особливостей  фінансово-кредитного  та  кадрового  забезпечення
функціонування готелів (індустрії гостинності), суто підприємницьких можливостей
захисту  життєвих  інтересів  місцевої  громади  у  конкурентній  площині  на
загальноімперському ринку.
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спеціальністю  07.00.01  –  історія  України.  Державний  вищий  навчальний  заклад
«Переяслав-Хмельницький  державний  педагогічний  університет  імені  Григорія
Сковороди» Міністерства освіти і науки України. Переяслав, 2021.

У  дисертації  вперше  здійснено  комплексне  дослідження  еволюції  торгівлі
Київської губернії наприкінці XVIII – в першій половині ХІХ століття. За допомогою
маловідомого  інформаційного  матеріалу,  зібраного   автором,  узагальнено
особливості   торговельно-економічних  процесів  доби,  зосереджено  увагу  на
зростанні мережі закладів постійної та непостійної  торгівлі, асортименту товарів.
Виявлено  еволюцію  складу  соціальних  станів,  які  брали  участь  у  торговельних
оборудках,  враховано  зміни  у  національному  та  суспільному  відношенні.  Аналіз
архівних  першоджерел  та  історіографії  дозволив  авторові  виокремити
закономірності  та  особливості  міської  і  сільської  торгівлі.  У  роботі  викладено
авторський  погляд  на  застосування  методик  поведінкової  економіки  стосовно
суспільних  змін,  які  уособлювали  цивілізаційні  зміни.  Автор  піддає  критиці
імперську концепцію подолання регіональних особливостей. 
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АННОТАЦИЯ
Губицкий  Л.В.  Торговля  Киевской  губернии  (1793-1861  рр.).  -

Квалификационный научный труд на правах рукописи.
Диссертация  на  соискание  ученой  степени  доктора  исторических  наук  по

специальности  07.00.01  –  история  Украины  –  ГВУЗ  «Переяслав-Хмельницкий
государственный  педагогический  университет  имени  Григория  Сковороды»,
Переяслав, 2021.

В диссертации  впервые  осуществлено  комплексное  исследование  эволюции
торговли Киевской губернии в конце XVIII – первой половине XIX века. С помощью
малоизвестного  информационного  материала,  собранного  автором,  обобщенно
особенности торгово-экономических процессов,  сосредоточено внимание на росте
сети  учреждений  постоянной  и  непостоянной  торговли,  ассортимента  товаров.
Выявлено эволюцию состава социальных сословий, которые принимали участие в
торговых сделках, учтены изменения в национальном и общественном отношении.
Анализ  архивных  первоисточников  и  историографии  позволил  автору  выделить
закономерности и особенности городской и сельской торговли.  В работе изложен
авторский взгляд на применение методик поведенческой экономики относительно
общественных  изменений,  которые  олицетворяли  цивилизационные  изменения.
Автор  подвергает  критике  имперскую  концепцию  преодоления  региональных
особенностей.

Ключевые слова:  торговля, Киевская губерния, купцы, ассортимент, товары,
торгово-экономические процессы, социальная база, торговая инфраструктура, сеть.

ABSTRACT
Hubytskyy  L.V.  Trade  in  Kyiv  Governorate  (1793-1861)  –  Qualification

research on the rights of the manuscript.
Dissertation for a Doctor of Historical Sciences degree in the speciality 07.00.01 –

The History of Ukraine – State Higher Educational Institution «Pereyaslav-Khmelnytsky
Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University”, Pereyaslav, 2021.

The use of interdisciplinary tools by the author allowed to achieve representativeness
and reliability of results,  the key factor of which was the attraction of the potential of
comparative-historical,  retrospective,  historical-genetic,  biographical,  historical-
typological,  comparative  legal,  cliometric  (quantitative),  source  methods,  methods  of
regional analytics. The application of the problem-chronological approach ensured that the
processes of changes in the elements of the object of study were taken into account.

The history of the study of trade and economic relations in Ukraine was characterized
by  periods  of  intensification  and  decrease  of  creative  efforts  of  scientists  caused  by
changes  in  the  attitude  of  the  state  to  social  strata,  which  were  the  basis  of
entrepreneurship.  It  remains  important  to  identify  the  factors  that  contributed  to  the
accelerated growth of the trade segment in the first half of the 19th century.
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The author of the thesis has made a balanced analysis of the available historiography
on the chosen topic, has revealed the evolution of the views of scientists and has revealed
inaccuracies in the works of some of them.

Conceptual segments on the interaction and mutual influence of the evolution of the
region, city and the functioning of trade; on the importance of trade as a determinant of the
status  of  the settlement;  on conflicts  and cooperation between government (of  a  state,
region,  city)  and  the  trade  stratum,  which  were  studied  in  historiography,  have  been
formulated in this paper for the first  time, taking into account the latest approaches to
behavioral economics and region studies analyzed on the example of Kyiv Governorate.

The processes of formation and functioning of Kyiv Governorate’s trade as a system,
which, on the one hand, was subject to the needs of the state, region, and, on the other
hand, had independent features of development, which had a significant reciprocal impact
on  processes  in  the  region  and  state,  has  been  studied.  The  essential  features  of  the
evolution of trade are: social transformations that influenced the change of the entire social
system, which had undergone civilizational changes (from traditional to industrial) in the
realities of the first half of the 19th century. The thesis reveals how the trade practices of
Kyiv Governorate impacted on public demand and how their carriers changed trade.

An important feature of trade in Kyiv Governorate in the period of 1793-1861 was
that  local  trade  events  and  establishments  became  the  sales  market  for  bread,  sugar,
textiles,  iron and timber.  The dissertation  research analyzes  the consequences  of  trade
activities,  as  well  as  the  emergence  and  solution  of  conflicts  by  residents  of  the
governorate.

Some aspects are related to the evolution of the network of trade establishments and
merchants who sold alcoholic beverages. The thesis establishes common features for the
sale  of  vodka  throughout  the  country  and  the  features  inherent  in  the  right-bank
governorates, including Kyiv Governorate.

The problem of providing affordable credit is typical for the current situation. And, in
the first half of the 19th century, merchants and other members of the trade class felt it
even more. The author of the thesis has established to what extent and exactly how this
request  was met, what was organized and what was not and why. In the Governorate,
private banking houses and private credit were established and to some extent developed.
Features and shortcomings related to their operation have been analyzed in the thesis.

Considerable attention in the thesis is paid to the first half of the 19th century. It was
at this time that Kyiv Governorate showed high economic indicators in comparison with
other  Ukrainian  governorates,  Kyiv  became  the  «sugar  capital".  It  is  shown  how the
central government and local administration stimulated the population to develop networks
of trade roads, bridges and transportation. The participation of the state and merchants in
the construction of highways – paved roads and stone bridges – has been analyzed.

The  practical  significance  of  obtained  results  is  that  they  can  be  used  to  better
understand the evolution of modern cities and regions,  the role of  trade as one of  the
important elements of functioning of society, the interdependence between trade and cities,
not only of the region of Kyiv Governorate, but also of all Ukraine. The materials of the
thesis  can be used for  general  and special  courses  on the history of  trade of  Ukraine,
Central and Eastern Europe, history of banking, history of law enforcement structures,
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special courses on the history of Kyiv region, for writing master’s thesis, diploma works,
term papers.

Keywords: trade,  Kyiv  Governorate,  merchants,  range,  trade  goods,  social  base,
infrastructure, network


