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У статті розглядаються найважливіші аспекти вироб-
ництва машин сільськогосподарського призначення в 
Україні в останніх десятиліттях ХІХ ст. Зазначено, що 
особливість українського сільськогосподарського маши-
нобудування полягала в тому, що воно створювалося пе-
реважно за рахунок іноземного капіталу, а типовим шля-
хом його розвитку було переростання механічних майс-
терень при складах іноземних машин у великі заводи сіль-
ськогосподарського машинобудування. Іноземний капітал 
посів міцні позиції в сільськогосподарському машинобуду-
ванні в Україні та успішно завойовував місцевий ринок. 
Особливого розмаху набуває сільськогосподарське маши-
нобудування на Півдні України, зокрема в с. Хортиця (під 
Олександрівськом).  
У 1880 р. в українських губерніях було 58 закладів (як дрі-
бних, так і великих) з виробництва сільськогосподарських 
машин (у Росії – 340). Усього підприємств фабричного 
типу тут налічувалося 29 (50 % від загальної кількості 
закладів), на них було зайнято 1693 робітники (81 % усіх 
робітників, зайнятих у цій галузі). 
У Наддніпрянській Україні в 1870-х – на початку 1880-х 
рр. було розвинуте виробництво як поліпшених сільгоспз-
нарядь (залізних плугів, запашників тощо), так і сільсько-
господарських машин та кінних приводів. Із сільськогос-
подарських машин особливо було розвинуте виробництво 
сівалок, жаток (52 % загальноімперського виробництва), 
кінних молотарок, віялок (29 % загальноімперського виро-
бництва), соломорізок, просорушок (98 % загальноімпер-
ського виробництва). Головним районом виробництва 
металевих плугів та інших знарядь було Правобережжя. 
Заводи Півдня України (зокрема, Катеринославщини) ви-
робляли більшу частину сільськогосподарських машин та 
кінних приводів. 
Унаслідок розвитку металургійної промисловості на Пів-
дні України центр сільськогосподарського машинобуду-
вання з Польщі й Прибалтики поступово переміщується в 
Наддніпрянську Україну, яка на початку 1890-х років дає 
більше половини (52 %) загальноімперського виробництва 
сільськогосподарських машин  
Ключові слова: Україна, Південь України, сільськогоспо-
дарське машинобудування, іноземний капітал, сільгоспз-
наряддя. 
 

 

Постановка проблеми. Наддніпрянська Укра-
їна, починаючи з 1880-х років, посідає перше місце 
в Російській імперії з виробництва машин сільсько-
господарського призначення. Найважливішими 
центрами цього виробництва були Київ, Харків, 
Одеса, Єлисаветград, Олександрівськ, Херсон, Ми-
колаїв, а також Катеринославщина. Це був час ство-
рення в українських губерніях великого сільського-
сподарського машинобудування як самостійної га-
лузі промисловості й перетворення Наддніпрянщи-
ни на один із центрів цього виробництва всеросійсь-
кого значення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Цій 
проблемі у своїх працях так чи інакше приділяли 
увагу Є. І. Ізмайлівська, Л. Г. Мельник, І. О. Гуржій 
та інші дослідники. 

Мета цієї розвідки – розглянути виробництво 
сільськогосподарських машин в українських губер-
ніях Російської імперії в останній чверті ХІХ ст. та 
довести, що підросійська Україна на початок ХХ ст. 
перетворилась на осередок сільськогосподарського 
машинобудування загальноімперського значення. 

Виклад основного матеріалу. Особливість 
українського сільськогосподарського машинобуду-
вання полягала в тому, що воно створювалося пере-
важно за рахунок іноземного капіталу, а типовим 
шляхом його розвитку було переростання механіч-
них майстерень при складах іноземних машин у ве-
ликі заводи сільськогосподарського машинобуду-
вання. Так утворилися найбільші на той час заводи – 
Гельферіх-Саде і Мельгозе в Харкові, Фільверта і 
Дєдіна в Києві, Гена в Одесі, Ельворті в Єлисаветг-
раді, Леппа і Вальмана в Олександрівську, Грієвза у 
Бердянську тощо [3, с. 31]. 

Іноземний капітал посів міцні позиції в сільсь-
когосподарському машинобудуванні в підросійській 
Україні та успішно завойовував місцевий ринок. 
Так, завод плугів Гена в Одесі швидко розширив 
своє виробництво, незважаючи на наявність шести 



№ 2(42) 2021                                                                                                    ІСТОРИЧНІ ЗАПИСКИ: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ                             
СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля 

 

16 

складів іноземних машин, що знаходилися в місті. 
Уже в 1880 р. це підприємство виготовило 563 мета-
левих плуги, у 1881 р. – 976. Завод Е. Мельгозе в 
Харкові розгорнув широке виробництво двокорпус-
них плугів власної конструкції. Завод Ельворті нала-
годив масовий випуск кінних молотарок, віялок, які, 
унаслідок високої якості, користувалися значним 
попитом. У 1894 р. в Харківській губернії діяло 6 
заводів цього профілю, на яких працювало 568 робі-
тників і вироблялося продукції на 550,8 тис. руб. У 
1898 р. тут діяло 5 заводів з кількістю робітників 
657 і виробництвом продукції у вартісному виразі на 
724 тис. руб. [7, арк. 145-146]. 

Особливого розмаху набуває сільськогосподар-
ське машинобудування на Півдні України, зокрема в 
с. Хортиця (під Олександрівськом), де функціону-
ють 5 машинобудівних закладів. Серед них виділяв-
ся завод Леппа і Вальмана, що перетворився з майс-
терні в одне з найбільших підприємств країни. У 
1874 р. завод випустив першу, власної конструкції, 
жатку-«лобогрійку», яка простотою свого устатку-
вання і відносною дешевизною забезпечила собі 
протягом 70-80-х років широкий збут; у 1879 р. на-
зване підприємство виготовило вже 370 жаток. За-
води Хортиці випускали в ці роки також кінні моло-
тарки, віялки, соломорізки. Уже в 1880 р. вартість 
виробництва сільськогосподарських машин тут до-
сягала 300 тис. руб., тобто перевищувала виробниц-
тво цих машин у Харкові й дорівнювала вартості 
сільськогосподарського машинобудування в Москві. 
На 1880 р. заводи Хортиці виробили: жаток – 817, 
віялок – 250, молотарок – 89, кінних грабель – 30, 
сівалок – 43, соломорізок – 55. Машини збувалися в 
Катеринославській, Херсонській, Таврійській, Хар-
ківській губерніях та деяких інших регіонах імперії 
[5, с. 198]. 

На Катеринославщині в 1896 р. діяло 11 чаву-
ноливарних і механічних заводів, які виплавляли 
метал і з нього ж виробляли сільськогосподарські 
машини, і 13 заводів сільськогосподарського маши-
нобудування, що працювали на привізному металі. 
Отже, у Катеринославській губернії в названому ро-
ці діяло 24 підприємства, які виробляли сільського-
сподарські машини і знаряддя. У 1896 р. на цих під-
приємствах вироблено відповідної продукції на 1,7 
млн руб. Найбільшими підприємствами тут були та-
кі. Уже названий завод фірми «Лепп і Вальман», де 
в 1896 р. працювало 85 робітників, а продукції було 
вироблено на 96,8 тис. руб. Завод купців Г. Класена 
і Г. Нейфельда, розташований на ст. Софіївка Олек-
сандрівського повіту. За 1896 р. підприємство виро-
било продукції на 116 тис. руб. (лише жниварок тут 
було вироблено на 58 тис. руб.), а кількість робітни-
ків становила 101. Завод купця І. Фріцена діяв у с. 
Кічкас Катеринославського повіту. Робітників на 
ньому працювало 80, а обсяг виробництва за 1896 р. 
становив у вартісному виразі 136 тис. руб. На хуторі 
Борисівському Олександрівського повіту діяв завод 
купця Б. Кернера. Кількість робітників у 1896 р. 

становила 45, а продукції було виготовлено на 57 
тис. руб. У с. Павлівці Катеринославського повіту 
працював завод Б. Ремпеля з кількістю робітників 18 
та обсягом виробництва на 20 тис. руб. [6, с. 97-99]. 
Завод Я. Нібура, розташований у с. Нью-Йорк Бах-
мутського повіту, з кількістю робітників 40 і вироб-
ництвом різних сільськогосподарських машин і зна-
рядь на 112 тис. руб. У м. Катеринославі діяв завод 
сільськогосподарських машин і знарядь, що належав 
Б. Заславському і А. Євспевичу. Підприємство, де 
працювало 38 робітників, виробило в 1896 р. відпо-
відної продукції на майже 47 тис. руб. У вже назва-
ному с. Кічкас діяв завод, що належав землевласни-
ку Я. Козловському. Кількість робітників тут стано-
вила 42. За 1896 р. було виготовлено жниварок на 
40,2 тис. руб., молотарок – на 3,1 тис. руб., плугів – 
на 1,4 тис. руб. і соломорізок – на 300 руб., усього – 
на 45 тис. руб. У с. Скелюватому Олександрівського 
повіту діяв завод М. Янцена. Тут у 1896 р. було ви-
готовлено 400 жниварок, 28 молотарок, 65 плугів, 10 
сівалок та інших виробів, усього – на 62,7 тис. руб. 
[7, арк. 26, 40-42]. 

До великих підприємств сільськогосподарсько-
го машинобудування на Катеринославщині належа-
ли також заводи купця Я. Бадовського й машинобу-
дівної компанії Мензиса і Маршалла. Так, у м. Оле-
ксандрівську діяв завод з виробництва сільськогос-
подарських машин, де працювало майже 90 робіт-
ників. Загальний обсяг продукції дорівнював у вар-
тісному виразі 233,2 тис. руб. [6, с. 50]. Отже, у Ка-
теринославській губернії наприкінці XIX ст. діяли 
дрібні та середні заводи сільськогосподарського 
машинобудування. Також тут треба сказати, що дрі-
бні підприємства не витримували конкуренції з боку 
великих, а особливо з боку привізних із-за кордону 
машин. 

Зазначимо, що в 1880 р. в українських губерні-
ях було 58 закладів (як дрібних, так і великих) з ви-
робництва сільськогосподарських машин (у Росії – 
340). Усього підприємств фабричного типу тут налі-
чувалося 29 (50 % від загальної кількості закладів), 
на них діяла 31 парова машина потужністю в 372 
к. с., було зайнято 1693 робітники (81 % усіх робіт-
ників, зайнятих у цій галузі). 

В Україні виробництво сільськогосподарських 
машин зростало достатньо швидкими темпами. Так, 
лише за чотири роки (з 1876 по 1879 р.) воно збіль-
шилося на 79,3 % (з 520,1 до 932,4 тис. руб. відпові-
дно). Особливо зростає питома вага Півдня (за виня-
тком Таврії), який дає в 1879 р. 56,4 % (526,2 тис. 
руб.) всієї продукції. Тут перше місце посідає Кате-
ринославська губернія, де в 1879 р. вартість вироб-
ництва становила 420 тис. руб., або 79,8 % продукції 
Півдня і 45 % загальноукраїнської. Швидко зростає 
виробництво сільськогосподарських машин у Хар-
ківській губернії. Так, якщо в 1876 р. тут вироблено 
продукції на 53,4 тис. руб., то в 1879 р. – на 129,5 
тис. руб. На Правобережжі головним районом сіль-
ськогосподарського машинобудування залишається 



ІСТОРИЧНІ ЗАПИСКИ: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ                                                                                                    № 2(42) 2021 
СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля 

 

17 

Київщина, де в 1879 р. вироблено відповідної про-
дукції на 144,7 тис. руб., або 15,5 % загальноукраїн-
ського виробництва [8, с. 158-160]. 

У Наддніпрянській Україні в 1870-х – на поча-
тку 1880-х рр. було розвинуте виробництво як по-
ліпшених знарядь (залізних плугів, запашників то-
що), так і сільськогосподарських машин та кінних 
приводів. Із сільськогосподарських машин особливо 
було розвинуте виробництво сівалок, жаток (52 % 
загальноімперського виробництва), кінних молота-
рок, віялок і «млинків»-сортувальників (29 % зага-
льноімперського виробництва), соломорізок, просо-
рушок (98 % загальноімперського виробництва). Го-
ловним районом виробництва металевих плугів та 
інших знарядь було Правобережжя. Заводи Півдня 
України (зокрема, Катеринославщини) виробляли 
більшу частину сільськогосподарських машин та 
кінних приводів [8, с. 106-110]. Проте всі машини, 
що вироблялися в цей період, були розраховані на 
силу тяги людини або тварин; парових локомобілів і 
сільськогосподарських машин, розрахованих на ви-
користання, як рушійної сили, парових двигунів в 
Україні (а почасти і в Росії) не вироблялось. Також 
відчувався брак кваліфікованої робочої сили. 

Із середини 1880-х і до почату 1890-х рр. ХІХ 
ст. довіз машин у Російську імперію значно змен-
шується внаслідок тарифу 1885 р., що встановив ми-
то на довіз машин у розмірі 50 коп. золотом з пуда, а 
з 1887 року розмір мита підвищено до 70 коп. з пу-
да. Однак розвиток внутрішнього сільськогосподар-
ського машинобудування відбувається поволі вна-
слідок сільськогосподарської кризи, що починається 
саме в цей час. Крім того, імперський уряд перей-
шов до політики протекціонізму щодо вітчизняної 
металургії, встановлювалися високі мита на довіз-
ний метал, а машинобудівні підприємства були поз-
бавлені пільг довозити метал безмитно для своїх по-
треб. Отже, сільськогосподарське машинобудування 
перейшло до споживання в основному вітчизняного 
металу [3, с. 32]. 

Унаслідок розвитку металургійної промислово-
сті на Півдні України центр сільськогосподарського 
машинобудування з Польщі й Прибалтики поступо-
во переміщується в Наддніпрянську Україну, яка на 
початку 1890-х років дає більше половини (52 %) за-
гальноімперського виробництва сільськогосподар-
ських машин [4, с. 10]. Прискоренню цього процесу 
сприяли виникнення і розвиток металургійної про-
мисловості в Донецькому басейні та Придніпров’ї. 
Близькість власної металургійної бази, розвиток за-
лізниць, наявність широкого місцевого ринку в Пів-
денній Україні – усе це сприяло розвиткові сільсь-
когосподарського машинобудування. Вироблені 
українськими підприємствами деякі типи машин (сі-
валки, жатки-«лобогрійки») і металеві плуги вияви-
лися настільки зручними для місцевих умов, що на 
них був постійний попит. У 1886 р. механічні підп-
риємства Півдня України реалізували понад 2 тис. 
жаток-«лобогрійок», а загальна кількість жаток, що 

виготовлялися тут у другій половині 80-х років, зна-
чно перевищила число довізних. 

Якщо порівняти стан розвитку сільськогоспо-
дарського машинобудування в Україні на 1890 р. зі 
станом цієї галузі на 1879 р., то побачимо явища 
концентрації виробництва, особливо за рахунок лік-
відації дрібних підприємств Правобережжя. Чіткіше 
виділяється Південь як за темпами розвитку вироб-
ництва (зростання в 4 рази), так і питомою вагою в 
загальноукраїнському виробництві (відповідно 56 % 
у 1879 р. і 76 % у 1890 році). Причому на Півдні, 
поряд з Катеринославською губернією, з’являється 
новий район сільськогосподарського машинобуду-
вання – Таврія. Розвиток капіталістичних відносин у 
сільському господарстві збільшував попит на маши-
ни вітчизняного виробництва, до того ж цьому 
сприяло зниження цін на них у 90-х рр. ХІХ ст., уна-
слідок дальшої механізації виробництва на заводах 
та здешевлення металу. Про темпи зростання сіль-
ськогосподарського машинобудування в підросійсь-
кій Україні в останньому десятиріччі ХІХ ст. свід-
чать наступні дані. Так, якщо в 1891 р. вартість ви-
робництва відповідної продукції в дев’яти українсь-
ких губерніях становила 2,6 млн руб., то в 1894 році 
– 6,6 млн руб., тобто збільшилась у 2,5 раза. 

Слід підкреслити, що протягом 1890-х рр. від-
бувалося як дальше зменшення виробництва і лікві-
дація дрібних підприємств (зокрема, на Київщині, 
Полтавщині, Чернігівщині), так і швидке – у незрів-
нянно більших масштабах – зростання виробництва 
сільськогосподарських машин і кількості нових ве-
ликих підприємств у Харківській губернії, а також 
на Півдні України. Унаслідок цього питома вага Пі-
вдня в загальноукраїнському виробництві сільсько-
господарських машин на середину 90-х років дося-
гала 90 %. У 1894 р. в Україні діяло 82 заводи сіль-
ськогосподарського машинобудування, з яких 70 
припадало на Південь, тобто на Катеринославську, 
Херсонську й Таврійську губернії [3, с. 32]. 

Південь України був головним районом вироб-
ництва плугів і основних сільськогосподарських 
машин. Херсонська й Катеринославська губернії да-
вали більшу частину плугів, Катеринославщина й 
Таврія – основну масу жаток, майже всі молотарки 
виготовлялися на Харківщині та у трьох південних 
губерніях. У 1894-1895 рр., порівняно з 1879 р., ви-
робництво плугів зросло майже в 16 разів, жаток – у 
66, молотарок – у 3,2 раза. Але нестача технічних 
кадрів, відносна дорожнеча металу, брак деталей з 
литої сталі та ковкого чавуну, відсутність власного 
верстатобудування були перешкодою до налаго-
дження масового випуску складних сільськогоспо-
дарських машин. Тому локомобілі, парові молотар-
ки, універсальні рядові сівалки, снопов’язалки, дис-
кові борони, парові преси тощо надходили з-за кор-
дону [3, с. 33]. 

Наддніпрянська Україна на кінець ХІХ ст. пе-
ретворилася на головний район сільськогосподарсь-
кого машинобудування загальноімперського зна-



№ 2(42) 2021                                                                                                    ІСТОРИЧНІ ЗАПИСКИ: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ                             
СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля 

 

18 

чення: на середину 90-х років частка України в зага-
льноімперському виробництві сільськогосподарсь-
ких машин становила 70 % [2]. 

Зазначимо, що сільськогосподарські машини в 
значній кількості реалізовувалися на українських 
ярмарках, особливо на Півдні. Однак з кінця 80-х – 
на початку 90-х років широких масштабів набуває 
постійна торгівля – через мережу комерційних скла-
дів сільськогосподарських машин. Деякі з цих скла-
дів знаходилися при машинобудівних підприємст-
вах. У 1890-х рр. лише на Півдні України було 123 
торгівельних склади сільськогосподарських машин. 
У другій половині 90-х років щорічний оборот при-
ватних комерційних складів сільськогосподарських 
машин в українських губерніях становив приблизно 
4-5 млн руб. Проте, склади обслуговували переваж-
но великі закордонні машинобудівні фірми; машини 
ж вітчизняного виробництва приймалися лише на 
комісію. Крім того, невеликі місцеві заводи не 
спроможні були сплачувати за зберігання машин на 
складах великі суми. 

У розглядуваний час на Лівобережжі та Півдні 
України розпочали свою діяльність земські склади. 
Перший з них був відкритий у Золотоніському пові-
ті Полтавської губернії в 1887 р., у 1889 р. відкрили-
ся земські склади в Полтавському і Кременчуцькому 
повітах, у 1890 р. – у Прилуцькому. У 1892 р. в гу-
бернії вже діяли 9 складів. У 90-х роках відкрива-
ються земські склади в Херсонській, Чернігівській, 
Харківській, Катеринославській губерніях. Земства 
могли значно знизити ринкову вартість машин (від 
15 до 40 %), тому що були оптовим покупцем і мали 
безпосередній зв’язок як із вітчизняними, так з іно-
земними підприємствами. Також земства мали мож-
ливість продавати знаряддя і машини в кредит, а го-
ловне – звільняли споживачів від численних посере-
дників. Тому можемо зазначити, що земські склади 
відігравали позитивну роль в українській торгівлі 
сільськогосподарськими машинами [5, с. 207]. 

У 1900 р. в Наддніпрянській Україні діяло 65 
заводів з виробництва сільськогосподарських ма-
шин і знарядь, де працювало понад 5,6 тис. робітни-
ків і було вироблено продукції майже на 7 млн руб. 
[9, с. 142-147]. У цілому на цей час число машино-
будівних і металообробних заводів досягає 299, а 
виробництво їх продукції – 57,2 млн руб. [1, с. 32]. 

Висновки та перспективи подальших розві-
док у даному напрямку. Таким чином, виробницт-
во сільськогосподарських машин перетворило вже 
на початок ХХ ст. Наддніпрянську Україну на осе-
редок сільськогосподарського машинобудування за-
гальноімперського значення. Цьому активно сприяв 
розвиток металургійної промисловості в Донецько-
му басейні та Придніпров'ї. 

І на сьогодні залишається низка актуальних пи-
тань щодо виробництва машин сільськогосподарсь-
кого призначення в Україні на початку ХХ ст., тому 
дана тематика має перспективи подальшого дослі-
дження. 
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Dovzhuk I. V. Production of agricultural machinery 

in Ukraine in the last quarter of the ХІХth century 
The article examines the most important aspects of the 

production of agricultural machinery in Ukraine in the last 
decades of the 19th century. It is noted that the peculiarity of 
the Ukrainian agricultural engineering industry was that it 
was created mainly at the expense of foreign capital, and the 
typical path of its development was the development of me-
chanical workshops at the warehouses of foreign machines in-
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to large agricultural engineering plants. Foreign capital has 
taken a strong position in agricultural engineering in Ukraine 
and has successfully conquered the local market. Agricultural 
engineering is gaining momentum in the South of Ukraine, in 
particular in the village Khortytsya (near Aleksandrovsk).  

In 1880 in the Ukrainian provinces there were 58 estab-
lishments (both small and large) for the production of agricul-
tural machinery (in Russia - 340). In total, there were 29 fac-
tories of the factory type (50% of the total number of institu-
tions), they employed 1,693 workers (81% of all workers em-
ployed in this industry).  

In Dnieper Ukraine in the 1870s – early 1880s. the pro-
duction of both improved agricultural implements (iron plows, 
fragrances) and agricultural machines and horse drives was 
developed. Among agricultural machines, the most developed 
were the production of seeders, reapers (52% of the total im-
perial production), horse threshers, winnowing machines 
(29% of the total imperial production), straw choppers, and 
grains (98% of the total imperial production). The main area 
for the production of metal plows and other tools was the 
Right Bank. The factories of the South of Ukraine (in particu-

lar, the Yekaterinoslav region) produced most of the agricul-
tural machines and horse drives.  

As a result of the development of the metallurgical in-
dustry in the South of Ukraine, the center of agricultural engi-
neering from Poland and the Baltic States is gradually moving 
to the Dnieper Ukraine, which in the early 1890s provided 
more than half (52%) of the total imperial production of agri-
cultural machinery.  

Key words: Ukraine, South of Ukraine, agricultural en-
gineering, foreign capital, agricultural equipment. 
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