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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗМІНИ ТА РОЗВИТОК 
ПОСТІЙНОЇ ТОРГІВЛІ В МІСТАХ УКРАЇНИ КІНЦЯ 

XVIII — ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX ст.

Радянська наука приділяє значну увагу дослідженню соціально- 
економічної історії народів нашої країни в період феодалізму. Але є 
дуже мало праць, присвячених висвітленню питань внутрішньої тор
гівлі в період феодалізму, зокрема постійної торгівлі в тогочасних 
містах. Поза увагою української радянської історіографії поки що за
лишається таке важливе питання, як соціально-економічні зміни і роз
виток постійної торгівлі в містах України з кінця XVIII ст. до 1861 р. 
Слід відзначити, що буржуазна історіографія, .висуваючи на перше міс
це зовнішньоторговельні зв’язки, лише мимохідь зупинялась на питан
ні про міську торгівлю. Більшість буржуазних істориків обмежувалась 
вивченням ярмаркової торгівлі в містах. При цьому вони розглядали 
торгівлю відірвано від соціально-економічного становища України. 
Буржуазно-націоналістичні історики всупереч історичній дійсності 
твердили, що в містах України названого періоду торгівлю вели вик
лючно російські, польські, єврейські та інші купці не українського 
походження, що взагалі торговий капітал на Україні був «інородним». 
Наведені в статті факти показують всю безпідставність цих твер
джень.

Наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст. сталися помітні 
зміни в соціально-економічному житті міст України. Посилений роз
клад феодально-кріпосницької системи господарства, що відбувався в 
той час, нерозривно був зв’язаний з розвитком і зміцненням капіталі
стичних відносин б економіці міст, з чисельним ростом і структурними 
змінами міського населення. Будучи пунктами адміністративного уп
равління, губернські і в значній мірі повітові міста перетворювалися у 
промислові і торгові центри. В них зменшувалась кількість жителів, 
що займались сільським господарством, збільшувалась чисельність 
власне міських груп — цехових і позацехових ремісників, гільдійських 
купців, дрібних торговців, промисловців тощо. Дальший розвиток у мі
стах мануфактурної і фабрично-заводської промисловості вів до кон
центрації тут постійних робітників.

Звичайно, на розвиток міст негативно впливало панування фео
дально-кріпосницької системи в економіці України. Ряд повітових міст 
своїм укладом життя дуже нагадував великі селища. Поряд з ними 
були міста, які наближались до міст капіталістичного типу. Зокрема 
такими ставали нові міста Південної України — Херсон, Катеринослав, 
Миколаїв, Одеса та ін.

Велику роль у соціально-економічному житті міста відігравало 
ремесло, мануфактура і фабрично-заводська промисловість. У кожному 
місті, а також в багатьох містечках були різноманітні майстерні, в
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яких вироблялись предмети широкого вжитку: одяг, взуття, полотно, 
сукно, шкіри, емушки, овчини. Досить сказати, що 11 одеських чинба
рень, на яких працювало по 8— 12 робітників, в кінці 40-х—на почат
ку 50-х років обробляли щорічно 85—97 тис. смушків і овчин вартістю 
в 74—76 тис. крб.1. На 1861 р. в окремих містах налічувалася така кіль
кість ремісничих закладів: у Києві— 1493, Полтаві—901, Харкові—765, 
Кременчуці—619, Миколаєві—200, Сумах— 194, Лохвиці— 156, Чугує
ві — 104. Ремісничі вироби продавались на місці, а також вивозились в' 
інші міста, містечка і села. Частина ремісничих виробів продавалась 
в сусідніх і навіть у віддалених губерніях.

Поряд з ремісничими у містах виникають і кількісно зростають 
підприємства мануфактурного і фабрично-заводського типу. Якщо в 
1825 р. в містах України налічувалось 528 промислових підприємств, 
то через 22 роки, в 1847 р., їх було вже 718, а в 1861 р.— 1474 1 2. Отже, 
протягом 1825— 1861 рр. в містах губерній України кількість промисло
вих підприємств зросла в 2,8 раза. Особливо швидко зростала вона в 
містах Волинської, Чернігівської і Харківської губерній. В них число 
промислових підприємств збільшилось відповідно в дев’ять, сіїм і майже 
в чотири рази-

Міські промислові підприємства виробляли велику кількість това
рів. Так, промислові підприємства і ремісничі заклади Харкова в 
1856 р. виробили товарів на 1 512 725 крб. Зокрема було виготовлено: 
чавунних, залізних і мідних виробів—6 370 пудів на 35 245 крб., дро
бу—7500 пудів на 22 500 крб., свинцевих білил—3 тис. пудів на 
15 500 крб., карет і екіпажів — 215 штук на 76 700 крб., цегли—6500 тис. 
штук на 32 тис. крб., мила—52 тис. пудів на 130 тис. крб., свічок саль
них і воскових—50 200 пудів на 174 тис. крб., вати—5100 пудів на 
18 600 крб., шкіряних виробів—980 пудів на 7700 крб., овечих кожухів і 
смушків — 3 тис. штук на 12 тис. крб., селянських свит — 22 тис. на 
45 тис. крб., кашкетів—8 тис. на 4 тис. крб., килимів— 12 тис. на 
20 тис. крб., мінеральних вод—50 тис. пляшок на 7 тис. крб., пива— • 
28 тис. відер на 31 500 крб. Харківські вовномийні в 1856 р. вимили й 
відсортували 60 359 пудів вовни на 841 тис. крб. Слід відзначити, що 
70% сировини, на якій працювали промислові підприємства і реміс
ничі заклади Харкова, було привізної3. Збут виробів виходив далеко 
за межі не тільки Харківщини, а й всієї України.

Одним з важливих промислових центрів України в першій поло-' 
вині XIX ст. був Київ. У місті діяло багато промислових підприємств, 
правда, в основному дрібних, але таких, що своїм виробництвом були 
зв’язані з широким ринком. Так, у 1856 р. київський чавуноливарний 
завод, який давав продукції на 65,6 тис. крб., купував залізо і мідь з 
сибірських заводів і на Звенигородському ярмарку, а чавун і лісний ма
теріал в Київській, Чернігівській і Орловській губерніях. Збут виробів 
заводу проводився в губернії Київську, Подільську, Волинську і Цар
ство Польське. Дванадцять міських шкіряних заводів виробляли щорічно 
продукції на 143 500 крб. Сирі шкіри для них купувалися в київських 
різників, частково в Харкові, Миколаєві, Балті, Орші та інших місце
востях. Більшість матеріалів для обробки шкір—кору дубову і лозову,

1 Державний архів Одеської області (далі—ДАОО), ф. Головного статистично  ̂
го комітету Новоросійського краю, спр. 81, арк. 10.

а Підраховано за даними зб. «Статистическое изображение городов и посадов 
Российской империи по 1825 год», СПБ, 1829; «Статистические таблицы о состоянии 
городов Российской империи», СПБ, 1852; «Экономическое состояние городских посе
лений Европейской России в 1861—62 гг.», ч. 1—2, СПБ, 1863.

3 «Журнал министерства внутренних дел», 1857, № 2, отд. III, стор. 13— 14.
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вапно, ячмінь, дьоготь, смолу та інше заводи купували в Києві, а готову 
продукцію збували в самому Києві, у сусідніх губерніях, а також за 
підрядами поставляли для військ у Київську комісаріатську комісію. 
Крім названих підприємств, у Києві були ще тютюнові, свічкові, цегель
ні та інші промислові заклади *.

На важливий промисловий центр перетворилося я першій полови
ні XIX ст. м. Одеса. В 1835 р. тут було 33 промислові підприємства, які, 
між іншим, виробили: макаронів— 13 950 пудів, топленого сала—понад 
7 тис. пудів, свічок—20 275 пудів, канатів—34 100 пудів, цегли—720 тис. 
штук, черепиці—541 тис- штук. Загальна вартість продукції, виробленої 
на одеських промислових підприємствах, становила до 1524 тис. крб. 
У 1853 р. число підприємств зросло до 52, а вартість продукції—до 
1 796 тис. крб. При цьому слід зауважити, що придбанням сировини 
і продажем готової продукції підприємства Одеси 'були зв'язані з бли
зькими і віддаленими ринками. Значна частина мила, свічок, топле
ного сала і канатів, вироблених в Одесі, вивозилась за кордон1 2.

Економічні зміни, які відбулися в економіці України з кінця 
XVIII ст. до 1861 р., викликали зростання міського населення. За 1781 — 
1796 рр. число міщан, купців і вільних людей у містах, наприклад. 
Київської губернії збільшилось з 15 580 чол. до 76 957 чол., Чернігів
ської — з 10028 чол. до 48 066 чол. 3

Неухильно зростало населення міст України і в наступні роки. За 
1811— 1858 рр. міське населення всієї України зросло з 512,9 тис. до 
1456,8 тис.4, тобто майже в 3 рази. Причому на Лівобережній Україні 
воно збільшилось в 2 рази, на Правобережній—в 2,7 разя і в Півден
ній—в 4,5 раза. Інтенсивний ріст міського населення в Катеринослав
ській, Херсонській і Таврійській губерніях обумовлювався як їх порів
няно швидким економічним розвитком, при наявності слабких феодаль
но-кріпосницьких відносин, так і посиленою колонізацією. На 1858 р. 
міське населення України становило 11% усього населення, зокрема в 
Херсонській губернії—26,9, Харківській— 11,3, Катеринославській— 10,9, 
Київській— 10,5, Чернігівській—9,5, Полтавській—7,9, Волинській—7,2 
і Подільській — 6,9% 5.

Напередодні реформи на Україні був цілий ряд міст з десятками 
тисяч жителів. Наприклад, у 1861 р. у Києві було 70 590 жителів, у 
Харкові—50 301, Житомирі—40 564, Херсоні—33 957. Зростання місько
го населення свідчило про зміни в суспільно-економічному житті Ук
раїни.

У 80-х роках XVIII ст. переважна більшість жителів міст України 
займалась тільки хліборобством або хліборобством у поєднанні з ре
меслом чи промислами. Це мало місце навіть в такому порівняно ве
ликому місті, як Харків. У 1780 р. тут займалось землеробством бли
зько 70% жителів. Серед 4524 осіб чоловічої статі, що-проживали того 
року в Харкові, було 15 дворян, 83 чоловіка з духовенства, 10 росій
ських купців, 1209 міщан (з державних селян), які займались торгіз-

1 «Журнал министерства внутренних дел», 1857, № 6, смесь, стор. 24—26.
2 ДАОО, ф. проф. М. М. Мазуркевича, спр. 7, арк. 15; ф. Кир’якових, спр. 17, 

арк. 1; ф. Канцелярії новоросійського і бессарабського генерал-губернатора, on. 248, 
спр. 1578, 1853, арк. 388.

3 К. Г е р м а н ,  Статистическое исследование относительно Российской импе
рии, ч. I, СПБ, 1819, стор. 156.

4 В. Т е п л и ц ь к и й ,  Розклад і криза кріпосного господарства на Україні, «На
укові записки Інституту економіки АН УРСР», т. 2, Вид-во АН УРСР, К., 1954,
стор. 189.

5 Т а м ж е.
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.лею, 2634 державні -селянина, що займались землеробством, 503 помі
щицькі селянина-землероба, 70 поміщицьких селян, які займались 
різними промислами1. На 1861 р. серед 50 301 жителя Харкова було 
2596 купців, 10 154 міщанина, 2633 цехових ремісників, 11 936 держав
них селян, 4569 тимчасово зобов’язаних селян і 2534 колишніх дворових. 
Отже, на час реформи 1861 р. в Харкові чисельно у декілька разів ви
росли власне міські стани. Збільшилась кількість людей селянського 
стану, але тепер вже багато селян займалось не землеробством, а ре
меслом, промислами і торгівлею.

З усіх станів міського населення найчисленнішим був стан міщан. 
Особливо значно він переважав над іншими станами у містах Правобе
режної України. Зростання абсолютного числа міщан у містах відбу
валося, зокрема, за рахунок зменшення жителів сільських станів. Так, 
якщо в 1816 р. з 465 096 міських жителів селяни разом з приказними 
•служителями та іноземцями становили 41%, то в 1861 р. з 1 367 275 мі
ських жителів лише 236 219, або 17%, належало до сільських станів1 2.

На 1861 р. у Києві, наприклад, із 70 590 жителів було 19 962 міща
нина, 8433 цехових ремісників, 3297 державних селян, 2712 тимчасово 
зобов’язаних селян, 412 робітних людей, 7427 дворян і 1388 купців. З 
усіх київських міщан землеробством і сільськими -промислами займа
лись тільки 150 сімей. Про заняття жителів м. Житомира в опису еко
номічного становища міст Росії за 1861 р. говориться: «Хліборобством 
1 взагалі сільськими промислами міські жителі зовсім не займаються, 
за винятком хіба обробки городів під баштани, для яких наймаються зем
лі міські і приватних власників»3.

Поряд з містами, жителі яких майже не займались землеробст
вом, було ще чимало міст, де значна частина населення належала до 
сільських станів, а основним заняттям міських жителів вважалось зехМ- 
леробство. До таких міст належали: Новоград-Волинський, Овруч, Ва
сильків, Чигирин, Літин, Нова Ушиця, Ольгопіль, Костянтиноград, 
Миргород, Прилуки, Кролевець, Сосниця, Охтирка, Богодухів, Ізюм, 
Куп’янськ, Суми, Новомосковськ, Ананьїв, Григоріополь, Овідіополь, 
Очаків.

У таких містах, як Кременець, Вінниця, Кобеляки, Лох-виця, Пав
лоград, Слов’яносербськ, Бердянськ, Мелітополь, напередодні реформи 
третя або четверта частина населення займалась сільським госпо
дарством 4.

Зміни в складі жителів міст, насамперед зростання -груп неземле- 
робського населення мали велике значення у створенні внутрішнього 
ринку для сільського господарства, у розвитку товарного виробництва. 
Міста ставали пунктами постійного збуту сільськогосподарської про
дукції. Це, зокрема, можна бачити з таких конкретних прикладів. У 
1836 р. в міста Харківської губернії було привезено: 741,8 тис. кулів 
житнього і пшеничного борошна, 62,1 тис. четв. різних круп, 305,7 тис. 
четв. жита, пшениці, вівса і ячменю, 155,1 тис. відер горілки, 42 тис. саж

1 Д. Б а г а л е й, Д. Ми л л е р ,  История города Харькова за 250 лет его суще
ствования, Харьков, 1905, стор. 71, 232.

2 Підраховано за К. Г е р м а н ,  Статистическое исследование относительно Рос
сийской империи, ч. I, стор. 288; зб. «Экономическое состояние городских поселений 
Европейской России в 1861—62 гг.», ч. 1—2.

3 «экономическое состояние городских поселений Европейской России в 1861— 
62 гг.», ч. I, сто-р. 6.

4 Підставою для віднесення міст до тієї чи іншої групи були офіціальні мате
ріали, вміщені в зб. «Экономическое состояние городских поселений Европейской 
России в 1861—62 гг.», ч. 1—2.
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нів березових дров. З цієї кількості на місто Харків припадала майже по
ловина. Для задоволення потреб жителів міст (в основному заможних) 
було зарізано 22 770 биків і корів, 147 310 баранів, 1030 телят.

Того ж року в міста Чернігівської губернії було привезено 77,2 тис. 
кулів житнього і пшеничного борошна, 24,5 тис. четв. різних круп, а та
кож сотні тисяч четвертей жита, пипниці, ячменю і вівса. Із привезе
ного вжито жителями 38,7 тис. кулів жцтнього і пшеничного борошна Г. 
16,2 тис. четв. різних круп. Крім того, за цей же рік жителями міст Чер
нігівщини було продано 46 тис. пудів яловичини, понад 30 тис. пудів- 
баранини і телятини та 13 тис. пудів свіжої і солоної свинини ‘.

Швидкий ріст населення Одеси перетворив це місто у великий, 
ринок сільськогосподарських продуктів. У 1837 р. тут більше ніж 1 млн.. 
пудів борошна пішло на випікання хліба. Для потреб заможних жите
лів міста було забито понад 70 тис. биків і корів, до 9 тис. телят, 89 
тис. овець і 3300 свиней; на місцевому ринку продано понад 70 тис. ін
диків, до 426 тис. гусей, 438 тис. качок, 537 тис. курок, понад 1279 тис., 
яєць, а також до 8 тис. пудів свіжої і солоної білуги 1 2.

Значним ринком сільськогосподарських продуктів став у першій, 
половині XIX ст. Київ. У 1844 р. його населення спожило продуктів 
хліборобства на 134 600 крб. орібл., продуктів городництва—«а 
77 750 крб., скотарства—на 293 500 крб., птахівництва—на 25 450 крб.* 
інших—на 341 272 крб.3 У середині 40-х років населення Києва щоріч
но споживало сільськогосподарських продуктів на суму, близьку до- 
900 тис. крб.

Наведені дані свідчать, що дальший розвиток промисловості і зро
стання неземлеробського населення в містах вели до неухильного роз
ширення ринку для сільського господарства. Разом з цим міста става
ли пунктами, де селяни могли придбати ремісничі вироби, товари ма
нуфактурної та фабрично-заводської промисловості. Значну частину 
промислових товарів, що продавались в лавках, купувало міське насе
лення.

В умовах розвитку товарного виробництва в містах формувавсь 
значний за кількістю і дуже впливовий своїми капіталами купецький, 
стан. В другій половині XVIII ст. купецтво оформляється як стан орга
нізаційно, об’єднуючись у гільдії, одержує від царського уряду ДЄЯКЄ' 
самоуправління (магістрати), право окремого судочинства (словесні L 
совісні суди).

Купецтво поповнювалось за рахунок розбагатілих міщан і селян. 
Основою росту купецького капіталу був торговий прибуток, який купці, 
одержували за рахунок привласнення додаткового продукту безпосе
редніх виробників—селян, ремісників і робітників у сфері обміну, шля
хом нееквівалентного обміну, а також за рахунок експлуатації робіт
ників, які займалися перевезенням і збереженням товарів. Ріст купе
цького капіталу відбувався одночасно з нагромадженням грошових сум 
в окремих осіб і розоренням безпосередніх виробників. «Торговельний Г 
лихварський капітал,—підкреслював В. І. Ленін,—завжди історично пе
редують утворенню промислового капіталу і логічно є неодмінною умо
вою цього утворення»4.

1 Державний архів Чернігівської області (далі—ДАЧО), ф. Канцелярії черні
гівського губернатора, on. 1, спр. 5343, арк. 7—8, 19, 29, 38, 51, 69—70, 82, 93, 131,. 
161, 179.

2 ДАОО, ф. проф. М. М. Мурзакевича, спр. 1, арк. 91—92.
3 «Статистическое описание Киевской губернии», ч. 1, СПБ, 1852, стор. 360—

361.
4 В. І. Л е н і н ,  Твори, т. 3, стор. 149.
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Взагалі торгівля і торговельний капітал -самі по собі лише розкла
дали, але *не змінювали існуючий спосіб виробництва. Чим сильнішим 
і самостійнішим був торговельний капітал, тим слабкішим був промис
ловий капітал і навпаки. «Розвиток торгівлі і торгового капіталу, — 
підкреслював К. Маркс, — всюди розвиває виробництво в напрямі мі
нової вартості, збільшує його розміри, робить його більш різноманіт
ним, надає йому космополітичного характеру, розвиває гроші у всесвіт
ні гроші. Тому торгівля скрізь справляє більш чи менш розкладаючий, 
вплив на ті організації виробництва, які вона застає і які в усіх своїх, 
різних формах спрямовані головним чином на виробництво споживної 
вартості. Але як далеко заходить цей розклад старого способу вироб
ництва, це залежить насамперед від його міцності і внутрішнього ладу.- 
І до чого веде цей процес розкладу, тобто який спосіб виробництва стає 
на місце старого, — це залежить не від торгівлі, а від характеру самого* 
способу виробництва» 1.

В кі.нці XVIII—першій половині XIX ст. торговельний капітал все* 
більше і більше переростав у промисловий капітал. Купці часто висту
пали як мануфактуристи, фабриканти і заводчики. Одночасно з цим до 
торгівлі потяглися промисловці. Щоб забезпечити собі високі прибут
ки і не залежати від купців, вони самі реалізували товари своїх під
приємств, влаштовуючи, лавки, магазини і склади, а також беручі* 
участь у закордонній торгівлі.

Для одержання високого торгового прибутку купці спритно викори
стовували різницю цін в окремих господарських районах, повітах, мі
стах і селах, сезонне коливання цін, різницю цін оптової і роздрібної,., 
внутрішньої і зовнішньої торгівлі. Разом з цим вони обмірювали і обва
жували, всіляко обдурювали покупців чи продавців. Селяни і ремісни
ки, щоб вчасно сплатити надмірні державні податки, змушені були 
продавати свої вироби за безцінь, чим і користувалися купці. Одно
часно з цим останні часто купували нижче вартості товари у поміщи
ків, продаючи їм предмети розкошів за завищеними цінами. К. Маркс 
указує, що «чистий незалежний торговий прибуток prima facie [насам
перед] є неможливим, якщо продукти продаються по їх вартості. Деше
во купити, щоб дорого продати,—ось закон торгівлі. Отже, не обмін 
еквівалентів» 1 2.

В залежності від оголошеної суми капіталу купці записувались в. 
першу, другу чи третю гільдії. Купці останньої гільдії становили основ- 
ну масу купецького стану. Мінімальна сума капіталу для купців окре
мих гільдій час від часу встановлювалася указами царського уряду. В- 
1785 р. вона становила: для першої гільдії 10 тис. крб., для другої— 
5 тис. крб. і для третьої— 1 тис. крб., в 1794 р.—відповідно 16 тис. крб.,. 
8 тис. крб. і 2 тис. крб., в 1807 р. — 50 тис. крб., 20 тис. крб. і 8 тис. крб.

Отже, мінімальна сума, встановлена для купців окремих гільдій,, 
швидко підвищувалась. З 1785 р. до 1807 р. для 1-ї гільдії вона збіль
шилась в п’ять разів, для 2-ї—в чотири рази і для 3-ї—у вісім разів. 
Оголошення суми капіталу робилось купцями, як говорилось тоді, «по 
совести». З оголошеної суми капіталу брався в казну 1%, а в 1812 р.— 
4,75% податку. Крім того, купці платили 10% з податкового карбован
ця за сухопутні і водяні шляхи сполучення, 0,5% суми капіталу так 
званої земської повинності на купецькі книги. В 1824 р. гільдійський 
податок купців першої і другої гільдій був визначений в 4%, а тре
тьої — в 2,5%.

Належність купців до тієї чи іншої гільдії була зв’язана з пёвни-
1 К. М а р к с ,  Капітал, т. III, Держполітвидав УРСР, К., 1952, стор. 338—339..
2 Т а м ж е, стор. 336.
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ми привілеями. Так, згідно з грамотою містам від 21 квітня 1785 р., 
купці першої гільдії могли мати фабрики, заводи, морські судна; дру
г о ї— фабрики, заводи1; третьої — стани (промислові заклади ремісни
цького типу), невеликі річкові судна, трактири, харчевні, 'постоялі дво
ри. Якщо купцям першої гільдії дозволялось вести оптову і роздрібну 
зовнішню та внутрішню торгівлю, то купці другої гільдії могли вести 
тільки внутрішню оптову і роздрібну торгівлю. Всі, записані в третю 
гільдію, одержували право займатись оптовою та роздрібною торгівлею 
в певному місті, повіті, окрузі- Купці першої та другої гільдій звільня
лись від фізичних покарань.

Згідно з царським маніфестом від 1 січня 1807 р. купці могли ут
ворювати торгові товариства. Оптовим купцям першої гільдії, судно
власникам і банкірам дозволялось називатись «першостатейнимп куп
цями». З купців усіх гільдій знімалася рекрутська грошова повинність 2. 
«Доповнююча постанова про влаштування гільдій і про торгівлю інших 
станів» від 14 листопада 1824 р. ще більше розширювала права купців. 
Купцям третьої гільдії Волинської, Київської, Подільської, Катерино
славської і Херсонської губерній3 надавались пільги строком на 10 ро
ків у сплаті гільдійського податку. Вони сплачували замість 2,5% з 
оголошеного капіталу тільки 1,5%. В грудні 1841 р. царський уряд 
надав великі пільги тим купцям, які побажали переселитися в міста та 
містечка Правобережної України і записалися там в купецький стан. 
Вони звільнялись на 15 років від усіх платежів. Причому купці третьої 
гільдії користувались правами купців другої гільдії, а другої—правами 
купців першої гільдії.

•Купецтво як стан постійно зазнавало значних змін. Ті купці, що 
розорялись, переходили в стан міщан, а розбагатілі міщани і селяни 
записувались у купецький стан. Особливо нестійким був склад купців 
третьої гільдії. Нерідко купці першої гільдії переходили в розряд осо
бистих дворян. Однак, незважаючи на це, загальна кількість купців на 
Україні неухильно зростала. Якщо протягом 1815— 1833 рр- загальний 
приріст населення на Україні становив 16%, то купецький стан збіль
шився на 77% 4-

Уже в кінці XVIII ст. серед міського населення кількісно виділя
лася група купців. Так, на початку 80-х років XVIII ст. в купецькому 
стані Чернігівського намісництва налічувалося 1483 особи. Із цього чис
ла було 896 росіян і 587 українців 5. В ряді міст купці-українці кіль
кісно переважали над купцями інших національностей. Наприклад, 
в м.. Ромнах був 71 купець, з них 64 українці і 7 росіян. В кінці XVIII— 
на початку XIX ст. тут налічувалось вже 109 купців, з яких було 10 ро
сіян, 1 вірмен, 1 єврей, а решта українці6. В цей же час у Полтаві жило 
142 купці, з яких понад 100 було українців7. Серед 114 київських куп
ців у 1798 р. українців було більше половини 8.

Серед купців-українців у кінці XVIII ст. було багато таких, які 
вели широку внутрішню торгівлю, а також брали безпосередню участь—у-------------------------

1 Так було до 1818 р., коли царський уряд дозволив влаштовувати фабрики і 
заводи всім бажаючим.

2 «Полное собрание законов» (далі — ПСЗ), № 22 418.
3 Крім куіпців, записаних в губернських і портових містах цих губерній.
4 «Материалы для статистики Российской империи», СПБ, 1839, стор. 149—150.
5 А. Ш а ф о н с к и й ,  Черниговского наместничества топографическое описание, 

К., 1851, стор. 187.
6 Т а м ж е, стор. 573; «Труды Полтавской ученой архивной комиссии», вып. II, 

Полтава, 1906, стор. 78.
7 Газ. «Полтавские губернские ведомости», 1851, № 4, часть неофициальная.
8 Державний архів Київської області (далі—ДАКО), ф. Канцелярії київського 

^губернатора, спр. 564, арк. 174—202.
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в закордонній торгівлі. Про одного з таких купців м. Чернігова Івана 
^Єнька А. Шафонський писав, що «он отвозит через Польшу в город 
Бреслав юфту, мыло, воск, анис и решетиловские овчинки, а огтуда 
привозит шленских фабрик простые сукна да выписывает из австрий
ского города Граца косы, которые до волоского города Галаца прихо
дят Дунаем, а оттуда в Малую Россию сухим, а иногда до Херсона и 
водным путем». Обороти його оптової торгівлі доходили до 200 
тис. крб.1

Найбататшими купцями м. Ромен в кінці XVIII ст. .були К. Петров- 
ський (Мукосій), В. Троянський (Мимря), В. Дерій, П. Терновець, 
Бурляй (Кислий), I. Маченко, В. Андрусяченко, С. Пушкар, М. Озсієн- 
к о 1 2. Серед київських купців великими капіталами виділялися Семен і 
Григорій Балабухи, Юхим Митюк, Михайло Григоренко, Яків Гудим3.

За 1816— 1859 рр. число купців збільшилось з 18,2 тис. до 104,4 тис. 
чол. Особливо швидко зростала кількість купців у губернських містах. 
“Якраз ці купці, становлячи часто найбільшу групу, визначали харак
тер міської торгівлі всієї губернії.

Дуже швидко зростало число купців в Одесі. Якщо в 1797 р. тут 
було тільки 134 купці, то в 1857 р. їх налічувалося уже 5676 4 5.

Одночасно з ростом числа купців збільшувались суми їх капіталів. 
Так, у Подільській губернії за час з 1808 р. до 1825 р. купецький капітал 
зріс з 2 006 800 крб. до 4320 тис. kj>6. 5 У Харкові в 1851 р. він дося
гав 1 192 500 крб.6 На 1861 р. в містах України було оголошено купе
цьких капіталів першої гільдії 179, другої — 508 і третьої — 8492. 
Крім того, в містах материкової частини Таврійської губернії було 
оголошено капіталів по першій гільдії 13, по другій — 5 і по тре
тій — 423.

Напередодні реформи 1861 р., як і раніше, купецтво України за 
своїм національним складом було неоднорідним. До його складу вхо
дили українці, росіяни, євреї, вірмени, вихідці з інших національностей 
Росії, а також іноземці. Українським купцям, як і купцям не українцям, 
належали великі капітали. Зокрема можна .назвати таких великих куп
ців, а згодом і промисловців, як Яхненки і Симиренко. В 40-х роках 
XIX ст. капітал їх становив понад 1 млн. крб- В цей час їм належали 
три цукрові заводи, а четвертий перебував у їх оренді. Глухівський ку
пець Терещенко в 50-х роках тримав половину хлібної торгівлі м. Глу
хова—-тодішнього найбільшого центра хлібної торгівлі .на Лівобереж
ній Україні. Великий капітал мав сумський, а згодом харківський ку
пець Харитоненко. Він орендував цукрові заводи, а з часом став влас
ником великих промислових підприємств.

Всі ці факти ще раз спростовують твердження буржуазно-націо
налістичної історіографії про відсутність українських купців, про «без- 
подільне панування на Україні інонаціонального капіталу». До цього 
сл ід  додати, що українські купці вели торгові операції не тільки на Ук
раїні, а й в  Росії та за кордоном. Зокрема вони часто торгували в таких 
російських містах, як Петербург, Москва, Смоленськ, Брянськ, Курськ, 
Тула, Калуга, Оренбург та ін.

1 А. Ш а ф о в с к и й, назв, праця, crop. 293—294.
2 И. К у р и л о в ,  Роменская старина, Ромны, 1898, стор. 68.
3 ДАКО, ф. Канцелярії київського губернатора, спр. 564, арк. 174.
4 С. Б е р н ш т е й н ,  Одесса, 1881, стор. 26; «Одесса (1794— 1894)», Одесса, 

'1895, стор. 188.
5 Державний архів Хмельницької області (далі—ДАХмО), ф. Подільського гу

бернського правління, спр. 578, арк. 1; спр. 1529, арк. 516.
6 «Журнал министерства внутренних дел», 1857, № 2, отд. Ill, стор. 10.
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Серйозними конкурентами купців у торгівлі були міщани та се
ляни. Намагаючись зберегти за собою монополію, купці уперто домага
лись перед урядом заборони підприємцям, міщанам і селянам вест»: 
торгівлю. Становлення нового, капіталістичного способу виробництва: 
йшло шляхом боротьби проти пануючої феодально-кріпосницької систе
ми господарства і монополії гільдійського купецтва.

Права міщан займатись торгівлею почали юридично оформлятись, 
ще з кінця XVIII ст. У згадуваній вже «Доповнюючій постанові про> 
влаштування гільдій» ці права були значно розширені. Міщани, ще- 
брали торгові посвідчення, могли мати дві лавки, готелі, ресторації, ка
фе, трактири тощо. їм дозволялось розвозити по ярмарках і сільських, 
базарах всі товари, крім так званих колоніальних. Міщани могли брат»  
підряди, відкупи, але не більше як на 4 тис. крб. За посвідчення вони, 
повинні були платити, крім загальних міщанських податків, побори: в. 
столицях 120 крб., в губернських, портових, прикордонних містах, де- 
були митниці, — 80 крб., в губерніях, що користувались пільгами, —  
60 крб., у повітових і позаштатних містах та містечках — 60 крб.

Серед торгуючих міщан були такі, що обсягом своєї торгівлі не по
ступалися купцям, і такі, що ледве зводили кінц} з кінцями, маючи мі
зерні суми капіталу або торгуючи на позичені гроші. Звичайно, перших 
було небагато. Наприклад, у м. Проскурові в 1808 р. тих міщан, що» 
торгували в лавках з прикажчиками, було всього 5, торговців дрібни
ми товарами — 48 і тих, які торгували без лавок і займались промисла
ми, — 334 особи *.

Про соціальну диференціацію торгуючих міщан на Лівобережній- 
Україні можуть свідчити дані м. Лохвиці, Полтавської губернії. Тут у  
1823 р. було 34 торгуючих міщанина, з яких 5 торгували на гроші, взяті 
в борг (від 50 до 250 крб.), 4 мали частково свої (від 40 до 400 крб.), а  
частково позичені гроші, у 7 торговців «капітал» не досягав навіть» 
100 крб., в 11 капітал обмежувався 100—700 крб. і тільки 7 торгую
чих міщан мали власний капітал понад 1 тис. крб. За соціальним по
ходженням з них було 23 власне міщан, 5 козаків, 1 купець, 1 лікар
ський учень, 1 відставний унтер-офіцер, дружина губернського секре
таря, дворянка-вдова, дякова дочка1 2.

Незважаючи на те, що торгуючі міщани мали невеликі суми капі
талу, вони відігравали значну роль в ліквідації монополії гільдійських 
купців. Дрібні торговці в тодішніх умовах стояли ближче до масового 
споживача, що мав обмежені купівельні можливості.

Поряд з торгуючими міщанами і купцями широку торгівлю в мі
стах розгортали торгуючі селяни. Це була селянська заможна верхівка,, 
більшість якої за своїм соціальним становищем нічим не відрізнялась, 
від купців.

Успішний розвиток товарного виробництва і торгівлі неминуче віз» 
до розширення кола торговців. Царський уряд видав цілий ряд указів,, 
які юридично оформляли права торгуючих селян. Якщо указ 1778 р. 
забороняв селянам вести торгівлю в містах і селах, що знаходились від 
міст ближче ніж за 5 верст, то указ 1799 р. дозволив їм таку торгівлю.. 
При цьому вони зобов’язані були взяти посвідчення першого, другого» 
чи третього розряду, сплативши в міську казну від 25 до 100 крб. 
акцизу.

В наступні роки права торгуючих селян підтверджувались і розши

1 ДАХмО, ф. Подільського губернського правління, спр. 519, арк. 17.
2 Центральний державний історичний архів СРСР у Ленінграді, ф. Департамен

ту мануфактур і торгівлі, оп. 4, спр. 226, арк. 36—40.
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рювались. Згідно з указом від 9 квітня 1804 р. селянам надавалось пра
во вести роздрібну торгівлю в рядах і лавках. Взяте ними посвідчення 
•першого розряду давало право вести торгівлю вітчизняними та іноземни
ми товарами, а також продавати цукор, чай і кофе. Посвідчення дру
гого і третього розрядів частково обмежували право торгівлі щодо асор
тименту товарів. В указі обумовлювалось, що торгуючі селяни не могли 
мати'в своїх лавках більше двох робітників *.

Царським указом від 14 листопада 1824 р. усувався цілий ряд об
межень щодо торгівлі селян, але вони повинні були брати спеціальні 
посвідчення, за що платили велику суму грошей: за посвідчення пер- 
■шого розряду — 2600 крб., другого — 1100, третього — 400 крб., четвер
того— 150 крб., п'ятого — 40 крб. і шостого — 25 крб. Перші три роз
ряди давали торгуючим селянам права купців відповідних гільдій, але 
•без особистих переваг і без всіх тих прав, що з них витікали 1 2. В 1827 р. 
в результаті постійних протестів уряд змушений був скасувати посвідчен
ня 5-го і 6-го розрядів, що обкладали найдрібнішу торгівлю селян, а 
також знизити плату на посвідчення перших чотирьох розрядів, зрів
нявши її з гільдійською. Проте і після цього плата за право торгівлі для 
селян була високою.

Користуючись наданими царським урядом правами, заможні селяни 
відкривали в містах лавки, влаштовували харчевні, шинки та інші по
дібного типу торгові заклади. В 1857 р., наприклад, в м. Ніжині селяни 
взяли 294 білети, з яких 9 були перших двох розрядів і 285 — третього 

;розряду3. Із 16 трактирних закладів м. Одеси, >про які е відомості за 
1860 р., 7 знаходилось у міщан і 3 у селян. У м. Миколаєві цього ж року 

•було 14 харчевень, з яких 3 належали міщанам, 6 — державним селянам 
і одна — поміщицькому селянину, кріпаку князя Голіцина — Олексі Фе- 

. дорову4.
! Втягнення поміщицьких господарств у товарно-грошові відносини 
і розклад дворянства як класу обумовили появу в міській постійній 
торгівлі дворян-купців. До початку XIX ст. царський уряд забороняв 
дворянам записуватись у гільдії, вважаючи, що заняття торгівлею гань
бить честь «благородного стану». Наявність великої кількості дворян, 
що, незважаючи на заборону, вели торгівлю, їх постійні домагання до
зволу на запис у купецькі гільдії увінчались у 1807 р. успіхом. Цар
ський маніфест від 1 січня 1807 р. дозволив дворянам записуватись в 
перші дві гільдії. В 1827 р. вони одержали право записуватись і в тре
тю гільдію. Майже в усіх значніших містах серед купців зустрічались 

.дворяни, які володіли в містах лавками і вели постійну торгівлю. На 
1851 р. серед купців України було 120 дворян, з яких понад 100 входили 

. до третьої гільдії5.
Таким чином, постійна торгівля в містах перебувала в руках куп

ців, що становили панівну групу серед всіх торговців, торгуючих мі
щан і селян, а також частково дворян. Зростанню постійної торгівлі в 
містах сприяло, як уже відзначалось, збільшення міського неземлероб- 
ського населення, яке постійно потребувало продуктів харчування та 
промислових виробів. Ярмарки і торги, відбуваючись періодично, не 
могли повністю задовольнити міське населення. Робітні люди, одержу
ючи невелику заробітну плату, не мали такої суми грошей, щоб забез

1 ПСЗ, № 21 244.
г ПСЗ, № 30 115.
3 ДАЧО, ф. Чернігівського губернського статистичного комітету, спр. З, арк. 28, 65.
4 ДАОО, ф. Канцелярії новоросійського і бессарабського генерал-губернатора, 

от. 197, спр. 611, 1859— 1860, арк. 97— 110.
* П. К е п п е н, Девятая ревизия, СПБ, 1857, стор, 182—185.
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печити себе найнеобхіднішим з ярмарків чи торгів иа тривалий час. Ба
гато продуктів харчування — свіже м’ясо, свіжа риба, масло тощо — 
при тодішніх засобах зберігання швидко псувалось, а тому їх купували 
для щоденного споживання, не створюючи запасів. Потреба в постійній 
торгівлі обумовлювалась і тим, що в умовах розвитку товарного вироб
ництва нагромаджувалась така кількість продовольчих і промислових 
товарів, яка не могла бути реалізована на періодичних ярмарках і: 
торгах.

Постійна торгівля в містах здійснювалась через лавки, магазини, 
різні ятки, балагани, рундуки тощо. Наявність тієї чи іншої кіль
кості торгових закладів у місті була зовнішнім показником ступеня 
його економічного розвитку, значення цього міста як торгового 
центра.

На кінець XVIII ст. в містах України була значна кількість різнома
нітних торгових закладів. За підрахунками І. Г. Шульги, в містах та мі
стечках Полтавщини і Чернігівщини у 80-х роках XVIII ст. знаходи
лось 2120 лавок, не рахуючи шинків та закладів, з яких тільки під час 
ярмарків і базарів продавались товари. З цього числа у 18 повітових 
містах налічувалось 1547 лавок і у 15 містечках— 573 і. У 1783 р., за 
даними А. Шафонеького, у м. Ромнах знаходилось 346 лаво/к і амбарів, 
у м. Лохвиці — 132 лавки, у м. Березному — 153 лавки, у м. Чернігові — 
68 лавок2.

Соціально-економічний розвиток міст України в першій половині 
XIX ст. викликав зростання міської постійної торгівлі, що проявилось у 
збільшенні кількості торгових закладів. Так, якщо в 1825 р. в містах 
України налічувалось 3662 лавки3, то в 1833 р. їх було вже 8237, у 
1847 р .— 10 131, а в 1861 р .— 15 089 4. Отже, число лавок протягом 
1825— 1861 рр. збільшилось у чотири рази. Зокрема, кількість лавок 
зросла в Житомирі з 97 до 698, в Кам’янець-Подільському—з 162 до 
305, у Полтаві — з 93 до 130, у Харкові — з 540 до 678, в Катериносла
ві — з 140 до 200, в Херсоні — з 125 до 285. Якщо в Одесі в 1797 р. було 
542 лавки, то в 1852 р. їх стало вже 1619 5. У Києві і Чернігові помітне 
було деяке скорочення числа лавок. Напевно’ це обумовлювалось кон
центрацією тут торгівлі у великих лавках і магазинах.

Збільшення числа торгових закладів у першу половину XIX ст. було 
характерним не тільки для великих міст, а й для дрібних та містечок. 
У деяких невеликих містах кількість лавок виросла у багато разів. На
приклад, у м. Богодухові з 1825 р. по 1861 р. число лавок збільшилося1 
з 3 до 32, у м. Борзні — з 2 до 58, в м. Зінькові — з 2 до 43, в м. Сквирі — 
з 2 до 183 6, у Сосниці — з 3 до 32 лавок.

В лавках-крамницях продавались різноманітні промислові та сіль
ськогосподарські товари. Причому значна частина торгових закладів 
спеціалізувалася на продажу одного чи кількох товарів. У м. Ніжині в

1 І. Г. Ш у л ь г а, Розвиток товарного виробництва і торгівлі на Лівобережній 
Україні в другій половині XVIII ст., рукопис кандидатської дисертації, К., 1954, 
стор. 326.

2 А. Ш а ф о и ск  и й; назв, праця, стор. 286, 380, 567—569, 571, 597.
8 Крім них в містах було ще 54 ринки з крамничними рядами.
4 Підрахунки зроблені за такими джерелами: «Статистическое изображение горо

дов и посадов Российской империи по 1825 г.», «Обозрение состояния городов Россий
ской империи в 1833 году», СПБ, 1834; «Статистические таблицы о состоянии городов, 
Российской империи», «Экономическое состояние городских поселений Европейской, 
России в 1861—62 гг.», ч. 1—2. В 1861 р., крім названої кількості лавок, в містах булэг 
ще 420 балаганів, ларків і рундуків.

5 «Одесса (1794— 1894)», стор. 165; С. Б е р н ш т е й н ,  Одесса, стор. 38.
6 Крім того, тут було 10 пересувних лавочок.
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1782 р. було 216 лавок, з яких 58 продавали галантерейні та «красні» 
товари, 36 — дрібні товари, ЗО — м’ясо, 25 — залізо та залізо-скоб’яні 
вироби, 25 — бакалійні товари, 18 — шкіру, 13 — сукно, 11 — рибу1.

В 1837 р. в Одесі 'була така кількість спеціалізованих лавок: 158 
бакалійних, 111 з «красними» товарами, 72 з «малоросійськими» товара
м и1 2, 50 із залізними виробами, 45 м’ясних, 40 рибних, 23 посудних, 20 
свічкових, 14 мебльових, 14 вугільних, 9 тютюнових, 5 взуттєвих і 282 
лавки з дрібними товарами 3.

У Києві .постійна торгівля відбувалась в крамничних рядах, особли
вих магазинах при будинках, на рундуках, у тимчасових лавках або ба
лаганах, які влаштовувались на ярмаркових площах і на пристанях. 
Крім того, на Подолі знаходився гостинний двір, у якому в 1845 р. було 
52 лавки, в Печерській частині при Миколаївському монастирі були де-, 
рев’яні ряди з 40 лавками. Багато лавок, особливо в гостинному ряду, 
були, як відзначається в статистичному опису Київської губернії, світ
лі, просторі і гарно обставлені. Вони задовольняли потреби панівного 
класу. У Києві налічувалося 27 магазинів, з яких 6 торгували модними 
товарами, 5 — галантерейними, 4 — офіцерськими речами, 4 — заліз
ними і мідними виробами, 3 — сукном, 2 — хрустальним і фарфоровим 
посудом, 3 — книгами. Деякі з цих магазинів ввели постійну ціну на то
вари і продаж в них відбувався без торгів 4. Міська торгівля товарами 
широкого вжитку зосереджувалась в дерев’яних лавках, на торгових 
площах. У 1845 р. таких лавочок в Києві було 555, а також 246 столиків, 
або рундуків. У лавках такого розряду продавались продукти харчуван
ня, дерев’яні, залізні, матузяні та інші вироби, що вживались у госпо
дарстві міських та сільських жителів. У лавках і на рундуках в 1845 р. 
було продано товарі©, за приблизними підрахунками, на 465 тис. крб.

Наведені дані свідчать про порівняно значну спеціалізацію лавок,, 
які вели постійну торгівлю в місті.

Товари, які продавались у міських лавках, магазинах і ятках, купці 
діставали у місцевих фабрикантів, заводчиків, мануфактуристів, реміс
ників, селян, а також закуповували оптом на міських ярмарках. Деякі 
купці привозили товари з віддалених ярмарків чи навіть з-за кордону 
самі або перекуповували ці товари в інших купців. Київські купці, на
приклад, купували товари у місцевих підприємців або оптом на берди
чівському, харківському, роменському, лубенському і ніжинському яр
марках, а також виписували деякі товари безпосередньо з Москви і 
нижегородського ярмарку. Купці, які сполучали комерційні операції з 
промисловою діяльністю, продавали в лавках вироби власних підпри
ємств.

Як відзначалось вище, постійну міську торгівлю вели купці, тор
гуючі міщани і селяни. Намагаючись привласнити весь торговий прибу
ток, купці домагалися і по суті користувалися в XVIII ст. монополією 
у веденні торгівлі. З кінця ж XVIII ст. цю монополію вони починають, 
втрачати. Конкурентами їх виступають торгуючі міщани, селяни, а зго
дом і дворяни. Відстоюючи свою колишню монополію, купці скаржаться 
в урядові установи на те, що їх витісняють з торгівлі селяни, міщани і 
дворяни, домагаються заборони останнім брати участь у міській торгів
лі. Так, в 1783 р. кугїці м. Ромен звернулися в магістрат з проханням,, 
щоб той заборонив різночинцям, козакам і селянам торгувати в місті-

1 А. Л а з а р е в с к и й ,  Описание старой Малороссии, т. II, К., 1893, стор. 66.
2 Переважно селянський одяг і взуття, а також предмети широкого вжитку.
3 ДАОО, ф. проф. М. М. Мурзакевича, сир. 4, арк. 94.
4 «Статистическое описание Киевской губернии», ч. 1, стор. 369—370.



48 /. О. Гуржій

При цьому вони зобов’язувались мати в продажу все, що потребують 
жителі міста *.

Чимало купецьких скарг на селян і дворян, які вели «недозволену 
їм торгівлю», поступало в Київський магістрат. Так, 14 березня 1813 р. 

•сім київських купців подали в магістрат скаргу на те, що іногородні 
купці, міщани, селяни, а також дворяни, маючи свої лавки і балагани, 
ведуть в місті «недозволену торгівлю»1 2. В 1817 р. в м. Києві було за
крито сім лавок, які продавали «недозволені» товари 3.

Для нагляду за веденням торгівлі в 1824 р. в столицях, губернських, 
портових і великих торгових містах були створені при міських думах 
торгові депутації, до складу яких входило 3—7 осіб, обраних гільдій
ськими купцями на 3 роки. Торгові депутати особливо ретельно слідку
вали за тим, щоб торгівля велася згідно з узятими посвідченнями і від
повідно до станової приналежності торгуючого.

Проте, незважаючи на наявність торгових депутацій, в містах про
довжували торгувати різночинці і селяни без торгових посвідчень. 1 ве
ресня 1830 р. торгові депутати м. Києва подали в магістрат рапорт, в 
якому повідомляли, що в місті часто ведуть торгівлю такі люди, які не 
мають торгових посвідчень. В доданій до цього рапорту відомості зна
чаться порушниками три іноземці і шість селян4.

Царський уряд, виражаючи інтереси дворянства, не ставав на шлях 
заборони селянської торгівлі, бо дворяни, як відомо, одержували великі 
оброчні суми від торгуючих селян. До того ж останні своєю діяльністю 
підривали монополію гільдійських купців у продажу промислових і ку
півлі сільськогосподарських товарів. В цьому також були зацікавлені 
дворяни — покупці промислових і продавці сільськогосподарських това
рів. Взагалі в умовах посиленого розвитку товарного виробництва, про
никнення товарногрошових, капіталістичних відносин в економіку села 
царський уряд навіть при бажанні був би неспроможний заборонити се

лянську торгівлю — закономірний вияв розкладу феодально-кріпосни
цької системи господарства.

Втрачаючи монополію в торгівлі, купці намагалися забезпечити собі 
високий торговий прибуток шляхом різних махінацій, обдурювання про
давців і покупців. Вони змовлялись між собою про ціни, обважували і 
обмірювали, продавали низькоякісні товари за високоякісні, порушува
ли встановлену таксу на продовольчі товари тощо. /

Про кричущі зловживання торговців яскраво розповідає «предпи
сание» київського губернатора від 29 січня 1851 р., адресоване старшому 
поліцмейстеру м. Києва. «З скарг, що дійшли до мене від жителів м. Ки
єва,— констатував губернатор,— я дізнався, між іншим, що в числі зло
вживань у торгівлі по лавках сильно вкорінилось обважування. У вели
кій частині лавок існує звичай, заснований на явному обдурюванні. Він 
полягає в такому: одна з шальок ваги тяжча другої на один лот, інколи 
на два. Вона повішена на гачку, а друга стоїть на прилавку. Коли перша 
шалька буде знята з гачка і коромисло стане горизонтально, то при
ладнаний під шалькою, що висіла, чотирикутний брусок не дає їй опусти
тись до самого прилавку більше як на lU дюйма, друга ж шалька опус
кається до самого прилавка. Щождо ваги у торговок, які сидять під від
критим небом, то ступінь обважування тут ще більший. У них вага зви

1 Філіал Центрального державного історичного архіву УРСР (далі — ЦДІА 
-УРСР) у Харкові, ф. Роменського міського магістрату, спр. 16, арк. 50.

2 ЦДІА УРСР, ф. Київського міського магістрату, on. І, спр. 131, арк. 2—3, 43.
3 Т ам  ж е, арк. 47.
4 Т а м ж е, оп. 2, спр. 1525, арк. 2—3.
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чайно лежить під лавкою, і при продажу чого-небудь торговка бере те
рези просто за стрілку»

Зловживання і здирства купців щодо покупців набрали в кінці 
XVIII — першій половині XIX ст. такого великого поширення, що це 
знайшло відображення в тогочасній художній літературі. Так, купців- 
•обдурювачів різко картає Г. С. Сковорода у вірші «Всякому городу 
нрав і права». І. П. Котляревський в третій частині «Енеїди», описуючи 
подорож Енея в пекло, показує, яким мукам піддавали там купців, що 
обдурювали людей.

З метою забезпечити собі високий торговий прибуток, купці широко 
практикували продаж товарів у борг. При цьому вони всіляко обрахо
вували боржників, довільно збільшували суми боргу. Багато лавок ма
ли своє коло покупців, що брали товари в борг. З «Книги боргової», яка 
належала лавці київського купця Г. Шелковського, відомо, що В. Кан- 
диба за травень—серпень 1837 р. взяв у борг товарів (вина, цукру, ба- 
лика, кофе, сиру, лимонів) на 284 крб. 8 коп. Якийсь професор Київсько
го університету за січень 1837 р. заборгував 296 крб. 20 коп. Лише по 
одній відомості за 1837 р. ця лавка продала різним покупцям у борг то
варів на 4725 крб. 18 коп.1 2 * 4 Продаючи в борг, купці мали змогу збува
ти ті товари, які псувались від тривалого лежання, одночасно одержую
чи за них вищу ціну.

Крім лавок, значну роль у міській постійній торгівлі відігравали 
торгові заклади, що виготовляли на продаж різні страви. До них нале
жали трактири, харчевні, ресторації, кофейні, чайні тощо. Протягом 
1825— 1861 рр. число цих закладів у містах України зросло з 224 до 
808. Серед закладів, що виготовляли на продаж страви, чільне місце 
займали готелі, постоялі, заїзні І гостинні двори. На 1861 р. їх в містах 
України налічувалось 1532, в тому числі у Київській губернії — 208, 
Волинській — 316, Подільській — 210, Полтавській— 161, Чернігів
ській— 118, Харківській — 200, Катеринославській— 153 і Херсон
ській — 134.

Торгові заклади типу харчевень, будучи одними з місць збуту сіль
ськогосподарських товарів, сприяли розвитку товарного виробництва. 
При цьому слід зауважити, що вони розподілялись на певні розряди, 
обслуговуючи ту чи іншу групу відвідувачів.

В умовах тяжкого соціального гніту і безпросвітної темряви тру
дящих мас великого поширення набула торгівля алкогольними напоями. 
У споюванні народних мас були зацікавлені і панівні класи, і царський 
уряд, і безпосередні продавці алкогольних напоїв — всі вони одержу
вали від цього великі доходи.

Продаж горілки царський уряд перетворив у прибуткову для себе 
статтю, ввівши відкупну систему.

Купці, купивши на спеціально влаштованих місцевими органами 
влади торгах право продажу в тому чи іншому місті горілки, ставали 
монопольними її продавцями. Великі прибутки, одержувані відкупщи
ками, приваблювали до горілчаних відкупів не тільки купців, а й дво
рян, заможних міщан, козаків і селян. Навколо відкупів часто виникав 
джіотаж. Це, зокрема, видно з боротьби за горілчаний відкуп у містах 
Новгород-Сіверського намісництва в кінці XVIII ст. Так, у м. Погарі 
деякий час горілчаний відкуп тримала графиня Безбородько. В 1790 р. 
магістрат та дума вирішили взяти самі на відкуп продаж горілки в

1 ДАКО, ф. Канцелярії київського губернатора, on. 1, стар. 10436, арк. 27.
2 ЦДІА УРСР, ф. Київського міського магістрату, on. 1, спр. 531, арк. 12, 13,

51—53.

4  — Український історичний журнал № 5.
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місті, а повіреного графині навіть не допустили до торгів. Коли остан
ня продовжувала самовільний продаж, магістрат конфіскував у неї дві 
бочки горілки'. Гостра боротьба за відкупи відбувалася в м. Коропі. 
Д о 1794 р. відкуп тут держали купці та корейські козаки. Згодом його' 
домоглися .дворяни.

У Києві були здані на відкуп у 1791 р. 26 міських шинків, 34 — у 
приватних будинках, 15 колишніх казенних і 17 монастирських шинків. 
Контракт на продаж горілки підписали від імені міських жителів «іме
ниті громадяни» С. Балабуха та І. Некрашевич, купці Г. Балабуха, 
М. Григоренко, І. Косачинський, П. Лакерда, Я. Іванченко, старшина 
управи чоботарської С. Беренок і старшина управи гончарської Л. Іва- 
щенко1 2 3.

На час з 1811 по 1815 р. продаж горілки, вина, пива, меду і нали
вок у Києві взяли на відкуп місцеві купці 1-ї гільдії П. Борщевський,. 
П. Лакерда та І. Кисельов. Щорічно вони мали сплачувати 372 800 крб. 
податку. Ці ж купці тримали на відкупі продаж горілки, вина, пива,, 
меду і наливки в м. Василькові, сплачуючи 17 200 крб. на рік8.

Відкупщики ретельно слідкували, щоб ніхто не привозив, не прино
сив і не продавав горілки в місті, крім них. За допомогою в цьому вони 
вдавались до поліції, місцевих урядовців, міських і навіть губернських 
органів царської влади. Так, в січні 1808 р. до київського губернатора: 
П. Панкратьева звернувся відкупщик м. Звенигородки, скаржачись на 
збитки, яких він зазнає в зв’язку з таємним провозом і проносом в мі
сто горілки. Відкупщик просив губернатора наказати «пану городничо
му Звенигородському, щоб вжив заходів до утримання всіх жителів 
Звенигородських від підвозу і підносу в місто горілки, а також забо
рони, щоб в інші села не ходили пити ї ї» 4.

Прагнення до збагачення нерідко штовхало відкупщиків до шан
тажу, спрямованого проти поміщиків, що мали в селах, розташованих 
навколо міст, шинки. Вони посилали туди своїх людей, які купували в 
шинку горілку, проносили її в місто і «попадались». За таке «кормче- 
ство» поміщицькі шинки закривались, а прибуток відкупщика в зв’язку 
з цим зростав: у нього збільшувалась кількість відвідувачів.

Стурбовані за свої доходи, дворяни, такі ж жадібні до наживи, як і: 
відкупщики, засипали урядові установи скаргами на відкупщиків. Дво
ряни Херсонської губернії, зібравшись у вересні 1832 р. на губернські 
вибори, прийняли спеціальну ухвалу про торгівлю горілкою. Зокрема в 
ній пропонувалось, щоб відповідальність «за кормчество» ніс не помі
щик і його шинкар, а той, хто виніс горілку з шинку5. Цю ухвалу дво
ряни направили новоросійському генерал-губернатору з проханням під
тримати її. Як і слід було чекати, останній повністю підтримав вимоги 
дворян. У листі до міністра внутрішніх справ він писав: «Через такі дії 
скупщиків поміщики позбавляються кращих і можна сказати єдиних 
в даний час доходів»6.

Проте ці непорозуміння між визискувачами не приводили до змен
шення кількості шинків, що перебували в руках відкупщиків. Навпаки, 
з часом число таких шинків неухильно зростало. Лише протягом 1825— 
1847 рр. воно збільшилось з 2544 до 3004. Крім шинків, у містах знахо

1 «Записки Історично-філологічного відділу УАН», кн. XI, 1927, стор. 244—246.
2 ЦДІА УРСР, ф Київського міського магістрату, оп. 2-а, опр. 18, арк. 6—12.
3 ДАКО, ф. Канцелярії київського губернатора, спр. 2403, арк.. 30—31.
4 Т ам  ж е, опр. 2018, арк. 1, 5.
5 ДАОО, ф. Канцелярії новоросійського і бессарабського генерал-губернатора, 

оп. 191, спр. 37, 1832—1833, арк. 2.
6 Т ам  ж е, арк. 57.
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дилось багато винних погребів. Лише в одному місті Одесі в 1837 р. їх 
налічувалось 282 1.

Відкупщики та їх шинкарі всіляко обдурювали покупців горілки. 
Це змушені були час від часу визнавати навіть царські урядовці та 
представники місцевих органів влади. У 1792 р. стряпчий Київського 
повіту повідомляв, що в шинках багатьох міст продаються низької яко
сті горілка, пиво і мед, що горілка, зокрема, з поганим запахом і роз
ведена. До того ж шинкарі обмірювали покупців 1 2 Київське губернське 
правління в своєму рішенні від 24 липня 1833 р. констатувало, що по 
Київському шинковому відкупу виявлено кричущі зловживання. На
самперед, вони виявилися в утисках покупців горілки розрахунком в 
курсі3 і обмірюванні, в тому, що проводився продаж тільки трипробної, 
а полугарної і пінної горілки зовсім не було, що трипробна горілка, яка 
йшла в продаж, мала меншу міцність від установленої, що було вияв
лено після перевірки, і, нарешті, деякі посидільці виявились без узако
нених письмових видів 4.

До усунення цих та подібних зловживань царські урядовці і органи 
влади на місцях не вживали рішучих заходів, а тому відкупщики і про- 
давці-шинкарі продовжували грабувати споюваних ними людей. І це 
було їм особливо зручно робити в умовах монопольного продажу горіл
ки, що мав місце в тогочасних містах.

Спеціалізовані і багатотоварні лавки, різні харчевні, ресторації, 
кофейні, чайні, трактири, готелі, заїзні, постоялі і гостинні двори, шин
ки, винні погреби, а також всі інші заклади, які в тій або іншій мірі про
водили торгові операції, входили в систему внутрішньої торгівлі міста. 
Неухильно зростаючи в процесі розвитку товарного виробництва, обо
рот міської внутрішньої торгівлі України на час реформи 1861 р., за 
приблизними підрахунками, становив понад 125 млн. крб. Про великий 
обсяг міської внутрішньої торгівлі переконливо говорять, наприклад, 
такі-факти. У 40-х роках XIX ст. купецькі лавки м. Києва продавали 
щорічно різного товару приблизно на 2,5 млн. крб. Крім того, торгівля 
залізом і залізними виробами становила 1202 тис. крб. 5 Напередодні 
Кримської війни 1853— 1856 рр. у Катеринославській губернії міська 
внутрішня торгівля досягала 10 866 тис. крб., з яких 1748 тис. крб. при
падало на м. Катеринослав6.

Як свідчать наведені вище дані, в названий період у багатьох міс
тах України відбувалися значні соціально-економічні зміни: зростало 
далі ремесло, розвивалась капіталістична мануфактурна і фабрично- 
заводська промисловість, швидко збільшувалась кількість міського на
селення, зокрема не зв’язаного з землеробством. Всі ці соціально-еко
номічні зміни в містах обумовлювали дальший розвиток товарного ви
робництва на Україні, зростання міської постійної торгівлі, яка зосе
реджувалась в руках купців, торгуючих міщан, селян і частково дворян. 
Серед купців, які вели широкі торговельні операції на Україні, чільне 
місце посідали місцеві українські купиі. Постійна торіівля в містах зо

1 ДАОО, ф. шроф. М. М. Мурзакевича, сир. 4, арк. 94.
* ЦДІА УРСР, ф. Київського міського магістрату, оп. 2-а, спр. 18, арк. 14.
3 В той час гроші в Росії мали асигнаційний і орібний курси, між якими в окремі 

роки і місяці була велика різниця. Цим і користувались шинкарі, розраховуючись з по
купцями горілки.

4 ЦДІА УРСР, ф. Канцелярії київського генерал-губернатора, Господарська ча
стина, оп. 64, спр. 89, арк. 64.

5 «Воєнно-статистическое обозрение Российской империи, Киевская губерния», 
т. X, ч. 1, СПБ, 1848, стор. 161.

6 «Журнал министерства внутренних дел», 1857, № 3, отд. III, стор. 7.
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середжувалась в лавках, магазинах, ятках, на рундуках, а також в зак- 
ладах, що виготовляли на продаж страви та продавали різні напої. За  
період, що вивчається, ці заклади зростали кількісно, збільшували свій 
торговий оборот. Поповнення товарів у торгових закладах відбувалось 
різними шляхами: власники скуповували їх у безпосередніх виробників 
чи підприємців і поміщиків на місці або на ярмарках і торгах, переку
повували в інших купців, привозили з-за кордону, виробляли на влас
них промислових підприємствах, сполучаючи торгівлю з підприємни
цтвом.

Поширення постійної торгівлі в містах було одним із проявів по
глиблення суспільного поділу праці на Україні і розвитку товарного 
виробництва в надрах феодально-кріпосницької системи, в умовах зміц
нення прогресивного на той час капіталістичного укладу. Неухильно 
розвиваючись, міська постійна торгівля сприяла зміцненню економічних 
зв’язків як між окремими господарськими районами України, так і між 
Україною і Центральною Росією, прискорювала разом з іншими факто
рами розклад і кризу феодально-кріпосницької системи господарства.


