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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Друга половина XIX ст. у Російській 

імперії характеризувалася проведенням значних перетворень, які вплинули на 

всі стани, в тому числі й на дворянство. Дворянство було однією із суспільно 

значущих соціальних груп дорадянського суспільства. Становлячи незначну 

частку населення країни і губернії, воно відігравало важливу, а іноді й 

визначальну роль у економічному і суспільному житті.  

На сьогодні питання соціальної історії потребують розгляду та аналізу 

нарівні з дослідженням політичних та економічних аспектів розвитку 

суспільства. Безумовний інтерес для історичної науки має об'єктивне 

висвітлення історії дворянства, як економічно і політично правлячого стану. 

Історія дворянського стану другої половини XIX – початку XX ст. представляє 

не тільки науковий інтерес, а й є надзвичайно актуальною темою. Особливої 

актуальності це набуває при аналізі еволюційних змін, яким характерні 

періоди коливань, кризи та невизначеності, саме таким є пореформений 

період. Власне у таку епоху, коли поряд із загостренням політичних 

протистоянь, посилюються економічні протистояння між різними верствами 

населення, змінюються соціально-економічні та політичні орієнтири, 

головним завданням для дворянства стало збереження старого, традиційного 

соціально-економічного шляху розвитку. Але разом із тим, вони як і інші 

суспільні групи залучалися до нових форм капіталістичного розвитку.  

Звернення до даної теми пов'язано з недостатньою вивченістю 

дворянства, в тому числі і пануючого стану Харківської губернії. Необхідний 

аналіз соціально-економічних процесів, які впливали на життя і діяльність 

місцевого дворянства, а також, змін, що відбувалися у правовому статусі, 

джерелах поповнення дворянського стану та чисельному складі губернії. 

Важливим є вивчення дії реформ, що здійснювалися урядом, на становищі 

економічно різних груп усередині дворянства.  
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Актуальність теми зумовлена необхідністю перегляду сформованого за 

радянських часів ставлення до дворянства як до класу експлуататорів та 

ворогів революції. Звідси випливала виключно негативна роль дворянства в 

соціально-економічному та суспільно-політичному житті країни. У наш час, 

коли знято ідеологічні перепони у вивченні проблем, пов'язаних із 

дворянським станом, необхідно поглянути на нього інакше, як у загальному 

масштабі, так і на регіональному рівні. Комплексне вивчення історії 

дворянства Харківської губернії другої половини XIX – початку XX ст. 

становить безперечну цінність з погляду краєзнавства. Регіональний підхід до 

розгляду різних аспектів станової проблематики сприяє поглибленню і 

розширенню наших уявлень щодо означеної проблеми. Загалом, науковий 

інтерес до різних аспектів історії дворянства Харківської губернії 

визначається потребою вивчення минулого, для осмислення і розуміння 

сьогодення. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано як складова частина наукової проблеми 

вивчення історії Російської імперії, яка розробляється на кафедрі історії 

Східної Європи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 

в межах дослідної теми: «Модернізація Росії в Нові та Новітні часи». 

Реєстраційний №0112U004751.  

Мета дослідження полягає у вивченні змін соціально-економічного 

становища дворянства та участі дворян в органах місцевого самоврядування. 

Для досягнення поставленої мети сформульовано конкретні наукові 

завдання: 

- розглянути та проаналізувати стан розробки теми у історіографії, 

з’ясувати коло невивчених або малодосліджених питань з обраної теми; 

- дібрати, систематизувати та класифікувати існуючі джерела 

дослідження; 

- простежити закономірності формування дворянства у зв'язку із 

соціально-політичними і законодавчими процесами; 
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- розкрити основні соціальні джерела та означити шляхи поповнення 

дворянства; 

- визначити еволюцію чисельного складу дворянства; 

- розглянути динаміку змін дворянського землеволодіння та 

землекористування, показавши соціально-економічне становище різних груп 

дворянства;  

- охарактеризувати організацію дворянських господарств, поставивши 

акцент на «зразкові господарства»; 

- встановити кількість представників дворянського стану у виборчій 

системі губернських і повітових земських установ; 

- дослідити участь дворян в органах місцевого самоврядування, 

визначивши ступінь впливу дворянства на рішення господарських питань; 

- оцінити результати діяльності дворянства в земствах з питань 

облаштування суспільної інфраструктури; 

- сформулювати висновки, які випливають з аналізу зазначених проблем 

і теми в цілому, визначити напрямки подальшого дослідження.  

Об'єктом дослідження є дворянство Російської імперії другої половини 

ХIХ – початку ХХ ст. 

Предметом дослідження є кількісна соціально-економічна еволюція, 

господарська та громадська діяльність дворянства Харківської губернії. 

Хронологічні межі роботи охоплюють період з 1861 до 1914 року. Це 

час проведення реформ і контрреформ, що вплинули на становище 

дворянства. Відбувалися перетворюючі процеси в економіці, яка все більше 

переходила на буржуазний шлях розвитку, в політиці, яка змінила правове 

положення і статус дворянського стану. Намагання царського уряду зберегти 

перевагу дворянства в місцевих органах самоврядування викликало прагнення 

суспільства щодо їх реформування. Перша світова війна 1914 р. також внесла 

свої корективи в життя суспільства. Відбулося політичне розмежування різних 

дворянських угруповань, створення партій і союзів за всестановою ознакою. 
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Територіальні межі дослідження – Харківська губернія, в 

адміністративних кордонах Російської імперії другої половини ХІХ – початку 

ХХ ст. В зазначений період Харківська губернія поділялася на 11 повітів: 

Охтирський, Сумський, Лебединський, Богодухівський, Валківський, 

Харківський, Вовчанський, Зміївський, Ізюмський, Куп’янський, 

Старобільський. Даний регіон відзначився історично сформованим потужним 

дворянським землеволодінням, великою часткою спадкового і меншою 

особистого дворянства. Складаючи невисокий відсоток серед населення 

губернії, дворянство активно впливало на соціально-економічне життя 

губернського суспільства. 

Наукову новизну дисертаційної роботи визначають мета, завдання та 

постановка проблеми, яка характеризується введенням до наукового обігу 

широкого кола маловідомих джерел та наукової літератури за допомогою яких 

уперше проведено дослідження соціально-економічного становища 

дворянства Харківської губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст., як 

одного із основних суспільних станів Російської імперії. 

Зокрема, у дослідженні вперше: 

- подано динаміку змін чисельності спадкового і особистого 

дворянства;  

- встановлено кількісний склад дворян серед гласних земських зборів 

і членів управ Харківського земства;  

- розкрито діяльність найактивніших представників дворянства 

в органах місцевого самоврядування; 

- виявлено форми участі, механізми і ступені впливу дворянства 

в системі земських установ; 

- досліджено кількісні зміни у зменшенні дворянського 

землеволодіння Харківської губернії в цілому і по повітах; 

Вдосконалено: 

- аналіз процесів формування і визначення основних факторів, які 

впливали на еволюцію дворянського стану губернії;  
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- питання становища дворянства в системі приватного і загального 

землеволодіння; 

- встановлення причин, які впливали на скорочення дворянського 

землеволодіння; 

- розкриття основних напрямків дворянського землекористування;  

Отримало подальший розвиток: 

- дослідження економічного становища дворянських господарств та 

основних галузей сільськогосподарського виробництва у дворянських 

маєтках. 

Теоретичне значення роботи полягає в можливості використання 

наукового змісту дисертації для подальшого наукового дослідження історії 

суспільно-політичного та економічного життя дворянства Харківської 

губернії.  

Практична цінність роботи. Матеріали дослідження можуть бути 

використані при розробці вузівських курсів лекцій для студентів, програм та 

навчально-методичного забезпечення спецкурсів та семінарів із соціальної та 

економічної історії України, краєзнавчих навчальних проектів, уроків історії 

та права. Матеріали дисертації мають практичне значення для підвищення 

рівня знань населення про процеси становлення та розвитку дворянського 

стану в регіоні. 

Особистий внесок здобувача полягає у самостійному вивченні питання 

дворянства у науковій літературі, які означили власне уявлення теми. 

Дворянство Харківської губернії другої половини XIX – початку XX ст. до 

цього часу не було предметом спеціального історичного дослідження. Пошук і 

збір матеріалів дали можливість автору значно зкорегувати усталені в 

історіографії концепції щодо зазначеної проблеми. Особиста участь здобувача 

полягає у ґрунтовному аналізі найбільш важливих проблем, що стосуються 

правового статусу, формування чисельного складу, економічного становища 

та участі у земських установах дворянського стану. Усі результати, викладені 

в дисертації, отримані автором самостійно. 
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Апробація результатів дослідження. Основні положення і висновки 

дисертації апробовані на засіданнях кафедри історії Східної Європи 

історичного факультету Харківського національного університету 

ім. В. Н. Каразіна. Матеріали дослідження доповідалися автором на 

вузівських, міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних конференціях. 

Серед них: 62 Міжнародна конференція молодих вчених «Каразінські 

читання» (Харків; 2009); V Міжнародна наукова конференція «Российская 

империя в исторической ретроспективе» (Бєлгород; 2010); 28 Міжнародна 

краєзнавча конференція молодих вчених (Харків; 2010); IV Міжнародна 

наукова конференція «Российская империя в исторической ретроспективе. 

Власть и общество» (Харків; 2012); III Міжнародна конференція молодих 

вчених та студентів: «Глухівські наукові читання – 2013» (Глухів; 2013); II 

Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми соціально-

гуманітарних наук» (Дніпропетровськ; 2013); II Науково-практична 

конференція : «Русская культура за пределами России: прошлое, настоящее и 

будущее» (Харків; 2013); Науковий симпозіум: «Перша Світова війна і 

слов’янський світ» (Харків; 2014). 

Основні результати дисертаційної роботи викладені у 12 статтях, 7 з 

них опубліковані у фахових наукових виданнях України (з яких 2 статті 

опубліковано у виданнях, що входять до міжнародних науко метричних баз), 1 

– у зарубіжному виданні, 4 опубліковані у збірниках матеріалів наукових 

конференцій.  

Структура роботи зумовлена метою, завданнями та характером 

дослідження. Дисертація побудована за проблемно-хронологічним принципом 

і складається із вступу, чотирьох розділів, висновку, списку джерел та 

літератури, додатків. Кожен розділ пов'язаний з вирішенням певного 

комплексу завдань. Додатки містять документи, таблиці, графіки, складені на 

підставі авторських підрахунків та досліджень. Загальний обсяг дисертації 

становить 276 сторінок, з них 193 сторінки основного тексту та 33 сторінки 

додатків. Список джерел та літератури налічує 422 бібліографічні позиції. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА, МЕТОДОЛОГІЯ ТА 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Історіографія проблеми 

Дворянство Російської імперії, в тому числі і Харківської губернії, 

в другій половині XIX – на початку XX ст., попри низку важливих державних 

реформ, які поклали початок переходу імперії на капіталістичні рейки 

розвитку і зачіпали їхні інтереси, залишалися привілейованим станом 

держави. На це звертав увагу імператор Олександр II в опублікованому 

19 лютого 1861 р. «Маніфесті про звільнення селян». У ньому, зокрема, 

йшлося: «… полагаемся на доблесную о благе общем ревность благородного 

дворянского сословия, котрому не можем не изъявить от нас и от всего 

Отечества заслуженной признательности за бескорысное действование к 

осуществлению наших предназначений. Россия не забудет…» [176, с. 30]. 

Таке становище дворянства зумовило інтерес дослідників до участі 

цього стану в бурхливих подіях економічного, політичного та соціального 

життя в державі. 

Залежно від соціально-політичних умов, які впливали на розвиток 

історичної науки, в історіографії, присвяченій російському дворянству, можна 

виділити декілька етапів: дорадянський – 1861 – 1917 рр.; радянський – 1917 

– 1990-ті рр., сучасний – 1990-ті рр. – до теперішнього часу. У межах кожного 

періоду можна виділити три основні проблеми: формування та правове 

положення дворянства; їхнє землеволодіння та господарство; участь 

представників дворянського стану в земських установах. 

У дорадянській історіографії станове питання в цілому і політика 

держави щодо дворянського стану зокрема перебували в центрі дослідницької 

уваги. Значним поштовхом до дискусії стали документи, присвячені відміні 

кріпосного права в імперії. Автори, розглядаючи правове, політичне та 

соціально-економічне становище дворянства пореформеного періоду, мали 
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різні погляди на роль і місце дворянства в історії державно-політичної 

системи у змінених соціально-економічних і політичних умовах.  

Цілком закономірно, що одними із перших, до цієї проблеми звернулися 

вчені-дослідники та політичні діячі К. Д. Кавелін [325] та Б. М. Чичерін [407, 

408]. К. Д. Кавелін у своїй брошурі «Дворянство и освобождение крестьян», 

яка вийшла у 1862 р., відповідаючи публіцистам, які вимагали слідком за 

звільненням селян, запровадити у державі Конституцію, підкреслював, що це 

зможе привести до анархії. Подальший розвиток Росії, на його думку, 

можливий тільки за умови збереження монархії і надання більших політичних 

прав дворянству. Б. М. Чичерін у праці «О народном представительстве» 

(1866 р.), а потім і в «Курсе государственной науки», опублікованій 

наприкінці XIX ст., слідом за К. Д. Кавеліним доводив неприпустимість для 

Росії того часу конституційного устрою. Він також висловлювався за 

збереження самодержавства. 

Російський історик М. Т. Яблочков у своїй роботі «История дворянских 

сословий в России» [421], яка вийшла у 1876 р., показав зміни обов’язків і 

привілеїв дворянства, яке було основою і опорою монархічної країни на 

протязі століть. Консервативно налаштований М. Т. Яблочков писав про 

необхідність проведення урядової політики щодо утруднення доступу до 

вищого почесного дворянського стану задля його збереження, доводив, що 

знищення станових привілеїв негативно відіб’ється на дворянстві.  

Уфимський предводитель дворянства А. А. Плансон розділяв російське 

дворянство на дві категорії: ті, які відважно служили російському царю, 

становлячи опору самодержавної влади; і ті, які мали татарське або польське 

походження, вони, на думку автора, породжували вороже ставлення до Росії. 

Автор вважав, що внаслідок необдуманої політики уряду, дворянство втратило 

свою цілісність і поповнило свій склад людьми з обмеженим світоглядом. 

Отже, А. А. Плансон виступав за збереження чистоти дворянського стану і 

розподілу на законодавчому рівні прав давніх дворянських родів і осіб нищого 

соціального походження, які отримали дворянське достоїнство [371]. 
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Російський державний діяч М. П. Семенов [391-392] знайомить нас з 

історичним значенням дворянства, починаючи з епохи Петра I. Автор 

детально розглядає становище дворянства у другій половині XIX ст. Зокрема 

він підкреслює, що монархія неможлива без існування станів, і падіння 

дворянства може привести до падіння монархії. Занепад дворянства, на думку 

М. П. Семенова, призведе до заміни їх капіталістами, для яких не існує 

високих ідеалів, оскільки ці люди живуть тільки матеріальними інтересами. У 

висновку автор зазначив, що влада першочергово повинна зберегти 

дворянство і повернути його колишній статус як культурного і 

землевласницького стану.  

Публіцист-консерватор К. Ф. Головін [290-292], як і попередники, 

дворян-землевласників розглядав як опору самодержавної влади. Тому не 

дивно, що автор обґрунтовував думку про необхідність підтримки урядом 

помісного дворянства в пореформений період, через перегляд спадкового 

права, необхідного для збереження цілісності маєтків. Дослідник доводив 

необхідність уживання заходів, спрямованих на «оновлення» дворянства, 

перегляду системи посад та проходження служби. Порівнюючи розвиток 

великого землеволодіння у Західній Європі й у Росії, К. Ф. Головін відзначив 

украй слабкий розвиток середнього землеволодіння в Росії. Причини цього, 

стверджує автор, крилися у слабкому розвитку дворянського господарства і 

малоцінності землі в Росії.  

Російський публіцист М. Н. Катков [327] вказував на історичні 

обставини, які зробили дворянство головним станом суспільства в Росії. 

Головне політичне значення селянської реформи, на його думку, полягало в 

тому, що вона звільнила помісне дворянство від умов, які відділяли його 

інтереси від загальних інтересів народу. Тепер же інтереси помісного 

дворянства об’єднувалися з інтересами інших станів [327, с. 46]. Влада, на 

думку автора, задля збереження провідного становища дворянства, повинна 

обмежити мобілізацію дворянської земельної власності та розширити право 

голосу у дворянських та земських зібраннях. За його означенням, занадто 
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низькі умови набуття дворянства «уронили бы его», а занадто високі й складні 

умови «испортили бы его дух», і завадили б доступу до нього із народу [327, 

с. 54]. Автор вважав, що дворянство, як політичне формування, являло собою 

єдність людей, які відрізнялися від своїх співвітчизників давніми родоводами, 

значним землеволодінням, освітою, та звичкою керувати, яка виробилася у 

них на протязі тривалої державної служби. А служити дворянин повинен був 

«из колыбели до могилы». Обов’язок дворянина нести державну службу 

зобов’язував його навчатися, тож освіченість була ще однією прерогативою 

дворянського стану. І нарешті, як вказував захисник станових інтересів, права 

дворянства були не стільки правами, скільки обов’язками, що накладалися на 

нього виключним положенням у суспільстві. У всіх найважливіших подіях 

зовнішнього та внутрішнього життя держави, дворянство приймало найбільш 

діяльну і благотворну участь [327, с. 13].  

У книзі анонімного автора «Что делают дворяне и что им следовало бы 

делать» [409] видання 1894 р. описано складні умови існування харківського 

дворянства у пореформений час. Порівнюючи розвиток дітей різних станів, 

автор вважає, що діти різночинців і купців знаходилися у кращому, ніж діти 

дворян, становищі, оскільки після навчання могли успадкувати працю батьків. 

Дворянські ж діти знедолені, бо їхні батьки втратили землю, яка раніше давала 

їм можливість для безбідного існування. Тому, на думку автора, для 

покращення становища дворянства необхідне відкриття різноманітних установ 

для організації взаємодопомоги. 

Значний інтерес щодо економічних питань, пов’язаних з дворянством, 

становить праця державного діяча Г. О. Євреїнова [306], яка присвячена 

заходам та означенню шляхів, спрямованих до поліпшення сільського 

господарства. Автор вважав, що для підняття сільськогосподарської 

промисловості країни та капіталізації сільського господарства загальні 

потреби повинні стояти вище станових інтересів. Земля, на думку автора, 

повинна стати товаром, який буде доступний усім станам, що готові на ній 

працювати.  
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Серед праць, автори яких спеціально займалися вивченням розвитку 

землеволодіння взагалі, і дворянського зокрема, слід назвати праці 

О. І. Васильчикова [277-278] і В. П. Воронцова [284-285]. Так, князь 

О. І. Васильчиков мав кардинально інший погляд на майбутнє російського 

землеволодіння, пов'язувавши його розвиток тільки з селянською громадою. 

Він доводив, що помісний стан при звільненні селян зазнав значних збитків. 

Але розоренню піддалися тільки окремі недбайливі господарі. На його думку 

поміщицьке землеволодіння випадковим, штучним явищем, тому, що не було 

суворої законодавчої бази. Автор був упевнений, що «…будущее России 

принадлежит поземельной крестьянской собственности» [284, с. 158]. 

Представник ліберального народництва, економіст В. П. Воронцов вказував 

що Росія, як землеробська країна та житниця Європи, має благодатні умови, 

які цілковито підходять для розвитку сільського господарства на основі 

капіталістичного виробництва. Провівши дослідження становища дворянських 

господарств чорноземної полоси, автор дійшов висновку, що дворянські 

землевласники удосконалювали методи обробки землі та переробки врожаю 

тільки за рахунок впровадження у своїх господарствах техніки.  

Об’ємний твір російського історика, юриста К. Д. Кавеліна [324] 

присвячений проблемам селянського і дворянського землеволодіння, 

місцевого самоуправління та різним політичним питанням. З юридичної точки 

зору автор бачив новий шлях переходу дворянського стану із однієї форми 

існування до іншої. Як представник ліберального табору наводить підстави, за 

яких дворянство вслід за відміною кріпосного права може позбавитися своїх 

привілеїв, що приведе до його занепаду, а потім може зовсім зникнути з історії 

Росії. 

Певний інтерес з точки зору розробки проблем перерозподілу земельної 

власності становлять праці економіста В. В. Святловського [389-390]. 

Спираючись на комплекс матеріалів земельних переписів, дослідник 

стверджував, що дворянство на земельному ринку відігравало важливу, хоча й 

поступово падаючу роль.  
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У праці М. О. Рубакіна [385], виданій у 1912 р., розглядається не тільки 

чисельний склад населення Російської імперії, а й наведені статистичні дані 

щодо дворянського землеволодіння Європейської частини Росії, де вказана 

його загальна кількість, розподілення по районах. Автор зазначає, що купівля-

продаж дворянських земель підірвала економічне становище дворянського 

стану.  

Окремо можна виділити дослідників, які вивчали стан сільського 

господарства Харківської губернії, і, зокрема, економічне положення 

дворянства. Це роботи Л. В. Ілляшевича [103], М. Л. Шаховського [412], 

В. І. Мезенцова [356], В. Ф. Левицького [346]. Праці цих авторів дають змогу 

виявити кількість дворян серед приватних землевласників і прослідкувати 

зміни у дворянському землеволодінні, а також проаналізувати розвиток 

окремих великих землевласників у повітах губернії.  

Значний доробок у історіографії з питання формування харківського 

дворянства становлять праці українського історика Д. І. Багалія. У 1886 р. 

вийшло дослідження з історії колонізації Харківської губернії [268], в якій 

автор вказує на утворення слобідського дворянства і отримання дворянських 

привілеїв вихідцями із козацької старшини. На початку XX ст. була 

опублікована колективна монографія Д. І. Багалія та Д. П. Міллера [267], в 

якій означено, що колишня козацька старшина набуває більше прав з 

отриманням дворянського стану, але вони заперечували шляхетське 

походження козацької старшини. Ще одна робота «Історія Слобідської 

України», яка побачила світ у 1918 р. являє особливий інтерес, оскільки 

описує не тільки географічне положення, а й всі основні аспекти 

життєдіяльності населення Слобожанщини. Утворення земельної власності 

Д. І. Багалій безпосередньо пов’язує з початком заселення краю 

великоросійськими служилими людьми та українськими переселенцями. 

Історик вказував на перетворення української козацької старшини у 

російських дворян [269].  
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Велике значення у збереженні привілейованого становища дворянства 

мала земська реформа. Діяльності земських установ пореформеного періоду 

присвячено безліч теоретичних, історичних і публіцистичних праць, описів, 

нарисів. Тому в дорадянській історичній думці коло досліджень, що 

стосувалося різних аспектів участі дворян у роботі цих установ, є доволі 

широким і різноманітним. Авторами перших робіт, присвячених проведенню 

земської реформи 1864 р. були самі земські діячі з дворян. Вони розглядали й 

аналізували запровадження земських органів місцевого самоврядування з 

політичної, юридичної та практичної точок зору, намагалися визначити місце і 

роль у земських установах землевласницької курії, представниками якої 

здебільшого були дворяни.  

Так, російський юрист О. В. Лохвицький у своїй роботі [351] 

проаналізував «Положення про губернські та повітові земські установи» 

1864 р. Провівши пропорційне співвідношення дворянства і решти населення 

в 49 губерніях Російської імперії, встановив, що у Харківській губернії 3/4 

дворян займали всі місця в адміністрації, у вищих навчальних закладах, 

виключно дворянським був офіцерський склад армії. Автор вважав за 

необхідне, щоб земські збори та управи, які складалися переважно із гласних 

від дворян, працювали на блага всього суспільства.  

Спільність всенародних інтересів у земстві, а не тільки представників 

дворянства, у своїй монографії доводив російський юрист В. М. Лєшков [348]. 

Він захищав земські установи як органи народу, відстоював ідею незалежності 

місцевого самоврядування. Водночас він підкреслював, що діяльність земств 

повинна контролюватися державою. У цілому позитивно оцінюючи земську 

реформу, В. М. Лєшков критикував принципи формування земських установ, 

вважаючи за необхідне злиття всіх станів у земстві [347].  

Погляди В. М. Лєшкова поділяв відомий громадський діяч і публіцист 

О. І. Кошелєв. У своїй роботі він із захопленням висловлювався про єдність 

усіх станів у земстві, оскільки труднощі у фінансових справах об’єднували 

дворян, селян і купців. Виконання гласними земських завдань автор бачив як 
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тяжку трудову повинність, а не вигоду. Проведені реформи, за переконанням 

автора, позбавили дворян переваги походження: тепер кожен громадянин міг 

отримати дворянство, а права, якими користувалися донині тільки дворяни, 

мали стати правами «каждого русского гражданина» [341, с. 33]. 

У 70-80-х рр. XIX ст. із розвитком діяльності земських органів 

виробляються різні погляди на їх діяльність. Так, земський діяч і публіцист 

О. А. Головачов [289] дійшов висновку, що земські установи не можна 

вважати органами дійсного самоврядування ані за складом, ані за діяльністю, 

оскільки вся адміністративна, господарська, поліцейська і частково судова 

влада знаходилася у руках губернатора і губернського правління. Автор 

критично ставився до губернських та повітових земських зборів, що 

складалися практично із дворян, які й вирішували всі питання. Селяни, якщо і 

брали участь у зборах, то великого впливу на розробку тих чи інших питань не 

мали. Отже, дослідник виступав за розширення меж місцевого 

самоврядування за принципом всестановості.  

Таку ж точку зору у своїй роботі висловив академік В. П. Безобразов 

[272]. Він вважав, що діяльність земських установ не давала жодних 

практичних результатів ані для держави, ані для суспільства. Єдина заслуга 

земських установ, на думку автора, полягала в початку безстановості, а отже, 

земства повинні діяти на всестановому рівні, а не на превалюванні 

представників дворянського стану. Автор розглядав подальший розвиток 

земств, тільки в об'єднанні земських діячів із державним управлінням.  

Нещадної критики зазнала робота гласних земства Харківської губернії 

у праці Д. Л. Мордовцева [359]. Автор, аналізуючи діяльність земства, 

вказував на недоліки виконання дорожніх натуральних повинностей, особливо 

коли у селянських господарствах відбувалися жнива. Він наголошував, що в 

Харківському земстві не має жодної особи, яка б заслуговувала на повагу, та 

жодної задовільної справи, яку б вони виконали. Причина, на думку 

дослідника, полягала у дворянському складі земських зборів, які проводилися 

вкрай в’яло і безрезультатно.  
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О. Д. Пазухін також негативно ставився до діяльності земств. Між тим, 

він підкреслював, що їх безстановість не може бути фундаментом політичного 

порядку в країні. Тільки відновлення і повернення дворянству його прав і 

обов’язків державної і земської служби зможе зупинити подальший розвиток 

смути. Земства, на думку автора, стали причиною деморалізації дворянського 

стану [367]. 

П. Л. Корф [338–339] покращення роботи земств вбачав в об'єднанні 

адміністративних та земських елементів в єдину систему влади і доводив 

необхідність урядового нагляду й розширення прав дворянського стану 

в земських установах. Тільки збільшення кількості дворянських гласних 

у земствах, стверджував Корф, може принести користь земству. 

Г. О. Євреїнов [306] виступав на захист земського самоврядування та 

превалювання дворянства, давши високу оцінку провідній ролі в земстві 

помісного дворянства. Відомий земський діяч В. Ю. Скалон [394-395] вважав 

за необхідне максимально розширити компетенцію і права місцевого 

самоуправління. Проте і він і Євреїнов не заперечували недоліків земської 

діяльності. На їхню думку, земства часто захищали інтереси великих 

землевласників, що мало негативний відгук у суспільстві. 

Ще однією проблемою пореформеного законодавства був поділ 

компетенцій губернських і повітових земств. Земства у своїй щоденній роботі 

стикалися з низкою непорозумінь. На цю проблему звернув увагу земський 

ліберальний діяч І. П. Бєлоконський [275]. На думку вчених-правознавців 

О. Д. Градовського [297-298] і М. М. Коркунова [335] більшій ефективності 

соціально-економічного реформування у сільській місцевості мало сприяти 

представництво в земстві різних соціальних станів, а не тільки дворянства. 

На початку XX ст. Б. Б. Веселовський [280–283] видав своє 

чотирьохтомне дослідження з історії земства. У ньому детально аналізується 

діяльність дворян у земствах, охоплюючи усі галузі господарсько-

економічного та культурного життя. Б. Б. Веселовський довів, що дворяни, 

вирішуючи проблеми населення, водночас відстоювали свої станові інтереси.  
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М. А. Катков [327] критично розглядав різні аспекти діяльності земських 

установ. Він вважав, що земства насаджують між селянством і дворянством 

непорозуміння і ворожнечу. Тому уряду необхідно спрямувати всі зусилля на 

відновлення єдності між цими станами.  

Узагальнюючи досвід дорадянської історіографії, слід зазначити, що 

дослідниками був накопичений значний фактичний матеріал про історичне 

минуле дворянського стану другої половини XIX – початку XX ст., зокрема й 

харківського. Найважливішим для дорадянських дослідників стало питання 

поступової втрати дворянським станом колишньої могутності і провідного 

становища в суспільстві. Автори водночас говорили як про помилковість 

реформ, так і про позитивні методи і темпи їх проведення. У центрі уваги 

більшості дослідників перебувала доцільність збереження дворянських 

станових привілеїв, оскільки дворянство було головною опорою 

самодержавної влади. Для збереження дворянського землеволодіння 

пропонувалося розпочати видання пільгових кредитів дворянам, обмежити 

мобілізацію дворянської власності. У дослідженнях аналізувалися основні 

напрямки діяльності та участі дворянства в земських установах, підбивалися 

підсумки практичної роботи земських гласних, зокрема і дворян, яка 

оцінювалася дуже суперечливо. Деякі дослідники наводили дані й по 

Харківській губернії, однак це було зроблено фрагментарно.  

Радянська історіографія. Протягом першого десятиріччя в радянській 

історіографії дворянське питання не знайшло спеціального відображення. У 

1920-ті рр. дворянське землеволодіння та господарство розглядалося в 

загальному контексті розвитку аграрних відносин другої половини ХІХ – 

початку ХХ ст. [417].  

М. Шульгін у конспекті лекцій «Дворянське та селянське 

землекористування в Росії та на Україні: нариси з історії поземельних 

відносин» дає коротке, але інформативне викладення початку дворянського 

землеволодіння та його еволюцію на протязі історичного проміжку часу [419]. 
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У працях загального характеру про дворян писали як про клас 

гнобителів селянства, консерваторів, опору самодержавства. До таких, 

наприклад, слід віднести працю Є. А. Мороховця [361], надруковану в 1937 р.  

У 1947–1948 рр. вийшла друком фундаментальна праця П. І. Лященка 

[353], у другій частині якої значне місце відведено дворянству другої 

половини XIX – початку XX ст., його господарству та взаєминам із 

селянством. П. І. Лященко відмічав, що зі скасуванням кріпосного права і 

розвитком капіталістичних відносин у сільському господарстві, в 

поміщицьких господарствах проходив відбір найсильніших із них, які 

розвивали капіталістичне господарство. «И хотя с развитием капитализма в 

сельском хозяйстве сословно-дворянское землевладение постепенно 

заменяется капиталистическим…, тем не менее, помещики оставались в 

России основными собственниками земли, а в помещичьих имениях 

преобладали крепостные формы эксплуатации» [340, с. 59]. 

У дослідженні українського історика і правознавця М. Є. Слабченка, 

подано огляд соціально-економічного життя України, в тому числі і 

Харківської губернії. Автор розглядає селянське і поміщицьке землеволодіння 

з 1861 р. Зокрема, він зазначає, що з 1890-х років стає помітним розвиток 

сільського виробництва, поширеною стає грошова оренда, яка на Харківщині 

приносила щорічного прибутку 137,16 тис. руб., іздольна оренда – 146,70 тис. 

руб. За підрахунками автора, дворяни на Харківщині з 1861 р. до 1900 р. 

втратили 495 тис. дес. землі [396].  

Певний інтерес для нашої роботи представляє статистико-економічне 

дослідження поміщицького землеволодіння на Україні у 1877–1905 рр. 

Л. М. Іванова [319]. Автор розподілив землі, зокрема, Харківської губернії, 

між різними соціальними групами і станами за матеріалами переписів 1877, 

1887, 1905 рр. Автор дійшов висновку, що напередодні революції 1905 – 

1907 рр. дворянське землеволодіння в цілому по Україні скоротилося на 

34,2%, тоді як в Європейській Росії на 27,2%. Дворяни Харківської губернії 

втратили до 1905 р. 39,9% землі. В зв’язку з цим, автор доводить, що 
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українське дворянство втрачало свої землі швидше, аніж дворянство 

Європейської Росії. Питання орендних відносин, особливості формування 

кадрів сільськогосподарських робітників, умови найму вивчалися у наступній 

роботі Л. М. Іванова, яка вийшла в 1961 р. [320]. Автор, на підставі 

комплексного дослідження капіталістичної та відробіткової систем у 

поміщицьких господарствах України, в тому числі і Харківської губернії 

визначив, що в поміщицькому землеволодінні склалася перехідна система, яка 

включала в себе як відробіткове так і капіталістичне господарювання. 

Розвиток капіталістичного виробництва на Україні проходив досить повільно. 

Різні питання, пов'язані із соціально-економічним і політичним статусом 

дворянства в Російській державі пореформеного періоду, знайшли 

відображення в монографіях П. А. Зайончковського, опублікованих у 1960–

1970-х рр. [312-316]. Уже в першій роботі «Проведение в жизнь крестьянской 

реформы», яка вийшла друком 1958 р., а потім і в наступних працях автор 

слушно обґрунтовує тезу про підтримку дворянства урядом, проведення 

продворянської політики, яка виявлялася у вирішенні селянського питання, в 

організації місцевого і земського самоврядування, у підтримці урядом 

дворянського підприємництва. У роботі «Кризис самодержавия на рубеже 

1870–1880 гг.» автор наголошував, що самодержавство в цей період зазнало 

кризи через неспроможність влади керувати народними масами. Проблему 

політики уряду стосовно дворянського питання висвітлено у праці 

«Российское самодержавие в конце XIX века». Робота «Отмена крепостного 

права в России» досліджує реалізацію реформи та її результати. Автор 

стверджував, що після скасування кріпосного права хоча і збереглися 

феодальні відносини, які базувалися на відробітковій системі, проте у 

більшості губерній пануючою формою власності стала капіталістична. 

Окрім П. А. Зайончковського, проблему відміни кріпосного права 

в Україні вивчав М. Н. Лещенко [349-350]. Його монографія «Крестьянское 

движение на Украине в связи с проведеним реформы 1861 г.» (1959 р.) стала 

першою узагальнювальною працею, яка присвячена підготовці скасування 
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кріпосного права в Україні. Автор висвітлює діяльність губернських комітетів, 

дискусії під час їхньої роботи між консервативними і ліберальними членами, 

щодо заходів і форм поступок селянству. Дослідник не обійшов увагою 

діяльність мирових посередників і селянського «самоврядування». 

М. А. Рубач розглядає аграрні відносини, у зв’язку з революційними 

перетвореннями, які вкрай негативно вплинули на дворянське землеволодіння 

[386-387].  

Цікавою є праця П. М. Першина, в якій автор за допомогою архівних 

матеріалів змальовує картину розподілу земельної власності. У результаті 

дослідження автор доходить висновку, що після реформи дворяни опинилися 

у ще вигідніших умовах землекористування, тоді як селяни отримали менші 

наділи, до того ж поганої якості. Але з розвитком капіталізму відбувався 

розпад дворянської земельної власності, з переходом деякої її частини до 

представників інших станів [368].  

В. П. Теплицький [403] звернув увагу на передумови, які привели до 

скасування кріпосного права, показав грабіжницьку сутність реформи 1861 р., 

проаналізував аграрні відносини у 60-90-х рр. XIX  ст. Автор дослідив участь 

дворян у мобілізації земельної власності, де перше місце за кількістю 

укладених угод посідали дворяни Лівобережних губерній з дрібним 

землеволодінням, які продавали більше ніж купували. У роботі широко 

використовуються статистичні дані, за допомогою яких можемо простежити 

кількість дворянства, розподіл земель між основними землевласниками, 

розвиток торгових відносин, динаміку посівів і збору врожаю. На основі 

докладних відомостей автор ґрунтовно вивчив розвиток тваринництва та 

забезпечення господарств сільськогосподарськими машинами.  

У роботі П. П. Теличука [402] крім висвітлення закономірностей 

розвитку сільського господарства України наприкінці XIX – початку ХХ ст. 

значну увагу приділено дворянсько-поміщицькому господарству, показано 

розвиток його окремих галузей.  
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Деякі питання положення дворянства Харківщини, стану його 

господарства знайшли відображення у роботах Є. К. Живолупа [311], 

М. І. Ксензенка [344], Н. Л. Проскури [373], К. К. Шияна [418]. Так, дослідник 

поземельних відносин М. І. Ксензенко вказував на активний розпродаж 

поміщицьких земель Харківської губернії саме після революційних подій 

1905–1907 рр., коли землю в основному стали купували заможні селяни, а 

збіднілі поповнювали ряди міського пролетаріату або переселялися на вільні 

землі за Урал. Автор стверджував, що завдяки соціалістичній революції, яка 

сприяла зміцненню робітничого класу і селянства, відбулося знищення 

приватного землеволодіння дворян та наділення землею безземельного 

селянства. 

Є. С. Карнаухова у своїй роботі [326] доходить висновку, що розвиток 

капіталізму в Росії призвів до розділу країни за сукупністю ознак на 

промислові і аграрні райони, з характерним для них розподілом праці. 

Харківська губернія розглядалася як район центрально-землеробський у 

загальному контексті розвитку сільського господарства. Для цього району 

характерним було превалювання дворянського землеволодіння, де земля 

оброблялася як найманою робочою силою, так і з використанням старих 

феодальних форм праці.  

У монографії дослідниці Л. Я. Корнійчук [336] розглядаються напрями 

суспільно-економічної думки на Україні в 70-ті роки XIX ст. Авторка 

висвітлює економічну ідеологію дворянства, зокрема харківського, яке 

намагалося зберегти своє панування. У роботі показані ідеологічні настрої 

дворянських лібералів, які виступали за збереження монополії дворян, але, 

розуміли необхідність деяких поступок на користь селян. Кріпосницькі ж 

ідеологи вимагали збереження економічних і політичних привілеїв 

дворянства, виступали за велику поміщицьку земельну власність, були 

противниками збільшення селянського землеволодіння і розвитку їхнього 

господарства.  
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Наприкінці 1970-х років з’явилася низка праць, у яких проблеми 

пореформеного дворянства стали предметом спеціального дослідження. Серед 

них слід виділити монографію А. П. Кореліна [334]. Він уперше в радянській 

історіографії показав еволюцію соціально-економічного та політично-

правового статусу дворянства у другій половині XIX ст. Автор дослідив склад 

і чисельність, корпоративну організацію вищого стану, його місце і роль у 

системі російського абсолютизму і взаємовідносини з царизмом. На думку 

А. П. Кореліна, пореформене російське дворянство не було однорідним ні 

юридично, ні соціально, ні економічно. Як вважає автор, наприкінці XIX ст. 

між самодержавством і дворянством виник конфлікт, який спричинив зміни у 

складі дворянського стану. Проте за межами дослідження залишилися питання 

дворянського землеволодіння і господарства, участь дворян у суспільно-

політичному русі, які викладені в самій загальній формі. Не було висвітлено і 

становище дворянства Харківської губернії.  

Ю. Б. Соловйов простежив еволюцію дворянства з кінця XIX ст. до 

1914 р. Автор, звертаючись до вивчення правлячого стану, основну увагу 

приділив розгляду внутрішньої політики самодержавства і характеру взаємин 

самодержавства і дворянства, насамперед великих землевласників. На його 

думку, неспроможність дворянства прийняти буржуазний спосіб життя стала 

причиною його занепаду [397-399]. 

У роботі B. C. Дякіна [305] досліджуються взаємозв’язки уряду та 

дворянства. Автор дійшов висновку, що ані царизм, ані консервативне 

дворянство не бажали і не могли внести докорінні зміни в економічний і 

політичний устрій країни. Основну увагу дослідник звернув на зміни у вищих 

аристократичних і бюрократичних колах країни. Але автор, розглядаючи 

політичне життя держави не приділив достатньої уваги життю дворянства на 

місцях. 

У радянський час виходить багато праць, присвячених економічному 

розвитку країни після проведення реформи 1861 р., в яких розглядаються 

питання землеволодіння та взаємовідносини між власниками землі. 
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Фундаментально проаналізовано велике поміщицьке господарство 

в монографії А. М. Анфімова [266]. Аналізуючи загальний рівень розвитку 

аграрного капіталізму великих землеволодінь у різних регіонах Росії, де 

Харківська губернія виділена в окремий промислово-сільськогосподарський 

район, автор дійшов висновку про перевагу в сільському господарстві 

напівкріпацьких форм виробництва над капіталістичними. Праця Анфімова 

дозволяє простежити співвідношення селянських і дворянських господарств, 

їхній розвиток, форми і способи ведення господарства, забезпечення 

сільськогосподарськими машинами.  

Чільне місце у вивченні даної проблематики посідає праця Л. П. Мінарік 

[357], у якій міститься багатий фактичний матеріал про життя дворян. 

У роботі авторка критично перевірила статистичні матеріали багатьох 

володінь. Вона виявила переважання великих землеволодінь у цілому при 

відробітковій системі і досить високому рівні капіталістичної системи 

господарювання. 

С. М. Дубровський [303] та І. Д. Ковальченко [330, 331] розглянули 

структуру і розміщення дворянського землеволодіння, його питому вагу 

в системі приватного і загальнодержавного фонду, дослідили вплив 

капіталістичного розвитку економіки на стан дворянських маєтків. У роботах 

висвітлено характер землекористування, систему ведення великих 

дворянських господарств, їхню матеріально-технічну базу. Розглянуто 

діяльність поміщиків у сфері промисловості і торгівлі, їхній зв'язок із 

кредитно-фінансовою системою. Ці робити мають узагальнювальний 

характер, відображаючи думку дослідників про характер аграрного ладу Росії 

наприкінці XIX – початку XX ст.  

У роботі М. М. Дружиніна [302] досліджено вплив аграрних реформ 

1860-х рр. на економічний розвиток дворянсько-поміщицьких і селянських 

господарств у пореформений час. Показано взаємодію соціально-економічних 

процесів та зміни, які впливали на соціальну структуру російського села у 

1860–1880-х рр.  
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Із початком перебудови в середині 80-х рр. ХХ ст., розпочався новий 

етап у розвитку історичної науки. З’являються роботи, присвячені питанням 

землеволодіння. Так, А. М. Авраменко присвятив свої дослідження 
 
еволюції 

земельних відносин на Лівобережній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ 

ст., в тому числі і в Харківській губернії [262-264]. Дослідник дійшов 

висновку, що в Харківській губернії найбільш стійкими до скорочення 

дворянського землеволодіння виявилися господарі північно-західних повітів, 

де превалювали вотчинні землі з високим розвитком підприємства. 

Таким чином, історична наука радянського часу порівняно з попереднім 

періодом, зробила значний крок у вивченні дворянсько-поміщицького 

господарства. Однак дворянське господарство Харківської губернії так і не 

стало предметом спеціального вивчення радянськими істориками.  

Дворянство Харківщини брало активну участь у суспільному житті 

Харківської губернії. Ця участь виявлялася у створених земських установах. 

Праця дворянства в земствах демонструвала ставлення дворян до інших станів 

населення Харківщини. Саме роботі дворянства у земствах, перших 

всестанових органах місцевого самоврядування, у пізньорадянські часи були 

присвячені статті, монографії, багатотомні дослідження. 

В історичній літературі радянського періоду довгий час домінувала теза 

В. І. Леніна про земства як «п’яте колесо до возу». Тому радянські вчені не 

приділяли вивченню земств особливої уваги. 

Використовуючи незаперечний факт про панівну роль дворянства 

в земських зборах, радянські історики давали негативні оцінки земській 

господарській діяльності. Вони стверджували, що земські заходи проводилися 

переважно в інтересах заможних верств. Тільки наприкінці 1860-х рр. 

з’являються перші роботи, присвячені земствам. У 1968 р. виходить 

монографія Л. Г. Захарової [317], в якій основну увагу сконцентровано на 

соціальному стані земств. Ґрунтуючись на матеріалах офіційної статистики, 

постановах земських зборів, щоденниках і спогадах державних діячів, авторка, 

оцінивши земську реформу 1890 р. доводить, що в пореформений період 
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спостерігалася тенденція до зміни соціального складу земства в губерніях 

Центрального промислового району. Зміни відбувалися в результаті зростання 

фабрично-заводської промисловості в бік посилення торгово-промислової 

буржуазії та нової землевласницької буржуазії із селянства. У Центрально-

Черноземному районі, в губерніях Лівобережної України і в Середньому 

Поволжі, де сильно було розвинуте поміщицьке землеволодіння, дворянство 

повністю зберегло свої позиції в земстві.  

Важливим досягненням радянської історіографії є монографія 

Н. М. Пірумової «Земское либеральное движение: Социальные корни и 

эволюция до начала XX в.» [370]. Авторка дослідила різні форми вияву 

тактики лібералів та еволюцію земського ліберального руху. На основі 

архівних даних встановлена загальна чисельність гласних земських зборів, їх 

станова приналежність, військові та цивільні чини, освіта та земельний цензи. 

На сторінках книги охарактеризована діяльність та погляди видатних діячів 

земського лібералізму, у тому числі і Харківської губернії. Дослідниця 

підкреслила класові дворянські інтереси земських лібералів у питаннях 

оподаткування земельних власників, прагнення зменшити розорення 

селянського господарства та пов'язане з ним зростання селянського руху, яке 

представляло загрозу для дворян. 

Радянський історик В. С. Дякін розкрив взаємозв'язок уряду і земських 

установ, розглянув глибоку кризу третьочервневої системи, яка 

обумовлювалась зіткненнями і непорозумінням між бюрократією та земцями. 

На думку автора, розбіжності класових інтересів у земствах позначилися на їх 

соціальній структурі. Дослідник на основі архівних матеріалів приводить дані 

про склад земських виборців та гласних, розділяючи їх за земельним цензом. 

Але автор згрупував губернії по географічному принципу, розділивши на 

промислові райони, що дещо ускладнює процес дослідження. Та загалом 

матеріали дають уявлення про склад, характер і політичні настрої земських 

виборців і гласних [304]. 
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Отже, радянські дослідники звертали основну увагу на формування 

соціального стану земств, аналізуючи місце і роль земських установ 

у суспільно-політичному житті пореформеної Росії, так і не приділили уваги 

участі дворян у господарсько-економічній діяльності. Більш значну увагу вони 

сконцентрували навколо взаємовідносин між центральною владою і земствами 

та посиленням ліберального руху. Тим не менш, науковці дійшли висновку, 

що незважаючи на переважну більшість дворянства у складі земських установ, 

довірені земству справи народного господарства набули значного розвитку. 

Сучасна історіографія. Хронологічними межами цього етапу є початок 

1990-х років і наші дні. У цей період дослідники розглядають різні сторони 

життєдіяльності дворянства, що пов'язано, перш за все, з посиленим інтересом 

до вивчення поведінки різних соціальних груп у перехідні епохи. У сучасній 

історичній науці зростає інтерес до вивчення соціальних і культурних аспектів 

історії дворянства, про що свідчить низка праць, які вийшли в цей час. У них 

дворянство представлено як соціальна група, яка мала власну корпоративну 

психологію. 

Першим узагальнювальним, фундаментальним дослідженням із 

соціальної історії Росії стала праця Б. М. Миронова [358], яка вийшла друком 

у 1999 р. Використовуючи масові статистичні джерела, автор розглядає 

національне питання, демографічні проблеми, соціальну структуру та 

соціальну мобільність населення, розвиток міста і села в процесі урбанізації, 

еволюцію сільської та міської громад, міських і дворянських корпорацій, 

менталітет різних станів і багато інших питань. Ця робота важлива для 

вивчення історії дворянства пореформеного періоду, оскільки вона містить 

цінний матеріал щодо складу та чисельності пореформеного дворянства всієї 

імперії. Б. Н. Миронов зазначає, що дворянство юридично втратило всі свої 

станові права, та зазнало якісних змін: збільшилася частка особистого 

дворянства і зменшилася частка помісного дворянства (це не стосується 

дворянства Харківської губернії). Причини цього автор вбачає у розпочатому 

після реформи 1861 р. процесі збідніння дворянства.  
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Ряд робіт Л. Є. Шепелєва [415-416],
 
присвячених дослідженню історії 

російських чинів від 1721 р. до 1917 р., дали змогу визначитися у системі 

чинів, звань та орденів, якими нагороджувалися різні верстви населення. 

Роботи цього автора, на нашу думку, ґрунтовно простежують процеси надання 

чинів, розкривають історію розвитку служилого дворянства та шляхи їхнього 

отримання. Автор на підставі законодавчих актів ґрунтовно аналізує чинні на 

той час права і вимоги для отримання особистого чи спадкового дворянства 

через державну службу або нагородження орденом.  

Монографія М. Л. Гомона [293] являє собою дослідження на основі 

архівних матеріалів і документів, завдяки яким представлена об’єктивна 

оцінка взаємозв’язків Л. М. Толстого з харківськими сучасниками, у тому 

числі й представниками дворянства. Зацікавленість у роботі викликають 

наслідки цих стосунків для дворян Харківської губернії.  

Важливе значення мало вивчення історії виникнення і розвитку 

дворянства, що досліджено у роботі В. І. Буганова [276]. Автор зазначає, що 

реформи 1860–1870-х рр. призвели до втрати дворянством своїх привілеїв – 

права володіти селянами і прибутками від їх праці, – але при цьому дворянам 

вдалося зберегти значну частину своїх земель, які виступали фундаментом 

їхнього економічного і політичного добробуту. Що стосується корпоративної 

організації дворянства, то вона не тільки збереглася, а й отримала подальший 

розвиток у пореформений період. Слід зазначити, що дослідник не показав 

різниці між дворянськими організаціями різних регіонів Російської імперії.  

У 2010 р. виходить колективна монографія Н. А. Іванової і 

В. П. Желтової, присвячена становому поділу суспільства Російської імперії 

починаючи з XVIII ст. [321]. В роботі представлений аналіз правового 

положення всіх верств населення. Безумовно, монографія є цінним виданням, 

оскільки в ній детально розглянуті всі законодавчі акти, за якими 

оформлювались права дворян, надавались привілеї на відміну іншим станам, 

створювалися дворянські корпоративні організації. Автори ґрунтовно 

дослідили еволюцію дворянства кожного хронологічного періоду, на протязі 
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яких змінювалося законодавство щодо умов набуття дворянського звання, 

майнового права, юридичного оформлення торгово-промислового 

підприємництва. 

У новітній українській історіографії безпосереднє вивчення 

поміщицького господарства пореформеного періоду було здійснено 

Н. Р. Теміровою [404].
 
Дослідження засновано на широкому колі статистичних 

матеріалів та архівних джерел про методи ведення господарства, забезпечення 

матеріально-технічною базою, чисельності робочих. Ця робота становить 

певний інтерес і для вивчення економічного становища дворянського 

господарства в Харківській губернії. 

Розвиток промислового підприємництва у дворянських господарствах 

України вивчала О. М. Донік [301]. Авторка узагальнила показники щодо 

розміщення виробництва, і зробила висновок, що в Україні серед 

промисловців дворяни становили більш питому вагу у підприємствах з 

переробки сільськогосподарської продукції, дещо менше – з обробки 

мінеральних речовин і деревини і деякою мірою у гірничозаводській 

промисловості.  

Вивчення системи земського самоврядування у Російській імперії і 

діяльності дворянських гласних у пострадянській науковій літературі стало 

обумовлюватися практичними завданнями суспільного та державного 

розвитку країни. Однією із перших робіт з земської тематики у цей період 

стала монографія Г. О. Герасименко [287]. У ній автор показав роль земських 

установ у загальнодержавній системі, їх місце у політичній розстановці сил 

всередині країни. Цінним у роботі є те, що діяльність земських установ 

розглянута з 1864 р. до 1918 р., що дає змогу простежити зміни в соціальному 

складі земських установ. У роботі містяться узагальнені відомості, які 

характеризують основні напрямки роботи земських гласних і службовців, 

оцінюється їх суспільно-політична позиція.  

У 1992 р. вийшов збірник робіт, присвячений періоду Великих реформ 

60-70-х років XIX ст. в історії Росії. Особливо цікавими для нас виявилися 
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статті Л. Г. Захарової та Ф. О. Петрова [369]. Автори проаналізували 

ставлення дворянства до проведення земської реформи, дослідили і порівняли 

склад повітових та губернських земств російських губерній, розглянули сфери 

їхньої діяльності. У праці Л. Г. Захарової зазначено, що нові органи місцевого 

самоуправління пред’являли вимоги уряду щодо участі у політичному житті 

країни. Зокрема згадано гласних Харківського земства, які направили 

звернення до імператора.  

У монографії О. М. Морозової [360] розглянуті різні аспекти діяльності 

земств. Автор проаналізувала передумови проведення земської реформи, 

«Положення про земські установи» 1864 і 1890 рр., політику самодержавства 

щодо земств, ставлення ліберального дворянства, в тому числі і харківського, 

до практичної земської роботи.  

Незважаючи на пріоритетне значення у сучасній історіографії суспільно-

політичної проблематики, деякі дослідники звернулися до вивчення 

практичної роботи представників дворянського стану у земських установах. 

Локальні дослідження діяльності дворян у земствах на регіональному рівні 

були розпочаті у XXI ст. Так, з'явилися статті В. Корнілової [337], 

І. О. Кочергіна [340], Н. В. Проць [378], Л. Ф. Циганенко [410-411], дисертації 

Р. Л. Гавриша [286] та С. В. Горохова [296] з різних напрямків дворянської 

земської діяльності.  

Останнім часом спостерігається підвищений інтерес до краєзнавства. 

Тому закономірним стає поява значної кількості робіт, які відображують 

історію розвитку міст і сіл Харківської губернії. Це колективні праці 

спеціалістів архівних установ [114]. Дослідник П. В. Губський вивчав історію 

Старого Мерчика, де ми знаходимо відомості про багатого землевласника 

дворянина Є. Духовського [299]. Робота О. М. Козлова представляє родовід 

цукрових магнатів Харитоненків [332]. Відомості про село Малу Данилівку 

надає Р. К. Рибальченко [388]. Краєзнавець М. М. Желєзняк представляє нам 

опис дворянства Валківського повіту [310]. 
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Вважаємо за необхідне відмітити зростаючий науковий інтерес до 

вищого суспільного стану України серед молодих науковців. Нині українська 

історіографія поповнилася історичними розвідками із різних сторін життя 

дворянства. Зокрема, це дисертаційні дослідження С. Н. Абукова [261], 

М. І. Башли [271], Д. Г. Каюка [329], Ю. В. Константинової [333], 

Є. І. Кривошеї [343], Т. О. Шахрай [413]. Безпосередньо з історії дворянства 

Слобожанщини кінця XVIII – першої половини XIX ст. у 2013 р. була 

захищена дисертація М. В. Луценко [352]. 

Що стосується зарубіжної історіографії, то тут можна виділити працю 

провідного фахівця у вивченні дворянства Сеймура Беккера [273]. Оцінюючи 

становище російського дворянства в пореформений період, автор відзначає, 

що дворянство переживало складний процес соціальної трансформації, яка в 

результаті привела до поступової адаптації до нових суспільних відносин. 
 

Таким чином, питання дворянського стану Харківської губернії другої 

половини XIX – початку XX ст. було певною мірою відображено в науковій 

літературі. В основному це були праці загального характеру, присвячені 

соціально-економічному та політичному становищу дворянства. Усебічного ж 

комплексного дослідження з історії дворянства Харківської губернії в 

пореформений період поки що не існує. 

 

1.2. Аналіз джерельної бази 

Джерельна база дослідження з даної теми досить велика і різноманітна. 

Ії можна поділити на наступні групи джерел : 

• законодавчі акти і урядові розпорядження з правових, соціальних, 

суспільних та організаційно-господарських питань; 

• накази та розпорядження місцевих органів влади та управління; 

• матеріали діловодної документації – повідомлення і клопотання 

юридичних і фізичних осіб; 
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• статистичні, економічні та інші огляди, що видавалися Центральним 

статистичним комітетом та місцевим статистичним комітетом Харківської 

земської управи; 

• матеріали періодичної преси, присвячені дворянському питанню; 

• епістолярна спадщина – листи, щоденники, спогади. 

В свою чергу джерельну базу можна розділити на опубліковані: 

нормативно-правові матеріали, довідкові та статистичні видання, періодична 

преса, джерела особового походження; та неопубліковані джерела – матеріали 

архівних установ. 

Джерельна база дослідження охоплює широке коло документів. 

Насамперед, у дисертаційній роботі значний інтерес для вивчення історії 

дворянства становить законодавство, що регламентувало права й обов'язки 

дворянського стану, а також діяльність установ, у роботі яких брали участь 

дворяни. Серед опублікованих джерел широко використовувалися законодавчі 

акти, кодифіковані в «Полном собрании законов Российской империи» [149-

172]. Зібрані закони дають можливість точніше і повніше простежити 

еволюцію юридичних норм за рахунок включення більш широкого кола 

документів – рескриптів, інструкцій, преамбул до окремих законодавчих актів. 

Збірники законів – це офіційне зібрання, тематично упорядкованих чинних 

законодавчих актів Російської імперії. Ці документи дозволили автору 

дисертаційного дослідження ознайомитися з юридичною базою щодо 

отримання прав чи привілеїв дворянського стану Харківської губернії. 

У «Своде законов Российской империи» [98, 183-186] зібрані всі закони, 

які діяли в певний момент часу, з тих чи інших проблем правового положення 

суспільства. Основні положення та розпорядження уряду, з земських питань, 

станових та інших, виходили окремими збірниками [173-175, 181, 182, 187]. За 

допомогою зводу законів можна вивчати розвиток, напрям урядової думки в 

країні, вони є вихідним матеріалом для характеристики дворянства 

Харківської губернії на кожен окремий відрізок часу. 
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Наприкінці XIX – на початку XX ст. вийшли законодавчі збірники, в 

яких представлені основні положення щодо отримання дворянського стану в 

Російській імперії [1-3, 125, 227].  

Коло джерел, у яких відбилися правові аспекти щодо дворянського 

стану, доповнюють Законодавчі акти Російської імперії, зібрані в збірниках, 

що налічують дев’ять томів, які відповідають періодизації російської історії 

[178, 179]. В них наведені тексти законодавчих документів, взятих з 

першоджерел – офіційних видань та ті, які публікувалися у Повному зводі 

законів Російської імперії. В збірнику, крім законодавчих норм, наведені 

коментарі публікаторів до законів та містяться солідні історіографічні нариси, 

які допомагають розібратися в такому складному джерелі, яким є російське 

законодавство. 

Наступну групу джерел із питань діяльності дворянства в земських 

установах утворюють численні та різноманітні документи діловодного 

характеру [84-96]. Вони відображають роботу гласних Харківського 

губернського і повітових земств щодо створення та господарського 

забезпечення соціальної інфраструктури в сільській місцевості. Це матеріали 

сесій губернських і повітових земських зборів, які публікувалися у вигляді 

журналів, що представляють собою відредаговані стенографічні звіти 

земських зібрань. Журнали містять детальну фінансово-господарську 

документацію земства, звіти земських комісій з різних питань, списки 

земських гласних, циркуляри губернатора та інші. Такі документи дозволяють 

простежити процес виборів дворянських гласних, їх участь у виробленні 

рішень на земських зборах і в управах, виявити механізми їх реалізації, 

встановити результати виконання прийнятих постанов. 

Харківське губернське земство публікувало ряд статистичних збірників, 

які представляли спеціальні економічні огляди по галузях господарської 

діяльності. Завдяки цим матеріалам, можна прослідкувати роботу дворянських 

гласних у системі земських установ. Щорічні фінансові звіти, доповіді управ 

земським зборам надають можливість встановити участь дворянства у 
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розвитку народної освіти, охорони здоров'я, агрономічної та ветеринарної 

допомоги населенню, дорожній справі, продовольчого та інших питань з 

соціальної сфери у сільській місцевості [80-82, 111, 112, 126, 127, 135, 136, 

189, 190, 217]. Безперечний інтерес представляють матеріали земсько-

статистичних обстежень, які дозволяють нам оцінити ступінь економічного 

положення як поміщицьких так і інших господарств в губернії [188, 196]. 

Допоміжну групу джерел складають матеріали спеціальних земських 

журналів, в яких публікувалися статті про роботу земств, витяги з промов 

гласних на земських зібраннях, різні публіцистичні замітки про шляхи 

вдосконалення земської діяльності [101]. Використання цих документів 

допомагає прослідкувати виконуючи функції дворянських гласних у земстві, 

завдання, які вони перед собою ставили, яку подавали ініціативу з розгляду, 

прийняття та вирішення господарських проблем населення.  

Наступну групу опублікованих джерел представляють статистичні і 

довідкові видання. В свою чергу, статистичні збірники можна розділити 

умовно на дві підгрупи. До першої належать збірники, що видавалися 

центральними установами, передусім, Центральним статистичним комітетом і 

містили дані по Російській імперії в цілому і по губерніях окремо. Матеріали 

урядової статистики допомагають дослідити соціально-економічне становище 

дворянства, оскільки представляють собою широкий і різноманітний комплекс 

даних [5-7, 194, 203, 205-207, 209-214]. Поряд з ЦСК імперії збором 

статистичних даних про чисельний стан населення, сільське господарство, 

виробництво в цілому, і дворянства, зокрема, займалися різні міністерства та 

відомства. У їхніх публікаціях містяться відомості про площу 

приватновласницьких земель (за станами) та надільні селянські землі [100, 

107-110, 115, 123, 192, 193, 224, 258]. 

У другу підгрупу увійшли статистичні видання, які готувалися 

місцевими статистичними органами. Їх значення полягає в тому, що вони 

відображають місцеву специфіку, містять масу додаткових статистичних 

відомостей. Велику цінність представляють статистичні довідники, що містять 



35 

 

інформацію з усіх повітів губернії про чисельність населення, про розподіл 

земель за станами і групами власників, про стан приватновласницьких 

господарств, соціальний склад земських установ. Такі збірники є важливим 

масовим джерелом для вивчення чисельності та складу дворянського стану, в 

них відображені дані щодо земельної площі, списки повітових землевласників 

Харківської губернії [99, 112, 116-118, 147, 191, 208, 215-217, 221-223].  

За характером матеріалу до статистичних збірників відносяться 

довідники того часу – адрес-календарі [4, 8, 230-257] та пам'ятні книжки [137-

144]. Адрес-календарі містять щорічні дані про чисельність особистого і 

спадкового дворянства, про дворянське землеволодіння та господарство, про 

участь дворян в роботі різних громадських організацій та органів місцевого 

самоврядування, про склад дворянських зборів, повітових та губернських 

предводителів дворянства, частки учнів з числа дворянського стану в різних 

освітніх закладах та інше. Пам'ятні книжки, крім цього, містять інформацію 

про підприємницьку діяльність дворян, у них вказані власники фабрик і 

заводів, обсяги виробництва. 

Для проведення порівняльного аналізу були використані опубліковані 

матеріали Першого загального перепису населення 1897 р., статистичні дані, 

що відображають розвиток дворянського землеволодіння, а також дозволяють 

визначити чисельність дворянства, територіальну мобільність, рівень освіти 

[128, 145, 146]. 

При вивченні дворянського землеволодіння та господарства нами були 

використані земельні і сільськогосподарські переписи 1877, 1887 і 1905 рр., 

які проводив Центральний статистичний комітет (ЦСК) Російської імперії, 

представивши дані як по Європейській Росії, так і по окремих губерніях. 

Проведені переписи дозволяють нам використати зібраний матеріал для 

з’ясування дворянського землеволодіння, оскільки вони містять дані про 

розподіл земель за угіддями, за сільськогосподарськими культурами та за 

категоріями власників. Також дані переписів включають обстеження як 

придатних так і непридатних земель [9, 148, 205, 206].  
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Завдяки «Материалам по статистике движения землевладения в России», 

які видавало Міністерство фінансів Росії [120-122], ми можемо встановити 

частку дворян серед покупців та продавців земель. Певний інтерес мають 

статистичні збірники фабрик, заводів та інших підприємств, які складалися за 

офіційними даними статистики. Вони містять інформацію про 

підприємницьку діяльність та майновий стан дворян [10, 119, 191]. У збірнику 

міститься інформація щодо станового поділу власників промислових 

підприємств Харківської губернії. 

Цікаве джерело – це описи дворянських маєтків Харківської губернії 

наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. В них містяться відомості про організацію 

та внутрішній устрій маєтків землеволодіння та землекористування, 

виробничу діяльність, підприємства та ін. [12, 83, 104-106, 113, 129, 195, 197]. 

З історії дворянського господарства Харківської губернії виходили і матеріали 

земсько-статистичних обстежень, які були проведені у Богодухівському, 

Старобільському та Харківському повітах [116, 117, 180, 199]. Цінними для 

нашого дослідження є дані, за допомогою яких ми можемо встановити і 

порівняти економічне становище дворянства у різних повітах губернії. 

Щодо кредиту та застави дворянських маєтків, земель, господарств, 

важливим джерелом є «Статистика долгосрочного кредита в России» [204]. 

Матеріали земельних банків дозволяють ознайомитися із систематично 

зібраними даними для вивчення дворянського господарства Харківської 

губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Найбільший інтерес для нас 

становлять матеріали Дворянського земельного банку тому, що вони 

систематично публікували щорічну звітність, в якій є відомості про становище 

дворянських маєтків. Вони показують кількість і структуру земельних угідь, 

представлена загальна оцінка і позика по маєтках, закладених у банку [133, 

134]. Матеріали Селянського земельного банку дозволяють уточнити 

становище дворян, встановити кількість продаж і покупок земель та маєтків за 

станами, і за групами землеволодінь, визначити структуру угідь власників 

[131, 132, 228].  
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Таким чином, сукупність перелічених джерел і їхній аналіз дозволяє 

висвітлити процес набуття, формування та зміни у складі дворянського стану, 

основні тенденції його господарсько-економічного становища, мотиви 

земської діяльності, направленої на забезпечення соціальних потреб населення 

регіону.  

Доповнити соціально-економічну характеристику дворянства 

допомагають архівні відомості, які можна віднести до діловодних джерел. При 

проведенні дисертаційного дослідження було виявлено велику кількість 

неопублікованих джерел, які зберігаються в Державному архіві Харківської 

області (далі ДАХО). У Харківському обласному державному архіві нами 

були використані документи фондів дворянських станово-представницьких 

установ у яких представлені алфавітні списки дворянських родів, повітові 

списки дворян землевласників, списки дворян, які перебували на службі, які 

мали право голосу в органах місцевого самоврядування Харківської губернії.  

Так матеріали фонду Канцелярії Харківського губернатора (ДАХО. Ф. 3) 

[14-29], надали відомості щодо проведення виборів у дворянські організації, 

представництво дворян у різних державних установах, відомості про стан 

посівів і урожаю, про хлібні запаси. За допомогою журналів земських зборів 

ми ознайомилися із практичною діяльністю дворянських гласних у заходах 

земських установ з метою розвитку місцевого господарства.  

Позиції дворянства з тих чи інших аспектів діяльності дворянських 

організацій відображені у документах канцелярії губернського предводителя 

дворянства (ДАХО. Ф. 15) [30].  

Звіти, протоколи, листування, дозволяють розглянути основні питання, 

які перебували в центрі уваги дворянства. Матеріали про чисельність 

дворянства, склад місцевих установ, статистичні відомості про приватні 

господарства, списки приватних власників по повітах губернії, неопубліковані 

матеріали Першого загального перепису населення 1897 р. відклалися у фонді 

Харківського губернського статистичного комітету (ДАХО. Ф. 51) [31-43].  
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У дисертації використані матеріали фонду Харківського повітового 

поліцейського управління (ДАХО. Ф. 69) [44]. Справи дозволяють нам 

отримати статистичні відомості щодо кількості населення повітів, стан посівів 

та врожаїв у дворянських господарствах. 

Про стан дворянських маєтків, про ведення господарства, справи щодо 

оцінки майна, видачу позик під заставу, накладання арешту на майно 

боржників, призначення публічних торгів та продажу дворянських маєтків, 

визначення опікунства над майном, можна дізнатися із справ Харківського 

земельного банку та Державного дворянського земельного банку (ДАХО. 

Ф. 71, Ф. 72) [45-56].  

Опікунські справи, звіти опікунів з управління маєтками, які зазнали 

розорення або відбиралися з різних причин зберігаються у фонді Вовчанської 

дворянської опіки (ДАХО. Ф. 217) [57]. 

У фонді Вовчанського предводителя дворянства (ДАХО. Ф. 220) [58-64] 

містяться справи про взаємини між поміщиками і селянами, прохання про 

внесення осіб до списів дворян, розкладки земських повинностей, відомості 

про стан дворянських маєтків.  

Значну частину неопублікованих матеріалів складають справи 

Харківської губернської земської управи (ДАХО. Ф. 304). Вони дозволяють 

розглянути роботу земської управи на основі журналів і стенограм чергових та 

надзвичайних сесій земських зібрань, містять справи про клопотання 

Харківського губернського земства, річні звіти про його діяльність, а також 

статистико-економічні відомості про стан господарства губернії. Постанови 

управ дають характеристику державної і громадської діяльності дворянства 

губернії. Фонди повітових земських управ (ДАХО. Ф. 305, 307, 308, 309, 311) 

містять документи, які відображають стан дворянського землеволодіння у 

повітах, представлені списки землевласників із зазначенням кількості землі та 

вказані сільськогосподарські підприємства, які перебували у їхній власності 

[65-74]. 
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Доповненням для дисертації стало використання фондів Центрального 

державного історичного архіву України, м. Києва (ЦДІАК). Справи фонду 

Харківської судової палати (Ф. 1072) [78-79], фонду Канцелярії тимчасового 

Харківського генерал-губернаторства (Ф. 1191) [77], фонду П. І. Зайцева 

(Ф. 845) [76], Київського військово-окружного суду (Ф. 316) [75] становлять 

певний інтерес. Сукупно матеріали фондів надали інформацію щодо 

затвердження спадкового дворянства за родинами прохачів, продажу 

дворянських маєтків за банківські борги, судові справи над дворянами тощо. 

Але, на жаль, інформації щодо чисельного складу дворянства, участі дворян в 

земствах в архіві не знайшлося. Проте деякі фонди автор може використати в 

подальших наукових дослідженнях. Це фонди Харківського жандармського 

управління (Ф. 336, 337), та Харківського військово-окружного суду (Ф. 733) 

які містять справи дворян, що підлягали суду за пияцтва, розтрату грошей та 

вбивства.  

Важливе значення для дослідження дворянського стану має 

«Родословная книга потомственных дворян Харьковский губернии» [177]. 

Вона є цінним джерелом, у якому відображені матеріали Дворянського 

зібрання, родовідні справи дворян Харківської губернії, щодо зарахування осіб 

до того чи іншого дворянського роду. 

Із періодичної преси в дисертаційному дослідженні здебільшого 

залучалися місцеві видання – газети «Харьковские губернские ведомости» 

[229], «Южный край» [259, 260], «Основа» [130]. Тут найбільш цінним 

матеріалом є списки земських виборців і обраних земських гласних. На 

сторінках газет систематично публікувалися статті та огляди, які 

характеризували стан різних галузей промисловості. Узагалі, тут знайшли 

відображення найбільш важливі події життя губернії. У газетах публікувалися 

відомості про заставу та продажу маєтків; введення опіки над маєтками; 

проведення викупних операцій; земські повинності; про призначення, 

звільнення і переміщення дворян у місцевих службових установах; списки 

осіб, які брали участь у виборах земських гласних губернії. 
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Серед джерел особового походження, найбільшу цінність мають спогади 

представників дворянства. Праця, написана харківським дворянином 

Л. В. Іляшевичем [102] у 1888 р., становить особливий інтерес, оскільки в ній 

було зроблено спробу викласти історію розвитку харківського дворянства. 

Робота містить документи, які інформують дослідника щодо прав харківського 

дворянства.  

Особливо цінною є робота, яка зробила значний внесок у дослідження 

історії дворянства Харківської губернії, написана представником княжого 

роду О.Д. Голіциним. Автор залишив матеріали, в яких подано оцінку 

зовнішньої та внутрішньої політики Росії та окремих історичних постатей [11].  

Розповідь про ведення свого власного господарства, економічні витрати 

та прибутки, землекористування, роздуми, листування, взаємовідносини між 

членами сімей – все це викладено у 4-х томному виданні спогадів 

Є. Задонської [97].  

Представникам дворянських родів присвятила свою книгу 

Т. П. Тараріна. Авторка наводить як спогади рідних та близьких, так і 

документальні відомості, та архівні дані, які представлені послужними та 

формулярними списками дворян, різними довідками, свідоцтвами [225]. 

Таким чином, сукупність перелічених джерел та їх аналіз дозволяє 

об’єктивно висвітлити процеси набуття дворянства, формування та зміни у 

його складі; охарактеризувати основні тенденції господарсько-економічного 

становища дворянського стану; встановити кількість представників 

дворянства у земстві, визначити соціальний склад земських установ, 

простежити роботу дворянських земських гласних у повітових та губернських 

земських зборах. Аналіз джерельної бази з теми дослідження свідчить, що 

вона є репрезентативною і достатньо інформативною, що дає можливість для 

усебічного вивчення історії та соціально-економічного становища 

дворянського стану Харківської губернії другої половини ХІХ – початку ХХ 

ст. 
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1.3. Методологія та методи дослідження 

Теоретико-методологічною основою даної дисертаційної роботи став 

регіональний підхід до вивчення соціальної історії України, який є 

характерним для вітчизняної історіографії. Це обумовлює теоретичне 

вивчення проблеми розвитку соціально-економічного і суспільного 

формування дворянського стану окремого регіону у конкретних історичних 

умовах. Дослідження спрямоване на визначення відмінностей і особливостей, 

а також порівняння регіональних процесів з процесами, які відбувалися у 

різних регіонах імперії. 

Методологічні принципи полягають у тому, щоб через сукупність 

конкретного матеріалу показати розвиток дворянства окремого періоду, 

враховуючи специфіку регіону. Саме тому в роботі мають бути виділені 

науково-методичні аспекти. 

В основу дисертаційного дослідження покладено загальнонаукові 

принципи пізнання суспільних явищ, насамперед історизму, об'єктивності та 

системності, виходячи з пріоритету фактів та документальних свідчень, 

важливих для розуміння закономірностей соціального розвитку. Комплексний 

підхід дозволяє розглядати проблему в цілому.  

Так, принцип історизму полягає у вивченні явищ, їх виникнення та 

розвитку в зв’язку з конкретними історичними умовами. Застосування цього 

принципу дозволило дослідити процес розвитку дворянського стану в 

контексті нових соціально-економічних умов.  

Теоретичний принцип об’єктивності допоміг здійснити всебічний аналіз 

історичних фактів, подій, процесів. Пізнавальні функції принципу 

об’єктивності дозволили автору визначити об’єкт дослідження, та його місце 

серед інших питань. Принцип дозволив реконструювати об’єкт дослідження 

як єдине ціле, відображаючи його минуле. Цей принцип дозволив визначити 

становище дворянства, яке в результаті прийнятих урядових заходів 

економічного і політичного характеру зберегло деякою мірою стару 

матеріальну базу, станові привілеї і панівне становище до 1914 р.  
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За допомогою принципу системності дворянський стан визначається як 

цільна соціальна система. Найбільш значимі для дворянства фактори – це 

оформлення дворянського стану, складання системи землеволодіння, розвиток 

місцевого самоврядування в самодержавній країні. 

Завдання, поставлені в роботі, а також зміст залучених джерел вплинули 

на вибір методів дослідження. Методи дослідження в системі історичного 

пізнання використовуються з метою вивчення загальних тенденцій і 

закономірностей – загально-логічних, конкретно-історичних і регіональних. 

Методи слугують перехідною ланкою від методологічної теорії до практики 

дослідницької роботи. Тому дослідження проводилося на основі критичного 

аналізу із застосуванням логічних, загальнонаукових та спеціально-історичних 

методів. Із логічних методів використовувалися методи аналізу та синтезу, які 

дали змогу вивчити дворянство крізь призму соціальних, правових та 

економічних складових. 

У роботі використано спеціально-історичні методи: проблемно-

хронологічний, історико-системний, історико-генетичний, історико-

порівняльний, історико-типологічний. Для періодизації теми дослідження 

використовувався проблемно-хронологічний метод, який дозволив встановити 

хронологічні рамки роботи та послідовність історичних змін. 

Використання історико-генетичного методу дозволило встановити 

індивідуальності кожної постаті дворянського стану, характеристики яких 

дають змогу розкрити їх місце і роль у розвитку соціально-економічних та 

політичних перетворень в конкретний, пореформений період. Чільне місце в 

роботі посідають і такі спеціальні історичні методи, які ґрунтуються на 

історико-антропологічному підході – персоно-логічній та біографічний 

методи.  

Оскільки процеси, що відбувалися в Харківському регіоні, нерозривно 

пов'язані з загальноросійськими імперськими процесами, в роботі 

використаний історико-порівняльний метод. Його застосування дозволило 

виявити загальні та особливі риси соціально-економічного становища 
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Харківського дворянства, його суспільні позиції та діяльність протягом 

досліджуваного періоду порівняно з іншими станами губернії та з 

дворянством інших губерній.  

Виявленню в середовищі дворянства істотно різних соціально-

економічних прошарків, яким притаманні загальні суттєві ознаки стану, 

допомагає історико-типологічний метод дослідження. Зокрема його було 

застосовано при вивченні дворянського землеволодіння і землекористування, 

а також положення дворянина у суспільстві.  

Статистичний та демографічні методи дозволили виявити деякі кількісні 

співвідношення в сукупності всіх факторів, розглянути соціальний склад стану 

та його демографічну динаміку. Метод класифікації використовувався для 

структурування об'єктів дослідження на основі істотних ознак.  

Як доповнення до перерахованих вище методів використовувався 

кількісний метод, що застосовується для порівняння об'єктів з погляду їхніх 

кількісних характеристик. Під час розгляду кількісних показників, які 

характеризують дворянство Харківської губернії, застосовувалися методи 

статистичного (формально-кількісного) аналізу. Їх використання визначалося 

як проблематикою, цілями і завданнями дослідження, так і своєрідністю 

використовуваних джерел. 

Таким чином, сукупне використання зазначених методів дозволило 

забезпечити комплексний підхід до вивчення поставленої проблеми. 
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РОЗДІЛ 2 

ДИНАМІКА ЗМІН КІЛЬКІСНОГО СКЛАДУ ДВОРЯНСТВА  

 

Населення Харківської губернії, як і в цілому по усій Російській імперії 

у XIX ст., згідно Загального положення «Зводу законів» поділялося на чотири 

головні стани: 1) дворянство; 2) духовенство; 3) міських обивателів; 4) 

сільських обивателів (селяни, козаки, інородці). Стани, в свою чергу 

поділялися на підгрупи: дворянство (спадкове і особисте); духовенство (чорне 

і біле); міський стан (почесні громадяни: спадкові та особисті; купці, міщани, 

цехові); селяни [183-185, с. 1].  

Дворянський публіцист М. Н. Катков дає визначення стану, як природні, 

історично сформовані об’єднання, засновані на різних способах життя і 

занять. У своїй сукупності вони представляють організм державного народу 

[327, с. 3]. 

Протягом усього періоду свого існування дворянство Харківської 

губернії, як і всієї Російської імперії не було замкнутим станом, оскільки 

могло поповнюватися представниками інших станів. За джерелами отримання 

дворянського стану дворяни поділялися на спадкових і особистих, а за своїм 

майновим становищем – на безпомісних і поміщиків. Процес отримання 

дворянства був загалом подібним на всій території Російської імперії. Система 

оформлення дворянського стану на території Харківської губернії базувалася 

на загальноросійських засадах, як і поширення прав і переваг російського 

дворянства, яке проходило поступово, відповідно до дії державних законів і 

під чітким наглядом з боку влади [152, с. 554]. 

Підсумком усіх законодавчих актів стосовно прав і привілеїв 

російського дворянства стала «Жалувана грамота» 1785 р., яка юридично 

зафіксувала його панівне, привілейоване становище: «Дворянское название 

есть следствие, истекающее от качества и добродетели, начальствовавших в 

древности мужей, отличивших себя заслугами: чем, обращая самую службу в 

заслугу, приобрели потомству своему нарицание благородных. Благородными 
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разумеются все те, кто или от благородных предков рождены, или монархом 

сим достоинством пожалованы» [153, с. 547]. Цією ж грамотою Катерина II 

остаточно зрівняла у чинах і привілеях слобідсько-українське дворянство, яке 

походило із козацької старшини, із дворянством російським [153, с. 544]. 

Відповідно до «Жалуваної грамоти дворянству» спадкові дворяни 

Харківської губернії за джерелом отримання дворянства поділялися на шість 

категорій, кожній з яких відповідала окрема частина губернської родовідної 

книги, що її вели члени дворянського депутатського зібрання. Так, до 1-ої 

частини вносилися дворянські роди, зведені у дворянство за особистим 

розпорядженням імператора; до 2-ої частини – ті, що отримали дворянство на 

військовій службі; до 3-ої частини – ті, що отримали дворянство на цивільній 

службі; до 4-ої частини – іноземні дворянські роди, що перейшли в російське 

підданство; до 5-ої частини – титуловані дворянські роди, тобто зведені в 

дворянство на підставі титулу (князь, граф, барон тощо); до 6-ої частини – 

старовинні дворянські роди, тобто ті, які могли довести своє дворянство 

протягом 100 років до моменту видання «Жалуваної грамоти дворянству [178, 

с. 39-41]. Ця практика збереглася до 1917 р. 

Значну групу серед дворянства становили особисті дворяни. «Жалувана 

грамота» іменувала особистими дворянами чиновників IX–XIV класів. 

Особисті дворяни, як і спадкові, були звільнені від тілесних покарань, 

рекрутської повинності, користувалися перевагами при заміщенні посад на 

державній службі, однак не мали права володіти кріпаками. Їх реєстрували не 

в губернській родовідній книзі, а в окремій частині міської обивательської 

книги. Передавалося особисте дворянство тільки шлюбом – від чоловіка до 

дружини. Діти особистих дворян вже не вважалися дворянами, вони мали 

лише статус обер-офіцерських дітей [178, с. 39-41]. Жалувана грамота не лише 

підтверджувала порядок набуття спадкового дворянства, встановлений 

Табеллю про ранги, чинами і пожалуванням, а й значно розширювала систему 

нагородження російськими орденами [125, с. 11]. 
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При цьому були збережені положення 1714 р., 1719 р., 1722 р., 1762 р., 

1775 р., 1835 р. [149, 150] загальноросійського законодавства, які 

підтверджували дворянські права, у тому числі і дворянства Слобожанщини. В 

основі низки прийнятих законів була обов’язкова державна служба, в ході якої 

дворянство формувалося як привілейований стан. Прийняті закони мали 

важливий вплив на правове становище дворянства, зокрема право земельної 

власності і право володіти селянами, право обирати вид служби, мати свій 

становий незалежний судовий орган та обирати зі свого середовища повітову 

та губернську адміністрацію.  

Згідно закону від 24 квітня 1834 р. кожен претендент на отримання 

спадкового дворянства Харківської губернії повинен був надати до 

губернського дворянського зібрання документи які підтверджували його право 

на нерухомість, так звані «жалувані» грамоти від царя (дод. А), патенти чи 

універсали на землю, а також родовід (дод. Б), який засвідчував, що прохач 

походить від предків за прямою чоловічою лінією. На основі поданих 

документів родині надавалися права дворянства. Родовід затверджували 

предводитель дворянства та духовна консисторія на підставі метричних книг. 

Для отримання вищого стану батькам необхідно було довести законність 

народження дітей, для чого дворяни подавали до Дворянського зібрання 

списки своїх сімей (дод. В-Е) та прохання для внесення дітей до Дворянської 

родовідної книги губернії (дод. Ж). Свій вердикт губернське Дворянське 

депутатське зібрання разом із доказами на дворянство відправляло до 

Департаменту Герольдії Правлячого Сенату, який підтверджував права на 

спадкове дворянство. Дворянське депутатське зібрання, отримавши 

сенатський наказ про затвердження претендента на дворянство, видавало 

свідоцтво про внесення до тієї чи іншої частини родовідної книги (дод. И) 

[157, с. 302].  

Але, незважаючи на завершений процес консолідації, дворянство так і не 

стало єдиним станом. Простежувалися ознаки його соціального і економічного 

розшарування. Дворянський стан у Російській імперії ніяк не був привілеєм 
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походження. Кожен мав невід'ємне право придбати дворянське достоїнство 

шляхом державної служби. Проте, самодержавна влада поступово 

підвищувала планку отримання дворянства як через цивільну так і через 

військову службу.  

Визначальним для дворян Харківської губернії, як і для всього 

дворянського стану, на середину XIX ст. став період царювання Олександра II. 

Його правління характеризувалося реформаторською діяльністю, в ході якої 

привілейоване становище дворян зазнало деяких змін. У зв'язку зі швидким 

зростанням кількості військових і цивільних чинів імператор Олександр II 

наказом від 9 грудня 1856 р. ще більш ускладнив доступ до дворянського 

стану через отримання чину – підвищувалися ступені військової і цивільної 

служби. Відтепер право на особисте дворянство давав чин поручика, корнета в 

кавалерії, прапорщика гвардії (XII клас) для військових, і титулярного радника 

(IX клас) для цивільних. Спадкове дворянство набувалось чином полковника 

або капітана I рангу на флоті (VI клас) на військовій службі, і чином дійсного 

статського радника (IV клас) на цивільній службі [158, с. 1052].  

Окрім того, 31 липня 1859 р. встановлювалися нові порядки отримання 

дворянства через орден: тільки перші ступені російських орденів Св. Анни, 

Св. Станіслава давали право на спадкове дворянство. Виняток становили 

ордени Св. Георгія і Св. Володимира, всі ступені яких давали право на 

спадкове дворянство. Проте ці ордени, згідно з положенням 31 липня 1859 р., 

давалися не в порядку загальної черги, а жалувалися лише за розсудом 

верховної влади, що у такий спосіб взяла під свій контроль доступ до 

дворянства [160, с. 752]. 

Таким чином, на кінець 50-х рр. тільки особи у званні, починаючи з 

полковника, могли претендувати на отримання спадкового дворянства. 

Дворянство, отримане на військовій службі, було найпоширенішим видом ще 

з часів Петра I. Саме через службу особи із інших станів отримували привілеї 

вищого стану.  
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Як зазначав російський правознавець О. С. Алєксєєв, дворянство, 

отримане на державній службі в чині дійсного статського радника, за 

способом отримання було схоже на дворянство військове, оскільки чин 

дійсного статського радника, який давав право отримання спадкового 

дворянства, давався не просто за вислугу років, а за особистим 

розпорядженням імператора, рекомендаціями міністрів і головнокомандувачів 

відомств [265, с. 242]. 

Особи не дворянського походження, які отримали спадкове дворянство 

на військовій або на цивільній службі, мали право просити про зведення 

одного зі своїх синів, народженого до отримання чину, права на отримання 

дворянства. Особи, які походили не з дворян, вступаючи на державну службу, 

через певну кількість років отримували чин, що давав право на дворянство. 

Однак при відставці, особи, які мали чин до VIII класу не визнавалися 

родовими дворянами [416, с. 268].  

Таким чином, на середину XIX ст. у Російській імперії було створено 

законодавчу систему, яка чітко визначала положення дворянства, як панівного 

стану в імперії. Самодержавна влада закріпила права і привілеї дворянства, 

якими воно користувалися й надалі. Отже, відбулося остаточне оформлення 

соціально-правового статусу губернського дворянського суспільства. 

На середину XIX ст. дворянство відігравало величезну роль у суспільно-

політичному житті країни, а також внаслідок юридичної обумовленості, 

вважаємо за необхідне більш детально охарактеризувати панівний стан 

Харківської губернії статистичними даними (дод. К, табл. 1.1). Російський 

уряд у 1858 р. силами місцевих поліцейських установ провів десяту ревізію 

всього населення. У Харківській губернії, згідно статистичних даних 

налічувалося 16288 осіб дворянського стану, з них 10273 спадкових, що 

становило 63,07% від загальної чисельності дворянства. Частка особистих 

дворян становила 6015 осіб або 36,93% [32, арк. 1-10]. Серед усього населення 

(1582571 чол.) губернії дворяни становили 1,03%. Порівнюючи кількість 

дворян за період з 1816 по 1858 рр., можна констатувати факт зростання з 6115 
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до 16288 осіб, тобто майже утричі. Отже приріст дворянського стану у 

Харківській губернії склав 170,78%. 

Співставивши чисельний склад дворянства лівобережних губерній 

України на початку 60-х рр. XIX ст. можна визначити, що із 73792 осіб 

дворянського стану найбільше проживало у Полтавській губернії – 32887 осіб, 

або 1,7% від всього населення, у Чернігівській – 23650 осіб, або 1,5%, а от у 

Харківській – налічувалося найменше дворян – 17255, або 1,2% [400, с. 99]. 

Дослідниця чисельності населення Лівобережної України О. М. Солошенко 

вказувала, що у Полтавській губернії високий відсоток дворянства був 

обумовлений найбільшим розвитком кріпосницьких відносин [400, с. 99]. 

У подальшому чисельний склад дворянства губернії постійно 

змінювався. Великі реформи другої половини XIX ст. позначилися на еволюції 

дворянського стану. Незважаючи на дію закону 1772 р. «О не определении 

податных людей в статскую службу» [151, с. 265], який забороняв 

представляти до обер-офіцерського чину осіб податного стану, скасування 

кріпосного права 1861 р. змусило внести у надання чину певні зміни. Згідно з 

«Общим положением о крестьянах», селяни мали право зараховуватися до 

інших станів, вступати на військову службу та службу до наукових, 

навчальних і межових частин, віддавати своїх дітей до навчальних закладів на 

підставі правил, встановлених для вільних податних станів, які мали 

посвідчення про виключення з податного окладу [161, с. 145]. 

Варто зазначити, що протягом XIX ст. російське законодавче право 

кілька разів змінювало джерела доступу до дворянського стану, але головним 

засобом його отримання була державна служба, внаслідок чого чисельність 

дворян істотно зростала. 

Відтепер служба і чин стали давати диплом на дворянство. Відкритий 

доступ до дворянського стану надав можливості іншим станам потрапити у 

дворянство. Можливо такі особи були серед дворян Харківської губернії. 

Тому що, як показують статистичні дані (дод. Л, табл. 1.2) загальна кількість 

дворянського стану Харківської губернії у 1865 р. порівняно з 1858 р. 
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збільшилась на 1318 осіб. Із них спадкових – 111, особистих – 1207, що 

свідчить про зведення у дворянський стан чинами, які можна було вислужити 

на основі закону 1856 р. Цим же законом встановлювалися нові строки 

вислуги із XIV у XII – три роки, із XII у X – три роки, із X у IX – три роки, із 

IX у XVIII – три роки; і чотири роки із XVIII у VII, із VII у VI, із VI у V клас. 

Якщо ж службовець мав особливі заслуги, то строки служби скорочувалися до 

одного року [159, с. 1053].  

Дані таблиці 1.2 (дод. Л) свідчать про явну перевагу спадкового 

дворянства над особистим. Водночас, кількість дворян розподілялася майже 

порівну між містами і повітами. У містах проживало 8846 дворян, із них 

спадкові становили 3811 осіб, особисті – 5035 осіб. У сільській місцевості 

повітів було 8769 дворян, серед яких 6579 спадкових і 2190 особистих. З 

вищевикладеного бачимо, що в містах особисте дворянство переважало над 

спадковим, завдяки умовам розширення державно-військового апарату. У 

селах склалася протилежна ситуація: там переважали спадкові дворяни, які 

мали у своїй власності землі, що дозволяли їм вести господарство, отримуючи 

від цього прибуток. Із цього випливає, що основна маса дворян проживала в 

сільській місцевості повітів, у переважній більшості це були спадкові дворяни. 

Виняток становить м. Харків, у якому проживало 37,71% дворян губернії. 

Щодо інших міст губернії, то в них переважали особисті дворяни. 

Іншим джерелом та шляхом поповнення дворянства у Харківській 

губернії була освіта. Ще у 1809 р. вийшов наказ, згідно з яким тільки 

університетський диплом або спеціальні іспити давали право на чин 

колезького асесора, тобто спадкового дворянина. Особи, які мали диплом 

доктора наук і перебували на державній службі, отримували чин VIII класу, 

що давав право на спадкове дворянство. У такий спосіб уряд намагався 

залучити до університетів дворянство, для якого встановлювалися спеціальні 

пільги. Дворянським дітям роки навчання в університеті зараховувалися 

в порядку службової вислуги років, прискорюючи шлях до військової служби 
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та одержання через шість місяців першого офіцерського чину, який давав 

право на спадкове дворянство [154, 155, с. 650].
  

З 1811 р. вища освіта давала можливість не дворянам на військовій 

службі отримати спадкове дворянство, на цивільній – особисте. Студенти не із 

дворян, що закінчили університет, виключалися з подушного окладу. З 1822 р. 

дійсні студенти університетів отримували чин XII класу, кандидати 
1
 – чин X 

класу [342, с. 263].  

У Харківській губернії диплом про вищу освіту видавався Харківським 

університетом, який відчинив свої двері у 1805 р. Так, за нашими даними, на 

кінець 70-х рр. XIX ст. дворянство могли отримали діти осіб, які походили 

з обер-офіцерських чинів. Наприклад, випускниками університету 1864–

1865 рр. навчання, які в подальшому могли отримати дворянство стали 119 

осіб. 79 студентів із обер-офіцерських чинів, які навчалися у 1879–1880 рр. 

теж могли отримати дворянство. За 1907–1908 рр. навчання приблизно 130 

осіб з чиновницького звання поповнили ряди дворянського стану. Тож ми 

можемо стверджувати, що кожного року університет надавав право близько 

100-130 випускникам, вихідцям із обер-офіцерських чинів, продовжуючи 

державну службу, набути стан дворянина Харківської губернії [200-202].  

Створена таким чином система отримання дворянства надавала 

можливість деяким особам з інших станів стати представниками вищого 

стану. Так, наприклад, закінчивши медичний факультет Харківського 

університету у 1834 р., Пилип Михайлович Одарченко, через 10 років був 

возведений у чин титулярного радника, а вже у 1850 р. став колезьким 

асесором, що надавало право отримати спадкове дворянство. За власні 

заслуги, у 1876 р., він був внесений до третьої частини Дворянської родовідної 

книги Харківської губернії [177, с. 380].  

Серед осіб, що поповнили дворянський стан, був дійсний статський 

радник Адольф Самойлович Пітра, ректор Харківського університету. Після 

                                                           
1
 Ступінь кандидата отримували особи, що закінчили університет із відмінними знаннями, і особливо 

відзначилися в одній якій-небудь області. Закінчили університет без відмінних відміток або інші особи, які 

бажали отримати ступінь кандидата, повинні здавати відповідні іспити. 
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закінчення курсу наук у Харківському університеті 14 липня 1854 р. він 

вступив на службу, отримавши чин колезького секретаря; у 1858 р. – 

титулярного радника, у 1860 р. – колезького асесора. Наказом Правлячого 

Сенату 16 листопада 1870 р. затверджений у чині статського радника. За 

відмінну службу 21 грудня 1874 р. був пожалуваний у дійсні статські радники. 

Отримав нагороду – орден Св. Анни 2-го ст. На підставі цього послужного 

списку 9 грудня 1875 р. Харківське Дворянське депутатське зібрання внесло 

рід О. С. Пітри до третьої частини Дворянської родовідної книги Харківської 

губернії [177, с. 440].  

Законом від 1821 р. було затверджене право надання дворянського стану 

духовним особам, які нагороджувалися орденами Св. Володимира 4-го ст. або 

Св. Анни 2-го ст. Духовенство складало відносно малу кількість студентів 

Харківського університету, які теж на основі закону про вищу освіту мали 

право отримати дворянство. Так, наприклад, за 1864–1865 рр. навчання, 

принаймні чотири вихідці з духовного стану отримали дворянство. У 1879–

1880 рр. кількість осіб із духовного стану Харківської губернії в університеті 

збільшилася до 102 чоловік [342, с. 252]. Звичайно ж, не всі, а лише ті, хто мав 

бажання до навчання у вищих навчальних закладах, мали змогу стати 

дворянином, як, наприклад, Федір Миколайович Ястремський. У 1881 р. він 

закінчив Харківський університет, та продовжив навчання далі – у 1883 р. 

захистив кандидатську роботу й отримав ступінь кандидата фізико-хімічних 

наук. Після закінченні університету 2 грудня 1883 р. йому надали чин 

колезького секретаря. Із цього моменту він значився на державній службі й 

отримував чини згідно до службового порядку. 13 квітня 1887 р. йому 

пожалували новий чин — титулярного радника, 1 лютого 1890 р. – колезького 

асесора [177, с. 610].  

Петро Андрійович Яковлєв після закінчення духовного училища 1827 р. 

одразу розпочав службову діяльність як колезький регістратор, у 1836 р. 

губернським секретарем, у 1848–1871 рр. служив у чині колезького секретаря. 

За 35-річну службу удостоєний орденом Св. Володимира 4-го ст. За особисті 
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заслуги 20 січня 1875 р. він разом із дітьми Іваном та Григорієм, був внесений 

до третьої частини Дворянської родовідної книги Харківської губернії [177, с. 

588].
 

Ще одним важливим джерелом поповнення харківського дворянства був 

купецький прошарок. Із 1826 р., згідно з указом про отримання дворянського 

достоїнства, його могли отримати купці, а з 1829 р. купці, нагороджені до 

цього указу орденами, записувалися до дворянського стану будь-якої губернії 

[156, с. 58].  

Завдяки завзятому прагненню та обдаруванням службовими сходами 

можна було піднятися доволі високо. Так, наприклад, був зведений у 

дворянство харківський 1-ї гільдії купецький син Іван Петрович Щелков, який 

пройшов шлях від студента у 1855 р. до проректора у 1881 р., згодом 16 

вересня 1884 р. був призначений ректором Харківського університету. 

Дослужившись до чину дійсного статського радника, набув спадкове 

дворянство. Нагороджений орденами Св. Анни 2-го ст., Св. Станіслава 3-го 

ст., Св. Володимира 3-го ст. [274, с. 135]. Рідний брат І. П. Щелкова, 

Володимир, у 1855 р. закінчив Харківський університет зі ступенем кандидата 

природничих наук. З 1857 р. працював помічником бібліотекаря в 

університеті, у 1860 р вступив на службу цивільного відомства чиновником 

особливих доручень, а потім асесором Харківської палати державного майна. 

У 1883 р. його вперше обрано до складу Харківської міської думи. У 1892 р. 

був обраний на посаду Харківського міського голови. За власною ініціативою 

в 1900 р. пішов у відставку. Отримав нагороди Св. Станіслава 2-го ст., 

Св. Володимира 4-го ст., Св. Анни 3-го ст., медаль пам’яті імператора 

Олександра III [355, с. 255].  

Представник підприємців-фабрикантів – дійсний статський радник 

Володимир Якович Ганнот, закінчивши Харківський університет і отримавши 

ступінь кандидата права, з 1885 р. працював у Харківській судовій палаті з 

розгляду кримінальних справ, прокурором Катеринославського, 

Острогозького та Таганрозького окружних судів. За сумлінну працю отримав 
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нагороди – ордени Св. Станіслава 2-го ст., Св. Анни 2-го ст., Св. Анни 1-го ст., 

Св. Володимира 4-го ст. і чин дійсного статського радника, що давало право 

на спадкове дворянство. За постановою Харківського Дворянського 

депутатського зібрання 27 травня 1875 р. рід Ганнотів був внесений до 

Дворянської родовідної книги Харківської губернії [177, с. 57].  

Усього, за нашими підрахунками, статус представника вищого 

соціального стану Харківської губернії при закінченні вищого навчального 

закладу за різні роки навчання мали змогу одержати приблизно 100 осіб із 

купецько-підприємницького стану [200-203]. 

Але підвищення станового статусу купців у Російській імперії мало 

свою специфіку і пов'язувалося, насамперед, з ростом на державній службі. 

Тому купці, що отримали ордени і не були при цьому держслужбовцями, до 

дворянського стану, як правило, не записувалися. Купці, з 1856 р., наділені 

цивільними чинами IV класу і вище, могли перейти у вищий російський стан – 

спадкове дворянство – тільки після особистого дозволу імператора, а також 

отримати спадкове дворянство, якщо торговий дім або фірма існувала 100 

років. Особисте дворянство могли отримати купці в чині IX класу [185, с. 16].  

Так, наприклад, Найвищим наказом 18 квітня 1899 р. був зведений у 

спадкове російське дворянство з поширенням прав на дітей, купець Павло 

Іванович Харитоненко [274, с. 74]. Сім'я Харитоненка походила з селян 

Сумського повіту. Князь О. Д. Голіцин називає Івана Харитоненка 

«самородком, який особистої кмітливістю, енергією і наполегливою працею 

зумів створити і розвинути цукрову справу у своєму рідному краї» [11, с. 90]. 

Його син, Павло Іванович Харитоненко, одружився з Вірою Андріївною 

Бакєєвою, яка походила з небагатої дворянської сім'ї Курської губернії. 

Зумівши примножити статки і розширивши своє підприємство будівництвом 

нових цукрових заводів, П. І. Харитоненко став одним з найбагатших 

цукрозаводчиків Харківської губернії. Займався він і благодійністю. 

Наприклад, у Сумах на свої кошти побудував будинок Кадетського корпусу. 

За розвиток військової освіти імператор нагородив П. І. Харитоненка орденом 



55 

 

Св. Володимира 4-го ст., завдяки якому його звели у спадкове дворянство [11, 

с. 93-94]. П. І. Харитоненко перебував на державній службі в чині таємного 

радника [321, с. 42]. 

До вищевказаних категорій, які поповнювали склад дворянського стану 

губернії, слід додати нижчих цивільних чиновників і представників обер-

офіцерських чинів, які набували спочатку особисте, а згодом, за вислугу років, 

за бойові заслуги або отримуючи ордени, могли набути спадкове дворянство. 

Відтак, типовим прикладом, як проходив шлях з наступним потраплянням у 

дворянський стан може слугувати особистість дворянина Харківської губернії 

полковника Михайла Васильовича Шнея, який 36 років своєї служби провів у 

боях і походах. 11 серпня 1864 р., після закінчення Київської військової 

прогімназії, його призначили унтер-офіцером у штат 9-ї піхотної дивізії. 

Провчившись у Чугуївському піхотному юнкерському училищі з 18 вересня 

1869 р. до 4 липня 1871 р., М. В. Шней отримує чин портупей-юнкера, вже 19 

липня – прапорщика. Відтоді його службова діяльність пішла вгору. Із 22 

серпня 1872 р. пройшов шлях від жалонерного офіцера до старшого ад’юнкта 

Інтендантської служби. 17 березня 1877 р. підпоручик М. В. Шней отримав 

чин поручика. У червні 1877 р. за успішну переправу військ через Дунай 

М. В. Шней отримує чин штабс-капітана зі старшинством, а 17 липня того ж 

року був затверджений командиром 5-ї Лінійної роти. У жорстоких боях, що 

точилися у серпні за Шипкінський перевал, штабс-капітана М. В. Шнея 

нагороджено орденом Св. Володимира 4-го ст. з мечами і бантом. Пізніше – 30 

жовтня – бійці з Харківщини відбили чергову атаку турок на Шипкінському 

перевалі. За відвагу, проявлену в тому бою, М. В. Шнея нагородили орденом 

Св. Анни 2-го ст. з мечами. Після ще одного штурму Шипки, що відбувся 28 

грудня 1877 р., Шнея нагороджено орденом Св. Анни 4-го ст. з мечами. 

Згодом, 2 вересня 1879 р. офіцера було відправлено до штабу і 

прикомандировано старшим ад’юнктом до Інтендантської служби Корпусного 

Штабу. 26 лютого 1882 р. М. В. Шнея призначили старшим ад’юнтом штабу 

10-го армійського корпусу, де він служив до 1888 р. Цього ж року його було 
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зараховано до Тамбовського полку. У подальшому М. В. Шней у різні роки 

проходить службу на посадах командира батальйону, завідувача 

господарством полку тощо. Височайшим наказом зведений у полковники і 

звільнений від служби з мундиром і пенсією від 28 вересня 1900 р. [225, с. 

244-246]. 

Також ілюструє механізм отримання дворянства наступний приклад. Під 

час російсько-турецької війни (1877–1878 рр.) у боях проти неприятеля 

воювали регулярні полки із Слобідської України. Особливо відзначилися 

Харківський і Чугуївський полки. В одному із боїв, що точилися 19 серпня 

1877 р. при селищі Тучениця і Сгалевиця, турки зазнали величезних втрат і 

цілковитої поразки. У цьому була величезна заслуга і Харківського полку, 

який показав блискучу бойову підготовку. Полк отримав подяку від Великого 

князя Миколи Миколайовича, а командир полку Віктор Іванович Ертель – 

золоту зброю і орден Св. Володимира 3-го ст. 14 офіцерів отримали ордени 

Св. Анни 2-го, 3-го, 4-го ст., Св. Станіслава 2-го ст., і Св. Володимира 4-го ст. 

[198, с. 428]. Протягом восьми днів під вогнем неприятеля перебував 

Харківський полк. Бої точилися проти турецьких укріплених пунктів на 

Софіївському шосе у жовтні 1877 р. За відвагу і хоробрість у ці дні 24 офіцери 

отримали нагороди [372, с. 99]. 17 січня 1878 р. розпочалася атака на місто 

Кюстенділ, у якій брали участь три ескадрони харківських улан. За успіхи у 

боях багато офіцерів Харківського полку удостоїлись честі отримати бойові 

військові нагороди. Відзначився у цій війні й Чугуївський уланський полк під 

командуванням генерал-майора Олександра Карловича Рейссіґа, полк отримав 

Георгіївський штандарт із написом: «За отличие в турецкую войну 1877–

1878 гг.» [372, с. 104]. Частина з нагороджених офіцерів завдяки цьому 

отримала право здобути дворянське звання.  

Таким чином, можна стверджувати, що дворянський стан проходив всі 

щаблі бюрократичних сходів – статських і військових. Як зазначив російський 

юрист Н. М. Коркунов, склад і кількість дворян певною мірою регулювалася 

державою, тому що самодержавству були необхідні кваліфіковані кадри 
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цивільних і військових чиновників [335, с. 275]. Отже, для пореформеного 

часу стало юридичною нормою, що вихідці із непривілейованих станів 

ставали особистими, а потім – за роки своєї вислуги – і спадковими 

дворянами. Можливість отримати дворянство стало міцним стимулом для 

бюрократії, що робило її слухняною зброєю монархії [416, с. 24].  

Разом з тим, влада розуміла небезпеку отримання недворянськими 

елементами дворянства в результаті отримання чинів за вислугу років на 

цивільній службі [415, с. 348]. А. П. Корелін зазначав, що отримання 

дворянства через службу було в інтересах самодержавства, оскільки 

збільшувало бюрократичний прошарок, який знаходився в залежності від 

верховної влади. Водночас існувало побоювання, що безмірне збільшення 

безпомісного дворянства приведе до змін соціальної природи дворянства як 

стану [334, с. 197]. Але в реальному житті дворянство, отримане на цивільній 

службі (за чином чи за орденом), набуло настільки масового характеру, що 

стало розглядатися суспільством як другорядне [415, с. 29].  

Можливо у зв’язку з цим, Височайше затвердженим 1 січня 1874 р. 

Статутом про загальну військову повинність було здійснено обмеження прав 

на дворянство стосовно осіб, які вислужили офіцерський чин із 

«вольноопределяющих» третього розряду, тобто не із дворян. Цим законом 

«вольноопределяющиеся» поділялися на розряди згідно з отриманою освітою, 

яка тепер давала пільги на звання унтер-офіцера. Згідно ст. 181 цього уставу, 

особам не із дворян були надані права вищого стану на статській і військовій 

службі, тільки якщо вони прослужили у офіцерських чинах у стройових 

частинах не менш, ніж 3 роки [164, с. 24].  

Окрім того, істотні зміни в постановах щодо отримання дворянства, які 

теж вплинули на зміни кількості вищого стану у Харківській губернії, були 

проведені Височайше затвердженім «мнением» Державної Ради від 5 березня 

1874 р. У ньому викладено права дітей, народжених у податному стані, у 

нижніх військових чинах чи робочому званні, які отримували права 

дворянства на основі цього закону і виключалися із податного стану. Вони 
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користувалися правами і привілеями вищого стану, як і діти, народжені після 

виходу батьків із податного стану. Цей закон поширювався й на осіб, батьки 

яких отримали права дворянства до виходу цього закону, але тільки коли з 

їхнього боку було подано клопотання [165, c. 325-326].  

Такі зміни відбулися внаслідок урядових заходів. Річ у тім, що влада 

намагалася зменшити кількість осіб, які отримували спадкове дворянство за 

службу. Крім того, змінювалися правила отримання спадкового дворянства 

кавалерами самих вищих орденів, починаючи із Володимира 2-го ст., і 

Св. Георгія всіх ступенів. Такі обмеження набрали чинності в 1881 р., коли на 

престол зійшов Олександр III, змінивши терміни служби дворян, внаслідок 

чого спадкове дворянство легше було отримати по ордену, ніж по чину. Так, 

якщо до 16 серпня 1887 р. після 20 років військової та 30 років статської 

служби офіцер або чиновник, що мав чин не нижче VII класу нагороджувався 

орденом Св. Володимира 4-го ст., що надавало його власникові спадкове 

дворянство, то 9 липня 1892 р. ценз було підвищено відповідно до 25 і 35 

років. Цим же наказом припинялося нагородження чинами осіб торгового 

стану, а також осіб, що не служили [358, с. 97].  

До того ж, особисті дворяни, крім вислуги спадкового дворянства, мали 

змогу до 28 травня 1900 р. клопотати про його отримання, якщо їхні батьки і 

діди служили 20 років в обер-офіцерських чинах [98, с. 24].  

Так, наприклад, до Харківського Дворянського депутатського зібрання 

звернувся спадковий дворянин Микола Миколайович Єфремов із проханням 

визнати спадкове дворянство за його донькою Валентиною, народженою 23 

грудня 1887 р. Дворянське зібрання, яке відбулося 12 жовтня 1891 р. визнало 

спадкове дворянство із внесенням до 2 частини Дворянської родовідної книги 

Харківської губернії В. М. Єфремової як особи, що народилася після 

затвердження спадкового дворянства за її батьком. Згідно до «Зводу законів», 

видання 1876 р., ця особа не підлягала ревізії Департаменту Герольдії 

Правлячого Сенату [76, арк.1]. 
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На збільшення чисельності дворянського стану Харківської губернії у 

другій половині XIX ст. вплинув і такий фактор, як загальний приріст всього 

населення губернії за півстоліття, а також законодавчі акти, які сприяли 

притоку нових дворян у середовище «головного стану» з чиновно-військового 

середовища. Природній приріст всередині дворянської сім’ї теж впливав на 

кількісну зміну. Якщо в середині XIX ст. пересічна дворянська сім’я 

складалася переважно із 2-5 дітей, то на кінець XIX ст. у дворянській родині 

вже налічувалося більше п’яти дітей, які в свою чергу мали власні сім’ї. Так, 

наприклад, дворянська родина ротмістра Олексія Романовича Авксентьєва, 

який проживав у Богодухівському повіті, складалася із чотирьох осіб: 

Авксентьєв мав дружину та двох дітей – Романа та Миколу. У 1859 р. вони 

були зараховані до дворянського стану. 28 жовтня 1875 р. сини Миколи 

Олексійовича – Микола, Борис, Володимир, а 12 вересня 1895 р. донька 

Миколи Миколайовича Олександра на підставі постанови Харківського 

Дворянського депутатського зібрання були внесені до другої частини 

Дворянської родовідної книги Харківської губернії [177, с. 75]. Таким чином, 

дворянські сім’ї розширювалися, батьки і діди клопоталися про надання своїм 

нащадкам дворянського стану. У результаті один дворянський рід за 

півстоліття розростався і налічував не один десяток осіб. Наприклад, ротмістр 

Андрій Олександрович Боголюбов, який походив із нижчих чинів, разом із 

сином Іваном і доньками Анною, Анастасією, Пелагеєю, Марією у 1845 р. 

отримав дворянство. В свою чергу Іван мав семеро дітей, які на підставі 

документів про службу діда та батька у 1879 р. та 1900 р. отримали 

дворянство, і були внесені до другої частини Дворянської родовідної книги 

Харківської губернії [177, с. 143]. 

Високі темпи розширення дворянського стану в Харківській губернії 

пояснюються інтенсивним переселенням дворян з інших губерній Російської 

імперії та з-за кордону. Наприклад, дворянський рід Андіонів, був 

затверджений у дворянстві за заслуги родоначальника, Баварського підданого 

штабс-капітана Павла Івановича Андіона, що прийшов на російську службу в 
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1834 р. Далі, згідно з Табеллю про ранги, він дослужився до штабс-капітана. 

Харківським Дворянським депутатським зібранням 9 липня 1871 р. Павло 

Іванович і його син Микола були внесені до другої частини Дворянської 

родовідної книги Харківської губернії [177, с. 43]. Дворянин Херсонської 

губернії Григорій Федорович Добрянський разом із сином Григорієм у 

1847 р. також були затверджені у дворянстві і внесені до другої частини 

Дворянської родовідної книги. Маючи землі в Ізюмському повіті 

Харківської губернії, Г. Г. Добрянський подав клопотання до Харківського 

Дворянського депутатського зібрання про переселення і внесення його 

разом з дітьми до дворянського стану Харківської губернії. 20 січня 1871  р. 

родина колезького регістратора Г. Г. Добрянського була записана до другої 

частини Дворянської родовідної книги Харківської губернії [177, с. 67]. Ось 

у такий спосіб дворянські родини ставали мешканцями Харківської 

губернії, поповнюючи кількісний склад місцевого дворянства.  

Наприкінці XIX – початку XX ст. дворянський стан отримували купці і 

підприємці Харківщини. До них належить купець Л. Є. Кеніг, один із 

найбільших землевласників губернії, який згодом отримав чин дійсного 

статського радника і комерції радника, що давали йому право стати 

дворянином. Л. Є. Кеніг у 1881 р. став власником заводу і Гутянського маєтку. 

У 1912 р. Гутянський маєток займав площу 20893 дес. До того ж, Л. Є. Кеніг 

мав у Охтирському та Лебединському повітах Тростянецький маєток площею 

21403 дес. Тут були розташовані цукровий і рафінадний заводи, млин та ін. 

Крім цього, Л. Є. Кеніг у Санкт-Петербурзі володів великим рафінадним 

заводом [219, с. 1, 43]. Також дворянство у 1901 р. отримали П. І. Харитоненко 

і син купця П. З. Виноградова. У 1905 р. І. І., Н. М. і П. І. Харитоненкам, 

спадкоємцям Л. Є. Кеніга і П. З. Виноградова в Харківській губернії належало 

61090 дес. землі, із них 96,8% площі припадало на Сумській, Лебединський, 

Охтирський і Богодухівський повіти [263, с. 27].  
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Отже, у другій половині XIX – на початку XX ст. дворянство 

Харківської губернії поповнювалося не тільки на підставі офіційного 

законодавства, а й за особистим Височайшим розсудом, якщо особа проявила 

відвагу, високі здібності та відзнаки на службі, та через пожалування 

Російським орденом. 

Аналізуючи матеріали Загального перепису населення 1897 р., ми 

бачимо, що загальна кількість дворян губернії збільшилася відносно 1858 р. на 

15 тис. осіб. Сталися значні зміни і у співвідношенні спадкових і особистих 

дворян у містах і повітах губернії (дод. М, табл. 1.3). Дані таблиці 1.3 

демонструють превалювання спадкового дворянства над особистим. Цей факт 

легко пояснити, враховуючи давній козацько-полковий устрій цих земель. У 

Харківській губернії залишилося чимало нащадків козацької старшини, 

іноземців, які присягнули служити Російській імперії; та великоросійських 

служивих людей, які прибули до Харківської губернії для охорони східних 

кордонів. Отримавши дворянство за службу своїх пращурів, ці дворяни 

вносилися до 4-ї, 5-ї та 6-ї частин Дворянської родовідної книги Харківської 

губернії [380, с. 22-29].  

Дворяни губернії здебільшого проживали у містах, на що вказує їхня 

кількість – 23407 осіб (із них у Харкові 71,3%), за своїм станом 12217 

спадкових і 11190 особистих дворян. У селах повітів проживало – 8683, із них 

4723 спадкових і 3960 особистих дворян. Тобто у 1897 р. 72,96% дворян 

проживало у містах і тільки 27,05% у селах. Цей факт свідчить про відтік 

дворянського стану з села, через сільськогосподарську кризу 1890-х років.  

Різниця між кількістю особистих дворян, які проживали у містах і у 

селах, що становила у 1865 р. 2845 чол. або 39%, у 1897 р. досягла 7230 чол. 

або 48%, на користь міських дворян. Тобто чисельність цієї категорії дворян у 

містах зростала значно швидше, ніж у селах. Такий результат пояснюється 

втратою або скороченням дворянських землеволодінь, що змушувало дворян 

перебиратися до міста та знаходити собі роботу в державних установах. 



62 

 

Наявність у Харківській губернії військових частин обумовила появу 

дворянства, набутого військовою службою. Наприклад, у 1875 р. у Харківській 

губернії знаходилося 11 військових підрозділів. Безпосередньо у Харкові 

розташовувалися 121-й Пензенський і 122-й Тамбовський полки, 5-та 

кавалерійська дивізія та 9-й гусарський полк стояли у Чугуєві. У повітових 

містах були розташовані: 9-й уланський полк, який знаходився в Охтирці, 10-й 

драгунський Новгородський в Сумах, 10-й уланський Одеський в Лебедині, 

10-й гусарський Інгерманландський у Вовчанську, 9-та артилерійська бригада 

у Валках, 5-та кінно-артилерійська бригада у Змійові. Військові батареї стояли 

у волосних населених пунктах – 1-ша у Новій Водолазі, 2-га у Змійові. 

Спадкові дворяни, прослуживши не менше, ніж два роки в армії, мали право 

доступу в офіцери. Усі інші мали право на отримання офіцерського чину після 

трьох років служби [235, с. 216-218]. 

Більш високий відсоток спадкового дворянства пояснюється 

зосередженням у губернії великих дворянських маєтків і високою питомою 

вагою дрібнопомісного дворянства. Так, за відомостями Харківського 

губернського статистичного комітету 1892 р., у губернії значилося 3403 

дворянських маєтки, що займали 13400360 дес. Із них 337 маєтків відносилися 

до середніх і великих (1000–10000 дес. і більше) у володінні яких знаходилося 

805459 дес.; 3066 були дрібнопомісними (10–1000 дес.), у власності яких 

перебувало 534901 дес. Збільшення категорії особистих дворян можна 

пояснити тим, що в другій половині XIX ст. російська влада розширила 

можливості отримання особистого дворянства. Відтоді, як відкрилися 

можливості отримати дворянство на державній службі (за чином або за 

орденом), нижчі щаблі якої давали право на отримання особистого, вищі – 

спадкового дворянства, кількість осіб дворянського стану збільшується [252, с. 

212].  

Звідси випливає, що загальна кількість дворянства Харківської губернії 

за період 1865–1897 рр. збільшилася майже в два рази, або на 82,3%. За 

нашими даними, якщо у 1865 р. їхня чисельність дорівнювала 17606, то в 
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1897 р. вже 32090, що становила різницю 14484 особи. За цей час кількість 

спадкових дворян збільшилася на 6556 осіб, особистих на 7928 осіб. Отже, до 

кінця XIX ст. дворянський стан як і раніше зберігав своє положення у 

структурі суспільства Харківської губернії (дод. Н, табл. 1.4).  

Спираючись на дослідження А. П. Кореліна, можемо зробити висновок 

про значне кількісне зростання дворян у трьох лівобережних губерніях. Отже, 

з 1858 до 1897 рр. загальна кількість дворян збільшилася з 60738 (30545 

спадкових і 30193 особистих) до 100988 (58608 спадкових і особистих 42380). 

Харківська губернія на Лівобережній Україні за чисельністю дворян у 

кількості 32090 осіб, поступалася Полтавській, в якій мешкало 41030 дворян, 

але у порівнянні з Чернігівською, де налічувалося 27868 дворян, була 

попереду [334, с. 292-303]. Отже, у порівнянні з початком 60-х рр. XIX ст. 

чисельність дворянства в губернії до 1897 р. істотно зросла [399, с. 99].  

В цілому, протягом другої половини XIX ст. дворянський стан зазнав 

істотних кількісних змін. Так, якщо в 1858 р. у 50 губерніях Європейської 

Росії спадкових дворян нараховувалося 611973, а особистих – 276809, то вже в 

1897 р. спадкових було 885754, а особистих – 486963. Всього за даними 

перепису 1897 р. в Російській імперії налічувалося 1853184 дворян, що 

становило 1,5% від всієї чисельності населення [334, с. 43-44]. 

Разом з тим, як відбувався процес отримання дворянства, слід 

розглянути і зворотний процес – втрату дворянського статусу. Яскравим 

прикладом може слугувати постать Олександра Бодянського – колишнього 

дворянина Вовчанського повіту. «Был избран в члены земской управы, но 

вследствие внутреннего душевного перелома, через месяц после избрания… 

отказался от всех должностей», – так записано зі слів О. М. Бодянського про 

свої біографічні дані. Наприкінці 1891 р. Бодянський відмовляється від 

володіння землею. Розповсюдження ним заборонених творів Л. М. Толстого 

серед селян Вовчанського повіту викликало прискіпливий інтерес місцевого 

духовенства і поліції. Незважаючи на це, О. М. Бодянський продовжує 

пропагувати вчення Л. Толстого, яке підривало авторитет держави і 
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православної церкви, за що над О. М. Бодянським встановлюється негласний 

поліцейський нагляд. У серпні 1892 р. Міністерство внутрішніх справ 

надіслало розпорядження на ім’я Харківського губернатора: «выслать 

Бодянского в одну из местностей Закавказкого края… под гласный надзор 

полиции сроком на пять лет» [293, с. 91].
 
3 вересня цього ж року Бодянський 

був заарештований і висланий до Кутаїсі, у 1896 р. – Ліфляндську губернію. 

Перебуваючи в Прибалтиці, вирішує емігрувати до Канади, де проживав два 

роки, опікуючись селянами-переселенцями, у 1901 р. – до Женеви. Після 

декількох років поневірянь харківський дворянин напередодні Першої 

російської революції, зацікавившись революційними настроями у країні, все ж 

таки повернувся до Харкова. Але йому не судилося тут довго пробути, бо вже 

13 лютого 1904 р. Харківський губернатор звернувся до Департаменту поліції 

Міністерства внутрішніх справ з тим, щоб О. М. Бодянського вислати за межі 

Харківської губернії «чтобы тем обеспечить спокойное течение жизни 

населения в религиозном отношении и пресечь дальнейшую пропаганду 

вредного лжеучения» [293, с. 94]. До кінця життя Бодянський займався 

літературною діяльністю, яка «возбуждала в населении враждебное 

отношение к правительству… и церкви», за що неодноразово був засуджений 

[293, с. 100].  

Не оминуло покарання і дворянина Куп’янського повіту Олександра 

Олександровича Тіхоцького – нібито за участь у революційній діяльності, яка 

так і не була доведена. У результаті провокації С. П. Дегаєва у 1880 р. 

О. О. Тіхоцький був заарештований і звинувачений в тому, що надавав свою 

квартиру в м. Харкові для явок народовольців. Йому погрожував суворий 

вирок, але теща О. О. Тіхоцького, А. В. Дмоховська звернулася за допомогою 

до Л. М. Толстого, який 12 березня 1885 р. прибув до м. Харкова. Для цього 

Л. М. Толстой звернувся до члена Окружного суду Г. А. Русанова, який почав 

клопотати щодо справи О. О. Тіхоцького. Ось що він пише: «Тихоцкому 

разрешены свидания с женою, … арестован по распоряжению полтавских 

жандармов «за связи с политическими преступниками» и «чересчур 
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свободные речи». Деяния эти не принадлежат к чису особенно важных и 

наказание ограничется административною ссылкой». О. О. Тіхоцький провів 

за гратами близько двох років, а потім його вислали до Сибіру, де він оселився 

з дружиною і провів там решту свого життя [293, с. 18]. 

Прибічник толстовського руху, гвардійський полковник, князь Дмитро 

Олександрович Хілков, повернувшись із Кавказького театру воєнних дій під 

час російсько-турецької війни 1877–1878 рр., під сильним враженням від 

знайомства із духоборами змінив своє віробачення. Після виходу у відставку у 

1884 р. він оселився у маєтку Павлівка Сумського повіту. У 1885 р., продавши 

свої 380 дес. землі селянам, Хілков залишив собі наділ в 7 дес. почав жити 

землеробською працею [293, с. 23]. Будучи прихильником поглядів 

Л. М. Толстого, князь швидко об’єднав навколо себе селян, проповідуючи їм 

толстовське Євангеліє. Згодом у Павлівці з’являється численна комуна 

толстовців. 1 листопада 1891 р. Обер-прокурор Синоду, член Державної Ради 

К. П. Побєдоносцев у листі до Олександра III вказував на діяльність 

Д. О. Хілкова: «К несчастью, безумцы, уверовавшие в Толстого, одержимы так 

же, как и он, духом неукротимой пропаганды и стремятся проводить его 

учение в действие и проводить в народ. Таких примеров уже немало, но самый 

разительный пример — князь Хилков, гвардейский офицер, который 

поселился в Сумском уезде Харьковской губернии, роздал всю землю 

крестьянам и, основавшись на хуторе, проповедует крестьянам толстовское 

евангелие, с отрицанием церкви и брака, на началах социализма. Можно себе 

представить, какое действие производит он на невежественную массу! Зло это 

растет и распространяется уже до границ Курской губернии, в местности, где 

уже давно в народе заметен дух неспокойный. Вот уже скоро 5 лет, как я пишу 

об этом и губернатору, и в министерство, но не могу достигнуть решительных 

мер, а между тем Хилков успел уже развратить около себя целое население 

села Павловки и соседних деревень. Он рассылает и вблизь и вдаль вредные 

листы и брошюры, которым крестьяне верят …» [293, с. 25]. 
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Такі випадки, коли дворяни, здійснюючи неправомірні вчинки, 

становили серйозну загрозу для самодержавної влади, вона застосовувала 

репресивні методи проти дворян, навіть попри те, що ці особи були 

представниками привілейованого вищого стану. 

Якщо для отримання дворянства існували певні умови, то непростим 

виявлявся і добровільний вихід із дворянського звання. Наприклад, дворянин 

Харківської губернії Петро Мандрикін 16 березня 1902 р. звернувся з 

клопотанням до Міністерства внутрішніх справ про зарахування його разом із 

родиною до товариства селян Тамбовської губернії. Своє прохання він 

обґрунтовував тим, що з 1899 р. проживає в с. Кундранському, веде там 

господарство, займаючись хліборобством. Але Головне управління 

Алтайського округу йому відмовило, посилаючись на те, що він, як дворянин 

що не перебуває на службі, не має права бути зарахованим до селянського 

товариства. Таку саму відповідь дворянин отримав і від Департаменту 

загальних справ Міністерства внутрішніх справ. Причиною було те, що згідно 

зі ст. 141 Особливого додатку до т. 9 Збірника законів 1893 р., до селянського 

стану могли вступати тільки особи з колишніх податних станів (сільські 

обивателі, міщани, ремісники та інший робочий люд) [321, с. 157].  

На початку XX ст. порядок набуття дворянства в Харківській губернії 

проходив на загальноімперських підставах. Між тим, запроваджувалося 

декілька наказів які обмежували отримання дворянства на військовій і 

цивільній службі: збільшення вислуги років і перебування на тій чи іншій 

посаді та інше. На цивільній службі наказом Правлячого Сенату від 1 серпня 

1898 р. були введені нові обмеження для отримання чину IV класу (дійсного 

статського радника), що давав право на спадкове дворянство. Відтепер чин 

надавався тільки після п'яти (а не чотирьох) років перебування в 

попередньому чині і знаходженням на посаді не нижче V класу [169, с. 832]. 

Наступним фактором, що вплинув на кількість і здобуття дворянського 

стану стали деякі зміни в порядку отримання дворянства через нагороди. 

Правлячий Сенат наказом 28 травня 1900 р. підтвердив основні положення 
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закону 9 грудня 1856 р. який визначав порядок отримання дворянського 

звання за службові відзнаки. Відтепер спадкове дворянство надавалося лише з 

отриманням Російських орденів перших трьох ступенів, або орденами 

Св. Георгія всіх ступенів, а ордену Св. Володимира перших трьох ступенів за 

умови, що прохання про видання подає особа, яка обіймала посаду не нижче V 

класу і мала чин не нижче дійсного статського радника, а для 

військовослужбовців – чин не нижче полковника або капітана 1-го рангу, яка 

перебувала на дійсній службі, а не у відставці. Службовці цивільної та 

військової служби, а також особи духовного звання, отримавши орден 

Св. Володимира 4-го ст., набували особисте дворянство [170, с. 551]. 

Остаточно порядок отримання чину дійсного статського радника було 

затверджено наказом 2 серпня 1900 р., згідно з яким його отримання стало 

можливим у разі загального терміну служби у класних чинах не менше ніж 20 

років. Значні доповнення були введені до порядку отримання орденів. Право 

нагородження орденами мали особи, які перебували на дійсній державній 

службі протягом таких термінів: особи з вищою освітою отримати орден 

Св. Анни 3-го ст. не раніше ніж через 3 роки, для отримання ордена 

Св. Станіслава 2-го ст. цей термін становив 6 років, Св. Анни 2-го ст. – 9 

років, Св. Володимира 4-го ст. –12 років. Особам із середньою освітою цей 

термін збільшувався на 3 роки, а для тих, хто здобув середню освіту – до 6 

років. За новою постановою орден Св. Володимира 3-го ст. і Св. Станіслава 1-

го ст. могли отримали дворяни, які обіймали посаду не нижче V класу і 

перебували в чині не нижче дійсного статського радника [171, с. 990]. 

Відтепер, право на отримання спадкового дворянства надавалося тільки 

особам, які перебували на дійсній службі, а не у відставці, у чині дійсного 

статського радника, полковника або капітана першого рангу. Особисті 

дворяни, які вступили на військову чи цивільну службу, набували спадкове 

дворянство з отриманням цих самих чинів. При цьому особисті дворяни, які 

мали вищі чини користувалися і надалі правами, що належали їм у цьому 

званні [3, с. 31]. 
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Як і раніше продовжувало діяти законодавство, згідно з яким спадкове 

дворянство передавалося в спадок і шлюбом по чоловічій лінії. Спадковий 

дворянин передавав своє звання дружині та дітям. Але жінка, яка виходила 

заміж за представника іншого стану, не мала передавати права дворянства 

чоловікові та дітям, проте сама залишалася дворянкою. Більш того, діти могли 

отримати спадкове дворянство «по высочайшему усмотрению». Особисте 

дворянство нікому не передавалося [182, с. 596]. 

Дворяни Харківської губернії на початку XX ст. продовжували справно 

нести службу, за що неодноразово отримувати медалі та ордени всіх ступенів. 

Зокрема, дворянин Олександр Миколайович Яхонтов, піклувальник 

Миколаївської церковнопарафіяльної школи, мав безліч медалей та орденів. У 

1890 р. за сумлінну службу нагороджений орденом Св. Анни 3-го ст. і 

Св. Станіслава 2-го ст., медаллю червоного Хреста від 18 травня 1908 р. і від 

15 жовтня 1909 р., а також – срібними медалями на Володимирській стрічці, та 

на стрічці ордену Св. Олександра Невського. Як Валківський предводитель 

дворянства, О. М. Яхонтов за старанну службу 23 червня 1914 р. 

нагороджений орденом Св. Володимира 3-го ст., і за особливі заслуги – чином 

дійсного статського радника [30, арк. 2-3]. Підпоручик В. Лашкевич за участь 

у війні з Японією 1905 р., 18 січня 1907 р. нагороджений орденом 

Св. Станіслава 2-го ст. Штабс-капітан 31 артилерійської бригади 

М. Вільчинський 27 квітня 1912 р. був нагороджений орденом Св. Анни 2-го 

ст. За відмінну службу надвірний радник астроном Харківського університету 

М. Євдокимов 1 січня 1913 р. удостоєний ордена Св. Станіслава 2-го ст. 

Штабс-ротмістр п'ятого запасного кавалерійського полку О. Ковалевський 15 

червня 1907 р. нагороджений орденом Св. Станіслава 3-го ст. Колезький 

радник, почесний член Харківського губернського піклування Є. Пітра, за 

відмінну старанну службу 1 січня 1911 р. отримав орден Св. Анни 3-го ст. і 

Св. Станіслава 3-го ст. Статському раднику С. Ессену 29 листопада 1912 р. в 

пам'ять війни 1812 р. була видана бронзова медаль на Володимирській стрічці, 

у 1913 р. його нагородили орденом Св. Анни 2-го ст., 1 січня 1913 р. вручили 
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орден Св. Рівноапостольного кн. Володимира 4-го ст., а також у пам'ять 

царювання 300-річчя дому Романових – Бронзову медаль [30, арк. 5]. Але, на 

жаль, ми не можемо порахувати кількість осіб, які набули дворянство за 

орденом.  

Звідси випливає, що поповнення дворянського стану тривало, більше 

того, щороку його чисельність зростала. Уже в 1901 р. у Харківській губернії 

налічувалося 36039 осіб дворянського стану, в 1905 р. – 37956, в 1911 р. – 

42750, в 1914 р. – 44184 [ 214, с. 27; 222, с. 44; 223, с.23]. Порівняно з 1897 р. у 

1914 р. кількість дворян збільшилася на 27,57%. Тож, загальна чисельність 

дворянства Харківської губернії за період з 1858 р. до 1914 рр. зросла з 16288 

до 44184, тобто збільшилась майже втричі. Загальний приріст дворянського 

стану за весь досліджуваний період склав 27896 осіб, або 171,26%. Водночас 

слід зазначити, що чисельність дворянства губернії означена періодами 

коливань. При аналізі коливань, особливо стає помітним період 1863–1871 рр., 

коли чисельність дворян збільшилася з 17126 до 20850, але значно 

зменшилася після 1874 р. з 19518 до 18040 дворян в 1881 р. (дод. З, табл. 1.1). 

Очевидно, що ці зміни припадають саме на ті роки, коли уряд ускладнював 

умови для отримання чина за вислугою років, а разом з ним і дворянства. 

Водночас зауважимо, що за нашими підрахунками, відсоток спадкових 

дворян перебував у межах 50,34%–59%, і відповідно особистих – 41%–49,56%. 

У 1890 р. різниця була мінімальною – 0,78%, а саме 50,34% спадкових і 

49,56% особистих, а в 1865 р. – максимальною – 18%, а саме – 59% спадкових 

до 41% особистих. Таке положення виникло внаслідок певних змін 

законодавчої політики, відносно регулювання процесу отримання спадкового і 

особистого дворянства. Також є підстави вважати, що більш високий відсоток 

спадкового дворянства в губернії пояснюється близькістю регіону до столиці, 

зосередженням у ньому великих дворянських землеволодінь, що зосередилося 

в руках давнього служивого дворянства. Нищій відсоток особистих дворян 

пояснюється тим, що в регіоні разом з великим землеволодінням була висока 

питома вага дрібномаєтного дворянства, які несли цивільну службу.  
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Статистичний аналіз даних другої половини XIX ст. дозволяє 

простежити зміну питомої ваги дворянського стану до решти населення 

губернії. Звичайно ж, кількість населення губернії зростала з кожним роком, 

як і кількість дворян. Так, у 1858 р. частка дворян дорівнювала 1,03% до 

1596900 чол. населення, у 1881 р. знизилася до 0,80% відносно 2081943 чол. У 

подальшому намітилася тенденція до зростання чисельності дворянства. 

Згідно з переписом 1897 р. частка дворян становила 1,29% до 2492300 чол. 

населення губернії. За період з 1897 р. до 1914 р. населення губернії зросло до 

3416800 чол. Частка дворян серед населення губернії в 1914 р. складала 1,3% 

[32, арк. 10; 245, с. 238; 146, с. 34; 223, с. 23]. 

У південних губерніях України також спостерігалося поступове 

збільшення кількості дворянства з 37935 у 1858 р. до 148637 у 1897 р., тобто 

майже у 4 рази [333, с. 16]. У цей же період збільшувалася й частка дворян 

серед усього населення Російської імперії. Так, якщо у 1858 р. їх налічувалося 

888752 чол., то у 1914 р. — 1853184 чол. або 1,5 % від усієї кількості 

населення імперії [358, с. 95].  

Наступним фактором який в подальшому суттєво вплинув на процес 

становлення та розвитку дворянства, та й взагалі на станову систему поділу 

населення стала Перша світова війна. У зв’язку з цим обліки та переписи 

населення дещо ускладнюються, або стають неможливими. Воєнні дії 

обумовлюють рух військових частин і на територію Харківської губернії.  

На кінець 1917 р. юридично і фактично дворянство втратило всі свої 

станові привілеї. Декретом ВЦВК 10 (23) листопада 1917 р. «Про знищення 

станів і цивільних чинів»: «всі існуючі донині у Росії стани і станові розподіли 

громадян, станові привілеї та обмеження, станові організації та установи, а 

також і всі цивільні чини скасовуються» [13]. 

Таким чином, вищенаведені факти з достатньою ясністю визначають 

справжній чисельний склад дворянства Харківської губернії на протязі другої 

половини ХІХ – початку ХХ ст. Вони показують, що кількість дворянського 

стану в губернії, як і в цілому в Російській імперії, збільшувалася.  
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Тенденція кількісного зростання як спадкового так і особистого 

дворянського стану губернії, свідчить про значні соціальні зміни не тільки в 

середовищі дворянства, але і всього населення. Законодавча база дозволяє 

прослідкувати шляхи набуття дворянського звання. Дворянство продовжувало 

поповнюватися представниками інших станів. В ньому, якби зосереджувалися 

всі суспільні класи. Але це не означало ліквідації дворянського стану. Уряд, 

ускладнюючи доступ до дворянства, зберігаючи його права і привілеї бути 

вищим станом імперії, розумів, що державі потрібно поповнювати склад 

чиновників і офіцерський корпус. Але для цього обов’язковим було несення 

державної служби – військової і цивільної. До права бути дворянином 

законодавство додає нагородження орденом. 

Збільшення чисельності дворянства свідчить не про зникнення цього 

стану, а скоріше, навпаки, про більш комфортні умови для поповнення та 

розвитку вищого привілейованого стану всієї Російської імперії. 

*** 

Підсумовуючи аналіз становища дворянства, можемо стверджувати, що 

аж до повного скасування станового поділу населення Російської імперії 

у 1917 р. можливості отримання дворянства то розширювалися, то 

зменшувалися. Урядові закони Російської імперії, створені за часів Петра I, до 

середини XIX ст. зазнали деяких змін. Основним документом отримання 

дворянства у другій половині XIX ст. залишалася Петровська Табель про 

ранги, у цьому документі урядовці збільшили кількість років державної 

служби, але право набуття дворянства отримали купецтво, міщани, 

духовенство і навіть селяни, якщо вони здобували вищу освіту або 

нагороджувалися орденами, ступені яких теж впливали на здобуття вищого 

стану. Але військова або цивільна служба при цьому була обов’язковою 

умовою. Особливістю дворянського осередку Харківської губернії було те, що 

він формувався із представників родів колишньої козацької старшини і тих, 

хто отримав дворянське звання за службу своїх пращурів, якщо вони 

документально змогли це довести.  
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Таким чином, законодавчі акти мали суттєвий вплив на збільшення 

загальної чисельності дворянського стану Харківської губернії. Загалом по 

губернії відзначено зростання кількості дворянського стану з 16288 осіб у 

1858 р. до 44184 осіб у 1914 р. У загальній складності поповнення склало 

27896 осіб, або 171,26%. Частка дворян коливалася від 1% до 1,3% від 

кількості усіх жителів губернії. 

Аналізуючи співвідношення спадкового і особистого дворянства, можна 

стверджувати, що, за винятком Харкова, у повітових містах як спадкових, так і 

особистих дворян було менше, ніж у сільській місцевості губернії. Це 

пояснюється розташуванням у Харкові канцелярії губернатора, прокуратури, 

суду, університету та інших важливих державних установ. У повітах 

проживала більша кількість як спадкових, так і особистих дворян. Якщо 

простежити динаміку змін усередині стану, то, відповідно, більше було 

спадкових дворян, які переважно отримували цей статус за вислугу років, 

нагородженнями за відмінну військову службу орденами та медалями. 

Категорія особистих дворян була меншою по губернії. 

Отже, підбиваючи підсумок, можна сказати, що і спадкове, і особисте 

дворянство на території Харківської губернії отримувалося на 

загальноімперських засадах. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕКОНОМІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ДВОРЯНСТВА 

 

3.1. Зміни у дворянському землеволодінні 

Найважливішим привілеєм дворянства, який надавало йому 

дореформене законодавство, було право володіння землею та кріпосним 

населенням. Формування дворянського землеволодіння на території 

Харківської губернії відбувалося спочатку завдяки пожалуванням царів та 

імператорів. Найстаріші пожалування належать до часів царювання Олексія 

Михайловича. Практика пожалувань дворянам земельних угідь 

застосовувалася за царювання Петра I, Єлизавети Петрівни, Катерини II, 

Павла I [277 с. 451]. 

До скасування кріпосного права у 1861 р. основним критерієм 

заможності дворян були не розміри земельної власності, а кількість селян-

кріпаків. За цією ознакою спадкові дворяни поділялися на три групи: нижчу, 

середню і вищу. Безпомісні і дрібнопомісні дворяни з кількістю кріпаків 

чоловічої статі менше 20 належали до нижчої групи і вважалися бідними 

дворянами. Середньопомісні дворяни з числом кріпаків від 21 до 100 

належали до середньої групи і вважалися достатніми дворянами. Дворяни – 

власники великих землеволодінь, з числом кріпаків понад 100 належали до 

вищої групи і вважалися багатими дворянами [278]. 

Реформа 1861 р. спричинила радикальний переворот у економічному 

житті дворянського стану. Політична роль дворянства в суспільстві слабшала 

без його економічної самостійності, основою якої слугувало землеволодіння. 

Після звільнення селян земля все ж таки залишилася головною формою 

багатства, й аж до 1914 р. дворяни володіли значною частиною маєтків. Але 

при цьому вони втрачали колишній статус привілейованого стану, і 

перетворювалися на звичайних землевласників, які мали точно такі права і 

привілеї, як і всі інші власники земельних ділянок [391, с. 51]. 
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Дворянство Харківщини в середині XIX ст. мешкало на всій території 

губернії. За адміністративним принципом губернія поділялася на 11 повітів, 

включаючи 245 волостей і 1758 сільських поселень [5, с. 41]. Згідно матеріалів 

Центрального статистичного комітету (надалі ЦСК), Харківська губернія у 

1861 р. межувала на півночі з Курською та Воронезькою, на сході – із землями 

війська Донського, на півдні – з Катеринославською і на заході – 

з Полтавською губерніями, займала близько 4841875 дес. з населенням 

1590926 чол. [5, с. 31]. З 1590926 жителів міське населення губернії 

нараховувало 197030 чол., сільське – 1393896 чол. За становим принципом 

населення поділялося на: дворян спадкових, у кількості 9870 чол. і особистих 

– 7256 чол.; духовенство – 12302 чол.; почесних громадян – 594 чол.; купців – 

6312 чол.; міщан – 34973 чол.; цехових – 14456 чол.; селян – 1425827 чол.; 

військових – 57838 чол.; інородців – 1053 чол.; та інших осіб, не приписаних 

до жодного із станів – 20445 чол. [142, с. 144-149]. 

Наведені дані свідчать, що більшість населення Харківської губернії на 

початку другої половини XIX ст. проживала у сільській місцевості, в тому 

числі і дворяни, для яких ведення сільського господарства було основою їх 

життєдіяльності. З 4841875 дес. земель губернії придатні землі становили 

4477735 дес., з яких 1639264 дес. орних земель належали приватним 

власникам, з них 1 млн. 538 тис. дес., або 93,45 % володіли дворяни [258, с. 

23]. На кожного члена дворянської родини, в середньому, припадало по 89,5 

дес. землі [118, с. 37]. Водночас на Правобережжі земельна власність дворян 

становила 90,3% приватновласницьких земель, на Лівобережжі – 79,4%, на 

Півдні України – 60,1% [301, с. 22]. 

У результаті проведеної реформи 1861 р. із земельного фонду дворян до 

колишніх поміщицьких селян перейшло 457800 дес., в результаті цього 573293 

ревізьких душ колишніх поміщицьких і державних селян Харківської губернії 

стали володіти 2516963 дес. надільної землі, в середньому по 4,4 дес. на душу 

[99, с. 7].
 
Насправді ж колишні поміщицькі селяни отримали по 2,6 дес., а в 

деяких повітах і того менше [212, с. 62]. Для порівняння – наділ у державних 
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селян в середньому дорівнював 4,9 дес. землі [147, с. 19-20]. Орної землі, 

головної для сільськогосподарського виробництва припадало ще менше – 

відповідно 3,6 дес. у державних селян і 1,8 дес. у колишніх поміщицьких [5, с. 

136]. В цей же час в Курській губернії наділ на одну душу сільського 

населення становив 2,2 дес., в Казанській – 2,3 дес., в Тамбовській – 2,4 дес. 

[419, с. 12]. У Волинській – 2,3 дес., у Київській і Полтавській – 1,9 дес. [353, 

с. 480]. 

Як бачимо, розподіл землі у Харківській губернії між різними верствами 

населення був украй нерівномірним, тому дворянський стан залишався 

значним власником землі. І таке становище, коли середній наділ на одного 

селянина був значно менший, ніж на одного члена дворянської родини, 

породжувало невдоволення та соціальну напругу в губернії у другій половині 

ХІХ – на початку ХХ ст. Так, наприклад, під час розподілу землі в перший 

пореформений рік в економії с. Старий Мерчик графині Н. А. Лужиної, 1112 

колишнім кріпакам виділили наділи по 2 дес. 1656 саж. на людину. За кожний 

наділ селяни повинні були виплатити по 8 руб. 22,5 коп. Невдоволені селяни 

12 вересня 1862 р. зібралися на сходку, на якій вони відмовилися від 

земельних наділів, тому що не всі були в змозі оплатити свій наділ. 8 вересня 

1864 р. селяни знову зібралися й вирішили, що тільки 1046 селян можуть 

виплатити по 8 руб. 22,5 коп. за наділи в 2 дес. 1656 саж., що становило 

9145 руб. 50 коп. У результаті проведеної операції селяни отримали 2265 дес. 

22 саж. землі, а графиня отримала 9145 руб. 50 коп. [299, с. 338].  

У Вовчанському повіті селяни хутора Бузового в 1861 р. подали групову 

скаргу на поміщика Басова, звинувативши його у тому, що він продав 230 дес. 

їхньої землі, відібравши у них найкращі орні землі та сінокоси і виселив їх на 

незручну гористу місцевість [62, арк. 1-2]. Траплялися навіть трагічні випадки. 

Так, у квітні 1862 р. селяни Лебединського повіту за постійне знущання і 

погане поводження з ними, під час бійки вбили поміщика Шапошнікова [60, 

арк. 2].  
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Деякі представники дворянства були не згодні із процесом звільнення 

селянства і ліквідації поміщицького землеволодіння, вони хотіли отримати від 

влади закони, за якими права дворянського стану мали значно розширюватися. 

Так, зокрема, критично оцінював реформу і її наслідки, які негативно 

позначилися на дворянському землеволодінні й принесли вигоди тільки 

селянству, предводитель харківського дворянства О. Р. Шидловський. Він 

акцентував увагу на тому, що вся сила і влада повинні залишатися в руках 

дворянства. О. Р. Шидловський писав: «Необходимо, чтобы в строение, 

которое завершается монархической потомственной властью входило, как 

составляющая часть, поместное потомственное дворянство» [цит. : 336, с. 41].  

Скорочення дворянських земель в Україні проходило нерівномірно. У 

Харківській губернії протягом усього пореформеного часу йшов поступовий і 

незворотний процес втрати дворянами своїх маєтків і землі. Незважаючи на 

відрізки селянських наділів від поміщицького землеволодіння, дворяни згідно 

відомостей Центрального статистичного комітету (ЦСК) продовжували 

володіти у 1861 р. – 1538000 дес., у 1877 р. – 13045036 дес., у 1887 р. – 

1203446 дес., у 1897 р. – 976 тис. дес., у 1905 р. – 808376 дес. [122, с. 20]. 

Цьому сприяли умови проведення земельної реформи 1861 р., яка в 

Харківській губернії проходила по Великоросійському положенню. Це 

зумовлювало наявність тимчасово зобов’язаних селян, які могли викупляти 

землі аж прийняття закону 28 грудня 1881 р. про обов'язковий викуп землі 

колишніми поміщицькими селянами, а в 1886 р. встановлювався обов’язковий 

викуп для державних селян [166, с. 372]. До цього ж часу дворянин вважався 

власником землі, а селяни зобов’язувалися нести трудові повинності на 

користь поміщика. На Україні у 1881 р. 15% колишніх поміщицьких селян 

знаходилися у стані тимчасово зобов’язаних [419, с. 15]. У загальному 

землеволодінні дворянське становило: у 1861 р. – 31,6%, у 1877 р. – 30,2%, у 

1887 р. – 25%, у 1905 р. втративши 40% своїх земель, вони мали 18,4%. До 

1914 р. у їх розпорядженні залишилося всього лише 609 тис. дес., або 13,54% 

усієї земельної площі губернії [117, с. 20; 202, с. 85; 218, с. 21, 33].  
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За пореформене двадцятишестиліття (1861–1887 рр.), за розрахунками 

ЦСК, у розподілі земельної площі Харківської губернії відбулися істотні 

зміни. Порівнюючи показники земельної площі за вказані роки ми бачимо, що 

площа у 1887 р. стала більшою проти 1861 р. на 5311 дес. а проти 1881 р. на 

78728 дес. Перш за все збільшувалася площа орних земель. У губернії це 

відбувалося за рахунок розорювання лугів, вигонів та вирубки лісу для 

продажу (дод. П, табл. 2.1). Як свідчать дані таблиці 2.1 сукупна площа орних 

земель в Харківській губернії збільшувалися постійно: з 46,1% (1861 р.) до 

64,4% (1881 р.) та 71,1% (1887 р.), що свідчило про розвиток землеробства у 

губернії.  

Але чому ж в губернії як і у всій Україні населення страждало від 

малоземелля ? На нашу думку, правильним буде висновок дослідника 

аграрних відносин, історика С. В. Сусорова, який доводить, що сільське 

господарство Російської імперії значно відставало від розвинутих 

європейських країн, через неправильну систему землеробства. Так, через 

застосування перелогової системи значна частина придатних земель в Україні, 

а це становило 25,4 дес. на кожні 100 дес. землі, не використовувалася. Тоді 

як, наприклад, у Голландії під паром перебувало тільки 1,5 дес., в Данії – 7,3 

дес. Переважне вирощування зернових культур в Україні призводило до 

зменшення площі пасовищ, сіножатей, тобто кормів для худоби, які 

скоротилися наприкінці XIX ст. з 13,3 до 2,7 млн. дес., або майже в 5 разів. 

Водночас у Європі спостерігався посилений попит на продукти тваринництва, 

які в 1901 р. становили 40,6% прибутку, а виробництво зерна тільки 26,4% 

[401, с. 5-7].  

Отже, землероби, щоб підвищити рентабельність свого господарства 

йшли шляхом розорювання нових земель для посіву зернових. Таким чином 

землеробство на Україні, в тому числі і на Харківщині, розвивалося 

екстенсивним, а не інтенсивним шляхами. 

Утім, незважаючи на такі гальмівні процеси, все ж таки в Україні 

спостерігався помітний розвиток сільськогосподарського виробництва й 
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удосконалення його структури. Прикладом суттєвого поліпшення в аграрному 

секторі в цей час є Харківська губернія де на кожного дворянина приходилося 

більше землі, аніж на інше населення. 

Згідно з відомостями ЦСК всі придатні для сільського господарства 

землі Харківської губернії розподілялися між трьома категоріями власників: 

приватними власниками; надільними землями селян; казною, монастирями та 

церквами (дод. Р, табл. 2.2). Але слід мати на увазі, що описи, складені ЦСК 

можуть мати деякі неточності, так як мали неточності у розмірах непридатних 

земель. Статисти не враховували землі, які знаходилися під залізницею, 

болотом та ін. на які ніхто не заявляв своїх прав. Отже, виходячи з даних 

таблиці 2.2, ми можемо стверджувати, що за період 1861–1905 рр. серед всіх 

категорій власників придатної землі відбуваються помітні зміни. За цей період 

приватні власники, серед яких знаходилися і дворяни, втратили 30915 дес., або 

0,8% придатних земель. Землеволодіння казни і церковного притча 

зменшилося на 95728 дес. або на 2,1%. Таким чином, за нашими 

підрахунками, за рахунок втрати приватними землевласниками своїх угідь, 

розмір селянських земель збільшився на 146179 дес. або на 3%. На стан 

дворянського землеволодіння впливали різні чинники, серед них і соціально-

економічна нестабільність, людський фактор, політичні події у країні. Все це 

вело до змін як форм так і розмірів землеволодіння.  

У 1887 р. ЦСК був проведений черговий поземельний перепис, згідно 

якого у приватній поземельній власності, за винятком непридатної землі, 

знаходилося 1644456 дес. З них орні землі становили 71,52%. У середньому по 

губернії придатні землі становили 58,3% усієї кількості земель, при 

коливаннях від 50,5% у Валківському повіті до 68,8% у Куп'янському повіті. 

Відносно невисокий відсоток орних земель, порівняно з іншими повітами, мав 

північний Охтирський повіт. Тут знаходився досить великий – до 34,2% площі 

повіту лісовий масив. Посіви по губернії в середньому займали 48,9% орних 

земель, при чому це співвідношення коливалося: від північно-західних 

Сумського, Лебединського, Охтирського, Богодухівського, Валківського та 
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Харківського повітів, більш населених і лісових де переважала трипільна 

сівозміна, посіви на орних полях займали від 58,9% у Харківському до 69,8% у 

Охтирському повіті. В південних і східних повітах, де переважала перелогова 

система рільництва, посіви займали від 35,3% у Куп'янському до 45,4% у 

Вовчанському. У приватних володіннях посіви в середньому займали 28,5% 

усіх придатних земель [193, с. 46].  

Найбільшою кількістю приватновласницьких придатних земель в 

1887 р., а саме 1203446 дес. або 71,03% володіли дворяни, у селян, купленої в 

основному землі виявилося 229908 дес. або 13,56%, у купців – 211855 дес. або 

12,5%, у міщан – 49476 дес. або 2,91% [356, с. 58]. Дослідник К. Ф. Головін 

приводить ще більшу кількість землі у приватній власності дворян Харківської 

губернії – 82%, у купців тільки – 8% [292, с. 139]. За даними перепису 1877–

1887 рр. у 49 губерніях Європейської Росії із 91,5 млн. дес. 

приватновласницьких земель дворянам належало понад 73 млн. дес., тобто 

80%. Як бачимо, ситуація у дворянському землеволодінні була схожою по всій 

імперії [419, с. 13].  

У ході сільськогосподарських поземельних переписів 1877, 1887 і 

1905 рр. ЦСК було зібрано дані, які відображають частку та зміну площі 

дворянського землеволодіння в повітах (дод. С, табл. 2.3). На підставі даних, 

наведених у таблиці 2.3, можна зробити висновок про те, що питома вага 

дворянського землеволодіння у 1877–1905 рр. до загальної площі придатних 

земель значно скоротилася. Відсоток дворянського землеволодіння до всих 

придатних земель губернії, яке становило 30,2% у 1877 р., 25,5% у 1887 р., і 

18,4% у 1905 р. у повітах губернії проходило не рівномірно. Найменш 

помітним було зменшення у Охтирському, Лебединському, Богодухівському, 

Харківському, Сумському, оскільки ці повіти відрізнялися високим рівнем 

розвитку ринкових відносин, що базувалися на виробництві цукрових і 

винокурних заводів, зосереджених саме у цих регіонах. У 1905 р. дворянське 

землеволодіння у повітах коливалось від найменшого показника 9,1% у 

Старобільському, до найбільшого – 40,8% у Сумському. При цьому 
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дворянські землі в основному були сконцентровані у Сумському (40,8%) і 

Лебединському (30,8%) і найменше – у Зміївському (13,3%), Куп'янському 

(12,0%), і Старобільському (9,1%) повітах. 

Проаналізувавши зміни дрібної, середньої і великої земельної власності 

дворян у 1877–1905 рр., можна констатувати скорочення земель у всіх групах 

володінь (дод. Т, табл. 2.4). А саме: площа дрібних землеволодінь (до 100 

дес.) зменшилася за вказаний період на 20948 дес., площа середніх володінь 

(від 100 до 10000 дес.) – на 494122 дес., і площа великих (понад 10000 дес.) – 

на 21590 дес. Тенденція щодо зменшення стосується також і кількості 

володінь. Їх чисельність зменшилася на 1183 одиниці, з яких дрібні 

господарства скоротилися на 513, середні – на 663, великі на 7 володінь. Із 

цього випливає, що серед усіх груп володінь дрібні становили більшість, але 

їм у середньому припадало по 30–35 дес. землі на одне володіння, тоді як 

середні володіння мали приблизно по 352,7 дес., а великі – аж по 2602 дес.  

Таким чином, найбільш поширеним видом земельної власності було 

дрібне та середнє дворянське землеволодіння. Власники саме цих володінь 

виявилися менш пристосованими до нових економічних умов, активно 

продавали свої землі і шукали застосування своїх умінь в інших сферах. 

Великі господарства розширювалися за рахунок інших, оскільки власники 

мали більше коштів для купівлі землі, а також володіли виробництвом з 

переробки сільськогосподарської продукції.  

Розглянувши кількість дворянських землеволодінь відносно розподілу 

по групах, то з таблиці 2.5 (дод. У), можна зробити висновок, що в усіх повітах 

губернії переважали дрібні землеволодіння до 100 дес., які складали 56,4%, за 

винятком Куп'янського та Сумського повітів, у яких превалювали середні 

землеволодіння. Але, переважна більшість орних земель належала саме 

великим землевласникам, які сконцентрували у своїй власності майже 62% 

землі.  

На прикладі деяких повітів губернії можна розглянути стан 

дворянського землеволодіння Харківщини. Показовим щодо змін може стати 
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Зміївський повіт. За двадцять пореформених років дворянське землеволодіння 

у повіті зменшилося на 22%. Якщо в 1868 р. у дворян було 135260 дес. то у 

1887 р. залишилося 104578 дес. землі, якою володіли 378 власників дворян. Із 

них дрібні до 100 дес. становили 224 володіння, які займали 7153 дес., 123 

середніх (до 1000 дес.) займали 44527 дес. і 31 великих володіння – більш ніж 

1000 дес. займали 52908 дес. Отже, як бачимо, у Зміївському повіті 

превалювали дрібні землеволодіння, але найбільша кількість земель 

знаходилася в руках великих землевласників [103, с. 7]. 

Щодо розподілу дворянських землеволодінь у Вовчанському повіті, то у 

1885 р. тут налічувалося 107 володінь, що замали 107415 дес. землі, або 74,1% 

з кількості всіх приватних землеволодінь. Середня величина дрібного 

володіння становила 45 дес., середнього – 316 дес., великого – 2147 дес. (дод. 

Ф, табл. 2.6). В таблиці 2.6 показано вкрай нерівномірне співвідношення 

кількості власників із розміром їхніх володінь. Зі 107 дворянських 

господарств, дрібні становили 19 володінь, або 17,75%, середні – 48, або 

44,85%, а великі – 40, або 37,38%. Слід зазначити, що 82% власників 

землеволодінь від 100 до 600 дес. вели господарство сім’ями, 18% власників 

землеволодінь понад 600 дес. і більше, вели своє господарство за рахунок 

найманих осіб. При цьому до першої категорії землевласників належали 

майже винятково особисті дворяни і лише один спадковий. У наступних трьох 

категоріях налічувалося 13 особистих і 4 спадкових дворян, усі інші категорії 

складалися зі спадкових дворян, серед них перебував тільки один особистий. 

Усього із 107 землевласників, особисті дворяни складали 40%, спадкові – 60% 

[106, с. 149-151].  

Розглянемо як приклад становища дворянського землеволодіння 

Старобільський повіт. У 1885 р. дворянам належало 155,5 тис. дес. орної землі, 

порівняно з усією придатною площею повіту – 1025,3 дес. – становило лише 

19,4%. Дворянські землі, отримані у спадок, становили трохи більше 

половини, тоді як 42,5% були придбані купівлею. У цьому повіті 

сільськогосподарські угіддя між дворянами та селянами розподілялися так: 
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садиба – 0,9% і 5,7%; орна – 68,6% і 80,5%; сінокоси – 4,8% і 1,3%; ліс – 13,2% 

і 3,0%; чагарники – 4,5% і 2,5%; толока – 8,0% і 7,0% відповідно. Порівнюючи 

ці дані, ми бачимо, що дворянські землі були менше розорані ніж селянські, 

але косовиця займала у 3 рази, а ліс у 4,5 рази більшу площу. Проте на кожні 

100 дес. селянської землі, косовиці і пасовища становили 11,3 дес., а у 

дворянських власників – 17,3 дес. Причому чим більший був маєток, тим 

більше у його складі було косовиці, лісів, вигонів та пасовищ. У 

господарствах до 100 дес. садиба становила 1,8%, рілля – 79,3%, сінокоси – 

4,0%, толока – 4,7%, ліс – 9,0%, чагарники – 1,2%. Водночас у господарстві 

більше 600 дес., садиба займала 0,6%, рілля – 66,2%, сінокоси – 5,0%, толока – 

9,4%, ліс – 12,9%, чагарники – 5,9%, [266, с. 32, 34]. 

Інша ситуація спостерігалася в Богодухівському повіті. Тут протягом 

1867–1885 рр. дворянське землеволодіння зменшилося з 98927 дес. до 72112 

дес., тобто на 26815 дес. За рахунок цього землеволодіння купців зросло на 

26434 дес., духовенства – на 351 дес., селян – на 2407 дес. [180, с. 102-104]. 

Богодухівський повіт у сільськогосподарському відношенні вирізнявся як 

район ринкового цукробурякового виробництва. Наприкінці ХІХ ст. у повіті 

значна кількість земель належала підприємцям, які заснували свої 

господарства на ринкових засадах. Зокрема, це були господарства Л. Є. Кеніга, 

П. І. Харитоненка та інших, хто скупляв землі для посівів цукрового буряка і 

виробництва цукру на своїх підприємствах. Загалом наприкінці XIX ст. вони 

володіли 78245 дес. землі.  

Таким чином, саме спадкові дворяни утримували велику земельну 

власність, як представники панівного класу, являли собою економічну міць і 

опору краю. Особисті ж дворяни-землевласники, які отримували зарплатню на 

державній службі, або перебували в нижчих військових чинах, великі 

землеволодіння утримувати не могли.  

Олександр III, противник ліберальних реформ свого батька вступив на 

престол у 1881 р. Він підтримував захисників станового суспільства які 

вважали, що збереження дворянського землеволодіння від подальшого 
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занепаду забезпечить існування в Росії аграрно-консервативного класу, який 

буде опорою державного і суспільного ладу, а поставивши на чолі місцевого 

управління дворянина – покладе край свавіллям міського життя [336, с. 56].  

Для підтримки дворянського стану Харківське губернське правління 

розробило проект подолання економічної кризи, в якому пропонувалися міри 

для збереження дворянського землеволодіння. У проекті йшлося, що дворяни, 

втрачаючи землю, позбавлялися основної економічної платформи під ногами, 

тому що для всіх без винятку станів, звання та виховання, земля слугувала 

головним джерелом існування. Тільки той, хто мав землю, міг вважати себе 

врятованим від голодної смерті. Дворяни, йшлося в документі, охоче б взялися 

за обробіток землі, але багато хто з них не мав засобів для її придбання, 

оскільки існуючи банки знаходилися у руках купців. Тому виходом із ситуації 

може бути створення Державного дворянського банку, де б здійснювалися всі 

облікові та заставні операції, щоб ліквідувати спекуляцію кредитами. Крім 

того, для збереження дворянського землеволодіння було запропоновано пункт, 

за яким землі, які скуповував банк за несплату відсотків і самої позики, могли 

б скуповувати на загальний дворянський рахунок і становити їх спільне 

надбання [409, с. 14]. 

Тому значне місце в домаганнях дворян, в тому числі і харківського, 

займає питання виморочного майна. Дворянство скаржилося на своє 

зубожіння, через те, що їхня власність переходить до інших осіб, а виморочне 

майно було б для нього важливою економічною підтримкою. Консервативне 

дворянство категорично виступало проти передачі його земствам, які 

зверталися з відповідними клопотаннями до уряду. Дворяни вказували, що 

передавання виморочного майна земствам було б вигідним лише 

революціонерам, прагнення яких спрямовані «на зрівняння всіх класів 

суспільства» [336, с. 58]. Клопотання щодо виморочного майна порушувалися 

харківськими дворянами на дворянському зібранні 18 жовтня 1882 р., на 

якому вони адресували прохання на ім’я царя [102, с. 155]. Уряд підтримав 

прохання дворян і 3 травня 1883 р. видав закон про дворянське виморочне 
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майно. Згідно закону виморочне майно після спадкових дворян, записаних до 

родовідної книги губернії, залишалося у власності тих дворянських товариств, 

до складу яких входив покійний дворянин [227, с. 532].  

Та все ж таки, цей захід не зміг врятувати дворянство від обезземелення, 

з огляду на те, що селяни мали гостру потребу в розширенні площі своїх 

володінь. Так, наприклад, 31 січня 1906 р. до Харківського чергового 

губернського дворянського зібрання надійшли клопотання селян та 

селянських громад села Григорівки Ізюмського повіту щодо оренди чи 

продажу їм землі у розмірі 900 дес. маєтку дворянина М. П. Шабельського. 

Громада селян хутору Криничного Старобільського повіту подали клопотання 

про здачу або продаж дворянського маєтку разом із землею розміром у 450 

дес., які належали дворянству Харківської губернії по виморочному праву. 

Також йшли на продаж маєтки, які не приносили прибутку. Так, наприклад, 

маєток 160 дес. 1871 саж. Богодухівського повіту, який здавався в оренду за 

6088 руб. на рік був вкрай неприбутковим, тому дворяни вирішили негайно 

його продати. Причому частина земель відходила Селянському банку, лісні 

масиви відходили на вирубку лісопромисловцям, а 25 дес. лук продали 

дворянину Миколі Костянтиновичу Екку [81, с. 37]. 

У структурі приватного землеволодіння періоду розвитку капіталізму, 

серед власників землеволодінь намітилися суттєві зміни (дод. Х, табл. 2.7). Як 

видно із таблиці, частка дворян Харківської губернії серед приватних 

власників за 28 років (1877–1905 рр.) скоротилася на 30,7%. Проте приватне 

землеволодіння збільшилося до 24,4% у селян, 3% у міщан, 2,2% у купців і 

торгових промисловців, 1,1% у селянських товариств. Дані цієї таблиці, як і 

наступної не дозволяють нам говорити про «дворянське зубожіння» тому що, 

дворяни до 1905 р. зберігали у своїй власності більшу частину 

приватновласницьких земель (дод. Ц, табл. 2.8). Цифри показують, що в 

руках харківського дворянства зосередилося більше половини 

приватновласницьких земель (50,3%), і найбільша частина серед загальної 

площі орних земель (18%). Між тим, на Україні в 1905 р. дворянські землі 
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становили 55,2% серед приватновласницьких земель. Найбільшою частиною 

приватновласницьких земель володіли дворяни Подільської губернії – 80,5%. 

Найменше дворяни Чернігівської – 43,2% [319, с. 188]. 

Паралельно зі скороченням загальної земельної площі дворян, 

зменшувалася і кількість володінь. Так, якщо у 1877 р. було 3385 володінь, а 

кількість дворян нараховувала 17049 осіб, то до 1905 р. залишилось 2202 

володінь, але кількість дворян збільшилася на 19907 осіб і становила 37956 

чол. Тобто із збільшенням кількості дворян зменшувалась кількість осіб, які 

могли володіти землею, бо частину дворянських земель відбирали для 

селянських наділів або ж вона переходила шляхом купівля до інших станів. 

Звичайно ж, при цьому зменшилися і середні наділи. Порівнюючи розподіл 

приватновласницької землі 1877 р., коли середній розмір дворянського 

землеволодіння становив 395,2 дес. (82,1%), купецького – 314,2 дес. (8,1%), 

міщанського – 17,3 дес. (2,3%), а селянського – 28,7 дес. (7,53%), ми можемо 

відзначити зміни середнього розміру землеволодінь у 1887 р., а саме, у дворян 

він скоротився до 349,2 дес. (70,1%), тоді як у купців збільшився до 427,1 дес. 

(12,3%), у міщан – до 2,9 дес. (2,9%), і в селян – до 57,8 (14,7%) [356, с. 56]. 

Таким чином, за період 1877–1905 рр. дворяни Харківської губернії втратили 

1201 володіння або 35,3% і 536660 дес. землі або 39,9% [319, с. 187, 189]. 

Умови земельної реформи, як зазначає радянський економіст у галузі 

сільського господарства П. І. Лященко, призвели в Україні до вкрай 

нерівномірного розподілу дворянської земельної власності. Згідно земельного 

перепису 1877 р., у приватній власності дворян України знаходилося 45-50% 

всієї землі, з превалюванням значної кількості великих землеволодінь. Так, в 

Катеринославській губернії середній розмір дворянського землеволодіння 

дорівнював 1243 дес., Київській – 1140 дес., Таврійській – 1288 дес., 

Херсонській – 963 дес. Проте на Лівобережній України ці показники 

становили значно менше: у Полтавській – 169,5 дес., у Чернігівській – 

187,7 дес. [353, с. 480]. Малі середні розміри дворянських земель у 

Чернігівській і Полтавській губерніях, з відносно великою кількістю дрібного 
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землеволодіння (74,5%), пояснюються історичними особливостями. Серед 

місцевого дворянства превалювали нащадки малоросійської козацької 

старшини, які в переважній більшості були дрібними землевласниками. У 

Полтавській губернії в 1898 р. вони складали 57,8%, а в Чернігівській (1901 р.) 

– 47,8% серед місцевого дворянства [263, с. 29.]  

Таким чином, можна констатувати, що відбувається не тільки 

скорочення площі дворянського землеволодіння, а й здрібніння дворянських 

володінь не тільки на Харківщині, а й загалом по всій імперії. Якщо у 1877 р. 

середній розмір дворянського землеволодіння в Європейській Росії становив 

613 дес., то в 1895 р. тільки 470 дес., тобто за 18 років середній розмір 

землеволодіння зменшився на 143 дес., або на 23% [284, с. 73].  

Незважаючи на те, що селянська реформа позбавила дворян 

монопольного права на землю, значна площа земель, як і раніше, перебувала в 

їхніх руках. Причому така тенденція була характерною для всієї України. 

У 1877 р. із 43 млн. дес. понад 16,8 млн. дес. належало 33252 дворянам, з яких 

26432 були дрібними і середніми власниками до 500 дес. землі. Вони володіли 

14,6% всієї площі дворянського землеволодіння, а 85,4% землі належало 6820 

великим землевласникам. Розмір дворянського землеволодіння на Україні в 

1877 р. порівняно з дореформеним, зменшився з 27 млн. дес. до 16,8 млн. дес., 

або на 37,6%. Питома вага дворянського землеволодіння складала 39,2% [349, 

с. 192]. До 1905 р. – впала до 24,6% [205, с. 85]. 

У сільському господарстві економічну міцність окремих станів та груп 

визначала не тільки кількість землі, але й їхня питома вага у 

землекористуванні. Питома вага дворянських господарств на початку XX ст. 

до всієї посівної площі в Україні становила 18,5%. По губерніям питома вага, 

за винятком Київської губернії, складала ще нижчий відсоток. Так у 

Чернігівській губернії – 7,2%, тоді як у Київській – 28,5%. Посівні площі 

дворянських господарств Харківської губернії становили 17% [387, с. 14]. 

Характерні для України швидкі темпи скорочення дворянського 

землеволодіння, в цілому по Європейській Росії проходили дещо повільніше. 
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Так, якщо в Європейській Росії питома вага дворян в особистій приватній 

власності з 1877 до 1905 рр. зменшилася з 79,9% до 61,9%, або на 18%, то в 

Україні зменшення становило від 85% до 58,5%, або на 26,5%, а в окремих 

губерніях на 50% і більше [403, с. 165].  

Але це зовсім не означає, що господарі маєтків страждали від 

малоземелля, оскільки один поміщик-дворянин міг мати землеволодіння 

в різних повітах і навіть у різних губерніях. Так, наприклад, станом на 1905 р. 

у статського радника Євгена Михайловича Духовського 1375 дес. землі 

знаходилося у с. Рясному і х. Надєждіному Богодухівського повіту, 10742 дес. 

у Старо-Мерчанській і Знам'янській волостях Валківського повіту. У його 

дружини Софії Іванівни було 1781 дес. землі у Новобурлуцькій волості 

Вовчанського повіту. Штаб-ротмістрові Василю Захаровичу Бекарюкову 

належало 320 дес. у Вовчанському повіті Волохівської волості, і 670 дес. у 

с. Горожівка Ізюмського повіту. Колезький асесор Яків Миколайович Абаза 

володів 1060 дес. в урочищі Веселому Ізюмського повіту, і 677,5 дес. у 

с. Любимівці Куп'янського повіту [199, с. 6, 15, 33, 44]. 

Між тим у 1905 р. з 4497271 дес., у приватній земельній власності 

знаходилося 1608349 дес. (35,8%), у надільній – 2663142 дес. (59,2%), казенні 

землі – 225780 дес. (5%). З 1608349 дес. приватного землеволодіння, у 

власності дворян перебувало найбільше – 808376 дес., у селян – 510806 дес., у 

купців і почесних громадян – 163723 дес., у міщан – 83103 дес., у духовенства 

– 7793 дес., у іноземців – 14720 дес., у інших власників – 19828 дес. [214, с. 

12]. 

Подальше скорочення дворянського землеволодіння спостерігається у 

перші роки революції 1905 р. Селянські повстання, які стали характерним 

явищем для цього періоду, спонукали дворян до продажу земель. На це 

вказував дослідник земельних відносин, історик М. І. Ксензенко, що 

поміщики, налякані революцією 1905–1907 рр., стали активно розпродавати 

свої землі [344, с. 18].  
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Особливим у цьому плані виступає цукровобурякове підприємство 

великого землевласника П. І. Харитоненка, яке розташовувалося у трьох 

повітах Харківської губернії. Він вів власне господарство у десяти маєтках 

площею 90 тис. дес., посіви яких займали 66 тис. дес. [266, с. 29]. У 1906 р. 

П. І. Харитоненко продав 118 ділянок землі, в основному по 0,19 дес. [71, арк. 

140-245]. Причини розорення П. І. Харитоненка описані у спогадах князя 

О. Д. Голіцина. Під час революції 1905–1906 рр. велика фірма, яка належала 

Рукавишникову в Москві розорилася і припинила свої платежі. Перебуваючи з 

цією фірмою у кредитно-товарних відносинах, П. І. Харитоненко, не маючи 

можливості покривати свої термінові зобов'язання, позбувся оборотних коштів 

у цукровому виробництві. Крах фірми привів до важкого економічного 

становища не тільки господарів, але й всіх працівників, позбавляючи їх 

заробітку і засобів існування. О. Д. Голіцин пише, щоб врятувати фірму 

П. І. Харитоненка, члени Державної Думи від Харківської губернії відправили 

особливу депутацію до міністра фінансів В. М. Коковцова. У проханні 

вказувалося про необхідність відкриття кредиту з Державного банку для 

підтримки фірми П. І. Харитоненка. Клопотання мало успіх після виступу 

дворянських гласних Харківського земства В. О. Бантиша, М. І. Антонова і 

О. О. Матюніна перед урядовою владою, які захищали інтереси не тільки 

поміщиків, а й інтереси населення. П. І. Харитоненко отримав допомогу від 

Державного банку в розмірі 5 млн. руб., за умови взяття всього підприємства 

під контроль банку, до повного погашення виданої позики. Вчасно надана 

грошова допомога врятувала фірму від руйнування – П. І. Харитоненко був 

одним з найбагатших цукрових заводчиків Харківської губернії [11, с. 92-93]. 

Отже, можна говорити, що дворяни Харківської губернії активно почали 

втрачати свої землеволодіння на початку XX ст., а саме після революції 

1905 р. Уряд, стурбований таким станом справ, вирішив підготувати собі на 

місцях нову консервативну базу в особі заможних селян. Для здійснення цієї 

мети була проведена Столипінська реформа [303, с. 95]. Темпи скорочення 

землеволодіння дворян Харківської губернії у результаті Столипінської 
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реформи помітно прискорилися. Як наслідок, за рахунок дворянських земель 

зросло землеволодіння купців і торгово-промислових підприємств. В цілому, 

за роки столипінської реформи дворянство губернії втратило не більше 20% 

своєї землі.  

Унаслідок революції 1905 р. та Столипінської реформи у два рази зросла 

кількість дворянських володінь: з 2202 у 1905 р., до 4042 у 1911 р. Здрібніння 

дворянського землеволодіння зумовлювалося не тільки фактом перетікання до 

рук інших станів, а й продовженням роздроблення майна в середовищі самого 

дворянства (дод. Ш, табл. 2.9). Цей показник є досить цікавим. При 

загальному скороченні площі землеволодінь у десяти повітах губернії, у 

Харківському повіті, навпаки, спостерігається їх збільшення, з найменшим 

земельним наділом по губернії. Так, якщо у 1887 р. у повіті налічувалося 369 

землеволодінь, які займали 66167 дес. [356, с. 56], то в 1911 р. цей показник 

становив 1797 землеволодінь, але займали вони тільки 41845 дес. Це можна 

пояснити переміщенням та ростом кількості дворян, які осідали у 

губернському місті та повіті. Водночас у Старобільському та Вовчанському 

повітах, у зв'язку з їх віддаленістю від центру, та малонаселеністю, було 

менше землеволодінь, а середній розмір значно більшим, ніж у інших повітах. 

То ж можна з впевненістю стверджувати, що дворяни Харківського повіту в 

1911 р. були найменш забезпеченими землевласниками.  

Якщо розділити всі дворянські володіння губернії на три групи: дрібні, 

середні і великі, то землі між власниками поділялися наступним чином 

(дод. Щ, табл. 2.10). Тобто, у Харківській губернії на 1911 р. земельні 

володіння дворян роздробилися настільки, що переважна більшість, а це 2280 

або 56,4% володінь мали тільки 4,7% землі. Тобто, в середньому на одне 

дрібне володіння приходилося приблизно біля 15 дес. Між тим 1762 або 43,6% 

середніх та великих володінь зосередили у своїх руках великі земельні площі, 

що разом становило 95,3% земельної власності. В середньому на одне середнє 

землеволодіння приходилося 115 дес., на велике – 796 дес. Таким чином, в 

губернії як і раніше переважна частина дворянського землеволодіння 
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належала саме великим землевласникам. У 1911 р. в губернії тривав процес 

природного роздрібнення більш великих дворянських володінь на дрібні. 

Кількість дрібних володінь у 1911 р. проти 1877–1905 р. зросла майже на 30%. 

Це в свою чергу спричинило зменшення середніх і великих володінь майже на 

50%. Але, незважаючи на загальне зростання кількості дворянських володінь, 

головним чином за рахунок дрібних власників, процес скорочення земельної 

площі спостерігається в усіх групах.  

Аналізуючи динаміку змін дворянського землеволодіння в Харківській 

губернії можна відмітити не тільки загальне зменшення земель, а й 

скорочення розмірів землеволодінь в ході сімейних розділів, що вело до їх 

здрібніння. 

У дод. Ю, табл. 2.11 наведені дані щодо найбільш великих дворян-

землевласників Харківської губернії, які володіли не менше ніж 1000 дес. Як 

бачимо із таблиці, відносно невелика частка серед власників дворянських 

господарств володіла достатньо великою кількістю землі, оскільки вони мали 

для ведення сільського господарства всі необхідні засоби. Підтвердженням 

цьому можуть бути звіти повітових справників за 1913 р. у яких йдеться: 

«Дворянские хозяйства в Харьковской губернии ведутся лучше, чем 

остальные, так как у них более культурный способ обработки земли, лучшие 

семена, отобранные для посева, уборка урожая производится машинами. 

Среди таких значатся хозяйства вдовы действительного статского советника 

Н. Сумцова, графа Г. И. Рибопьера, князя Д. И. Святополк-Мирского, барона 

фон дер Лауниц, дворян Терещенко и Е. С. Гордиенко» [37, арк. 1-6]. 

Дійсно, положення дворян було неоднозначним. З одного боку, вони 

володіли найбільшою кількістю земель серед всіх форм власників, мали 

капітали для задоволення своїх потреб і розвитку; а з іншого боку це були 

люди, які зазнали розорення внаслідок багатьох обставин – економічних 

реформ, непристосованості до нових умов і розгубленості, неспроможності 

вести власне господарство, бракування грошей.  
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До скасування кріпосного права, при використанні робочої сили 

кріпосних селян, помісні дворяни могли обходитися без оборотних капіталів 

для ведення свого господарства. Все, що приносило маєткове господарство 

було чистим прибутком дворянина. Для придбання нових земель, для розділу 

маєтку між спадкоємцями, дворянство вдавалося до пільгового кредиту при 

Опікунських радах, а також Державного позикового банку, який був 

ліквідований законом від 31 травня 1860 р. Таким чином, дворяни залишилися 

без державного кредитування. В Росії з 1862 р. по 1866 р. не існувало жодної 

кредитної установи для потреб поземельного кредиту [391, с. 35]. У зв’язку із 

закриттям дореформених державних кредитних установ, до 1872 р. операції із 

застави землі проводили тільки Земський банк Херсонської губернії, який був 

відкритий у 1864 р. та Товариство взаємного поземельного кредиту, засноване 

у 1866 р. Починаючи з 1871 р. операції під заставу землі проводили відразу 10 

приватних акціонерних банків. Кредит у приватних банках був достатньо 

дорогим (8,5% річних), тому поміщики постійно вимагали знизити річну 

ставку [266, с. 318].  

У 1872 р. Валуєвська комісія констатувала, що для більшості 

дворянських господарств «настала криза». Доказом можуть слугувати факти 

зростання іпотечної заборгованості дворянського землеволодіння і швидкий 

перехід земель до рук міської та сільської буржуазії [403, с. 249]. Як зауважив 

економіст В. П. Воронцов: «Земельные банки задались целью погубить наше 

частное землевладение, наших капиталистов-земледельцев» [285, с. 101].
 
 

Автор зробив висновок, що «В Херсонской губернии заложены почти все 

дворянские имения, в Харьковской, Полтавской – около половины» [284, c. 

74].  

У 1880 р. харківський економіст проф. І. Сокальський, який вороже 

ставився до нового зароджуваного класу буржуазії, висловив думку, що 

банківські установи діяли тільки для того, щоб організувати перехід земель до 

рук нових людей – кулаків і мироїдів. Зокрема він вважав, що «… в родовых 

имениях, … нередко в старинных дворцах роскошно убранные залы 
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превращаются в помещения для ссыпки хлеба и льна, а балконы в места для 

склада мешков …» [216, с. 11].  

Серед причин через які дворяни втрачали земельні володіння була також 

розтрата грошей. Така ситуація була характерною для дворян. Наприклад, до 

Вовчанської дворянської опіки 23 жовтня 1862 р. надійшов рапорт про 

надання опіки над маєтком скарбника університету поручика Є. Федосєєва за 

несплату розтрачених їм 7236 руб., 88 коп. сріблом [57, арк. 2-3]. До того ж, на 

економічному становищі деяких дворян позначалася недоплата земельних 

грошових зборів. Так, з публічного торгу в 1870 р. були продані: маєток 

гвардії ротмістра З. І. Бекарюкова у с. Захар’ївка Волоховскої волості, сума 

боргу якого складала 957 руб. 12 коп.; маєток капітана М. К. Діденка, в 

урочищі Рубінське при сл. Верхньому Салтові, недоїмка якого становила 

7 руб. 30 коп.; хутір Маріїнський (608 дес.) вдови колезького секретаря 

М. О. Ковалевської [66, арк. 1-2].
 
 

Про великі заборгованості дворянства у 80-х рр. XIX ст. наголошував і 

голова Харківського губернського земства Є. С. Гордієнко. Він підкреслив, що 

за відомостями 1883 р. в товаристві взаємного кредиту, у Харківському та 

Полтавському земельних банках було заставлено 1201 маєтків з 766170 дес. 

землі на суму 17183018 руб. Крім того, деякі дворяни брали позики у 

скупників під заставу. Перебуваючи у такому скрутному становищі 

землевласники були змушені продавати свої землі. Дрібні дворянські маєтки 

до 100 дес., які заставлялися у кредитних установах, перебували у тяжких 

умовах, оскільки практично весь прибуток йшов на погашення боргу, крім 

того, заставники повинні були сплачувати всі повинності, що лежали на їхній 

власності. Господарі великих маєткових господарств найчастіше продавали 

землю невеликими ділянками. Натомість середні господарства виявлялися 

більш стабільними, тому що їхні власники могли особисто керувати або 

слідкувати за всіма роботами в маєтку [295, с. 7-10].  

Однак обезземелення дворян зумовлювалося не тільки важкими 

кредитними умовами, а й залежало від самих власників. Відтак, дехто із 
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дворян зловживали закладними, розтрачували гроші, які повинні були йти на 

сплату боргу, неналежним чином відносилися до зберігання 

сільськогосподарської продукції, яка заставлялася у банку. Тому на такі 

маєтки банк накладав штраф і вони продавалися за безцінь з публічного торгу. 

В результаті недостатня кількість грошей, отримана власником за продаж не 

могла покрити накопичені борги. Так, за відомостями Харківської контори 

Державного банку, під заставу сільськогосподарської продукції дворянам 

Харківської губернії були видані позики ще 8 червня 1859 р. Однак, з огляду 

на ті чи інші обставин, деякі дворяни через 21 рік так і не змогли виплатити 

позику і покрити борги. Тому станом на 1 квітня 1880 р. боржниками банку 

значилися 47 дворян Харківської губернії. Серед них відомі прізвища великих 

землевласників і багатих господарів: М. Абаза, М. Алфьоров, О. Альбовський, 

Лука Вучичевич, О. Д. Голіцин, М. Деканор, М. Зборомирський, 

П. Лесевицький, П. Нахімов, О. Перекрестов, П. Подгорічани, М. Савич, 

М. Сурдін, родина Хрущових, Шидловських та ін. Сума боргу зазначених 

дворян становила 412 тис. 172 руб. [77, арк. 16-19]. 

Князь О. Д. Голіцин у своїх споминах вказував, що маса поміщиків 

наприкінці XIX ст. робила позики за другими заставними. Серед боржників 

опинився і він сам, коли опікун їхнього родового маєтку в Старій Водолазі 

збільшив заборгованість банку удвічі, що змусило О. Д. Голіцина звернутися 

за допомогою до Є. М. Духовського. Знадобилося два роки для того, щоб 

сплатити борги Дворянському Земельному банку з частковою ліквідацією 

майна. Тільки після цього О. Д. Голіцин зміг розрахуватися по другій 

заставній з Є. М. Духовським, причому без нарахування відсотків на 

прострочені платежі, що значно скоротило суму боргу [11, с. 39-40]. Крім 

того, князь О. Д. Голіцин, який був особисто знайомий із дворянином 

Валківського повіту Є. М. Духовським, розповідає, що маєток 

М. Н. Шидловського, (близько тисячі десятин), що знаходився у Валківському 

повіті, одночасно був закладений у Дворянському банку і по другій закладній 

у Є. М. Духовського. Не виплачуючи борги банку, його маєток двічі на рік 
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виставлявся на торги, але, як зазначав О. Д. Голіцин: «В последнюю минуту, 

благодаря хлопотам его (Духовского) и частичным погашением запущенных 

процентов, снималось с торгов. Так продолжалось годами, и Е. М. Духовской, 

зная, что Шидловский, не имея других ресурсов к жизни, кроме этого имения, 

не допустит до продажи его с торгов, не беспокоился явиться на торги 

Дворянского банка. Имение Шидловского, поставленное по обычаю на торги, 

не было снято своевременно, и торги состоялись. Духовской отсутствовал. 

Случайный покупатель надбавил сверх этой суммы, назначенной банком, один 

рубль. Конкурентов не оказалось, и имение осталось за ним» [11, с. 40-41]. 

Та деякі дворяни не визнавали себе неплатоспроможними боржниками. 

У справах Харківської судової палати містяться скарги дворян, які у судовому 

рішенні оскаржували своє положення. Так, наприклад, 28 жовтня 1881 р. 

відбулося судове засідання за приватною скаргою надвірного радника Степана 

Жуковського від 11 травня 1881 р. Але по даній справі ніхто не з’явився, тому 

суд був перенесений на 12 грудня [78, арк. 1].  

У неприємній ситуації опинилися повітові предводителі дворянства 

Харківської губернії. Річ в тім, що вони виступали поручителями дворянства, 

які брали позику в Державному (колишньому Комерційному) банку під заклад 

сільськогосподарської продукції. У разі неспроможності позичальника, 

предводителі несли відповідальність за несвоєчасну виплату боргу і 

виплачували проценти й пеню. Канцелярія Харківського генерал-губернатора 

князя Дмитра Івановича Святополк-Мирського була буквально засипана 

зверненнями повітових предводителів дворянства про звільнення їх від 

обов'язків поручителів. Наприклад, у пояснювальній записці предводителя 

дворянства Сумського повіту Веніаміна Андрійовича Савича висловлювалося 

прохання про звільнення його від обов’язків поручителя за позиками, які були 

зроблені у 1852–1853 рр. під заставу сільськогосподарської продукції. Його 

звернення базувалося на тому, що сума займу практично вже виплачена, а 

борги банку цілком забезпечуються майном самих позичальників. Більше 

того, як вказував В. А. Савич, борги за позиками банку розстрочені з 1862 р. 
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на 37 років із погашенням 5% інтересу банку. Однак ці звернення не звільнили 

повітових предводителів дворянства від поручительства, через те, що 

суперечили законодавству. Подібні клопотання могли бути задоволені тільки 

монаршою милістю [77, арк. 42-63].  

Отже наведені факти свідчать, що дворяни Харківської губернії не 

завжди сприймали дану ситуацію як належну, а готові були оскаржувати свої 

права у судовому порядку, навіть якщо резолюція мала негативний для них 

результат.  

Процес зменшення дворянського землеволодіння прискорився з 80-х 

років, після прийняття закону 28 грудня 1881 р. про обов'язковий викуп землі 

колишніми поміщицькими селянами, а в 1886 р. був встановлений 

обов’язковий викуп для державних селян [166, с. 372]. Ситуація набула таких 

масштабів, що стала приводом для занепокоєння як дворянства, так і уряду. 

Тому в 1882 р. був заснований Селянський поземельний банк, завданням якого 

стала матеріальна підтримка помісного дворянства, яке бажало вигідно 

продати свої землі, а також допомогти заможним селянам у придбанні 

поміщицьких земель. Проводячи такі операції, банк дещо завищував ціни на 

дворянські землі [393, с. 22].  

У результаті, тільки за період з 1883 до 1899 рр. у Харківській губернії 

тільки за сприяння Селянського поземельного банку дворяни продали селянам 

95558 дес. землі [228, с. 105]. Так, наприклад, у 1888 р. через Селянський банк 

дворяни Богодухівського повіту продали 733 дес. землі, яку придбали 45 

товариств селянських домогосподарств [70, арк. 16-115]. У 1890 р. за 

відомостями Селянського банку, зареєстровано 27 угод купівлі землі 

селянськими громадами, товариствами й окремими селянами. Із проданих 

1784 дес. дворяни і чиновники продали 725 дес., купці та міщани – 148 дес., 

селяни – 68 дес., сам банк продав 843 дес. [131, с. 22-23].
 
Отже, за нашими 

підрахунками, крім банку, який продав у 1890 р. 47,25% землі, серед продавців 

земельних володінь частка дворян складала 40,63%, тоді як селян – 3,8%, 

купців і міщан – 8,4%. У 1896 р. через Селянський банк 6 дворян, уклавши 13 
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угод, продали 1128 дес., одна особа з духовенства продала 69,7 дес., із купців і 

міщан три особи продали 20 дес., і один селянин продав 18,9 дес. землі. У 

результаті селяни придбали 1236,6 тис. дес. землі [132, с. 120]. Варто 

зазначити, що з 1905 до 1915 рр. у Харківській губернії Селянський банк 

купив у землевласників, в основному у дворян, 87632 дес. землі, що становило 

10% дворянського землеволодіння. За ці ж роки Селянський банк у 

Харківській губернії продав 88 тис. дес. землі, яку купили 8779 селянських 

господарств, тобто, в середньому, по 10 дес. на господарство [344, с.18].  

Безпосередньо у 1913 р. через Селянський банк були продані землі 

дворянина О. М. Шидловського розташовані у Знаменівській волості. Їх 

придбало товариство 14-ти домогосподарств села Просяне [51, арк. 2-5]. Цього 

ж року графиня С. А. Шутова, уроджена Сіверс, продала 1200 кв. саж. 

селянинові Старо-Водолазької волості А. Д. Борозілку [52, арк. 2-5]. У 

Богодухівському повіті найбільше розпродавали землі дворяни Голоперови – 

Павло та Дмитро. За період з 1910 по 1913 рр. вони продали 150 ділянок землі, 

в основному від 1,9 дес. до 17,9 дес. [72, арк. 84-173]. Покупцями дворянських 

земель, в основному, виступали селяни, селянські громади і товариства. 

Джерела свідчать, що селяни, які не мали великих коштів для купівлі значних 

земельних ділянок, мали задовольнятися дуже дрібними володіннями. 

Щоб фінансово підтримати і повернути дворянству деякі привілеї, 

держава була змушена відкрити пільговий кредит. На честь 100-річчя 

Жалуваної грамоти дворянству, Олександр III видав Найвищий рескрипт, який 

відзначав історичне значення дворянства: « … неуклонно служить Царям 

земли русской главной опорой в управлении государством и в обороне от 

врагов внешних» [391, с. 59]. На підставі цього рескрипту було відкрито 

Дворянський банк для підтримки дворянського землеволодіння, який надавав 

змогу дворянам поліпшити своє економічне становище. Рескрипт роз’яснював: 

«… к нуждам дворянского поместного землевладения, во многих местах 

расстроенного оскудением хозяйственных средств и затруднением кредита, 

Мы повелели…, к учреждению Дворянского Земельного банка, дабы дворяне 
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тем более привлекались к постоянному пребыванию в своих поместьях... 

Чтобы российские дворяне и ныне, как и в прежние время сохранили 

первенствующее место в предводительстве ратном, в успехах местного 

управления и суда, в бескорыстном попечении о нуждах народа, в 

распространении примером своих правил веры и верности и здравых начал 

народного образования» [391, с. 62-63]. 

Для реалізації цього плану в 1885 р. був створений Дворянський банк, 

що надавав дворянам пільгові кредити під 5% річних на термін до 48 років. 

У 1889 р. відсоток був знижений до 4,5%; для порівняння ставка кредитування 

Селянського банку була більше на 2,25%, а акціонерних банків – на 2,5-3,5%. 

У 1886–1888 рр. дворяни-поміщики отримали 173 млн. руб. кредитів, що в 7 

разів перевищувало видані за ті ж роки кредити Селянського банку. 

Необхідність широкомасштабного субсидування дворянського стану була 

зумовлена не тільки політичними причинами. Воно було й спробою 

протистояти аграрній кризі, яка вибухнула в цей період.
 
Наслідком її стало 

різке збільшення у 1870-х рр. хлібного експорту з Росії, США та деяких інших 

країн, що спричинило падіння цін на світових ринках. Це призвело до падіння 

цін на Україні і зокрема у Харківській губернії, де середня ціна жита за пуд 

зменшилася з 72 коп. у 1881–1885 рр. до 45 коп. у 1886 – 1890 рр. [100, с. 143]. 

Звичайно ж, падіння світових цін на зернові вплинули на ціни 

сільськогосподарських культур, які вирощувалися у дворянських 

господарствах губернії. Щоб підтримати стан свого господарства, налагодити 

його ведення у нових капіталістичних умовах, деяка частина дворян вдавалася 

до банківських послуг. Тому не дивно, що вони стали головними клієнтами 

Дворянського земельного банку, і основна маса операцій належала саме їм. 

Наприклад, у 1885 р. дворяни Харківської губернії у Дворянському 

земельному банку заклали 5 маєтків, загальною площею 4560 дес., на суму 

169156 руб., і 7 маєтків у інших приватних банківських установах, площею 

1061 дес., на суму 71975 руб. [36, арк. 9]. Безпосередньо тільки за 1885–1888 р. 

у Дворянському Земельному банку дворянами губернії були закладені 53 
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дворянських маєтки. Серед їхніх власників значиться, наприклад, дворянин 

А. М. Саластєнніков. У 1888 р. він заклав 202 дес. 2145 саж. орної землі на 

хуторі Дем’янівка Богодухівської волості Богодухівського повіту, за яку 

отримав позику 700 руб. Серед позичальників банку в 1890 р. значиться і 

великий землевласник Л. Є. Кеніг, який заклав у 1888 р. 628 дес. 1017 саж. 

землі у с. Лозовій і на хуторі Бабенковому, за яку отримав позику від банку у 

розмірі 48800 руб. Також для підтримки і розвитку свого господарства здавав 

у оренду землю по 8 руб. за дес. У 1897 р. свій маєток Матвєєвка 

у с. Дмитрівка заклав дворянин Д. М. Кованько. Його землі площею 1393 дес. 

962 саж. банк оцінив у 185 тис. руб., видавши йому позику у розмірі 111 тис. 

руб. строком на 66 років 6 місяців. На хуторі Дальньому дворянка 

О. О. Грекова заклала 50 дес. землі, оцінених у 4165 руб. Позика, видана 

банком на 61 рік 8 місяців, становила 2400 руб. [70, арк. 3-15].  

Так, станом на 1 січня 1896 р. у Дворянському земельному банку по 

губернії було вже закладено 370 дворянських маєтків, загальною площею 

227144 дес., їх оцінка становила 12558169 руб., дворяни отримали позику 

5354352 руб. У середньому на один маєток по оцінці доводилося 33941 руб., 

позики – 14471 руб. На одну десятину оцінки – 55,29 руб., позики – 23,58 руб. 

[133, с. 146]. На кінець ХІХ ст. дворянами Харківської губернії у 

Дворянському банку було заставлено 506 маєтків, з яких 229 господарств 

велося самими власниками, що становило 45,3% та 118 господарств, або 23,3% 

із частки врожаю і змішаною системою господарювання;143 господарства, або 

28,3% здавалися в оренду [320, с. 320.] Станом на 1 січня 1897 р. у Харківській 

губернії всього було закладено 59% дворянської землі [204, с. 52]. За 

повідомленнями статистичного відділу Харківської губернської земської 

управи 1914 р., безпосередньо у Державному Дворянському Земельному банку 

дворянами губернії було закладено 609 маєтків, тобто 15% від всієї кількості, 

загальною площею 326 тис. дес., що становило 47,26% дворянських земель, 

борги їхніх власників складали 34 млн. руб. [191, с. 9]. Позики Дворянського 
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банку давали можливість деяким дворянам маневрувати на земельному ринку, 

притримуючи землю з метою підвищення цін.  

Відміна кріпосного права змусила дворянство орієнтуватися на розвиток 

капіталістичного господарства. Але деякі дворяни через відсутність 

безкоштовної праці, капіталу, сільськогосподарських машин та ін. були не 

спроможні налагодити ведення власного господарства на всій землі яка їм 

належала. Гостра потреба орної землі для селянства теж зумовила широку 

здачу дворянами землі в оренду, в основному, селянам.  

Наприклад, у Харківському повіті у 80-ті роки ХІХ ст. дворяни здавали у 

оренду 19% всієї землі та 45,4% ріллі [116, с. 134]. У Богодухівському повіті із 

186 дворянських маєтків, в оренді знаходилося 31% усієї їхньої земельної 

площі [356, с. 166]. У Старобільському повіті на початку ХХ ст. із 149,5 тис. 

дес. дворянських земель в оренду здавалося 75,6 тис. дес., або 50,5%, з 103 

тис. дес. ріллі в оренду було здано 59,8 тис. дес., або 58%, а з 445 маєтків в 

оренді було 52,3% [117, с. 51-52]. Всього у 1912–1913 рр. селяни Харківської 

губернії орендували у приватних власників 144,1 тис. дес., або 20,0% ріллі та 

9,2 тис. дес., або 9,5% лук [331, с. 112-113]. За даними губернської земської 

управи, в 1914 р. дворяни Харківської губернії у різних повітах здавали в 

оренду від 19,0 до 52,3% всієї землі і від 45,4 до 58,0% ріллі [356, с. 59]. В 

цілому по Російській імперії 2/3 ріллі великих землевласників знаходилося в 

оренді у селян [99, с. 179]. 

Внаслідок переселенського руху з північних і південних районів 

Харківської губернії активного придбання земель німцями-колоністами, 

піднялася орендна плата за землю [356, с. 60].
 
Так, у західних повітах в 1886 р. 

орендна плата становила 10 руб. 80 коп., у 1893–1896 рр. – 10 руб. 82 коп. У 

центральних повітах за ці ж роки орендна плата зросла з 6 руб. 03 коп. до 7 

руб. 36 коп. У південно-східних повітах – з 2 руб. 90 коп. у 1886 р. ціна 

піднялася до 4 руб. 07 коп. у 1893 р. і у 1896 р. становила 3 руб. 76 коп. [356, с. 

61].  
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Як відмічав дослідник С. М. Дубровський, здача землі в оренду 

забезпечувала дворянина гарантією отримати прибуток, навіть в умовах 

падіння цін на зернові в 1870-1890-ті рр. Багато хто із дворянських 

землевласників щоб не розоритися при низьких цінах на землю, на зернові, 

вдавався до заорювання власних земель [303, с. 146]. Ось чому, деякою мірою, 

у дворян Харківської губернії спостерігається збільшення площі орних земель, 

за рахунок розорювання лугів та сінокосів. Так, якщо у 1887 р. орні землі у 

дворян становили 50%, то в 1912 р. зросли до 61% [100, с. 163].  

Проте, частина дворян, маючи іпотечну заборгованість у банках, 

змушена була продавати свої землі. Так, через банківські установи дворяни, 

чиновники й офіцери Харківської губернії тільки у 1893 р. здійснили 390 угод 

продажу 81584,6 дес. землі на суму 7128367 руб. Цього ж року вони купили, 

уклавши 122 угоди, 22400,7 дес. на суму 1919263 руб. Для порівняння, селяни 

разом з общинами і товариствами продали 602675 дес. на суму 419950 руб. 

[120, с. 2-13]. Так, наприклад, дворянин В. Г. Колокольцев 8 червня 1893 р. 

пустив у продаж 226 дес. 1200 саж., з яких рілля становила 200 дес., садиба і 

луки 23 дес. 1680 саж., вигону – 8 дес. 2160 саж. [53, арк. 1]. У 1896 р. 

дворянами, чиновниками і офіцерами укладено 236 угод, продавши при цьому 

22901,8 дес., на суму 1985025 руб. В цьому ж році вони уклали 107 угод, на 

підставі яких було куплено 16647,4 дес., на суму 1425381 руб. Таким чином, 

дворяни втратили 6254 дес. земельної власності [121, с. 330-335]. Протягом 

1897 р. у Харківській губернії було продано 717989 дес. землі, на суму 

6852706 руб. Дворяни, уклавши 300 угод продажу землі, що склало 27,1% від 

загальної кількості, продали 40378 дес., або 56,2% від загального продажу на 

суму 3514801 руб. У цьому ж році з 1105 загальних угод купівлі землі, 

дворяни уклали 99 угод, купивши 11966 дес. або 16,7% від загальних покупок 

на суму 1093480 руб. За цей рік дворяни втратили 28412 дес. землі [122, с. 124-

125].  

Наприклад, у І. А. Скалона 12 серпня 1900 р. Дворянським банком була 

відчужена садиба у Білоколодязькій економії розміром 1524 дес. 583 кв. саж., 
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яка відійшла селянам Вовчанського повіту [54, арк. 1]. Володіння дворянина 

Б. М. Умируко-Запольського, що знаходилися у с. Миколаївці-Башкірцевій 

Зміївського повіту, 16 травня 1903 р. були куплені селянами с. Нижнє і 

с. Литовки П. С. Сергєєвим і А. К. Моргуном у розмірі 30 дес. [56, арк. 1]. За 

недоїмки банку з публічного торгу 15 жовтня 1902 р. був проданий маєток в 

226 дес. 150 саж. в с. Миколаївка, дворянина Ізюмського повіту О. Д. Іванова, 

який купив статський радник М. І. Антонов за 51 тис. руб. [79, арк. 80]. 

Загалом, по губернії з 1877 до 1905 рр. кількість випадків купівлі 

дворянських земель зросла з 7057 до 10757, або у 1,5 рази, а середній розмір 

покупки на двір за цей же час збільшився з 15,9 дес. до 24,2 дес. Площа 

покупної землі збільшилася у 2,3 рази, тобто з 111,9 тис. дес. у 1877 р. до 260,4 

тис. дес. у 1905 р. [319, с. 194]. В цілому, по Україні за цей же період 

найбільше дворянських земель було куплено селянськими громадами. Вони 

придбали 3973 тис. дес., або 73,8% із 5382 тис. дес. дворянських земель. 

Найбільшу кількість землі було куплено селянами на Лівобережжі – 1146 тис. 

дес., або 82,8% із 1745 тис. дес. дворянської землі. На Правобережжі – 773 тис. 

дес., або 82,0% із 941 тис. дес. Найменше на півдні – 1793 тис. дес., або 66,5% 

із 2695 тис. дес. [319, с. 190]. 

Отже, дворяни України, і Харківської губернії зокрема, були активними 

учасниками купівлі-продажу землеволодінь, передусім як продавці землі. 

Серед покупців питома вага дворян становила незначний відсоток.  

Дослідник поземельних відносин М. Шульгін зазначав, що між 

учасниками мобілізації земельної власності, купці часто виступали як 

спекулянти, купуючи землю не для господарювання, а для перепродажу. 

Користуючись скрутним становищем дворянина, купували у нього землю 

дешево, а перепродували селянинові значно дорожче. Селянський земельний 

фонд розподілявся між селянською верствою нерівномірно. Покупцями 

земельних ділянок, в основному, виступали заможні селяни, так звані 

«середняки». Переважна ж більшість селянства не мала змоги збільшити 

розміри свого земельного фонду. Ось чому, за висновком автора, коли під 
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впливом соціально-економічного розвитку у заможних селян села стан 

господарства підвищувався, то серед бідних – спостерігається зубожіння через 

загострення малоземелля [420, с. 75]. 

Революція 1905 р. і проведена Столипінська аграрна реформа, стали 

значним поштовхом для розпродажу дворянської землі. Взагалі, значний 

розпродаж дворянських земель у 1905–1906 рр. був характерним для всієї 

Російської імперії. У цей час на ринок поступила велика кількість 

приватновласницьких земель. Селянський банк і землевпорядні комісії були 

буквально завалені пропозиціями – за два роки їхнього існування (1907–

1908 рр.) було висунуто 5937 пропозицій продажу 6 млн. дес. землі [390, с. 

95]. Так, з 1905 р. до 1914 р. в Україні внаслідок покупки дворянських та 

інших земель селяни збільшили своє приватне землеволодіння на 2172 тис. 

дес., тоді як дворянське землеволодіння внаслідок продажу своїх земель 

скоротилося на 1937 тис. дес. За цей період селяни, головним чином біднота, 

продали 1034 тис. надільних земель [386, с. 11].  

Між тим, дворянське землеволодіння після реформи знаходилося не 

тільки у стані ліквідації. Дослідник народного господарства П. І. Лященко 

звернув увагу на те, що дворянство посиленими темпами не лише продавало 

землю, а в той же час активно її скупляло. Із 80,7 млн. дес. мобілізаційного 

земельного фонду, на протязі тридцятиріччя після реформи дворянство купило 

33 млн. дес. землі, тобто 40% всієї проданої землі. В середньому на одну угоду 

продажу дворянської землі йшло 224,9 дес., а на одну покупку в середньому 

припадало 346 дес. землі [353, с. 85]. 

Але, слід мати на увазі, що ціни на землю за роки реформи підвищилися 

в два рази. Якщо напередодні селянської реформи в Україні десятина землі в 

середньому коштувала 12 руб. 69 коп., наприкінці 60-х років – 20 руб. 44 коп., 

то у 1900 р. – 132 руб., у 1910 р. – 261 руб., у 1911 р. – 298 руб. [219, с. 125]. 

Зростала середня ціна на землю і в Харківській губернії. Якщо в 1854–1859 рр. 

вона становила 17 руб. за десятину, то вже у 1861–1862 рр. – 37 руб., у 1863–
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1870 рр. – 35 руб., у 1870–1880 рр. – 55 руб., у 1883 р. – 95 руб., у 1894 – 

1896 рр. – 110 руб., у 1910 р. – 261 руб., у 1911 р. – 298 руб. [73, арк. 83]. 

Тобто, дворяни від продажу своїх земель не сильно постраждали, тому 

що продавали землі за вигідними цінами. Тому, падіння питомої ваги 

дворянського землеволодіння Харківської губернії в загальному і в 

приватному земельному фонді за площею землі та її вартістю була 

неоднаковою. Оскільки дворянські землі концентрувалися в районах, де 

зростання цін на землю швидко змінювалося, то падіння питомої ваги 

дворянського землеволодіння за цінністю землі було меншим, ніж за площею 

[331, с. 111]. Найвища ціна на землю була у західному районі губернії, тобто у 

Сумському, Богодухівському, Охтирському та Лебединському повітах. Це 

були райони значного розвитку цукрового виробництва і торгового 

землеробства. Південно-Східний і Центральний райони були менш розвинені 

у цьому відношенні, тому ціни на землю тут були невисокими. Різниця в ціні 

пояснюється високим розвитком у північних районах сільськогосподарського 

виробництва із застосуванням поліпшеної агротехніки [356, с. 69].  

Між тим, для більшості дворян Харківської губернії в 1896 р. ціна на 

землю виявилася досить низькою. Через це вони змогли заплатити тільки 

поточні банківські платежі або навіть знову перезакласти свої володіння, тим 

самим вони змогли покрити свої потреби на державні, земські, дворянські і 

банківські платежі. Наприклад, у центральному Харківському повіті, через 

низькі ціни на землю, у 1896 р. не зареєстровано жодного акту переходу 

дворянських маєтків до рук інших станів [28, арк. 24]. Це спонукало більшість 

землевласників проживати у містах, займаючись державною та громадською 

службами [28, арк. 30]. Так, згідно загального перепису населення 1897 р. 

тільки у самому місті Харкові проживало 16690 дворян, що становило 52% від 

загальної кількості дворян губернії [145, с. 34]. Між тим у Валківському повіті 

великі землеволодіння роздроблювалися і переходили за допомогою продажу 

до селян, а також здавалися в оренду, або маленькими частинами по 1 дес., або 

великими – від 100-200 дес. Середня ціна оренди землі коливалася у межах 15-
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20 руб. за десятину, у повіті середня ціна садибної землі на продаж становила 

40–50 руб., і 70–80 руб. землі, що знаходилися поблизу міст [37, арк. 41].  

Аналіз зростання ціни на землю, особливо в чорноземних районах, 

дозволяє стверджувати, що чим меншою була середня величина угоди, тим 

вищою була середня ціна на землю. Це стосувалося, насамперед, покупців 

серед селянства. Відтак, власники маєтків, що були в боргах, які 

перевищували вартість маєтку, могли продажем їх селянам покривати не 

тільки борги, а й отримувати в своє розпорядження значні суми. Крім того, 

Селянський банк, почавши скупляти сам землі з 1 січня 1906 р., спричинив 

зростання ціни на землю [385, с. 135]. Так, у 1912 р. десятина орної землі 

коштувала 145 руб., в 1913 р. – 151 руб., і в 1914 р. – 152 руб. [393, с. 55]. 

Таким чином, якщо в 1870-х рр. дворянське землеволодіння в 45 

губерніях Російської імперії складало 73,2 млн. дес. вартістю 2,2 млрд. руб., то 

до 1900 р. його розміри скоротилися до 54 млн. дес., але коштували вже 3,9 

млрд. руб. [353, с. 88]. Отже, дворяни Російської імперії, і Харківської губернії 

зокрема, від продажу своїх земель отримували майже подвійний прибуток.  

Підсумовуючи, слід зазначити, що з впровадженням селянської реформи 

1861 р. стає сильно помітним скорочення розмірів земельної власності 

дворянства у Харківській губернії. Зібрані нами статистичні дані руху 

дворянського землеволодіння за період 1861–1914 рр. відображені у графіку 

(дод. Я, граф. 2.12), з якого видно, що дворяни губернії за вказаний період 

втратили 929 тис. дес. або близько 60% землі. При цьому кількість 

дворянського стану в 1914 р. зросла і нараховувала приблизно 40 тис., тобто 

на одну особу із дворянської родини припадало вже не 89,5 дес. як у 1861 р., а 

приблизно 18 дес.  

Характерною ознакою процесу земельної мобілізації в Харківській 

губернії, як і по всій Російській імперії, було падіння питомої ваги 

дворянського землеволодіння. В Україні мобілізація дворянських земель 

проходила нерівномірно. Найбільші втрати земель за 1861–1914 рр. 

спостерігаються в південних губерніях: Херсонській – 2135 тис. дес., 
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Катеринославській – 1761 тис. дес., Таврійській – 1173 тис. дес. На цих землях 

селянська буржуазія і колоністи стали розвивати зернове підприємництво, 

збували зерно за вигідними цінами через чорноморські порти. Дворяни 

Чернігівської губернії втратили 1043 тис. дес., Полтавської – 1073 тис. дес., 

Харківської – 929 тис. дес. Ці райони відрізнялися високим відсотком 

малоземельних селянських господарств, де висока орендна плата не дозволяла 

вистояти селянам проти власників цукрових і винокурних заводів. Досить 

стійким дворянське землеволодіння виявилося в Київській – 569 тис. дес., 

Подільській – 437 тис. дес., і Волинській – 915 тис. дес. Це райони 

найбільшого розвитку цукрової і винокурної промисловості, яка приносила 

власникам великі прибутки [386, с. 16].  

В Україні процес земельної мобілізації полягав у занепаді долі 

дворянського землеволодіння, при одночасному зростанні, головним чином, 

землеволодіння заможних селян. Так, з 1861 до 1914 рр. дворянство України 

втратило 10053 тис. дес. або 53% своїх земель. [387, с. 5]. За ці ж роки 

приватне землеволодіння селян збільшилося з 818 тис. дес. до 8147 тис. дес. 

[386, с. 15]. Взагалі, дворяни 46 губерній Російської імперії втратили 34 млн. 

дес. [365, с. 95]. 

Отже, відміна кріпосного права та звільнення селян поставило дворян у 

тяжке економічне становище. По-перше, вони лишалися дармової робочої 

сили; по-друге, частку своїх земельних володінь вони повинні були передати 

селянам; по-третє, пристосувати своє господарство до нових капіталістичних 

умов. Але значна частка дворянського стану губернії, як України так і всієї 

Російської імперії, залишалася на старих, консервативних принципах ведення 

свого господарства, зберігаючи традиційні побутові форми життя. На це 

потрібні були гроші. За ними дворяни зверталися до банків, за кредити 

закладали землю. Але цього було замало. Дворяни почали розпродувати 

землю. Світова сільськогосподарська криза наприкінці 70-х років XIX ст. 

призвела до падіння цін на хліб і погіршення економічного становища 

дворянства. Спроба російського ряду наприкінці XIX ст. поліпшити життя 
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дворянського стану ні до чого не призвела. Частка дворян продовжувала 

лишатися своєї землі. В той же час частка зуміла пристосуватися до нових 

капіталістичних умов, впроваджуючи раціональні методи господарювання. 

 

3.2. Організація дворянських господарств 

Дворяни як до, так і після селянської реформи 1861 р. залишалися 

одними з головних землевласників та виробників сільськогосподарської і 

промислової продукції у Харківській губернії. Економічному розвитку регіону 

сприяли його кліматичні та природні умови, а також географічне положення. 

Провідне місце у аграрному секторі економіки Харківської губернії займало 

виробництво сільськогосподарської продукції. Оскільки у губернії переважали 

чорноземи, то основними галузями господарства були землеробство і 

тваринництво. Поряд з ними розвивалися такі галузі, як фабрична і кустарна 

промисловість, торгівля. 

Незважаючи на те, що дворянське землеволодіння внаслідок селянської 

реформи скоротилося на третину, продукція цих земель все ще становила 

значну питому вагу в сільському господарстві та переробці 

сільськогосподарської продукції. В пореформений період, з розвитком 

капіталізму, значна частина дворян розорялася і продавала свої землі, але інша 

– навпаки, збільшувала землеволодіння і створювала великі господарства, 

працюючи на ринок. Між тим значна частина дворян-поміщиків, 

монополізувавши більшу частину землі, були нездатні вести господарство ні 

старими кріпосницькими, ні новими капіталістичними методами. Основна 

частина дворянського стану не мала необхідних основних і оборотних 

капіталів для ведення свого господарства в нових умовах. Великі відкупні 

платежі, отримані за землю, використовувалися ними не рентабельно. 

Дворяни розорялися. 

Предводитель дворян Сумського повіту Харківської губернії лейтенант 

флоту у відставці В. А. Савич причинами занепаду дворянського 

землеволодіння назвав географічне положення деяких повітів, які не мали 
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шляхів сполучення і знаходилися далеко від ринків збуту. Неможливість 

реалізації продукції за вигідними цінами, що приносило тільки збиток 

землевласникам. Виступаючи на захист дворянства, В. А. Савич висловив 

думку: «… лишиться состояния не так тяжело, но где возьмут помещики 

средства на воспитание детей, сколько с горя погибнет матерей, сколько 

людей войдет в общество, выращенных в роскоши, но не получивших 

воспитание? Что будут это за люди? Нравственный пролетариат для 

существования которых нужно силою взять чужую собственность и чужое 

счастье? Вот в какую бездну разорения и горя впадет дворянство. Після 

реформи 1861 р. В. А. Савич вказував : «Займы делают… целым дворянством 

всей Харьковской губернии…» [15, арк. 116-119].  

Міністр П. О. Валуєв улітку 1861 р. запросив місцеву владу надати до 

Міністерства внутрішніх справ відомості про хід польових робіт у Харківській 

губернії. Повітові предводителі дворянства надали звіти, в яких вказувалося 

про занепад продуктивності на дворянських землях і, навпаки, про підвищення 

її у селянських господарствах. Всі повітові предводителі дворянства 

відзначили, що на відміну від селян, у яких прибирання сіна і хлібів проходить 

успішно, у дворян ця робота затримується. Однією із причин, що затримувала 

терміни польових робіт у дворянських господарствах була дорога наймана 

робоча сила. Багато власників були не в змозі оплатити їх працю, а кредит був 

доступний далеко не кожному [16, арк. 4-24]. Так предводитель дворянства 

Лебединського повіту в звіті 28 серпня 1861 р., вказував, що деякі дворяни 

«хлеб не только не свезли на гумно, но часть его еще остается на корне 

нескошенным, а сено во многих имениях подвергалось гниению от больших 

дождей» [16, арк. 4-4 зв.]. Ізюмський предводитель зазначив, що, за відгуками 

місцевих дворян, у 1861 р. вивіз сіна і оранка під озимі хліба затримуються 

[16, арк. 5]. Предводитель дворянства Богодухівського повіту повідомив, що 

жнива закінчені тільки на селянських полях, а на поміщицьких ще хліб не 

прибраний [16, арк. 6]. Причини цього сформулював предводитель дворянства 

Вовчанського повіту. Серед них: нестача найманих робочих рук, досить 
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недбала робота тимчасово-зобов'язаних селян [16, арк. 7]. У Куп'янському 

повіті навіть вдавалися до участі мирових посередників, щоб змусити селян 

виходити на панські поля, але і потім роботи велися дуже погано [16, арк. 8].  

Така ситуація склалася у перші пореформені роки. Дворяни при втраті 

безкоштовної робочої сили і перед новими невідомими умовами, вступили в 

реформу непристосованими і розгубленими. Як зазначає історик 

Н. П. Семенов, занепад дворянства після звільнення селян від кріпосної 

залежності було результатом помилок уряду. Серед них – несвоєчасне 

вживання заходів, необхідних для збереження органічного державного зв'язку 

між помісним дворянством і селянством; відсутність тісних відносин дворян із 

сільським населенням, внаслідок чого вони втратили вплив на селянське 

життя. Крім цього, дворянство, вимушене пристосовуватись до 

капіталістичних відносин, знаходилося в гірших умовах ніж купці, різночинці 

та заможні селяни, які стали витісняти дворян-землевласників. Тому, реформа 

1861 р. зруйнувала принципи становості суспільства [391, с. 51]. В такій 

ситуації журнал Основа» розміщував на своїх сторінках статті дворян. В них 

дворяни жалілись на нестачу робочих рук та їх дорожнечу, обмінювалися 

досвідом застосування техніки та найманої праці у сільському господарстві. 

Ліберали критикували дворянство за погану організацію господарства, 

неправильне використання капіталів. Підлягала критиці бездіяльність 

дворянства, його паразитичний спосіб життя [130, с. 167-168]. Але найбільше 

дворян хвилювала нестача фінансів, необхідних для ведення господарства: 

«Грошей нема – ось наша біда» [336, с. 105]. 

Голова дворянського зібрання Вовчанського повіту склав список з 59 

дрібнопомісних дворян, які були внесені до нього для отримання грошової 

допомоги від казни у 1862 р. Ці дворяни володіли 50– 100дес. землі, котрі не 

дозволяли їм отримувати постійний і пристойний прибуток [63, арк. 3-5]. 

Серед них – дворянка К. А. Дероп, у володінні якої знаходилося 36 дес. землі, 

троє робітників і 4 гужових коней. Прибутку від маєтку вона не отримувала. 

Дворянка О. Ф. Рубинська, власниця слободи Котової, що залишилася їй у 
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спадок від батьків, мала орної землі 40 дес. Були у О. Ф. Рубінської в 

господарстві 5 коней для польових робіт і 8 коней використовувалися як 

гужовий транспорт, утримувались у підсобному господарстві 14 овець. Вся 

худоба в господарстві слугувала тільки для домашніх потреб, тому прибутку 

О. Ф. Рубинська від нього не мала. Найважче йшли справи у особистих 

дворян, які знаходилися на державній службі. Так, наприклад, губернський 

секретар Н. І. Понов мав по купчій відомості від дворянина Льва Хорвата село, 

але без орної землі. Тобто, із засобів для існування у таких дворян була тільки 

платня. Слід зазначити, що із 72 дворянських маєтків Вовчанського повіту, 

товарне виробництво існувало тільки у 38 господарствах, решта ж утримували 

худобу і вирощували сільськогосподарську продукцію виключно для 

домашніх потреб. Серед них – штаб-ротмистр П. Т. Троянов, колезький 

регістратор О. І. Штаній, майорша Є. А. Щербініна, маючи у власності 

близько 100 дес. землі прибутку від них вони отримували [61, арк. 8, 14, 22]. 

У 70–90-х рр. XIX ст. світова сільськогосподарська криза та зарубіжна 

конкуренція викликала падіння цін на зернові, що призвело до погіршення 

економічного становища дворянства. В Україні, і зокрема у Харківській 

губернії з 1881–1885 рр. до 1886-1890 рр. середня ціна жита за пуд 

зменшилася з 72 коп. до 45 коп., ціна на пшеницю впала з 73 коп. до 69 коп. 

[100, с. 143]. Однак вже з кінця 80-х – початку 90-х рр. XIX ст. намітилися 

тенденції до посилення землеробського виробництва. В цей же час дворянські 

посівні площі з 1887 р. до 1910 р. у різних повітах зросли на 13–46%. У свою 

чергу, за рахунок розорювання лугів та сінокосів, збільшувався ступінь 

розораності земельних угідь губернії. Так, якщо у 1887 р. орні землі у дворян 

становили 50%, то в 1912 р. зросли до 61% [100, с. 163]. Збільшення 

оброблюваних земель спостерігалося і в цілому по Україні, яке відбувалося за 

рахунок освоєння непридатних ділянок, розорювання пустошів, цілинних і 

перелогових земель. Так, якщо в 1861 р. посівні площі України становили 

19727 тис. дес., то в 1887 р. вони складали 29148 тис. дес., тобто зросли майже 

в 1,5 рази [401, с. 12]. Безпосередньо в Херсонській приріст посівних площ 
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становив 69,1%, у Катеринославській – 95,6%, а у Таврійській – 244,5%. Тобто 

в Харківській губернії збільшення посівних площ було приблизно таким же як 

і в інших губерніях чорноземної полоси. В цілому по Європейській Росії орні 

землі збільшилися за 1860–1887 рр. на 25,8%, в Україні на 47,8% [403, с. 205]. 

Як наслідок, вже на початку XX ст. спостерігалися значні зміни: 

простежувався загальний підйом сільськогосподарського виробництва, були 

помітні позитивні зрушення у землеробстві, які приводили до зростання 

обсягів продукції. Цьому сприяла низка факторів: високі врожаї, високі ціни 

на сільськогосподарську продукцію і можливість її реалізації водними і 

залізничними шляхами. Так, наприклад, за даними Міністерства шляхів 

сполучення у 1890 р. з Харківської губернії було перевезено 3,3 млн. пудів 

хліба, з Полтавської – 2,8 млн. пудів, з Чернігівської – 0,6 млн. пудів. Всього 

українські господарства здали на експорт 132,3 млн. пудів хліба [218, с. 178]. 

За словами радянського історика М. М. Дружиніна, створена в 1872 р. 

Валуєвська комісія, що фіксувала стан поміщицьких маєтків у 60–70-х рр., 

зазначила, що їх розвиток залежав як від історико-географічних, так і від 

соціально-економічних особливостей районів. Харківська губернія 

відносилася до Центрально-Чорноземного аграрного району [302, с. 187-230]. 

За кліматичними і сільськогосподарськими ознаками губернія поділялася на 

три райони: три північно-західні повіти – Сумський, Лебединський і 

Охтирський, чотири центральних повіти – Богодухівський, Валківський, 

Харківський і Вовчанський, чотири південно-східних повіти — Зміївський, 

Ізюмський, Куп’янський, Старобільський. Північно-західні і центральні повіти 

були більш лісисті, щільніше населені, менш піддавалися засухам, тому тут 

були більш розвинені сільське господарство, фабрична промисловість і 

кустарні промисли. Території цих повітів почали освоюватись раніше. 

Щільність населення тут була вищою, ніж на півдні і південному сході, тому 

тут раніше почало розвиватися дворянське підприємництво, перш за все, 

виробництво цукру і спирту. Південно-східні повіти являли собою степовий 

регіон, менш населений і більш посушливий. У цих повітах активно 
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розвивалося скотарство, переважно вівчарство, заводське конярство. 

Землі в північно-західних повітах були більш родючими, врожайність і 

прибутковість у землевласників – відносно вищими [295, с. 9].  

У всіх українських губерніях пріоритетне значення належало 

землеробству, в основі якого лежали земельні угіддя. Структуру земельних 

угідь визначало положення на світовому ринку зернових, які були основними 

в сільському господарстві. У зв'язку із цим у дворянських господарствах 

зростала питома вага ділянок під культурами, попит на які був найбільшим. 

Дворянські господарства на Харківщині відзначалися різноманітністю 

польових культур. Серед сільськогосподарських культур центральне місце 

займали зернові, передусім озима пшениця, яка приваблювала високою 

продуктивністю, а також озиме жито, овес, ячмінь. Такі культури як гречка, 

картопля, просо мали допоміжне значення і займали значно менші посівні 

площі. За даними сільськогосподарської статистики 1870-х рр., тут при 

звичайних умовах, в середньому, з десятини збирали досить непогані врожаї : 

озимого жита – 33 пуди; озимої пшениці – 39 пудів; ярої пшениці – 27 пудів; 

вівса – 63 пуди; ячменю – 30 пудів [123, с. 30]. По мірі наближення до півдня 

від Сумського до Старобільського повіту, якість землі поступово 

погіршувалася і врожайність при цьому знижувалася [295, с. 9]. З однієї 

десятини тут збирали: озимого жита – 18 пудів; озимої і ярої пшениці по 15 

пудів; вівса – 51 пуд; ячменю – 24 пуди [123, с. 30]. Очевидно, що власники 

господарств районів промислового землеробства північно-західних повітів 

збирали більші середні врожаї, аніж власники південно-східних. 

Значне підвищення врожайності за рахунок розширення посівних площ 

спостерігалося в усіх українських губерніях. Проте, по регіонах темпи 

розвитку було неоднаковими. Так, за період з 1883 по 1902 рр. на Лівобережжі 

посівні площі зернових культур зросли з 4850,8 тис. дес. до 5109,9 тис. дес. 

Валовий збір хлібів становив збільшення з 1600991 тис. пудів до 250945 тис. 

пудів. Врожайність зернових культур за цей час зросла з 33,2 пудів до 49,1 

пудів з десятини. Водночас на Правобережжі посівні площі були меншими, 
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відбулося зростання з 4294,3 тис. дес. до 4792,5 тис. дес., але по валовому 

збору займали перше місце – 180767 тис. пудів – 301163 тис. пудів відповідно, 

врожайність збільшилася з 42,1 пудів до 62,8 пудів. У степових губерніях, за 

відповідний період відбулося найбільше розширення посівних площ – з 

5528,9 тис. дес. до 8423,9 тис. дес., при збільшенні валового збору із 146835,1 

тис. пудів до 314075,7 тис. пудів, але врожайність в цьому краї була 

найменшою – 26,6 пудів – 37,3 пуди [403, с. 207]. Таким чином в українських 

губерніях розвиток землеробства відбувався екстенсивним шляхом. 

Статистичні матеріали з хлібної продуктивності за 1870–1874 рр. дають 

деяке уявлення про валові збори у цих регіонах. Так, у північно-західних і 

центральних повітах губернії він складав у Валківському повіті 1590 пудів, 

Охтирському – 1722 пуди, Богодухівському – 1776 пуди, Сумському – 2238 

пуди, Харківському – 2328 пуди, Лебединському – 2850 пудів. Південно-східні 

повіти збирали відносно більше: Старобільський – 1722 пуди, Куп'янський – 

2208 пуди, Вовчанський – 2814 пуди, Ізюмський – 3348 пуди, і Зміївський – 

4470 пуди [123, с. 25]. Можливо, такі показники пояснюються тим, що в 

північно-західних повітах провідну роль в господарствах відігравав цукровий 

буряк. Середні врожаї якого становили 1000 пудів з десятини, а посіви буряку 

займали 25,4% всієї орної землі, тоді як озима пшениця – 22,9%, ярова – 

18,6%, жито – 8,7%, ячмінь – 2,9%, овес – 10,2%, картопля – 1,8% [257, с. 90]. 

Середньостатистичні дані за 1882 р. дають нам можливість простежити 

врожайність деяких культур. Так, з однієї десятини у Зміївському, 

Куп'янському, Вовчанському повітах озимого жита збирали по 12 пудів, 

озимої пшениці – 6-12 пудів, ярої пшениці – 12-18 пудів, вівса – 56-48 пудів, 

ячменю – 24 пуди. В Ізюмському і Старобільському повітах озимого жита 

збирали по 18-24 пуди, озимої та ярої пшениці – 12-18 пуди, вівса – 48-60 

пудів, ячменю – 24-30 пудів. У Харківському, Богодухівському, Валківському, 

Охтирському, Лебединському та Сумському повітах збирали озимого жита – 

24-42 пуди, озимої пшениці – 18-60 пудів, ярої пшениці – 18-24 пуди, вівса – 

45-81 пуд, ячменю – 27-36 пудів, проса – 15-42 пуди [226, с. 30]. Середня 
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врожайність хлібів у 1883–1900 рр. по Європейській Росії становила: 

озимого жита – 72 пуди, озимої пшениці – 69 пудів, ярової пшениці – 60 пудів, 

вівса – 102 пуди, ячменю – 75 пудів [403, с. 210]. 

Але, з огляду на різну родючість земель у північних і південних повітах, 

прибутки господарі отримували різні. Основний прибуток землевласники 

отримували від продажу зернових культур, насамперед пшениці, яка в цих 

районах давала високу врожайність, а також гречки, цукрових буряків, та ін. 

Показниками продуктивності землеробства виступає врожайність основних 

культур. Наприклад, господарство титулярного радника Хрущова Дмитра 

Олександровича, розташоване в селах Низівське і Новинське Сумського 

повіту займало 4556 дес. землі, з яких рілля становила 3361 дес. Господар був 

зацікавлений в отриманні прибутку від гарного врожаю, тому в господарстві 

вирощувалися пшениця, ячмінь, гречка, овес, цукровий буряк. Основну 

частину прибутку – 6150 руб. на рік, Д. О. Хрущов отримував саме від 

продажу пшениці. Прибуток від вирощування інших польових культур 

становив близько 1000 руб. на рік [15, арк. 24].  

У Велико-Бурлуцькій економії спадкоємців Задонських на трьох хуторах 

– Середньому, Басовому і Сірому Яру – в 1881 р. налічувалося 6294 дес., з них 

під орними землями і сінокосом – 4994 дес. Озимі хліби займали 230 дес., 

ярові – 63 дес., просо – 48 дес., баштан – 17 дес., кукурудза – 51 дес., сінокоси 

– 1743 дес., під толоками – 1790 дес., решта – під селянськими посівами. 

Господарі збирали дуже гарні врожаї: з однієї десятини жита урожай становив 

87 пудів на суму 5209 руб. 95 коп.; озимої пшениці – 70 пудів на суму 

12180 руб.; ярової пшениці – 15 пудів на суму 6165 руб. 50 коп.; ячменю – 44 

пуди на суму – 3866 руб.; вівса – 55 пудів на суму – 2332 руб. 20 коп. Загальна 

сума від рільництва, за підрахунками господарів, становила 51995 руб. 60 коп. 

[97, с. 305-319]. Щоб отримувати добрі врожаї та сталі прибутки дворянка 

К. Задонська говорила: «Много надо энергии, здравого смысла, чтобы вести 

это дело и поддерживать порядок» [97, с. 185].  

Це були досить гарні прибутки, оскільки в цей час відбувалося зниження 
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цін на зернові культури у зв’язку із сільськогосподарською кризою. 

Статистика у 1887 р. зафіксувала прибутки і збитковість у власників зернового 

господарства. Так, у південних губерніях Російської імперії одна десятина 

озимої пшениці приносила максимальний прибуток – 14-38 руб., ярова – 8-27 

руб., а от жито з однієї десятини давало прибутку тільки 4-8 руб., овес – 5-7 

руб. [353, с. 91]. 

Згідно статистичних даних, дворянські господарства губернії в 

середньому за п'ятиріччя 1883–1887 рр. під жито відводили 524569 дес., при 

середньому врожаї 33,15 пудів з дес., під яру пшеницю – 444427 дес., при 

врожаї 18,29 пудів з дес., під ячмінь – 267513 дес., при врожаї 25,81 пудів з 

дес., під овес – 190772 дес., при врожаї 27,45 пудів з дес., під інші культури: 

гречку – 108145 дес., просо – 99869 дес., озиму пшеницю – 89727 дес., коноплі 

– 22440 дес., цукровий буряк – 27165 дес., картоплю – 20525 дес. [193, с. 305].  

У 90-х рр. ХІХ ст. великі дворянські землевласники губернії, які 

володіли значними капіталами, вкладали їх у розвиток власного господарства. 

У своїх економіях орні землі вони засівали переважно зерновими. Так, 

наприклад, маєток графа М. М. Толстого, який складався з трьох економій: 

Зеленьківська і Дмитрівська площею 2030 дес., перебували в Лебединському 

повіті, Гребенніківська площею 2319 дес. землі та 1274 дес. лісу в Сумському 

повіті. Врожай хлібів з десятини в Зеленьківській та Дмитрівській економіях 

становив: жита – 67 пудів, озимої пшениці – 77 пудів, ярої пшениці – 53 пуди, 

ячменю – 48 пудів, вівса – 92,5 пудів, проса – 73 пуди, гречки – 25 пудів. 

Гребенніківська економія давала з десятини: жита – 70 пудів, озимої пшениці 

– 70 пудів, ярої пшениці – 53 пуди, вівса – 64 пуди, ячменю – 68 пудів, гречки 

– 30 пудів, проса – 70 пудів [105, с. 62-83]. Розвиток зернового господарства 

практикувався і в маєтку князів Щербатових, в тому ж Лебединському повіті 

займав площу 7667 дес. З однієї десятини збирали: жита – 80,6 пудів, озимої 

пшениці – 102,4 пудів, ярої пшениці – 60,5 пудів, ячменю – 61 пуд, вівса – 34 

пуди [113, с. 28]. У Тростянецькому маєтку купця Л. Є. Кеніга, який згодом 

став дворянином Охтирського повіту, врожайність з однієї десятини жита 
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становила 90,3 пуди, озимої пшениці – 108,1 пудів, ярої пшениці – 66,2 пуди. 

Всього ж Л. Є. Кеніг в Охтирському, Богодухівському, Лебединському та 

Харківському повітах, мав чотири землеволодіння площею 42910 дес. [49, арк. 

11-29]. Маєток генерала В. Ф. Лауніца Велика Рогозянка у Вовчанському 

повіті давав з однієї десятини жита 58,6 пудів, озимої пшениці – 77,4 пуди, 

ячменю – 65,8 пудів, вівса – 67,1 пуди [47, арк. 30]. Маєток дворянина, 

статського радника А. А. Скалона – Білий Колодязь, що знаходився у 

Вовчанському повіті мав площу 4455 дес. З однієї десятини господар збирав 

жита – 77,4 пуди, озимої пшениці – 85,5 пудів, вівса – 64,5 пудів [48, арк. 16]. 

Цікаво відзначити, що напередодні і в перші воєнні роки врожайність 

залишалася на досить високій позначці. Наприклад, у великого землевласника 

Є. М. Духовського в маєтку Мерчик врожайність зернових з однієї десятини 

становила 91,5–122,1 пудів. Посівна площа в середньому займала 8000 дес., 

які засівалися переважно травами і технічними культурами, засаджувалися 

овочами. Але при цьому прибуток від ведення сільського господарства був 

невеликим. Ціна одного пуда пшениці складала 1 руб. 60 коп., ячменю – 

1 руб. 05 коп. Зернові закуповували скупники зерна: І. Дубнинський до 180000 

пудів на рік, М. Файнберг – 15000-20000 пудів, також купували Л. Є. Кеніг і 

мірошник Абдула. Близько 500 пудів ячменю купували селяни [299, с. 370].  

Передові дворяни прагнули по-новому підходити до організації 

господарства: застосовували сівозміну, багатопілля та ін. До найбільш 

прибуткових сільськогосподарських культур, вирощуваних у Харківській 

губернії, належав і цукровий буряк, який вимагав ретельного удобрення землі. 

Так, дослідження, проведене статистичним комітетом Харківської губернської 

управи в 1863–1868 рр. показало, що поліпшення системи господарювання із 

одинадцяти повітів Харківської губернії спостерігалися тільки у семи. В 

Охтирському, Богодухівському, Зміївському та Куп'янському повітах 

покращення господарювання не виявилося. Удосконалення системи 

землекористування методом внесення добрив і застосування землеробських 

знарядь спостерігалося у Валківському та Харківському повітах в маєтках 
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О. А. Щербініна у с. Бабаї і Є. С. Гордієнко у с. Непокритому. 

Поміщиця К. Шатова в своєму маєтку Лебединського повіту, задля збільшення 

кормів для вівчарства засівала травою тимофіївкою до 100 дес., сінокіс якої 

проводився два рази на рік, проти звичайних сінокосів. Особливо виділявся 

Сумської повіт, у якому великі дворяни-землевласники, наприклад Бутурлін і 

Кондратьєв, у зв'язку зі зменшенням робітників у своїх господарствах 

застосовували різні сільськогосподарські машини: молотарки, віялки та ін. 

Удосконалення господарств у Богодухівському повіті вели Муханов, Тевяшов 

і Дурасов. Для збирання хлібів, переважно пшениці кращої якості, вони 

застосовували різноманітні машини, що полегшувало працю. Крім того, в 

значній кількості розводили овець іспанської породи, а Тевяшов мав кінний 

завод. Найбільш успішно розвивалися дворянські господарства Вовчанського 

повіту – це володіння князя Трубецького, графа Гендрікова, дворян 

Задонських, Бекарюкових, Бахметьєвих, М. О. Скалона, Нікітіна, Ширкової, 

К. Донець-Захоржевської. У своїх господарствах вони запроваджували 

використання парових машин, двигунів, поліпшених землеробських знарядь 

для виробництва кращих сортів зернових, переважно пшениці. В Ізюмському 

повіті підвищення якості систем господарювання мало запроваджувалося, за 

винятком маєтку Курносова, де використовувалася молотарка, у маєтку 

Горпинченко працював паровий млин [139-141]. 

Наприкінці XIX – на початку XX ст. у дворянських господарствах 

простежується тенденція до впровадження сівозміни. Ці нововведення 

проводилися для поліпшення стану землі і відповідно отримання більш 

стійкого урожаю. Про це свідчить вже така кількість. У 23,4 % дворянських 

господарств впроваджувалося багатопілля, у 25,3 % застосовували 

чотирипілля, 30 % господарств практикували трипілля, 21,3 % — двопілля 

[223, с. 29].  

Так, наприклад, у маєтку Славгородське Охтирського повіту княгині 

В. В. Голіциної на 2064 дес. ріллі було запроваджено чотирипілля: угноєний 

пар, озимина, цукровий буряк, ярина [108, с. 342-343]. Чотирипілля з 
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вирощування тих же сільськогосподарських культур існувало також 

у маєтку Сосонське Охтирського повіту дворянина В. Курилова на 500 дес. 

землі; в маєтку Наталієвка Богодухівського повіту П. І. Харитоненка на 3113 

дес. ріллі; в маєтку Білий Колодязь Вовчанського повіту М. А. Скалона на 

7024 дес. ріллі; в маєтку Кияницьке дворянки М. М. Лещинської у Сумському 

повіті, на 4406 дес. ріллі; в маєтку О. В. Колендо Лебединського повіту на 410 

дес. ріллі [108, с. 345, 351, 355, 370, 378]. Трипільна система рільництва 

активно застосовувалася у невеликих дворянських господарствах, але іноді 

зустрічалися і у великих маєтках. Так на 1617 дес. ріллі маєтку Одноробовка 

Харківського повіту Б. Г Білонова застосовувалося трипілля, основну частину 

посівів займали озимі і ярі [108, с. 388]. У маєтку Журавлянська Охтирського 

повіту Л. Е. Бразолія на 450 дес. ріллі, теж застосовувалося трипілля [108, с. 

342].  

У деяких великих дворянських маєтках застосовувалася не тільки 

трипільна та двопільна сівозміна а й семи-восьмипільна. Так, наприклад, у 

маєтку Михайлівка графа В. О. Капніста у Лебединському повіті 3131 дес. 

ріллі розподілялися наступним чином: угноєний пар, озима пшениця, озиме 

жито, ярова пшениця, ячмінь, толока, овес [108, с. 371]. У маєтку Терни 

Лебединського повіту князя Б. С. Щербатова на 6000 дес. ріллі 

застосовувалося дев’ятипяльна: угноєний пар, озима пшениця, цукровий 

буряк, ярова пшениця, трави, вигін, озиме жито, цукровий буряк, овес [107, с. 

197]. Одинадцятипільна сівозміна впроваджувалася, наприклад, у маєтку 

Кекінське Сумського повіту, Вільгельма Адольфа фон Лоренц-Ебліна. 

Застосування такої системи на 1600 дес., власне, проводилось тому, що 

господарство було відносно великим. Тут працював кінний завод із 10 маток і 

заводчика суфількської породи. Для домашньої потреби власник утримував 25 

коней і 90 пар волів, стадо із 30 голів великої рогатої худоби. При маєтку 

існував цукровий завод із виробництва цукру-піску, який кожного року 

переробляв 75 тис. берковців буряку [108, с. 377]. А то навіть і багатопільна, 

як у маєтку П’ятигорське Д. С. Лесевицького. Із 1000 дес., 30 дес. займали 
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садиба, садок, город, дорога та непридатна земля, під лісом було 170 дес. 

Орні землі становили 800 дес. і розподілялися наступним чином: пар 

удобрений, озима пшениця, буряк, картопля і кукурудза та городина, ярова 

пшениця і овес з підсівом люцерни і еспарцету, трава на сіно, трава на насіння, 

пар, озимий ячмінь, ярові [108, с. 362]. Така розгалужена система ведення 

господарства давала змогу власникові використовувати наявні можливості для 

свого безбідного існування і покращення сільського господарства, принаймні 

в повіті, бо він мав змогу продавати цукор, насіння, худобу.  

Але багатопілля у передових дворянських господарствах перебувало на 

початковій стадії розвитку і становило 14,4%. Так, згідно статистичних даних 

за 1912–1914 рр. із 21 обстежених дворянських господарств виявилося, що 

трипілля впроваджувалося у дев’яти (42,8%); чотирипілля – теж у дев’яти 

господарствах, які вирощували цукровий буряк та картоплю (42,8%); та 

багатопілля: зернове у двох господарствах (9,6%) і трав’яне у одному 

господарстві (4,8%) [224, с. 444-445].  

Як зазначає дослідник сільськогосподарської статистики 

В. В. Морачевський, у історичній науці склалася думка, що головною 

причиною розорення дворянства був його економічний консерватизм – 

небажання витрачати гроші на поліпшення господарства. Він зазначав, що 

в Харківській губернії у великих дворянських маєтках не впроваджувалися 

нові знаряддя праці. Це пояснюється тим, що прибуток їхніх господарств 

залежав не від упровадження передової агротехніки, а від використання 

робочої сили, яку, власне, було втрачено [100, с. 64]. Але за нашими 

дослідженнями, на стан економічного розвитку дворянських господарств, не 

зважаючи на кількість землі, впливало, насамперед, відношення власника до 

ведення господарства. Якщо у господарстві застосовувалася правильна 

сівозміна, використовувалася сільськогосподарська техніка, вносилися 

добрива, то господарство набирало рентабельності.  

В подальшому, дворяни Харківської губернії у своїх господарствах з 

однієї десятини продовжували збирати доволі значні середні врожаї. Так, у 
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1916 р. озимого жита було зібрано 91,6 пудів, озимої пшениці – 92,8 пуди, 

ярової пшениці – 65,9 пуди, вівса – 94,7 пуди, ячменю – 79,7 пудів, проса – 

75,4 пудів, гречки – 56 пудів, картоплі – 493 пудів, цукрових буряків – 1429 

пудів. Найбільші врожаї жита від 101,1 до 113,5 пудів з десятини збирали 

дворяни Зміївського, Охтирського, Богодухівського, Валківського і Сумського 

повітів. Найбільші врожаї озимої пшениці, від 97,2 до 120,6 пудів з десятини 

збирали господарі у Вовчанському, Валківському, Богодухівському і 

Охтирському повітах. Найбільші врожаї ярової пшениці від 70,1 до 81,2 пудів 

з десятини вдалося зібрати у Зміївському, Сумському, Харківському, 

Охтирському, Вовчанському повітах. Найменша врожайність хлібів у 

дворянських господарствах спостерігалася у Куп’янському і Старобільському 

повітах [191, с. 59].  

Певний прибуток дворянським маєткам приносило садівництво. Сади з 

промисловою метою знаходилися у північно-західній частині губернії. У 

Богодухівському повіті під садами знаходилося 1-2% всіх земель. У торгових 

цілях сади існували в сл. Сніжків Кут Валківського повіту, що займали 20 дес., 

під садами у с. Журівці Сумського повіту знаходилося 7 дес., у м. Тростянці 

Охтирського повіту і сл. Терни Лебединського повіту – по 6 дес. У південно-

східних повітах через сильні східні вітри, садівництво прибутку не приносило 

[226, c. 45]. У промислових цілях сади розводили у маєтку Пряшнікових с. 

Рогізне Сумського повіту, у маєтку А. Д. Строганової с. Хотин Сумського 

повіту, де під садом знаходилося 25 дес., ще існував розплідник, з якого 

щорічно продавалися 2 тис. саджанців трирічних яблунь по 35 коп., до 1 тис. 

груш по 40 коп., до 1 тис. вишень по 35 коп. [108, с. 385].  

Для місцевого дворянства утримання і розведення садівництва було не 

рентабельним. В основному цим займалися селянські господарства, які 

реалізовували продукцію на місцевих ринках і ярмарках, готували сушку та ін. 

Часто дворянські сади здавалися в оренду селянам. Наприклад, такі дворяни, 

як Л. В. Кучеров здавав сад у оренду в маєтку Гудімовка Сумського повіту, 
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О. В. Ковалевська мала два фруктових сади, які знаходилися в оренді [109, с. 

85].  

Наприкінці XIX – на початку XX ст. дворяни, зацікавлені у розширенні 

садівництва створювали розплідники плодових і декоративних дерев і кущів. 

Деякі господарі виписували саджанці з Прибалтики, Курської губернії, Криму, 

Москви, Петербурга. Більшість же купували молоді дерева і прищепи, а також 

у Х. І. Гебенштрейта в місцевих розплідниках с. Шарівка, Щербініна в 

с. Карачівка, Л. Є. Кеніга в с. Тростянець, а також купували на Харківській 

сільськогосподарській фермі [192, с. 47]. Наприклад, у Харкові розплідник 

І. І. Кабештова пропонував 210 сортів яблунь і близько 200 сортів груш. У 

Люботині розплідники працювали у спадкоємців князя П. Д. Святополк-

Мирського і М. С. Балабанова [388, с. 81].  

Станом на 1913 р. у Сумському повіті товарним садівництвом займалися 

24 селянські і 33 дворянські володіння. У Лебединському, відповідно – 10 і 16, 

у Охтирському – 11 і 3, у Богодухівському – 7 і 15, у Валківському – 16 і 18, у 

Харківському – 15 і 15, у Вовчанському – 20 і 13, у Зміївському – 12 і 18, у 

Ізюмському – 22 і 11, у Куп'янському – 35 і 14, у Старобільському – 35 і 10 

відповідно [215, с. 87-97]. Як бачимо, садівництво було менше поширеним у 

дворянських маєтках, ніж у селян. За даними 1882 р., садівництво у 

дворянських господарствах з різних причин занепадає. За відомостями 

кореспондентів, які проводили дослідження землевласників вказується, що: 

«до отмены крепостного права, сады разводились землевладельцами для 

промышленных целей, а теперь разводят только для домашних нужд». Серед 

причин вказувалися: нестача кваліфікованих садівників, відсутність гарних 

плодових розплідників, а ті які існували в губернії були занадто дорогими 

[192, с. 46].  

Дворяни, що жили, в основному, від доходів сільського господарства, 

розвивали у своїх маєтках як землеробство, так і тваринництво. Серед 

дворянських господарств були розвинені підприємства з вирощування худоби, 

яка йшла на продаж. Реалізація товару відбувалася як правило в м. Харкові. 
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Так, у 1860-х рр. на ярмарок привозили коней із 78 кінних заводів губернії. 

Коней вирощували заводи графа Гендрікова і графа Коновніцина, князів 

Трубецького і Б. С. Щербатова, К. Задонської, Богдановича, Суханова, 

Тевяшова, Шидловського, Веселовської, В.О. Капніста, купця Кузнецова та ін. 

[118, с. 17].  

Розведення коней наприкінці XIX – на початку XX ст. отримало 

розвиток у великих дворянських господарствах. Так, наприклад, у колезького 

реєстратора Миколи Алфьорова, який володів маєтком Бедрик у Сумському 

повіті, на кінному заводі утримувалися 50 робочих коней. Прибуток від 

кінного заводу приносив М. Алфьорову близько 1000 руб. на рік [15, арк. 123-

128]. Ще одним прикладом наявності подібного заводу в господарстві може 

служити маєток Миколаївка, що належав Маврі Іонівна Деканор. На кінному 

заводі знаходилося 35 робочих коней, що давало М. І. Деканор щорічно 

прибутку близько 250 руб. Коні, вирощені на цьому заводі, йшли не тільки на 

продаж, але і застосовувалися у маєтку як тяглова сила [108, с. 345-348]. У 

Тростянецькому маєтку Л. Є. Кеніга, розташованому в Охтирському та 

Лебединському повітах, діяв невеликий кінний завод, який налічував 30 маток 

і двох виробників. У маєтку Угроїди Охтирського повіту на кінному заводі 

П. І. Харитоненко утримувалося 15 маток рисистої породи, частину приплоду 

продавали по 600 руб. за голову, для польових робіт утримувалося 320 коней 

[195, с.135]. У поміщиці А. Д. Строганової у маєтку Хотин Сумського повіту, 

діяв кінний завод у якому знаходилося 120 маток і 5 виробників чистокровних 

порід клейдесдалей, арденів і рисистих коней, для ведення господарства 

утримувалися 385 коней [108, с. 383]. У маєтку графа М. М. Толстого 

Сумського повіту в 1902 р. налічувалося 44 голів коней вартістю 2020 руб., 

у 1905 р. – 49 голів вартістю – 2270 руб., у 1910 р. – 44 голів вартістю 

1882 руб. Волів в цьому маєтку було в 1902 р. – 32, у 1905 р. – 15, у 1910 р. – 

40 голів [12, с. 108]. Кінний завод Є. М. Духовського у Мерчику існував 

переважно для фінансового прибутку. Станом на 1900 р. тут налічувалося 500 

голів коней, розводилися і воли – 350 пар [107, с. 348]. Приплід кінного заводу 
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відправлявся до армії. У сільськогосподарських роботах коні практично не 

застосовувалися [299, с. 371]. 

Згідно матеріалів повітових справників за 1913 р., у Ізюмському повіті 

передові кінні заводи серед дворян належали вдові дійсного статського 

радника З. І. Сумцовій і виробникові чистокровних коней рисистої породи 

графу Г. І. Рибоп’єру. Господарі цих заводів реалізовували коней не тільки в 

Харкові, але й в Петербурзі та Москві [37, арк. 4]. Кращі кінні заводи у 

Лебединському повіті належали князю Миколі Щербатову в с. Тернова та 

В. О. Капністу в с. Михайловка і в с. Клюшнова. У Богодухівському повіті 

кращі кінні заводи працювали: у Богаєвського – два заводи, по одному заводу 

у колезького асесора П. Альховського та у графа Луки Вучичевича. У 

Ізюмському повіті кінні заводи належали генерал-майорші Лужиній, 

надвірному раднику Ю. Адамову, майору Є. Скітіну, надвірному раднику 

Є. І. Мишир-Закомольному. Ці господарі реалізовували коней на ярмарках у 

Полтаві, Ромнах та Харкові. А от Тимченко-Рубанов, власник конезаводу в 

Лебединському повіті, розводив коней тільки для власних потреб, продаж 

коней із заводу йому було не вигідним [17, арк. 66-76]. 

Наприкінці XIX – на початку ХХ ст. значна кількість великих 

дворянських господарств Харківської губернії дещо збільшили поголів'я 

худоби, але, разом з тим, тваринництво, на відміну від рільництва, не було 

провідною галуззю в дворянських маєтках. Так, наприклад, для власних 

потреб у Льва Євгеновича Бразоля у маєтку Журавлянська Охтирського 

повіту, який займав 2100 дес., налічувалося 40 коней і 40 пар волів. У княгині 

В. В. Голіциної і дворянки С. В. Галль у маєтках Охтирського повіту, коні 

використовувалися тільки як робоча сила для домашніх робіт [108, с. 343-344]. 

У господарстві А. Д. Строганової для господарських потреб утримувалися 500 

пар волів, стадо племінної молочної худоби також розводилися свині та вівці, 

[108, с. 383]. У Тростянецькому маєтку Л. Є. Кеніга налічувалося 1300 голів 

великої рогатої худоби, і близько 450 голів свиней, 500 голів дрібної рогатої 

худоби та 1800 голів овець. П. І. Харитоненко у маєтку Угроїди Охтирського 



123 

 

повіту для польових робіт мав 280 пар волів [108, с. 345-348]. Серед кращих 

господарств щодо розведення худоби вважався маєток К. П. Клейнмихеля. 

Господар мав молочну, свино- і птахофабрики [17, арк. 76]. Між тим, у деяких 

дворянських господарствах тваринництво було слабко розвинутим, а деяким 

приносило збитки. Так у Дмитрієвській економії графа М. М. Толстого у 

Лебединському повіті у 1880 р. на 3500 овець витрати на утримання становили 

9475 руб. 3 коп., а прибутку вони приносили на 8348 руб. 17 коп., тобто прямі 

збитки становили 1126 руб. 44 коп. У економії було також 170 корів, на які 

витрачалося 1074 руб. 57 коп. [105, с. 39-45]. 

Отже, з наведених даних можна зробити висновок, що в Харківській 

губернії проходить занепад у розведенні коней. Так, якщо в 1894 р. 1402 

коневласника мали 19231 голів коней, то в 1913 р. налічувалося тільки 985 

коневласників, які утримували у своїх господарствах 13840 голів коней [208, 

с. 41].  

Таким чином, для ведення сільського господарства як у великих так і у 

малоземельних дворян утримання коней було необхідним. Коні в 

господарствах дворян використовувалися не тільки як тяглова сила для 

обробітку земель. Їх розведення для частини господарів означало отримання 

сталого прибутку від продажу.  

У Харківській губернії дворянство займалося вівчарством. Так, у 1860-

1880-х рр. розведенням тонкорунних овець займався дворянин Ізюмського 

повіту І. Н. Бахмєт’єв. У Тимченко-Рубанових діяло 2 тонкорунних заводи у 

Богодухівському повіті. По одному заводу належало В. О. Капністу і 

Богаєвському у Лебединському повіті. Такі ж вівчарні утримували княгиня 

Трубецька, дворянин Ольховський, граф К. П. та М. В. Клейнміхель, Осипов, 

Кованько, Савельєв, І. П. Нахімов. Власники заводів продавали овець на 

ярмарках Полтави та у Ромнах [17, арк. 70, 76].  

На початку XX ст. ця галузь практично прийшла до повного занепаду. 

Причини занепаду вівчарства, за словами голови Харківського земства 

Є. С. Гордієнко, криються у зниженні цін на вовну, крім того нестачі кормів 
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призводила до продажу овець за низькими цінами або вони йшли на забій 

[295, с. 9]. Так, якщо у 1866 р. у Харківській губернії вирощували 1274 тис. 

овець, у 1883 р. – 1224 тис. овець, у 1900 р. – 1160 тис. овець, то вже на 1908 р. 

поголів’я овець зменшилося до 592-676 тис. [223, с. 68]. В основному 

скорочувалося поголів'я тонкорунних овець. У великих дворянських 

господарствах за 1866–1908 рр. воно зменшилося на 80–90%. Історик 

В. П. Теплицький основні причини занепаду вівчарства вбачає в конкуренції 

на зовнішньому ринку, яку не витримували харків'яни, а також у загальному 

падінні світових цін на вовну [403, с. 230].  

Як бачимо, у дворянських господарствах губернії вирощування великої 

рогатої худоби, овець і свиней покривали тільки домашні економічні потреби. 

На загальний розвиток тваринництва губернії дворянські господарства 

значного впливу не мали. 

Технічний розвиток сільськогосподарського машинобудування у 1870–

1880-ті роки сприяв зрушенню у сільському господарстві. Забезпечення 

внутрішніх потреб сільськогосподарською технікою здійснювалося як 

ввезенням її з-за кордону, так і розвитком вітчизняного 

сільськогосподарського машинобудування. На початку 1870-х рр. у Російській 

імперії налічувалося 64 фабрично-заводських підприємства, які виробляли 112 

одиниць сільськогосподарської техніки. У 1879 р. вже вироблялося 340, а у 

1888 р. – 453 одиниці [403, с. 235]. У Харкові на кінець XIX ст. працювало три 

фабрично-заводських підприємства по випуску сільськогосподарських машин: 

«Товариство М. Гельферіх-Саде», завод Е. Мельгозе, завод млинових знарядь 

Бельгійського товариства. Разом вони за рік випускали продукції на суму 940 

тис. руб. Значна частка їх продукції купувалася дворянами Харківщини [10, с. 

36; 403, с. 237-239]. 

За даними Харківського земельного банку 1890 р., включені до обліку 

дворянські маєтки були забезпечені інвентарем на 39,7% [134, с. 25]. 

Господарі маєтків, які використовували інвентар і сільськогосподарські 

машини у 1890-х рр., випереджали не лише господарства селян Харківщини, 



125 

 

але і дворянські господарства багатьох регіонів Російської імперії. Проведене 

наприкінці XIX ст. – на початку ХХ ст. обстеження господарств на предмет 

забезпечення різними знаряддями праці показало, що дворянські маєтки були 

краще, ніж селянські забезпечені землеробської технікою для посіву та 

збирання врожаю [295, с. 10].  

Наприклад, у власності князів Щербатових був Тернівський маєток, 

який займав 9,4 тис. дес. земельних угідь, у тому числі 6,6 тис. дес. ріллі разом 

з перелогом. Інвентар цього господарства налічував 260 плугів, 120 борін, 71 

сіялку, 18 жаток, 6 парових молотарок й оцінювався у 80 тис. руб. [113, с. 25]. 

У Червонській економії Терещенка було задіяно 7 парових молотарок та інші 

машини і знаряддя праці, які значно полегшували сільськогосподарські 

роботи. Загальна вартість інвентарю складала 93273 руб. [129, с. 86]. У 1910 р. 

був проведений розпродаж майна у маєтку кн. В. В. Голіциної вартістю 65959 

руб. Серед них: 46 залізних однолемішних плугів, 35 залізних борін, 14 

залізних чотирьохлемішних плугів «Енкерт», 2 хлібних сіялки «Сано», 3 

жниварних машини фірми «Фольворт-Дудін», 2 сінокосарки «Плено», 2 

молотарки «Клейтон» – та ін. [229]. У маєтку графа М. М. Толстого Сумського 

повіту на 985 дес. ріллі у 1913 р. було в наявності: 30 плугів «Сана», 8 

«Екерта», 2 «Віра», 62 борінки; 4 культиватори «Мессея-Гарріса», 4 

культиватори «Сана», і 3 «Штоля»; 7 сіялок; 13 снопов’язалок; та 2 парових 

молотарки [12, с. 110-111]. В Угроїдському маєтку П. І. Харитоненка на 8881 

дес. ріллі у 1912 р. тільки плугів було 370 шт., а загалом весь 

сільськогосподарський реманент в цьому маєтку був оцінений у 129986 руб. 

80 коп. [197, с. 17-18]. У Пархомівському маєтку П. І. Харитоненка на 6018 

дес. ріллі застосовувалося 104 плуги, 3 рала, 88 борінок, 21 жатка, 5 парових 

молотарок і локомобілів, 8 лобогрійок. Усього на суму 120 тис. руб. [104, с. 

95].  

Отже, окремі дворянські господарства мали різноманітні засоби 

виробництва. Рівень впровадження сільськогосподарської техніки визначав 

загальний розвиток дворянських господарств. В порівнянні з селянськими ці 
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господарства розвивалися інтенсивніше. В той же час були власники малих 

економій, які не мали інвентарю і робочої худоби. Наприклад, серед 

харківських дворян, у яких крім садиби у власності не було ні землі, ні лісу, 

значаться підпоручик К. В. Щербина, поручик Н. А. Александров та 

І. І. Ільченко, ротмістр Д. М. Попов, губернський секретар П. М. Анікін [58, 

арк. 17-29]. 

Деякі дворяни, які мали в наявності вільні капітали, отримали 

можливість примножити свої статки, перетворюючи власні сільські 

господарства в аграрно-промислові комплекси, займаючись не тільки 

виробленням сільськогосподарської продукції, але і її переробкою. Аналіз 

архівних матеріалів щодо окремих дворянських господарств показав їхню 

різнобічну галузеву спрямованість. Дворяни у своїх господарствах 

вирощували різні сільськогосподарські культури і переробляли їх на власних 

підприємствах. Значного розширення набули цукрові, винокурні та пивоварні 

заводи, млини, олійниці, селітроварінні, цегляні та лісопильні заводи.  

Особливого розвитку в Харківській губернії отримало виробництво 

цукру. Виникнення цукробурякової промисловості сприяло розвитку 

продуктивних сил у сільському господарстві. Цукровий буряк відігравав 

провідну роль у багатьох дворянських господарствах губернії, де ним 

засівалися значні площі. Найбільш розвиненими центрами з вирощування 

цукрового буряка були Сумський, Лебединський, Охтирський, Богодухівський 

і Вовчанський повіти. Так, наприклад, за даними Центрального Статистичного 

комітету 1896 р. у Харківській губернії діяло 23 цукрових заводи для яких у 

різних повітах губернії вирощувався цукровий буряк. Посіви цукрового 

буряку займали 36801 дес. Так, у Сумському повіті діяло 7 заводів, цукровим 

буряком засівалося 10195 дес.; у Охтирському повіті працювало 6 заводів, під 

буряком знаходилося 8613 дес.; у Лебединському і Богодухівському повітах 

діяло по 4 заводи, під плантаціями цукрового буряка знаходилося 8308 і 6165 

дес.; у Вовчанському повіті було 2 заводи, під буряком знаходилося 3520 дес. 

[124, с. 49]. Врожайність буряків сягала 200 – 250 пудів з десятини. Це 
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дозволяло виробляти значні кількість цукру (дод. АА, табл. 2.13). Серед 

кращих дворянських господарств яке виробляло цукор, виділялося 

господарство повітового предводителя дворянства м. Вовчанська дійсного 

статського радника Олександра Олександровича Ребіндера. Він вів 

чотирьохпільну сівозміну, застосовуючи механізовану обробку ґрунту. 

Щорічно у господарстві буряками засівалось близько 5450 дес. землі, з яких в 

середньому отримували врожай 929971 берковців. Врожайність цукрових 

буряків становила 175 берковців з десятини (1 берковець – 163,8 кг або 10 

пудів). [123, с. 35]. 

У 1901–1905 рр. кількість цукрових заводів з 23 збільшилась до 28. Так, 

у Сумському повіті працювало 9 бурякоцукрових заводи, посіви буряків 

займали 14560 дес. Під буряком в Лебединському повіті знаходилося 9422 дес. 

працювало 4 заводи, у Охтирському – 7 заводів, буряком засівалося 13095 

дес., у Богодухівському – 4 заводи, під буряком – 8451 дес., у Валківському – 

1 завод, посіяно 1061 дес. цукрових буряків, у Вовчанському – 2 заводи, 

посіяно 5937 дес. цукрових буряків, у Зміївському – 1 завод, під посівами 1962 

дес. буряків [223, с. 76]. На 1 січня 1917 р. у губернії працював 31 цукровий 

завод, яким належало 154568 дес., з них 52% становила рілля, крім цього 

підприємці брали в оренду 44021 дес. землі [344, с. 21]. 

Слід звернути увагу на постійне збільшення посівів цукрового буряка в 

губернії. Так, у 1877 р. вони становили 11244 дес. [28, арк. 87], у 1887 р. 

зросли до 27165 дес. [193, с. 47], у 1890 р. – 29102 дес. [193, с. 59], у 1894 р. – 

38959 дес. [254, с. 60], у 1901 р. – 47919 дес., у 1905 р. – 54488 дес., [223, с. 76], 

у 1914 р. посіви збільшилися до – 154568 дес. [223, с. 21]. 

З розширенням посівних площ і збільшенням виробництва цукру 

відбувалося падіння цін на цукор. Так, якщо у 1895 р., в середньому, пуд 

цукру коштував 4 крб. 56 коп., то в подальшому спостерігається зменшення. У 

1900 р. – 4 руб. 37 коп., у 1905 р. – 4 руб. 26 коп., у 1910 р. – 4 руб.01 коп. і у 

1913 р. – 3 руб. 99 коп. Така ситуація обумовлювалася регуляцією цін у 

1895 р., визначеними державою. Кількість цукру, випущеного всіма 
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цукровими заводами на внутрішній ринок, визначало Міністерство фінансів 

[288, с. 122]. Проте така цінова політика не вплинула на обсяги посівів, 

навпаки, на Україні протягом 1894–1914 рр. посіви цукрового буряка зросли з 

195221,8 дес. до 558 тис. дес., тобто на 286% [364, с. 11].  

Насправді ж, в інтересах цукрозаводчиків установлені ціни були 

завищені, попит на цукор зростав, тож господарі завжди були забезпечені 

прибутком. Таким чином, можемо стверджувати, що цукрова промисловість 

була однією із головних прибуткових галузей у дворянському господарстві.  

На другому місці за розвитком після цукрового було винокурне 

виробництво. Переважало воно в північній частині губернії. Промислова 

діяльність дворян в області винокуріння була вельми поширена й до реформи, 

багато дворян влаштовували у своїх маєтках промислові підприємства. 

Дворянство, як відомо, у дореформений час мало привілеї у виробництві 

алкогольних напоїв. Винокуріння поширювалося і в Харківській губернії. 

Усього у 1860 р. 180 винокурних заводів за рік перекурювали 4339941 пудів 

житньої муки, 4520 пудів сухого солоду, 86094 пуди ячмінної муки, 1368 

пудів вівсяної муки, 3530 пудів пшеничної муки і 560 пудів просяної муки. В 

результаті заводами було викурено 1681157 відер спирту. Найбільша кількість 

заводів на цей час працювала у Сумському повіті (28), Охтирському (22), 

Харківському (22) і Богодухівському (20). [118, с. 22].  

Винокуріння було не тільки поширеною і прибутковою галуззю, а й 

дуже зручною: часто дворяни-поміщики, що виробляли спиртні напої, збували 

їх у своїх же маєтках, своїм же селянам в шинках, які були власністю 

дворянина-поміщика. За статистичними даними 1865 р. в губернії діяли 173 

заводи [33, арк. 2-43]. Відміна «Положення про питний збір» від 4 липня 

1861 р. фактично позбавила дворян монополії у винокурінні з 1854 р. Згідно 

нового Положення, в зв’язку з реформуванням державної фінансової системи, 

з 1 січня 1863 р. на території Російської імперії вводилася акцизна система, яка 

регламентувала обкладання податком виробництво спирту в установленій 
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кількості. Наслідком дії нового закону стало скорочення чисельності 

винокурних підприємств та їх розорення [321, с. 186].  

Аналогічна ситуація склалася і у дворян Харківської губернії. Так, за 

відомостями 1885 р. їх кількість зменшилася до 48 винокурень, але вони 

знаходилися в робочому стані і переробляли 2290806 пудів хлібних продуктів, 

2443905 пудів картоплі і 1038907 пудів патоки [193, с. 47]. Наприклад, у 

Харківському повіті в 1874 р. винокуріння знаходилося у кращому стані ніж 

хліборобство, запашки якого зменшувалися, а посіви картоплі навпаки 

збільшувалися. У дворянських маєтках земля оброблялася робочою худобою, 

де застосовувалася трипільна система господарювання. Господарі жили 

переважно у своїх маєтках, де успішно працювали винокурінні заводи князя 

Д. І. Святополк-Мирського у Артемівці та на хуторі Московка, Флота у Бабаях 

[43, арк. 3].  

Станом на 1894 р. у Харківському повіті у с. Ортановка винокурня діяла 

у Борткевича, в с. Вертіївка – у Виноградової, в с. Дольок – у князів 

Голіциних, В Охтирському повіті винокурні знаходилися в с. Лутище у 

Віноградова, в с. Сосонка у Курила, в с. Тростянці у Кеніга. В 

Богодухівському повіті винокурні діяли в с. Іванівське у Кулявцева, в 

с. Братениця – Мосолова, в Сумському повіті працювала винокурня в 

с. Бездрино у М. Алфьорова, в с. Стецьківка – де Конора, на хуторі Морочин – 

графині А. Д. Строганової, на хуторі Полуботівка – графа М. М. Толстого, в 

селі Степанівна – М. Хрущових [8, с. 1540]. За даними статистики, наприкінці 

1907 р. діяли тіж самі 48 винокурень. У Сумському повіті їх було 10, 

Лебединському – 9, Охтирському – 6, Богодухівському – 4, Валківському – 2, 

Харківському – 8, Вовчанському – 3, Ізюмському – 4, Старобільському – 2. 

Середньорічне виробництво спирту по губернії становило 3491713 пуди [223, 

с. 73]. Продукція, як правило, збувалася у шинках. Так, практично у кожному 

дворянському господарстві міста Мерефи Харківського повіту діяли шинки, а 

у деяких, наприклад, у А. М. Щербініної їх було два [43, арк. 1-100]. У дворян 

Влезкових у с. Влізки крім шинка працювало 3 вітряних млини, крупорушка. 
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На хуторі Овдянський і у с. Петрівське працювала олійниця, ґуральня, вітряк і 

питний будинок [42, арк. 32, 104].  

Цифрові дані говорять про значні прибутки, які приносила ця галузь 

виробництва. Вони становили від 800 руб. на рік, а у великих господарствах і 

того більше. Так вже у 1865 р. винокурня надвірного радника П. Нахімова в 

с. Новий Рабін приносила прибуток 1284 руб., князю Трубецькому в 

с. Костянтинівка – 2220 руб., надвірному раднику Аннєнкову у с. Кленовому – 

3000 руб., графу Подгоричани-Петровичу – 3134 руб., вдові штабс-капітана 

Романова – 3720 руб., дворянці М. І. Деканор – 6000 руб., дворянину 

М. В. Алфьорову і титулярному раднику Є. О. Кір'якову – 8000 руб., 

М. Хрущову – 12741 руб., графу Клейнтмехель в с. Лютівка – 26800 руб., 

дружині генерал-майора Струпова в с. Івановка – 41555 руб. [17, арк. 76-136]. 

Такі ж суми дворяни отримували і в подальшому.  

Але у деяких дворянських господарствах винокурні перебували у 

бездіяльності. Так у власності нащадків графа Луки Вучечевича знаходилося 

два винокурних заводи, які не працювали. У колезького асесора 

П. Альховського не працювали винокурний, цегляний і селітряний заводи, у 

генерал-майорші Н. Лужиної продукція винокурні ніде не збувалася [17, арк. 

76-136]. Можливо таке становище у зазначених дворянських господарствах 

склалося після впровадження наказу від 4 червня 1890 р. про заходи до 

заохочення сільськогосподарського (дворянського) винокуріння. Згідно цього 

наказу, з 1 січня 1891 р. відмінялося відрахування безакцизного перекуру для 

всіх винокурних заводів. Але при цьому запроваджувалася сувора залежність 

розміру винокурні від кількості орної землі в маєтку власника заводу і 

відповідність з ним сукупної ємкості чанів для квашення [321, с. 187]. Але ці 

факти ще не говорять про занепад цього промислу.  

Також цінним у дворянських господарствах вважалося виробництво з 

переробки картоплі, оскільки з неї отримували спирт і горілку. Так, у 1890 р. 

площа посівів картоплі займала 3432 дес., середня врожайність з десятини 

становила 460 пудів. Ґуральнями було перекурено 1500482 пуди картоплі [356, 
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с. 92]. Для переробки спирту з іншої сировини, в середньому за десятиліття 

1897–1907 рр., використано жита – 242938 пуд. (33,5%), пшениці – 12194 пуд. 

(1,7%), ячменю – 21844 пуд. (3%), проса – 37238 пуд. (5,1%), вівса – 1121 пуд. 

(0,2%), кукурудзи – 409115 пуд. (56,5%), всього – 724450 пуд. [223, с. 74]. Як 

зазначено у роботі В. П. Теплицького, за тридцятиріччя (1867–1897 рр.), 

загальна кількість сировини для винокуріння у Росії збільшилася майже у три 

рази, а кількість переробленої картоплі зросла в 15 разів [403, с. 235].  

У дворянських господарствах широко впроваджувалося млинарство. На 

власних млинах дворяни-поміщики обробляли сільськогосподарські культури 

власного виробництва. В водночас млинами користувалося місцеве селянство, 

що давало додатковий прибуток дворянам. Так, у Вовчанському повіті водяні 

млини діяли у колезького асесора В. Плетєнєва, графа Гендрікова, полковника 

Д. Кисловського. Вітряні млини працювали у гвардії поручика 

Д. І. Бекарюкова, ротмістра З. І. Бекарюкова і поручика І. І. Бекарюкова, 

ротмістра А. Задонського [39, арк. 3, 9, 28, 47-49, 57].У князя Трубецького в 

місті Мерефі Харківського повіту, було 2 вітряних і 2 водяних млини. Також 

слід зазначити, що в цьому населеному пункті в кожному дворянському 

господарстві були як вітряні, так і водяні млини [43, арк. 3-100].У 

Куп'янському повіті у дружини майора Ф. М. Дуніна в селі Богодарівка, у 

губернського секретаря Е. К. Зайцева, барона Ф. П. Радена, поручика 

В. А. Абази було по два млини [41, арк. 120, 122, 127]. В маєтку Терни князя 

Б. С. Щербатова Лебединського повіту 1890 р. був паровий млин з 

локомобілем у 12 кінських сил, який за 10 робочих годин переробляв 1200 

пудів зерна [113, с. 30]. У Харківському повіті на 1882 р. діяло 59 водяних 

млинів, із них 40 належали дворянам. Борошно збувалося як місцевим 

жителям, так і у місто Харків, і, звичайно ж, залишалося для власних потреб. 

Наприклад, у князя Д. І. Святополк-Мирського млином у Гиївці 

Коротичанської волості перемелювалося привозне борошно, а млини 

титулярного радника Є. М. Щербиніна стояли без дії [116, с. 178-179]. 
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Основна маса зерна, яке перемелювалася на борошно у 1914 р., 

перероблялася в Ізюмському (21,8%), Харківському (15,1%), Старобільському 

(13%) і Охтирському (9,7%) повітах. Причому, в Ізюмському і 

Старобільському – 22,9% зерна, Зміївському, Куп'янському та Вовчанському 

повіті 29,3% і 79,1%, Богодухівський та Валківський повіти переробляли 1,2% 

[223, с. 86]. 

Для розбудови власних господарств, а також для продажу продукції у 

деяких дворянських маєтках губернії працювали цегельні, керамічні та скляні 

заводи. Так, наприклад, у 1894 р. в Охтирському повіті в с. Грязне у дворянина 

Вейссе працював цегельний завод, на якому вироблялося 193 тис. штук цегли 

на рік. На заводі у Богодухівському повіті дворянина Фрейгофер – 80 тис. 

штук цегли. У Сумському повіті в с. Великий Бобрик у графа Апраскина – 100 

тис. шт. цегли, в с. Стецьківка дворянина де Конора – 100 тис. шт. цегли, в 

с. Корчановка дворянки Лещинської – 390 тис. шт. цегли, в с. Піщане у 

графині А. Д. Строганової – 180 тис. шт. цегли, в с. Ульянівка 

П. І. Харитоненка – 297 тис. шт. цегли [8, с. 1539, 1540, 1556]. У графа 

Г. І. Рібоп'єра у маєтках Студенецька та в с. Богородичне Ізюмського повіту 

працювали два лісопильних і один цегельний заводи [40, арк. 28]. 

Для деяких дворян джерелом розвитку господарства та отримання більш 

високих прибутків були лісові насадження. Одним із таких були лісові 

господарства у маєтку Гути Богодухівського повіту і Тростянець Охтирського 

повіту статського радника Л. Є. Кеніга. Наприкінці XIX ст. площа маєтку 

становила 16,8 тис. дес., із яких власне ліс займав 15,1 тис. дес. У 80-х роках 

власник відмовився від короткострокової вирубки лісу, встановивши на одних 

дачах 80-й, а на других – 100-й обіг вирубки. До цього ж власник перестав 

здавати вирубку незацікавленим у лісорозведенні промисловцям і вів 

розробки виключно власними засобами. Л. Є. Кеніг проводив штучне 

насадження на вирубках. Так у перше десятиліття засаджувалося в середньому 

17 дес. на рік, у другому – 110 дес., у третьому – 215-220 дес. на рік. Але таке 
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ведення господарства мало негативні наслідки, насамперед, для дубових 

насаджень, які витіснялися хвойними породами дерев [266, с. 240]. 

Показовим з отримання прибутку лісовим господарством був 

Терновський маєток Лебединського повіту князя Б. С. Щербатова. У 1890 р. з 

9386 дес. землі маєтку, 1687 дес., або 18%, займав ліс. Ціни лісоматеріалів з 

маєтку за кубічну сажень дров становили 20-22 руб., за кубічну сажень 

горіхового хмизу – 10 руб., за сажень гілок – 2-3 руб., за вирубку десятини 

дров’яного лісу – 500 руб., за десятину дубового лісу – 800-1000 руб. [113, с. 

34-35]. Не відставав від нього і П. І. Харитоненко. У його Пархомівському 

маєтку Богодухівського та Охтирського повітів, площею 9061 дес. ліс у 

1894 р. становив 2458 дес., або 27%, і був оцінений у 158640 руб. [83, с. 8-9]. У 

1911 р. в його господарстві ліс займав 2130 дес., або 18% території 

Угроїдського маєтку площею 12221 дес. землі [197, с. 8]. Власниця маєтку 

Кикницьке Сумського повіту, дворянка М. М. Лещинська у 1900 р. володіла 

11978 дес. землі, із них 5708 дес. або 48% становили лісові насадження. У 

графині А. Д. Строганової у 1900 р. із 14512 дес. маєтку Хотінь Сумського 

повіту, ліс становив 3312 дес. або 23% [108, с. 383].  

На світовому ринку вартість лісу постійно зростала. Тож є підстави 

вважати, що з року в рік власники збільшували свої прибутки. Так, за період 

1901–1905 рр. 100 кубометрів лісу в середньому коштували 271,8 тис. руб., у 

1906–1910 рр. – 315 тис. руб., у 1911–1913 рр. – вже 352 тис. руб. [396, с. 300-

303]. Це давало господарям гарний прибуток. 

Розглянувши основні галузі дворянської промисловості, які 

розміщувалися у їхніх маєтках, з року в рік набували розширення. 

Формування промислового виробництва, яке почалося ще в дореформений 

час, свого розвитку досягло вже після скасування кріпосного права. 

Наприкінці XIX – на початку XX ст. саме промислова діяльність приносила 

харківським дворянам більше прибутків. Найбільш поширеними на території 

губернії звичайно ж було рільництво. Господарі, які мали у достатній 

кількості пасовища займалися вирощуванням тварин. Велике поширення мали 
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водяні і парові млини. Власники, у яких були капітали, вкладали їх у розвиток 

і розширення різних галузей промисловості – пивоварні, цукрові, цегляні та 

кінні заводи.  

Таким чином, проведена урядом реформа 1861 р. зумовила значні зміни 

у розвитку дворянського господарства. Це стосувалося як його розмірів, так і 

методів господарювання, які приносили дворянам певний прибуток. Значна 

частина дворян як в Україні, так і в Харківській губернії, після реформ 1860-х 

років залишалася на звичайних позиціях. Вони вживали мало заходів щодо 

впровадження нових форм ведення справ. Між тим дворяни, в основному 

власники середніх та великих маєтків, у складних умовах реформ, кризи, 

підвищення цін і революційних подій 1905 р., зуміли зберегти за собою землю, 

правильно і раціонально організувати на ній виробництво, і знайти шляхи 

переведення свого господарства на багатогалузеві рейки капіталістичного 

виробництва. Це дало можливість забезпечити продукцією як внутрішній, так і 

зовнішні ринки, стали цілком забезпеченими особистостями в суспільстві.  

 

*** 

Таким чином, прийняття Положення про скасування кріпосного права у 

1861 р. поклала початок втрати дворянами права – володіння селянами та 

частини своїх володінь. У той же час всі основні привілеї дворянства – станові 

звання, титули, ведення родословних книг та ін. були збережені. Звільнення 

селян позбавило дворянство дармової праці і патримоніальної влади над 

сільським населенням. Дворяни губернії продовжували розорятися і втрачати 

свої землі. Дехто з дворян повільно переводив своє господарство на 

капіталістичний шлях розвитку. Пореформений час став періодом занепаду 

дворянства, насамперед у зв'язку з скороченням землеволодіння та 

послабленням їх позицій в суспільно-політичному житті країни. Відміна 

кріпосного права позбавила дворянство найголовнішого привілею – володіння 

землею та кріпаками, тим самим розірвавши зв'язок дворянства з його 

земельною власністю. Реформа 1861 р. значно вплинула на зменшення 
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дворянського землеволодіння, що прискорило розвиток капіталізму, який 

передбачав перетворення землі на товар.  

В результаті капіталістичних відносин збільшується кількість приватних 

землевласників різних станів. Дворяни стали активно продавати. Найбільше 

дворяни продавали землю невеликими ділянками, від 50 до 250 дес. Якщо у 

1877 р. частка дворянського землеволодіння у приватному земельному фонді 

була набагато вище інших станів – дворяни володіли 81% землі, купці – 8,7%, 

міщани – 2,2%, селяни – 8,1% землі. Тож, порівнюючи перерозподіл 

приватновласницької землі на початку XX ст. за даними поземельної 

статистики 1905 р., нами виявлено зниження частки дворянського 

землекористування у приватному фонді, яка становила 50,3%, в той час як 

питома вага селян зросла до 32,6%, купців до 10,2%, міщан до 5,2%. В 

результаті дворянське землеволодіння скоротилося з 1538 тис. дес. у 1861 р. 

до 609 тис. дес. у 1914 р. Всього за пореформений період дворянське 

землеволодіння скоротилося майже в 2,5 рази. 

Між тим деякі дворяни намагалися пристосувати свої господарства до 

нових ринкових відносин, інші почали отримувати прибуток від зростаючих 

на землю цін, здаючи її в оренду, продавали, або використовували її для 

отримання позики. Гроші, взяті за землю, дворяни використовували по 

різному. Ті дворяни, які зуміли поєднати у своїх господарствах 

сільськогосподарське виробництво і промислову діяльність успішно 

розвивалися. Насамперед, для вдалого господаря необхідно було налагодити 

сівозміну, щоб земля працювала і давала віддачу. Тому у дворянських 

господарствах Харківської губернії серед найбільш розвинутих 

землевласників практикувалося багатопілля, у переважної частини було 

запроваджено трипілля і двопілля. Основними сільськогосподарськими 

культурами у дворянських господарствах наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

була пшениця, далі йшло жито, ячмінь та овес. Середня врожайність у 

дворянських маєтках була вищою, ніж у селянських господарствах. Але 

загальний обсяг сільськогосподарської продукції у дворянських господарствах 
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з часом зменшувався, а у селян зростав, у зв’язку із втратою земель, що 

впливало на скорочення дворянських посівів.  

На відміну від землеробства розвиток тваринництва у дворянських 

маєтках спостерігався переважно у великих господарствах, оскільки це 

вимагало значних площ під пасовища. Можна сказати що тваринництво не 

було провідною галуззю у дворянських господарствах губернії. Якщо такі і 

мали місце, то вони покривали тільки власні потреби.  

Значне місце в господарстві деяких дворян займала переробка 

сільськогосподарської продукції. У багатьох маєтках вдосконалювалося 

виробництво з обробки сільськогосподарської продукції, яку дворяни 

вирощували на своїх землях. Цукровий буряк йшов для переробки на цукор, 

пшениця на хліб, картопля, жито на винокуріння. У дворянських маєтках 

Харківської губернії, особливо у північно-східних Сумському, 

Лебединському, Охтирському, Богодухівському повітах вирощувався 

цукровий буряк. Тому, значного розвитку в Харківській губернії досягло 

цукробуряковаріння. Однією із головних галузей сільськогосподарського 

виробництва дворянських господарства було винокуріння. Наприкінці ХІХ ст. 

в губернії існувало 40 винокурень, переважна більшість з яких належала 

великим землевласникам. На початку ХХ ст. винокуріння приносило все 

більш високі прибутки власникам маєтків. При великих маєтках дуже часто 

працювали млини, які теж приносили прибутки. Також мали у дворянських 

маєтках мали місце цегляні, скляні, керамічні та селітряні заводи. 

Таким чином, ми бачимо, що та частина дворян, яка зберегла за собою 

землі, це в основному власники середніх і великих маєтків, в пореформений 

час стали економічно і політично сильною групою. Вони поступово 

перетворювалися на багатогалузеві господарства підприємницького типу. Але 

стрімка криза самодержавства гальмувала технічний розвиток сільського 

господарства, що все сильніше проявлявся економічно, особливо вони 

посилилися з початком Першої світової війни. 
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РОЗДІЛ 4 

УЧАСТЬ ДВОРЯНСТВА В ЗЕМСЬКИХ УСТАНОВАХ ГУБЕРНІЇ 

 

4.1. Дворянство у виборчих кампаніях земств 

Новий період історичного розвитку в Російській імперії почався з 

середини XIX ст. Уряд Олександра II, слідом за скасуванням кріпацтва, 

законом від 1 січня 1864 р. запроваджує виборчі безстанові органи місцевого 

самоврядування – земства. Вперше в країні створювалися органи, на які 

покладалося вирішення місцевих господарських справ, що робило перший 

крок до формування громадянського суспільства в Російській імперії [162,с.1]. 

Губернські і повітові земські установи, згідно «Положення про повітові і 

губернські земські установи» 1864 р. запроваджувалися у 34 губерніях 

Російської імперії у різні терміни. В Україні земська реформа діяла у дев’яти 

губерніях: Харківській, Полтавській, Чернігівській, Катеринославській, 

Херсонській, Таврійській, Київській, Подільській та Волинській. В західній 

Україні місцеве самоврядування було запроваджено лише в 1911 р. У 

Харківській губернії вибори до земських установ проводилися згідно з 

Височайше затвердженим «Положенням» з кінця 1864 р. [162, с. 1]. Нові 

органи за структурою, складом і за своїми функціями дуже відрізнялись від 

дореформених станово-бюрократичних установ. Однак нові установи 

успадкували від дореформеної системи структуру земського бюджету, 

принципи розподілення повинностей [334, с. 212]. Після проведення реформи 

законодавством було скасовано виключне право дворян завідувати земськими 

установами. У земства для голосування допускались повітові землевласники, 

міські і сільські товариства, на основі встановленого майнового і земельного 

цензу [173, с. 24].  

Як зазначають історики радянського часу, земські органи управління 

створювалися в інтересах опозиційного дворянства та ліберальних поміщиків. 

Саме цим верствам населення необхідно було зберегти своє економічне 

становище та розширити політичний вплив, оскільки влада в царській Росії 
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цілком знаходилася в руках кріпосницько-дворянсько-поміщіцького класу 

[287, с. 7].  

Проте, на нашу думку, влада мала на меті все ж таки залишити 

дворянство на чолі земських установ. Як писав предводитель дворянства 

Зміївського повіту Л. В. Ілляшевич, «нельзя было упускать из виду, при 

назначении числа гласных, избираемых каждым из отделов уездного 

населения, что при первом и совершенно новом еще опыте установления 

местного представительства, необходимо дать некоторый перевес в составе 

уездных земских собраний классу более образованному и развитому, до 

известной степени пользующемуся и доселе политическими правами и уже 

несколько опытному в гражданской жизни» [102, с. 146].  

Із цього випливає, що земська реформа, нібито організована за 

всестановим принципом, із чим були згодні харківські дворяни, все ж таки 

спиралася на майновий і становий принцип, що не тільки не обмежувало 

дворянські права, а й навпаки, зумовило більшість дворян серед гласних як у 

повітових, так і в губернських земських зборах. 

На основі виборчої системи, яка ґрунтувалася на принципі майнового 

цензу і станової приналежності, вибори гласних до земських установ губернії, 

як і в цілому по країні, проходили на основі «Положення». Для цього 

населення кожного повіту поділялося на три курії: повітові землевласники, 

представники міського товариства, сільські товариства. На своїх станово-

куріальних з'їздах виборці обирали гласних. Саме поділ виборців на три курії 

зумовив становий принцип земських установ [173, с. 6].  

Кількість гласних (дод. АБ, табл. 3.1) кожного повіту була розписана 

державною відомістю за кількістю землевласників, міського та сільського 

населення, за розмірами земельних володінь, нерухомого майна, наділів землі 

сільських товариств, кількості волостей. При цьому уряд прагнув поставити 

дворян у рівні умови, незалежно від району проживання та кількості землі, що 

знаходилась у їх власності, визначивши середню прибутковість господарств. 
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Таким чином, затверджена виборча система комбінувала становий і 

майновий ценз, що дозволяло уряду заздалегідь спланувати кількість виборців 

від станів і регулювати їх співвідношення у земських установах. Згідно із 

«Положенням» 1864 р., в основу якого була покладена ревізія 1858 р., у 

Харківській губернії до повітових земських зборів обиралося 560 гласних. 

Вони зі свого середовища обирали 95 губернських гласних [173, с. 23]. 

У таблиці 3.1 (дод. АБ) показано, що законодавство із самого початку 

визначило і закріпило перевагу у земстві представників від землевласницької 

курії, до якої входили переважно дворяни. При цьому кількість гласних від 

дворянського стану визначалася за кількістю належної їм землі, як і для інших 

станів, але чисельність дворянства становила лише 1,2% від усього населення 

губернії, а кількість землі, що їм належала становила більше 30% від всієї 

площі орної землі. Так що земельний ценз надавав деяку перевагу дворянству 

[102, с. 135]. Слід зазначити, що у гласні не могли обиратися місцеві 

начальники губерній, віце-губернатор, члени губернських правлінь, губернські 

та повітові прокурори, а також чини місцевої поліції. Крім того, позбавлялися 

права брати участь у виборах особи молодше 25 років; особи, що перебували 

під кримінальним слідством або судом; особи, зганьблені судовим або 

громадським вироком; іноземці, які не присягнули на підданство Росії [173, 

с. 4, 11]. 

Таким чином, до першої курії входили великі землевласники, які 

володіли не менше ніж 200 дес. землі в північно-західних повітах: 

Охтирському, Богодухівському, Валківському, Лебединському, Сумському і 

Харківському – і 250 дес. у південно-східних повітах: Вовчанському, 

Старобільському, Ізюмському, Куп'янському та Зміївському. Між тим, ці 

невеликі розбіжності не впливали на кількісний склад виборців першої курії, 

швидше за все, уряд мав на увазі кількість дворян, які проживали в тій чи 

іншій зоні. Незважаючи на те, що в південно-східній частині встановлювався 

земельний розмір у 250 дес., від цієї частини право обирати гласних отримали 

на 250 осіб більше, ніж дворяни північно-західної частини губернії. Вони 



140 

 

обирали на 13 гласних більше, ніж виборці західних повітів [163, с. 3-5]. Саме 

ця особливість дає нам можливість припустити, що у південно-східних повітах 

проживала більшість спадкових дворян від загальної кількості Харківської 

губернії.  

Відповідно до наказу уряду, по першій курії право брати участь у 

виборах гласних отримали 1255 великих землевласника. Причому, 730 із них 

проживали у південно-східних повітах, тобто володіли не менше ніж 250 

десятинами орної землі [20, арк. 7-59]. Крім великих землевласників, до курії 

входило 10 осіб – власників торгових і промислових підприємств або іншого 

нерухомого майна, вартість якого була не менше ніж 15 тис. руб. та ті особи, 

що мали річний оборот виробництва не менше 6 тис. руб. До цієї ж групи 

входили обрані на своїх зборах уповноважені від священнослужителів, які 

володіли в повіті церковною землею; повірені і уповноважені від приватних 

власників, церков, монастирів, різних установ, громад, компаній і товариств, 

що володіли в повіті не менше 1/20 частиною земельного цензу [173, с. 7-8]. 

Усього від цієї частини власників 1-ї курії право обирати гласних отримали 

2463 особи. Причому, більшість з них – 1865 осіб – проживали у північно-

західних повітах. У цій же курії знаходився і 691 представник від 

священнослужителів [20, арк. 7-59]. Отже, за нашими підрахунками, всього від 

першої курії 4419 осіб отримали право обирати 258 гласних повітових зборів, 

що становило 46,1% від загальної кількості гласних. Таким чином, участь у 

виборчих зборах від першої курії дрібних землевласників відкривала їм 

можливість увійти до складу місцевих органів влади, бути причетними до 

вирішення питань як державних, так і регіональних. 

До міської курії входили всі купці, які мали купецькі свідоцтва першої 

та другої гільдії; власники фабрик та інших промислових або торговельних 

закладів, які знаходились на міській землі, з річним оборотом не менше 6 тис. 

руб.; для міст з населенням більше 10 тис. чоловік, особи які володіли на 

міській землі нерухомою власністю з оподаткуванням у 3 тис. руб., і не менше 

500 руб. для всіх інших міст із населенням менше 10 тис. А також, повірені від 
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приватних власників, церков, монастирів, різних установ, громад, компаній і 

товариств, що володіли закладами або нерухомим майном, зазначеним у цій 

статті [173, с. 9]. Таким чином, за нашими підрахунками, від міської курії 

право брати участь у виборах гласних отримали 1916 осіб від 197030 загальної 

кількості міського населення. Вони обирали 87 гласних повітових земств, що 

становило приблизно 15,5% від загальної кількості гласних [20, арк. 7-59].  

Для сільської курії майновий ценз не встановлювався, а натомість 

вводилась триступенева система виборів: сільські товариства посилали по 

одному представнику на волосний схід, зі складу волосного сходу обиралися 

1/3 виборців до повітового з'їзду, на якому обиралися гласні до складу 

повітових земських зборів [173, с. 10]. Згідно наших підрахунків, від 

сільського товариства брати участь в обранні гласних земських зборів 

отримало 1504 селянина-власника. Вони обирали 215 гласних, або 38,4% від 

загальної кількості гласних. [20, арк. 7-59].  

За таких умов, право брати участь у виборчих земських зборах 

Харківської губернії, за нашими підрахунками, отримали 7815 осіб, що склало 

0,5% від загальної кількості населення, яке проживало в губернії та близько 

1% отримали за законом право обирати і бути обраними. Тож, 1 гласного 

першої курії обирали 18 виборців, а от 1 гласного другої курії – 22 виборця, і 1 

гласного третьої курії – 7 виборців.  

Отже, за результатами виборів 1865 р., в одинадцяти повітових земських 

зібраннях губернії дворяни займали 39,46% (221 із 560) місць гласних. На 

другому місці опинилися селяни, які набрали 35,3% (211 із 560) місць. На 

частку купців припадало 10,89% (61 із 560), духовенства – 3,39% (19 із 560), 

міщан – 2,15% (12 із 560). У губернських земських зборах серед виборних 

гласних скликання 1865–1868 рр. дворянству належало 75,8% (72 із 95), 

селянам – 11,7% місць (11 із 95), купцям – 12,5% (12 із 95). Виходячи з 

вищевикладеного, можна стверджувати, що у земстві Харківської губернії 

дворянство отримало перевагу. 



142 

 

Стосовно інших губерній, то за результатами виборів у 1866 р. у 

Катеринославському губернському земстві дворяни становили 90% від всього 

складу гласних [340, с. 27]. Головуючи позиції в земствах Бесарабії зайняли 

також дворяни. Тут за результатами виборів 1869 р. дворяни серед повітових 

гласних складали 44,7%, серед губернських – 73,4% [410, с. 127]. Переважна 

частина Херсонського земства теж складалася з дворян, тому, що більшість 

населення губернії не виявляла інтересу до діяльності земських установ [271, 

с. 15]. До Полтавського земства у перше триріччя гласними було обрано 63% 

дворян, 28% селян і козаків, 9% міщан [421, с. 75]. 

У результаті перших виборів у повітові земства Лівобережної України з 

числа обраних гласних дворяни складали 41,7%, селяни – 38,4%, купці – 

10,4%, духовенство – 6,5%. Схожа ситуація виявлялася і в цілому по 

Російській імперії. Соціальний склад земських установ за перше триріччя 

відображають наступні цифри: у повітових земських зборах дворяни 

становили 42-47,8%, селяни – 38-39,7%, купці – 10%, духовенство – 6,5%, інші 

– 3%. У губернських земських зборах дворяни становили ще більшу перевагу 

– 74,2%, селяни – 10,6%, купці – 10,9%, міщани – 0,5%, духовенство – 3,8% 

[323, с. 140-141]. 

Порівнюючи результати виборів в губернії та в цілому по державі, слід 

відмітити, що вони співпадали. Деякі розбіжності, на нашу думку, пов’язані з 

пізнім заселенням регіону та слабо розвиненою промисловістю. Такими є 

основні тенденції виборів у земські установи на початковому етапі їх 

діяльності. Практично в усіх губерніях Російської імперії, де вводилося 

місцеве самоуправління дворяни превалювали серед гласних земств. Це і не 

дивно, оскільки упорядники «Положення» 1864 р. ретельно продумали не 

тільки кількісний а й соціальний склад земств.  

Тож ми можемо цілком погодитися із визначенням істориків, що 

чисельна більшість дворянських гласних у земських зборах 60-х рр. визначала 

політику органів місцевого самоврядування як у повітових, так і у 

губернських земствах. До того ж селяни та буржуазія були байдужими до 
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місцевого самоврядування, а дворяни – цілком задоволені, оскільки вони 

отримали від уряду ті права, які надавалась органам місцевого самоуправління 

[370, с. 29]. 

Результати виборів 1865 р., як і у наступному 20-річчі, протягом якого 

діяло Положення 1864 р. представлені у підсумковій таблиці (дод. АВ, табл. 

3.2). Дані результатів виборчих кампаній 1865–1889 рр. показують, що 

встановлена для Харківської губернії кількість виборців і гласних земських 

зборів протягом цього періоду залишалися практично без змін. Не 

змінювалася і загальна кількість гласних губернського земства. Проте деякі 

зміни ми спостерігаємо всередині груп. Несуттєві зміни, у бік зменшення, 

відбулися в першій курії у 1871 р., які компенсувалися призначенням гласних 

від селянської курії. Такою самою залишилась кількість гласних, які 

обиралися до другої курії у п’яти повітах – Валківському, Вовчанському, 

Куп'янському, Лебединському, Сумському, – і до третьої курії у трьох повітах 

– Охтирському та Куп'янському, Харківському.  

Для участі у виборах, як вже було зазначено, було встановлено 

відповідний майновий ценз. Під час проведення виборів 1883 р. до 

харківського земства з 4327095 дес. орної землі перша курія землевласників 

усіх станів володіла 1633475 дес., друга міська курія мала 82040 дес., і третя 

курія сільських товариств – 2611580 дес. [203, с. XXVIII-XXIX]. За майновим 

цензом у виборах гласних 1883–1886 рр. землевласницького з'їзду із 37,7% 

виборців, що мали право голосу, брали участь у виборчих кампаніях лише 

12,8%; на міському з’їзді із 10,8%, які мали виборчі права, брали участь у 

виборах – 4,4%; на сільському з'їзді право голосу мали 51,5%, а брали участь 

82,8% виборців [203, с. XXVI-XXVI]. Але, незважаючи на те, що відсоток 

виборців і земельний фонд сільського з'їзду були вищими ніж в інших, 

встановлені законодавством норми гласних від курій не дозволяли 

збільшувати їх чисельність. Вони практично залишалися на колишньому рівні 

(37,81%). Землевласницька курія зберегла свої позиції у земстві, складаючи 

46,41%, від міських станів обрано тільки 15,78% [203, c. XVI-XXVII].  
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Розорення дворянства, посилення буржуазії, виділення із селянства 

заможного елементу в пореформений період ніяк не відбивалася на 

соціальному складі земств Харківської губернії.  

У зв’язку із цим вважаємо за необхідне проаналізувати загальний склад 

земських установ губернії наприкінці 1880-х років, який подано в табл. 3.3 

(дод. АД). Підсумовуючи результати виборів земських гласних, ми можемо 

констатувати факт, що в губернському та повітових зборах протягом 1865–

1889 рр. спостерігається перевага гласних із числа дворян. На другому місці за 

чисельністю були селяни, на третьому — купці. Міщани і духовенство 

становили одиниці серед обраних гласних. 

Між тим, у деяких губерніях центрально-промислового району 

Російської імперії, дворян серед гласних стали витісняти торгово-промислова і 

землевласницька буржуазія. Проте, в цілому по імперії за статистикою виборів 

1883–1886 рр. серед повітових гласних дворяни становили 34,7%, а селяни – 

38,5%, купці – 25-29,5% [334, с. 214].  

Підйом в економіці, активізація громадського, політичного та 

соціального життя країни, у тому числі і у Харківській губернії до кінця 80-х 

років XIX ст. стали створювати загрозу самодержавній формі правління. Щоб 

не допустити революційних катаклізмів і втрати влади уряд пішов на 

подальше зміцнення позицій дворянства. 12 червня 1890 р. царський уряд на 

чолі з Олександром ІІІ приймає нове «Положення про земські установи» [167, 

с. 425]. Формально воно зберігало принципи безстановості та виборності 

земств. Але ці принципи суттєво обмежувалися. Змінювався сам процес 

виборів до земських установ. У першій виборчійї курії, під головуванням 

повітового предводителя дворянства, брали участь дворяни. У другій курії, під 

керівництвом голови губернського або повітового міста, – усі інші особи, які 

мали право брати участь у земських виборах, а також представники 

благодійних та навчальних установ, торгово-промислових товариств і 

компаній, які щонайменше протягом року володіли в повіті землею, 

визначеною розкладом для кожного повіту, або нерухомим майном, оціненим 



145 

 

не нижче ніж у 15 тис. крб. Обрання гласних від селян відбувалося на 

волосних виборчих сходах, де селяни обирали кандидатів у гласні, а вже з 

їхнього середовища губернатор призначав установлену кількість гласних. 

Таким чином, гласних обирали не селяни, а губернатор на свій розсуд, із числа 

намічених селянами кандидатів. Крім того, згідно з урядовим розкладом, у 

виборах гласних мали право брати участь на своїх з'їздах уповноважені від 

власників неповного цензу, що брали участь в земських виборчих зборах [168, 

с. 467]. 

Виборчих прав позбавлялися священно- і церковнослужителі; селяни, 

що належали до складу сільських общин повіту; особи, які мали купецькі 

посвідчення першої та другої гільдії; власники торгових і промислових 

закладів, а також особи іудейського віросповідання. Багато дрібних власників 

позбавлялися участі у виборах: обирати уповноважених на попередніх з'їздах 

мали право лише власники 1/10 цензу, а не 1/20 як раніше, згідно Положення 

1864 р. Крім того, права брати участь у виборчих зборах позбавлялися особи, 

молодші 25 років; особи, які мали судимість; особи, позбавлені прав стану, або 

виключені зі служби; особи, які перебували під слідством і наглядом поліції 

або суду; особи, позбавлені духовного сану або звання, вилучені зі складу 

товариств і дворянських зборів [174, с. 8-11].  

Відповідно до нового «Положення» загальна кількість гласних 

повітових земств зменшилася на 178 осіб, губернського – на 35 осіб. Тепер до 

повітових земських зборів обиралося 382 гласних, з яких до губернського – 60 

гласних (дод. АЕ, табл. 3.4).  

Щоб зберегти панування дворян у земських зборах уряд знизив 

земельний ценз для першої курії дворян: для Лебединського та Сумського 

повітів – до 125 дес., для Охтирського, Богодухівського, Валківського та 

Харківського – до 150 дес., для Вовчанського – до 200 дес., для Зміївського, 

Ізюмського, Куп'янського та Старобільського залишилася 250 дес. [405, с. 

128]. Згідно нового «Положення», право брати участь у виборах гласних до 

першій курії, за нашими підрахунками, отримали 907 дворян і 903 
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уповноважених осіб. Всього по цій курії 1810 осіб обирали 230 гласних, що 

становило 60,2% від загальної кількості гласних [229]. 

Захищаючи інтереси дворянства, закон обмежував права торгово-

промислової буржуазії. Виборчий ценз для міської курії підвищувався з 6 тис. 

руб. обороту до 15 тис. руб., внаслідок чого більше половини виборців по цій 

курії позбавлялися права брати участь у виборах [168, с. 13]. Тепер, за нашими 

підрахунками, у другій курії право участі в обранні гласних отримали 444 

особи і 970 осіб уповноважених. Усього по цій курії брати участь у виборах 

мали право 1414 осіб, вони обрали 37 гласних, що становило 9,7% від 

загальної кількості гласних. Від селян, які обирали на волосних сходах 

кандидатів у гласні, губернатор призначив 115 гласних, що становило 30,1% 

від загальної кількості обраних [229].  

Таким чином, брати участь у виборах до земських установ Харківської 

губернії за новім «Положенням» 1890 р. отримали право 3224 осіб, або 0,31% 

від кількості населення, що проживало в губернії [229]. За нашими 

підрахунками, позбавлялися права брати участь у виборах приблизно 4490 

осіб, з них 2599 – першої курії, 502 – другої курії, 1389 – третьої курії. Отже, 

новим «Положенням» 1890 р. майже 2/3 місць земських гласних виділялося 

дворянам. У такий спосіб уряд зміцнив позиції дворянства у земських 

установах і ліквідував навіть видимість безстановості. Це положення було 

дійсним до 1906 р. 

Нове законодавство безумовно посилило позиції дворян у земських 

установах. В середньому По Російській імперії дворяні становили у повітових 

земських зборах 17 гласних, міщани- 4, селяни – 9. Одного гласного від 

дворян обирало 3 виборця, а одного селянина – 3 тисячи [287, с. 23]. 

Виходячи з даних табл. 3.5 (дод. АЖ) ми можемо констатувати, що 

в деяких повітах представництво дворян у земствах скорочувалося за рахунок 

посилення торгово-промислової буржуазії, купців і багатих селян. Відносна 

стабільність спостерігається у другій курії. Це пояснюється як розширенням 

адміністративних і територіальних кордонів, так і зростанням чисельного 
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складу міського населення. Істотну роль відігравав розвиток капіталізму, а 

саме утворення промислового виробництва та фінансових об'єднань на 

території Харківської губернії. Також підйому капіталістичного 

підприємництва сприяла діяльність державних банків. Створення у 1882 р. 

Селянського поземельного банку, що видавав селянам позики для купівлі 

землі, сприяло деякого поліпшення матеріального становища селян. У 1883–

1899 рр. у Харківській губернії за сприяння банку селяни придбали 95558 дес. 

землі [279, с. 105]. Таким чином, дедалі більше селян могли викуповувати 

землю, отже, більше з них мали можливість брати участь у виборах. 

Реформа 1890 р. зумовила зміни в складі повітових гласних. Це добре 

помітно при порівнянні підсумків виборів 1883 р. і 1890 р. Як свідчать дані 

табл. 3.6 (дод. АИ), контреформа 1890 р. надала більш значну перевагу 

дворянам у порівнянні з реформою 1864 р. як у повітових земських зборах, так 

і у губернському земстві. Звідси випливає, що «Положення» 1890 р. мало на 

меті підірвати демократичні основи земської реформи 1864 р., тобто 

всестановість і виборність, що дозволило зберегти в земстві кількісну перевагу 

дворян над представниками інших курій. Зміна умов виборів до земських 

установ, обмеження виборчої системи і діяльність земств, а також посилення 

урядового нагляду за ними – все це було явно спрямовано на збереження 

монархічної, абсолютиської форми правління. Уряд, посилюючи 

представництво дворянського стану в земствах, спробував обмежити їхню 

діяльність. Але, як показала практична діяльність земських установ після 

реформи 1890 р., земства ще більше активізувалися. 

Кінець 90-х рр. відзначився підйомом суспільно-політичного руху, що 

вилився в революцію 1905 р. Після революційних подій політична ситуація в 

країні залишалася вкрай напруженою. Селянські виступи в губернії почалися 

наприкінці лютого 1905 р., охопивши незабаром всю губернію. Так, 

наприклад, у Харківському повіті селяни вирубали сосновий гай, що належав 

дворянинові Квітці. У Вовчанському повіті було розгромлено і спалено понад 

тридцять дворянських економій. В Ольховатський волості селяни розгромили і 
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спалили хутір Грачівку, і вбили його власника – заможного селянина 

М. Бражника. Селяни вимагали збільшення поденної плати, зниження 

орендної плати, зменшення робочого дня [311, с. 67, 107]. 

Дослідники земського самоврядування наголошують на тому, що 

розвиток капіталістичних відносин різко посилив розмежування між 

заможними верствами сільського населення і бідняками. На їхню думку, це 

негативно впливало на нижчі верстви населення, які не завжди могли 

скористатися послугами земств, не дивлячись на те, що селяни платили майже 

удвічі більше земських зборів, ніж поміщики. Але основною причиною 

невдоволення селян були принципи обрання до земських зборів [287, с. 33].  

Тому, Найвищим наказом від 5 жовтня 1906 р. скасовувався порядок 

затвердження губернатором кандидатів у гласні на волосному сході, і 

відновлювався повітовий виборчий з'їзд від сільських товариств. Губернатора 

було усунуто від участі, і кандидати в гласні від волосних сходів утворювали 

особливі виборчі повітові з'їзди, вибираючи зі свого середовища встановлену 

законом кількість гласних, повноваження яких перевірялися владою [181, с. 

471].  

Як бачимо, новостворене законодавство 1906 р. загрози для 

дворянського представництва не становило, оскільки передбачалося право 

будь-якої групи виборців усередині курії обирати із власного середовища 

стільки гласних, скільки дозволяв майновий ценз. Це давало змогу дворянам 

зберегти становість виборів, забезпечивши собі гарантовану участь у земських 

зборах. Загалом по 34 губерніях, де проходили вибори у 1906–1907 рр., 

дворяни становили 58,69% повноцензових землевласників, у 1912–1913 рр. – 

51,58% [304, с. 109].  

Вибори, проведені на основі наказу 5 жовтня 1906 р,. не привели до 

яких-небудь змін у соціальному складі земств Харківщини (дод. АК, 

табл. 3.7). На підставі даних табл. 3.7 можна стверджувати, що перевага 

дворянського стану в земстві була визначена «Положенням про губернські і 

земські установи» 1890 р. Крім того, сільське населення не бачило в земстві 
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ніякої особистої вигоди і тому неохоче йшло в земство. Можна припустити, 

що висунуті революцією вимоги, і поява нових форм державного правління 

виявилися більш привабливими для населення, ніж земства. 

На відміну від дворянської курії, де землевласникам практично повністю 

належали мандати гласних, міська курія представляла меншість, їх майно 

обкладалося більшими податками, ніж землі поміщиків. У Харківській 

губернії збори з міського майна складали 50% надходжень губернських земств 

[304, с. 91]. Ці обставини викликали невдоволення буржуазії, що призвело до 

загострення відносин між землевласниками і підприємцями. Наприклад, на 

виборах 1912–1913 рр. у Харківському повіті, буржуазна група 2-ї курії 

проголосувала проти всіх землевласників. Поміщики ж першої курії 

проголосували проти голови групи промисловців Н. Ф. фон Дітмара, одного з 

лідерів Ради з'їздів представників промисловості та торгівлі. Водночас, його 

обрання по другій курії було скасовано під приводом неприпустимості 

балотуватися за обома цензами [304, с. 106].  

Відомий земський діяч П. Л. Корф вважав, що участь більшості дворян у 

проведенні земських зборів була бажаним явищем, тому що вони 

представляли людей освічених, вихованих, з певними політичними 

традиціями. Але, гласні, як представники дворянського стану, у справах 

земських зборів не мали жодних самостійних станових інтересів, оскільки 

дворяни-землевласники були зацікавлені у справах земства так само, як і інші 

землевласники. І тому, головну користь, яку могло принести превалювання 

дворян у земських зборах, – це участь у справах та вирішенні питань усіма 

дворянськими зборами [338, с. 67]. 

Таким чином, у Харківській губернії протягом 1864–1914 рр. у складі 

виборців і гласних повітових та губернських земських установ превалювало 

дворянство. Навіть незважаючи на те, що після скасування кріпосного права 

його значення в економічному житті стало зменшуватися, у місцевому 

управлінні дворянство, як і раніше, зберігало провідну роль. 



150 

 

Земські гласні на своїх зборах обирали розпорядчі та виконавчі органи 

земського самоврядування у повітах та в губернії. Після обрання гласних 

збиралися повітові земські збори, які скликалися один раз на рік. Збори могли 

бути чергові (щорічні) і надзвичайні. Чергові повітові збори скликалися не 

пізніше жовтня і тривали 10 днів. Губернські земські збори скликалися не 

пізніше аніж у грудні, і тривали 20 днів, але могли скликатися й надзвичайні 

збори [162, с. 7]. Згідно п. 40 «Положення», крім гласних, до складу повітових 

земських зборів могли входити представники відомства державного майна та 

члени повітової управи. Усі учасники мали однаковими правами у прийнятті 

рішень [162, с. 6].  

На перших земських зборах повітові гласні обирали зі свого середовища 

губернських гласних: від 6 повітових – одного губернського. Губернські 

земські збори складалися з губернських гласних, усіх повітових предводителів 

дворянства, місцевих керуючих державним майном, головів та членів 

губернської земської управи. Земські збори виконували розпорядчі функції, 

вирішували всі принципові питання в межах своїх повноважень. Термін 

повноважень повітових та губернських зборів, згідно «Положення», 

дорівнювався трьом рокам. Гласним не надавалось жодних службових 

привілеїв, і вони не отримували платню [173, с. 11-14]. 

На першому засіданні Харківських повітових зборів, які пройшли 8-12 

жовтня 1865 р., повітові земські гласні під головуванням повітових 

предводителів дворянства приймали присягу. 14 жовтня 1865 р. відбулося 

відкриття першої сесії Харківських губернських земських зборів, на якому 

губернське земство під головуванням губернського предводителя дворянства 

також приймало присягу [176, с. 2]. Така процедура проходила після кожного 

обрання нового складу земських гласних. Губернатор, дійсний статський 

радник Олександр Карлович Сіверс, в урочистій обстановці відкрив засідання 

губернських земських зборів. У своєму привітанні гласним він наголосив на 

необхідності створення земських установ і побажав земцям плідної роботи 

[176, с. 2]. 
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Земські збори вважалися проведеними, якщо на них були присутні не 

менше половини числа гласних, визначеного розкладом для кожного повіту, у 

разі, якщо встановлена розкладом кількість гласних не досягала двадцяти, 

дозволялася присутність десяти гласних [175, с. 209]. Проте, інколи кількість 

гласних, присутніх на повітових чи губернських зборах, не завжди відповідала 

закону. Так, на чергових губернських зборах, які відбулися 3 грудня 1871 р. із 

95 гласних були присутні тільки 36; 5 грудня – 39; 6 грудня – 35; 7 грудня – 

43; 8 грудня – 55 [87, c. 3-15]. На наступних губернських земських зборах, які 

пройшли 7 грудня 1876 р. були присутні 36 гласних, 9 грудня – 35; 11 грудня – 

38; 12 грудня – 37 [88, с. 5-23]. Ця тенденція відбивалася на повітових зборах: 

«Съезд землевладельцев и сельских хозяев Сумского уезда, разрешенный на 

16 марта, не состоялся по неявке землевладельцев, вероятно, вследствие 

дурного состояния погоды и дорог» [29, арк. 3]. 

На перший сесії гласні приймали присягу і обирали керівників своїх 

виконавчих органів, якими були губернські та повітові земські управи, 

створювали з числа гласних комісії, затверджували кошториси прибутків і 

витрат, плани розвитку земського господарства та багато іншого. І губернські, 

і повітові земські збори, виконуючи розпорядчі функції, вирішували всі 

принципові питання у межах своїх повноважень і у межах своїх бюджетів 

[173, с. 25]. На цій першій сесії (так було і в подальшому) гласні розглядали 

питання про розмір утримання голови та членів губернської управи, на 

наступних вирішувалося питання щодо утримання канцелярії управи, 

наймання приміщення, сторожів, опалення, освітлення, розсильних, розкладка 

призначеної суми по повітах і балотування кандидатів до губернської управи 

[176, с. 9].  

Для підготовки до розгляду поточних питань, що входили до 

компетенції земства, з числа гласних, присутніх на засіданні губернських 

земських зборів, створювалися постійні спеціальні комісії: редакційна та 

ревізійна. Їхній склад обирався кожного року на першій сесії земських зборів. 

Редакційній комісії було доручено готувати всю документацію земства. До 
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обов’язків ревізійної комісії входило складання розкладки губернського 

земського оподаткування, яка базувалася на обкладанні податком нерухомого 

майна і промислів у Харківській губернії, стежити за правильністю 

фінансових видатків, перевіряти звіти губернської управи за трьома 

відділеннями – земським, піклувальним та фінансовим. Так, наприклад, до 

складу губернської редакційної комісії 1865 р. увійшли шість членів: 

колезький радник А. О. Бантиш, дійсний статський радник В. А. Кочетов, 

статський радник Є. С. Гордієнко, титулярний радник О. Р. Шидловський, 

дворяни Д. А. Хрущов та М. М. Абаза. До складу ревізійної комісії – 

статський радник Є. С. Гордієнко, купець М. І Корнієнко, колезький секретар 

Р. Д. Лесевицький, почесний громадянин О. Д. Чепьолкін, дворянин 

З. І. Бекарюков и селянин-землевласник А. О. Любченко [176, с. 4].  

За необхідністю, в земстві з того чи іншого питання створювалися 

тимчасові комісії. Так, у Харківській губернії діяли: фінансова комісія, комісія 

з дослідження кустарних промислів, комісії з перевірки міст, промислових 

закладів, комісія для вивчення і знищення шкідливих тварин і рослин, 

землевпорядна комісія, зооветеринарна комісія та ін. Простежити діяльність 

комісій Харківського земства можна за повідомленнями журналів земських 

зборів. Наприклад, на губернських земських зборах, які проходили 1866 р., 

редакційна комісія надала звіт, складений за дорученням губернських 

земських зборів, щодо проекту про робочі будинки та ввести трудові книжки, 

на деякі роботи залучити іноземних працівників. Для цього комісія направила 

звіт гласного – колезького радника А. І. Іоніна всім повітовим управам, щоб ті 

висловили свою думку [84, с. 55].  

Цікавим, на нашу думку, є звіт редакційної комісії на губернських 

зборах 1866 р., представлений гласним, полковником І. І. Мессарошем, щодо 

недопустимості поєднання в одній особі двох посад – посередника та члена 

управи. Комісія дійшла висновку, що особи, які в своїй діяльності займають 

дві посади, є винятком у земських зборах. Оскільки ці дві посади мають 

різнорідні функції у земських установах, то це може спричинити серйозні 
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труднощі. За пропозицією комісії гласні губернських зборів 

О. Р. Шидловський, З. І. Бекарюков, П. Нахімов, князь О. П. Трубецький та ін. 

дали згоду і запропонували передати матеріали комісії на розгляд повітовим 

земським зборам [84, с. 31]. 

Обговорення та ухвалення того чи іншого питання на земських зборах 

проходило через низку дебатів гласних і голосувань. Так, коли Валківська 

повітова управа подала на розгляд до губернських земських зборів 1866 р. звіт 

про виплату селянському товариству села Миколо-Комишувате допомоги 

постраждалим від неврожаю, то це визвало бурхливу дискусію і різні думки. 

Наприклад, гласний, титулярний радник М. М. Карпов зазначив, що видача 

допомоги надається тільки в тому випадку, коли неврожай і високі ціни на 

хлібну продукцію зумовлюють необхідність подібного заходу, чого в 

нинішньому році не спостерігалося, і клопотання Валківської управи не буде 

задоволене. У результаті, збори більшістю (37 проти 1) ухвалили рішення про 

відмову в наданні допомоги селянам Миколо-Комишуватського товариства 

[84, с. 67]. 

Такий порядок роботи земських зборів у Харківській губернії зберігався 

і в наступні роки. Після вирішення всіх питань, що належали до компетенції 

земських зборів, їх практичне здійснення покладалося на головні виконавчі 

органи – губернську і повітові земські управи, які обиралися строком на три 

роки [173, с. 13]. За законом, на чолі управ перебували обрані на перших 

сесіях земств голови і члени земських управ. Вони вважалися 

держслужбовцями і носили мундир. Голова губернської управи перебував у V 

класі (статський радник), голови повітових управ і члени губернських управ – 

у VI класі (колезький радник), члени повітових управ – у VII класі (надвірний 

радник) [5, с. 112]. Ті, хто не мав права державної служби (до 1906 р. – селяни 

і міщани без гімназійної освіти, з 1906 р. державна служба була відкрита для 

всіх), у чинах значилися тільки на час перебування на посаді [189, с. 293]. Усі 

голови губернської земської управи свого часу були затверджені на цій посаді 



154 

 

міністром внутрішніх справ. У грудні того ж року були обрані члени 

губернської земської управи, затверджені губернатором [173, с. 15].  

Першим головою губернської земської управи у 1865 р. став штабс-

ротмістр О. Ф. Бантиш. У наступні роки на цю посаду обиралися: у 1868–

1874 рр. – колезький радник О. І. Іонін, у 1874–1885 рр. – гвардії ротмістр 

З. І. Бекарюков, у 1887– 1899 рр. – колезький асесор П. В. Кондратьєв, у 1899–

1905 рр. – віце-унтер-офіцер В. Г. Колокольцев, у 1905–1907 рр. – князь 

О. Д. Голіцин, у 1907–1913 рр. – дворянин Л. Д. Лесевицькій [230-256].  

Усіх голів повітових земських управ затверджував на посаді губернатор. 

Члени повітових земських управ обиралися земськими зборами в кожному 

повіті. Не могли бути обраними в члени управ: чиновники місцевих казенних 

палат і повітових казначейств, члени судових місць (за винятком мирових 

суддів) та особи духовного звання [173, с. 13].  

Так, наприклад, на Харківських губернських земських зборах, які 

проходили 13 грудня 1866 р., дотримуючись програми, за пропозицією голови 

перейшли до обрання трьох членів управи замість вибулих гласних Дерберга, 

Л. Д. Лесевицького і З. І. Бекарюкова. Вибори відбувалися за закритого 

балотування з кандидатів, яких зазначали у своїх записках гласні. Більшістю 

голосів у члени губернської управи були вибрані: дійсний статський радник 

Л. Коростовцев, лейтенант флоту О. І. Іонін і полковник І. І. Мессарош. Згідно 

з «Положенням», прізвища обраних осіб заносили до журналу, а 

балотувальний список передавали губернаторові [84, с. 44].  

Таким чином, Харківська губернська земська управа 1866 р. складалася 

із 6 членів, до повітових управ обиралося від 2 до 5 членів. Так, до Харківської 

повітової управи входили: голова, статський радник Є. С. Гордієнко та члени – 

колезький радник М. М. Войтенко, колезький радник П. М. Горбаньов, 

надвірний радник О. В. Брайловський, купець П. М. Акименко. До Валківської 

– голова, титулярний радник О. Р. Шидловський та члени – титулярний 

радник В. М. Ракитянський, колезький секретар М. М. Павлов. До 

Богодухівської – голова, гвардії штабс-ротмистр Д. М. Кованько та члени – 
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статський радник В. К. Ковальов і купець П. І. Панченко. До Сумської – 

голова, гвардії штабс-капитан І. І. Смагін та члени – губернський секретар 

М. К. Алчевский, губернський секретар В. В. Деканор. До Зміївської – голова, 

ротмістр Г. М. Квітка та члени – майор М. О. Ольденборгер, ротмістр 

О. С. Дьяков. До Ізюмської – голова А. А. Роменський та члени – колезький 

секретар П. П. Шабельський. До Куп’янської – голова, поручик Ф. С. Романов 

та члени – губернський секретар В. Т. Ек, спадковий громадянин 

М. В. Мясняєв. До Вовчанської – голова, надвірний радник, граф 

П. С. Гендриков, та члени – купецький син І. М. Прошкин, губернський 

секретар М. В. Басов, державний селянин Д. Ф. Губарєв. До Старобільської – 

голова, надвірний радник М. О. Д’яконов та члени – надвірний радник 

Г. І. Дємєєнтьєв, державний селянин В. А. Соловйов, ротмістр М. Є. Гаршин, 

капітан М. В. Баго, колезький регістратор М. Л. Роговенко, держаний селянин 

В. Т. Шкадін. До Лебединської – голова, капитан М. К. Пономарьов та члени – 

поручик О. С. Тимченко-Рубан, колезький радник О. П. Святогор-Штепин, 

купець І. Є. Снесарєв [140, с. 57-62].  

Голови та члени губернської та повітових управ, які були представлені 

дворянством, отримували платню, що визначалася губернськими земськими 

зборами [173, с. 14-15]. Так, наприклад, у 1883 р. голові Харківської 

губернської земської управи штабс-ротмістру О. Ф. Бантишу призначалася 

платня в розмірі 1200 руб. на рік, як і шести членам управи [176, с. VI]. У 

табл. 3.8 (дод. АЛ) подано інформацію щодо отримання оплати за свою 

діяльність головою та членами повітових земських управ Харківської губернії. 

Крім того, за службу в земських установах призначалася пенсія. Голові 

губернської і повітових управ за 15 років служби належало 400 руб., за 20 

років – 600 руб., за 25 років – 800 руб. Члени повітових управ, земські лікарі, 

секретарі, бухгалтери та інші службовці отримували пенсію в розмірі 25% від 

окладу за 15 років служби, 37% за 20 років і 50% за 25 років [189, с. 290]. 

Соціальний склад керівників губернської та повітових управ, протягом 

1865–1910 рр. представлений в табл. 3.9 (дод. АМ). Розглянувши соціальний 
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склад управ, ми можемо стверджувати, що як до реформи земських установ 

1890 р. так і після неї, в управі домінували дворяни, які становили близько 

70%. Серед загальної кількості членів повітових управ, купці тільки у перші 

два десятиліття діяльності земств становили 17%. Після 1883 р. їх 

представництво знизилося до 6,6%. У повітових земських управах селяни 

тільки у 1865 р. складали максимальну кількість – 21,27%, надалі їх членство 

скоротилося в 2,5 рази (8,8%).  

У цілому, за нашими підрахунками, за період існування земств, 1865–

1914 рр., питома вага дворян у повітових земських управах збільшилась із 

61,7% до 77,7%, а у губернських – з 80,0% до 100%. Співвідношення різних 

соціальних груп у земських управах за цей час змінилося. Так, представництво 

селян із 21,27% у 1865 р. зменшилося до 8,5% у 1910 р., купців – з 17% 

зменшилося до 6,6%, а міщан – з 9,3% до 6,6%. Отримані дані свідчать про 

посилення позицій дворян у виконавчих органах, це підтверджує прагнення 

царського уряду зберегти панування дворянського стану в державі. Зрозуміло, 

що близько 10%, земців-селян не могли впливати на політику земств. 

Посилення дворянського елементу в 1914 р. порівняно з 1865 р. в 

повітових земських зборах відмічається в губерніях Центрально-

Чорноземного району. Так, у Курській губернії відсоток дворян у земствах 

зріс з 44,5% до 56,2, купців – з 9,3% до 10,6%, а от відсоток духовенства 

зменшився з 5,5% до 1,6%, селян – з 40,7% до 31,6;%; у Воронезькій – дворян 

збільшилося з 35,2% до 40,5%, купців – з 8,1% до 12,8%, а духовенства 

зменшився з 11,7 до 2,9% і селян – з 45,0% до 43,8%. Між тим, у Центрально-

Промисловому районі, навпаки, дворяни втрачають свої лідируючи позиції. 

Так, наприклад, у Нижегородській губернії представництво дворян 

зменшилося з 42% до 35,6%, духовенства – з 8,2% до 4,3%, а купців 

збільшилося з 7,2% до 14,5% і селян – з 42,6% до 45,6%, у Московській – 

дворян зменшилося із 36,5% до 30,1%, духовенства – з 9,1 до 3,3%, а от купців 

збільшилося з 14,9 до 23,9% і селян – з 39,5 до 42,7% [317, с. 170]. 
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Отже, для харківського земства характерними є процеси, які відбувалися 

у земствах Центрально-Чорноземних губерній. Аналіз соціального складу 

земських гласних показує неоднозначний стан і нестабільність складу земств 

по окремих губерніях Російської імперії.  

Між тим, слід зазначити, що співвідношення різних соціальних груп в 

губернській земській управі за різні роки зазнавало коливань. Наприклад, у 

трьохліття 1900–1903 рр. ситуація виглядала наступною: дворяни і чиновники 

становили 71,9%, селяни – 18,3%, купці і почесні громадяни – 9,8% [188, c.16-

17]. Особовий склад губернської земської управи на 15 червня 1900 р. 

виглядав у такий спосіб: губернську управу очолював дворянин 

М. Є. Гордієнко, серед членів управ було 2 дворян, 2 чиновників VIII класу, і 

один XII класу. До повітових земських управи входили 18 дворян, 17 

чиновників, 3 купця, 4 селянина, 2 почесних громадянина [188, с. 20-25].  

Отже, від часу заснування земств до початку ХХ ст. земство Харківської 

губернії майже не зазнало змін. У складі земських зібрань та управ, з різними 

відсотковими коливаннями відносно інших станів переважали дворяни, які 

відстоювали свої інтереси і діяли за своїми переконаннями. Тому, 

«Положення» земської реформи 1864 р. не змогло надовго утвердитися в 

країні. В результаті прагнень дворянського стану мати вплив на владу, уряд 

був змушений у 1890 р. провести контрреформу. Зробивши крок у напрямку 

розвитку громадянського суспільства, реформа 1890 р. водночас мала 

обмежений характер, оскільки віддала земські установи в розпорядження 

дворянського стану. 

Вивчення соціального складу земських установ Харківської губернії 

дозволяє дійти висновку, що в період з 1865 до 1914 рр. дворянство 

в розпорядчих органах (повітових і губернських зборах) і виконавчих органах 

(управах) зберегло і навіть посилило свої позиції. Це підтверджує 

правильність висновків істориків про те, що уряд, скасувавши кріпосне право і 

надавши деякі свободи суспільству, прагнув зберегти панівні позиції одного 

стану — дворянського.  
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4.2. Участь дворян в роботі земських органів  

Діяльність Харківського земства нерозривно пов'язана з дворянством як 

активною групою земських губернських і повітових установ, що брали участь 

у вирішенні господарських питань, сприяючи соціально-економічному 

розвитку регіону. За законом нові виборчі структури управління займалися 

тільки справами місцевого господарства, тож їм не передавалися функції 

політичної влади. До компетенції земських установ входило вирішення всіх 

місцевих господарських справ – у межах губернії або повіту [162, с. 2].  

У ст. 6 закону про земські установи ідеться, що «земские учреждения, 

в кругу вверенных им дел, действуют самостоятельно. Закон определяет 

случаи и порядок, в которых действия и распоряжения их подлежат 

утверждению и наблюдению общих правительственных властей», 

обумовлювалося, що «земские учреждения в постановлениях и распоряжениях 

своих не могут выходить из круга указанных им дел; посему они не 

вмешиваются в дела, принадлежащие кругу действий правительственных, 

сословных и общественных властей и учреждений. Всякое определение их, в 

противность сему постановленное, признается недействительным» [383, с. 

213]  

Ніякої примусової влади земства не мали, і для виконання своїх рішень 

повинні були звертатися до органів адміністрації та поліції [309, с. 232]. 

«Положення» передбачало державний контроль за роботою земських органів, 

а також судовий нагляд за органами місцевого самоврядування. Обов'язки 

земств були суворо регламентовані. Адміністрація пильно стежила не тільки 

за суспільно-політичною, а й за адміністративно-господарською діяльністю 

місцевих установ. Їх постанови, клопотання, проекти кошторисів, обрання на 

посади та інші питання розглядалися і затверджувалися на рівні губернатора 

чи міністра внутрішніх справ. Коло питань, визначене «Положенням» ділило 

земські функції на два види – на обов'язкові (державні) і необов'язкові 

(губернські). Земська діяльність охоплювала всі сторони місцевого життя. 

Фактично земства виконували всю практичну роботу, і забезпечували ті сфери 
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життя, які перебували в занедбаному стані і виявилися непосильними, а 

подекуди й непотрібними для державних структур. Важливим питанням 

земської діяльності крім господарської незалежності була фінансова 

самостійність земств. Питання про джерела коштів на земську діяльність 

вирішувалося досить складно [309, с. 231].  

Губернські земства у Російській імперії, в тому числі і у Харківській 

губернії, як органи місцевого самоврядування, отримали право 

самооподаткування, тобто право накладати на все цивільне населення певні 

податки, які стали називатися спеціальними земськими зборами 

(повинностями) і діяли виключно на місцях [162, с. 7]. Таким чином уряд не 

фінансував Харківське земство – для їхньої діяльності влада передбачила 

самофінансування, додатково встановивши до державних податків і 

повинностей, окремі земські збори і натуральні повинності, обмеживши їхній 

обсяг щодо державних податків — близько 60 % [299, с. 231]. 

Однак відразу ж після оприлюднення «Положення» в 1864 р. стало ясно, 

що мирне співіснування земств з політичною системою, яка повністю 

контролювала дії земств, було неможливо. Земські гласні, не задовольнившись 

суто господарською діяльністю, практично з перших днів існування земств, 

зайнялися розробкою досить гострих соціально-політичних питань і 

харківське земство на цьому терені було далеко не з останніх. Хоча 

український історик М. Є. Слабченко і вказує, що «дворянство вимагало собі 

місця на життєвому бенкеті, а якщо дворянин цікавиться земством, то тільки 

заради своєї користі» [396, с. 88].  

Між тим, ми не можемо цілком погодитися з твердженням, що дворяни 

йшли у земство тільки щоб лобіювати свої інтереси. Численні адреси, 

клопотання, проекти, доповіді харківських земських діячів з найгостріших 

подекуди соціальних та господарсько-економічних проблем свідчать про те, 

що частина дворянства губернії ніяк не хотіла миритися з існуючими 

порядками і дуже часто першими вносила найважливіші проекти державно-

політичної перебудови. Ще в січні 1860 р. харківське дворянство із 20 чоловік 
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зібралися у маєтку князя Б. Щербатова, що в Лебединському повіті, для 

складання адреси на ім’я царя. Ліберальні дворяни у цій адресі виклали свої 

вимоги, які були направлені на перетворення у місцевому управлінні, для того, 

щоб розпочати селянську реформу, бо на їхню думку, тільки такі 

перетворення дозволять уникнути революційних дій [360, с. 40]. 

Варто зазначити, що діяльність харківських земців культурно-

господарськими питаннями не обмежувалась – порушувалися й політичні 

питання. Опозиційно налаштовані до самодержавної влади земські ліберали 

головну мету вбачали у розширенні своєї діяльності за рахунок передачі йому 

адміністративно політичних функцій на місцях і налагодження стосунків з 

центральною владою, а також забезпечення громадянських свобод – 

особистості, слова, друку, зборів та ін. Так, у 1872 р. харківський міський 

голова і земський гласний Є. С. Гордієнко, від імені харківського земства 

складає адресу, в якій земці просять конституцію. Звертаючись до Олександра 

II він закликав: «…дай твоему народу то, что ты дал для Болгарии». Численні 

адреси були подані у другій половині 70-х рр. різними земствами України 

[396, с. 89]. Разом з тим Є. С. Гордієнко порушував питання про центральне 

земське представництво і приводив докази на захист Харківського земства 

щодо його непричетності «до злочинних дій пропаганди» [317, с. 33]. Земства, 

зазначає Є. С. Гордієнко, були готові сприяти боротьбі з революційними 

масами. Але земці висували вимогу, що це буде можливим тільки за умови 

зміни чинної ситуації, тому що земські сили не мали жодного впливу. Своїм 

зверненням харківські земці спонукали до таких же дій Полтавське і 

Самарське земства. Наслідком адрес Харківського земства з проханням про 

конституцію стало те, що Міністерство внутрішніх справ розіслало циркуляр 

предводителям дворянства, яким заборонялося обговорення на земських 

зборах подібного роду петицій [317, с. 34]. 

Характер громадської діяльності земств Харківської губернії визначали 

два напрямки: консервативне – очолював земський діяч, титулярний радник, 

голова Валківської земської управи з 1865 по 1875 р. О. Р. Шидловський і 
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буржуазно-ліберальне – статський радник Є. С. Гордієнко. До складу 

консервативних земських діячів входили, насамперед, предводитель 

Валківського дворянства з 1885 до 1903 рр. В. В. Ширков, майбутній голова 

Валківської земської управи Н. П. Єнішерлов, гласні С. Анісімов, 

М. Є. Замятін та ін. Учасниками земського ліберального руху були спадкові 

дворяни, гласні Вовчанських повітових зборів К. З. Бекарюков, 

З. І. Бекарюков, М. Д. Деларю, В. Г. Колокольцев; гласні губернських 

земських зборів М. М. Клевезаль, члени губернської управи А. А. Телятніков, 

лейтенант флоту О. І. Іонін; гласні Сумських повітових зборів 

Г. М. Линтварьов і П. М. Линтварьов та ін. [370, с. 276]. 

Поряд з іншими, на першому засіданні Харківського губернського 

земства 15 жовтня 1865 р. розглядалося питання про оподаткування на місцеві 

потреби. Дворяни з цього питання виступали за рівномірне розподілення 

розкладки між всіма станами, в залежності від майнового стану. Ця 

пропозиція була прийнята, і вирішено розподілити суму між повітами, 

пропорційно кількості обраних повітових гласних. При визначенні кількості 

гласних, що обиралися у кожному повіті, бралася до уваги кількість земель, 

цінність міського майна і кількість сільського населення. Комісія, створена 

при управі для контролю за фінансами земства, після перевірки надала 

конкретні пропозиції щодо роботи за витратами земського капіталу. Кошти, 

якими володіли земства за рахунок оподаткування земського населення, 

становили 15650 руб. З них, після розкладки, на кожен повіт припадали такі 

суми: Харківський – 1450 руб. 50 коп.; Охтирський – 1087 руб. 90 коп.; 

Богодухівський – 1199 руб. 50 коп.; Валківський – 948 руб.40 коп.; 

Вовчанський – 1171 руб. 60 коп.; Зміївський – 1366 руб. 90коп.; Ізюмський – 

1952 руб. 70коп.; Куп'янський – 1450 руб. 50 коп.; Лебединський – 1422 руб. 

60 коп.; Старобільський – 1896 руб. 80 коп.; Сумський – 1702 руб. 60 коп. 

[176, с. 29-31]. В ході обговорення цього питання цікаву пропозицію вніс 

гласний Г. П. Данілевський. Він наголошував, що губернські гласні, 

відповідно до своїх обов’язків, повинні в подальшому збільшувати податки 
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для населення, а земству потрібно витрачати кошти доцільно, і «за каждый 

медный грош» звітувати перед платниками податків [176, с. 1]. 

Наступного року, на зборах губернського земства 18 жовтня 1866 р. 

Є. С. Гордієнко запропонував перейти з натуральних повинностей на грошові 

[18, арк. 30]. Але не всі гласні поставились до цієї пропозиції позитивно. 

Особливо вороже настроєні були дворяни Богодухівського повіту. 

Богодухівський предводитель дворянства, майор Ф. С. Карпов, писав, що 

розверстку натуральних повинностей, трансформовану в грошові засоби на 

купецькі та дворянські маєтки, вважає явним порушенням закону і прав, 

дарованих цим станам Найвищою владою. Гласний О. Р. Шидловський узагалі 

наполягав не перекладати натуральні повинності на інші стани, бо «крестьяне 

не обременены налогами, а главное багатство крестьянина составляет труд, 

«материал» для котрого доставляет сама природа» [280, с. 179]. Слід сказати, 

що Харківське земство погодилося з цією пропозицією, захистивши інтереси 

дворянства. 

Взагалі, проблема земських повинностей була постійним приводом для 

обговорення. Так сталося на сесії губернських земських зборів у жовтні 

1868 р. Під час обговорення питання передання збору натуральних 

повинностей із губернського на повітові, гласні О. Ф. Бантиш, С. Гесс де 

Кальве і Д. М. Кованько недоречно висловилися про селянських гласних: «в 

уездных собраниях преобладало число людей необразованных» і виконати ці 

завдання не зможуть. Гласні від селян Куп’янського земства, обурені 

подібною заявою, звернулися до губернського земства із зверненням, в якому 

йшлося про незаконність і неделікатність висловлювань гласних, які 

звинувачували селян в обмежених розумових здібностях. Відносно мале 

представництво селян на губернських зборах вказувало, скоріше, про високий 

майновий ценз для цього стану. Селяни гостро підкреслили, що для вирішення 

господарських питань потрібні, скоріше, не освіченість, а твердий розум і 

здоровий глузд, які даються Богом, незалежно від стану. Більш того, селяни 

впевнено підкреслили, що добре знають і цілковито впевнились, що навіть 
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найдосвідчена людина першочергово піклується про свої інтереси, а вже потім 

– про інтереси суспільства, причому настільки, щоб перекладати долю 

повинностей на плечі інших станів [85, с. 361]. 

Розгляд проблеми оподаткування населення було продовжено на 

зібранні Харківського губернського земства, яке відбулося 1 червня 1871 р. 

Гласний З. І. Бекарюков у своєму виступі відмітив, що слід обкладати 

податками всі стани, але для цього необхідно було провести реформу 

подушної системи. Цю пропозицію підтримали гласні М. Д. Деларю, майор 

О. С. Власівський і Алчевський. Але гласний С. Гесс-де-Кальве в своєму 

виступі заявив, що зібрання не можуть самі вирішувати такі питання. Гласний 

Є. С. Гордієнко відмічав, що існуюча система оподаткування потребує 

негайної заміни. Гласний В. Д. Кондрашов запропонував вирішення цієї 

проблеми перекласти на уряд, а не на представників земств. Зібрання 

більшістю голосів ухвалило останню пропозицію [189, с. 36]. Згодом 

Харківська губернська земська управа надіслала губернаторові листа з 

проханням дозволити земству приймати участь у розгляді цього питання. 

Однак губернатор висловив незгоду, посилаючись на п. 9 «Положення», згідно 

якого постанова губернського зібрання не відповідає закону, це урядова 

справа, що виходить за межі повноважень земства [189, с. 36; 190, с. 3]. 

У господарській діяльності Харківського земства одним із напрямків 

була дорожня справа. Вона представляла обов’язкову повинність для 

населення. Виконання дорожньої справи до появи земських установ 

контролювалося повітовою поліцією. Завідування покладалося на повітові 

комісії, створені у 1833 р., і губернські дорожні комісії, створені у 1849 р. З 

організацією у 1864 р. земських установ дорожнє господарство увійшло до 

їхньої компетенції. У тих губерніях, де створювалися земські структури, в 

тому числі і в Харківській, на дорожню справу, як і на інші місцеві потреби, 

була введена повинність [162, с. 5]. 

У період створення земств дорожня повинність включалася в число 

обов'язкових, покладалася виключно на податкові стани і відроблялася 
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переважно натурою. Надалі, в деяких повітах, за постановою земських зборів, 

натуральна дорожня повинність замінялася грошовою. Так, Сумські повітові 

земські збори у 1869 р. через нерівномірний розподіл натуральної повинності 

перейшло на грошову. За ініціативою гласного М. Шкуратова щодо 

переведення натуральних повинностей у грошові, Валківські повітові збори 20 

травня 1887 р. постановили: всі дорожні натуральні повинності перекласти на 

грошові [69, арк. 29]. На грошовій повинності утримувалися дороги в 

Куп'янському і Лебединському повітах. У Зміївському, Ізюмському, 

Богодухівському, Охтирському повітах переважала натуральна повинність. 

Причому натуральна повинність відбувалася в будь-який час року, а для 

дорожніх робіт селяни використовували власний інструмент, тому грошові 

капіталовкладення від них не потребувалися. За повідомленнями Вовчанської 

управи, у повіті не було ні грошової ні натуральної повинності, витрати 

проводилися із загальних повітових земських сум [69, арк. 9-79]. На грошовій 

повинності знаходилися дорожні споруди у Куп’янскому повіті. На їх 

утримання губернська управа зі своїх сум відпускала наступні кошти. Так, за 

рішенням губернської земської управи від 20 серпня 1868 р., державному 

селянинові І. Голубову за утримання ним переправи через р. Оскіл у слободі 

Гороховатка було виділено 30 руб. На спорудження другого мосту через р. 

Оскіл – 230 руб., на ремонт мосту через р. Красну в Новокатеринославі – 873 

руб. 47 коп. та ін. [135, с. 25-27]. В той же час, до 1903 р. у Харківській 

губернії натуральна повинність зберігалася у 5 із 11 повітів [281 с. 648]. 

Утримання доріг у доброму стані було обов’язком всіх земств губернії. 

Тому стан доріг постійно розглядався на сесіях земських зборів. І можна 

з впевненістю сказати, що дворянським гласним вдавалося успішно 

розглядати ці питання, приймаючи за кожним із них відповідне рішення. Так, 

у листопаді 1868 р. більшість гласних Харківських повітових зборів позитивно 

сприйняла доповідь повітової управи про будівництво дороги від м. Харкова 

до станції Куряж і Курязького монастиря. Як видно із журналів повітових 

зборів, гласні від 1-ї курії – дворяни П. В. Пассек, Д. М. Деларю і 
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Н. Д. Шатунов – висловили думку, що земство за свій рахунок має прокласти 

дорогу завдовжки 3 версти і завширшки 3 сажні. Натомість вони попросили 

дозволу безперешкодно користуватися м. Харкову Курязьким джерелом і 

облаштувати водопроводи на монастирській землі [74, арк. 2 – 2об.]. Але коли 

виникло питання стосовно ремонту мосту в с. Пересічному, який утримувався 

селянами на натуральній повинності, то 39 гласних виступили проти 

відновлення мосту за рахунок земства. У решті-решт 23 гласних (проти 16) 

проголосували за будівництво нового мосту за рахунок Пересічанського 

товариства [74, арк. 50 –51].  

На потреби дорожнього господарства у земському бюджеті було 

передбачено відповідну статтю витрат. Так, наприклад, Харківське губернське 

земство на поліпшення дорожніх споруд у 1871 р. затвердило кошторис у 

51127 руб., а в 1876 р. його було збільшено до 64124 руб. 54 коп. [82, с. 4]. Ці 

кошти розподілялися для виконання різних дорожніх робіт. Так, наприклад, у 

1878 р. у Харківській губернії, згідно з відомістю про устрій шляхових споруд, 

на кошти земств було побудовано 13 і відремонтовано 32 мости; побудовано 

17 льодорізів і 3 берегових укріплення з переправами; збудовано 4 дамби; 

влаштовано і відремонтовано 7 загат; проведено 840 стічних канав і 

прокладено 3 труби, облаштовано 5 брустверів. Облаштування і ремонт цих 

шляхових споруд обійшлися повітовим земствам у 13578 руб. [65, арк. 4]. 

Крім того, постановою зборів 17 грудня 1885 р. асигновано 12444 руб. на 

облаштування дорожніх споруд на шляху Старобільськ-Лисичанськ і 2000 

руб. на купівлю землі для цього шляху. На улаштування шляхових споруд у 

1886 р. губернськими зборами асигновано 108280 руб. 76 коп. [136, с. 1]. На 

черговій сесії губернських земських зборів 1890 р. Старобільський 

предводитель дворянства А. К. Штенгер подав прохання: прокласти шосе для 

під'їзду до залізничної станції Лисичанськ, необхідної для відправки хлібних і 

лісових вантажів із Старобільського повіту [92, с. 65-68]. Губернські збори 15 і 

17 грудня 1891 р. постановили асигнувати для остаточних дорожніх споруд 

Лисичансько-Старобільської дороги 9790 руб. 13 коп., уповноважили 
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губернську управу клопотати з цього питання перед урядом, щодо виділення 

коштів з державного казначейства [80, с. 51-53]. Комісія, створена губернської 

управою з цього питання, визнала даний проект нерентабельним і відмовила у 

влаштуванні шосе [93, с. 226-227]. На засіданні губернських зборів 11 грудня 

1896 р. гласні, заслухавши питання про стан доріг, встановили відпустити на 

ремонт шляхових споруд загальну суму 80440,37 руб. Результатом такого 

рішення стало те, що у губернії за рахунок губернської земської управи у 

1896 р. було відремонтовано та облаштовано: 85 мостів, 29 загатів, 10 

перекриттів, 50 льодорізів, 22 переправи, 14 мостових споруд [67, арк. 75]. 

У такому темпі працювали земські установи губернії наприкінці XIX – 

на початку XX ст. До цього часу в губернії значно збільшилися фінансові 

витрати повітових і губернського земств. Це дозволяло розширити дорожнє 

будівництво в губернії. У 1900 р. на земських зборах Ізюмського повіту була 

розглянута доповідь управи щодо 16 проектів і кошторисів на дорожні 

споруди. Ревізійна комісія у складі дворян В. Духовського, Герсеванова, 

О. Дементьєва схвалили проекти, а повітові збори представили клопотання в 

губернські. Зокрема, в них просили про надання Ізюмському повіту на 

будівництво доріг 1000 руб., на винагороду дорожнім сторожам 1000 руб., та 

ін. [68, арк. 25]. Аналогічні звернення до губернського земства поступали і від 

інших повітових земств. Губернське земство задовольняло ці прохання. 

Загалом з 1901 по 1905 рр. витрати губернського земства на дорожні роботи 

склали 1663185 руб. 46 коп., або 21,98% від загальних витрат [81]. 

Превалювання інтересів дворян і великих землевласників, які 

намагались зберегти привілеї та старі форми господарювання, були особливо 

помітними на протязі першого шестиріччя діяльності земств. Це пов’язувалося 

зі звільненням селян та втратою дворянами селянської безкоштовної праці. 

Дворянство відкрито виступали проти надання допомоги селянам, вимагали 

уваги до великих землевласників. На губернських зборах 1871 р. виникло 

питання про розширення селянського землеволодіння. Але це потребувало 

організації дрібного поземельного кредиту. Частка дворянської групи 
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виступили проти. Дехто з них в подальшому навіть ставив питання про 

посилення покарань для робітників які погано працювали у сільському 

господарстві [280, с. 162]. Питання про сільськогосподарських робітників 

викликало значну стурбованість земства в зв’язку з проблемами розвитку 

пореформеного дворянського господарства. На черговому губернському 

зібрання 4 грудня 1871 р. дворяни, незадоволені робітниками виступали з 

численними скаргами щодо недотримання правил найму, самовільне 

залишення роботи, що призводило до занепаду їхнього господарства, а 

основною з причин вони вважали неврегульованість відносин найму робочої 

сили [336, с. 32]. Та все ж таки, поряд з кріпосницькими поглядами щодо 

характеру відносин робітників і наймачів, висловлювались і ліберальні 

пропозиції. Гласні Харківського земства лейтенант флоту В. О. Капніст та ін. 

були проти суворої регламентації умов найму й обов’язкового введення 

робочих книжок, у яких би фіксувались умови найму [86, с. 241]. 

Оскільки дворяни після скасування кріпосного права почали втрачати 

свої землі, вони вимагали постійної і всебічної уваги уряду та керівництва 

губернії до поміщицького господарства. Економічна програма розвитку 

дворянського господарства була вироблена й у земстві. Ставлення різних груп 

дворянства до критеріїв виконання програми не були однаковими. 

Консервативна частина дворянства, звертаючись до уряду з клопотаннями для 

підтримки землевласників шляхом організації дешевого земельного кредиту, 

водночас виступала проти надання кредитів селянству. Харківський 

губернський предводитель дворянства О. Р. Шидловський у листі на ім’я 

міністра внутрішніх справ писав: «допомагати потрібно, насамперед, не тому, 

кого бажають збагатити, а тому, кого потрібно охороняти від розорення» [336, 

с. 44]. Отже, консервативне дворянство хотіло зберегти свої економічні 

позиції і категорично негативно ставилось до приватного селянського 

землеволодіння і надання селянам можливості кредитування. На харківському 

сільськогосподарському з’їзді 1874 р. гласний, полковник М. Є. Замятін 

заявив, що земство повинне організувати кредит для селян тільки з метою 



168 

 

фінансової підтримки збіднілого дворянства [280, с. 68]. В той же час 

ліберальні земці на зборах активно обговорювали проблему відкриття на 

земські кошти і під земським контролем різних кредитних установ для 

забезпечення потреб місцевого населення у всіх сферах господарського життя. 

Більшістю голосів на губернських земських зборах 11 листопада 1870 р. було 

схвалено заснування більш доступного для населення виду кредитування. Із 

цією метою організовувались ощадні товариства, які на пільгових умовах 

видавали позики сільському населенню [296, с. 9-13]. 

Створення кредитних установ дозволяло надавати більш значну 

допомогу для потреб населення. Так, вже в 1870 р. губернськими зборами 

було вирішено виділити на ці цілі із земських сум 50000 руб. Позика 

видавалася строком від 2 до 12 років під 3% річних [86, с. 26]. Питання про 

видачу кредиту населенню практично завжди знаходили підтримку гласних, в 

тому числі і серед дворян. На чергових губернських зборах 1872 р. губернатор 

Дмитро Миколайович Кропоткін порушив питання про надання допомоги 

населенню Куп'янського і Старобільського повітів, постраждалого від 

неврожаю. Гласні губернських зборів вирішили відкрити кредит для видачі 

продовольчих позичок Старобільському повіту в розмірі 50000 руб., 

Куп'янському – 13000 руб. Такі суми щорічно надходили в повіти до 1883 р., і 

в 1886, 1888, 1889 рр. крім того, на сесіях Куп’янського земства у 1876–

1881 рр. гласним І. А. Телятніковим неодноразово було висунуто питання про 

організацію земельного кредиту селянам [189, с. 72, 83]. На засіданні 1874 р. 

гласні губернських зборів доручили губернській управі, на чолі якої стояв 

Ф. М. Ковалевський видати Ізюмському земству позику у розмірі 20000 руб. з 

4% ставкою на закупівлю хліба для продажу населенню за заготівельними 

цінами, терміном до 1 січня 1882 р. [189, с. 73]. Для кредитування селянських 

товариств губернське земство у 1876 р. заснувало повітові товариства 

взаємного кредиту в Лебединському, Ізюмському, Куп'янському та Сумському 

повітах. На ці потреби губернське земство видавало від 1000 руб. до 16000 
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руб., за умови, що повітові земства будуть стежити за роботою товариств [101, 

с. 236]. 

Крім кредитування селянських товариств, кредити видавалися і 

землевласникам, чиї посіви постраждали від хлібного жука або від неврожаю. 

Так, на чергових губернських зборах 1878 р. гласні постановили про відкриття 

особливого кредиту із сум страхового капіталу, під гарантію повітових земств. 

Зміївському повіту була видана сума в розмірі 15000 руб., Ізюмському – 20000 

руб. [189, с. 78]. Дворяни виступали у земстві захисниками не тільки своїх 

інтересів, а й інших соціальних груп. Наприклад, на губернських зборах 30 

червня 1878 р. гласний Ізюмського земства дворянин Петро Густавович Гесс 

де Кальве від імені всього населення звернувся з питанням про тяжке 

становище повіту через неврожаї. Він зауважив, що сусідні Бахмутський, 

Павлоградський, Зміївський і Куп'янський повіти знаходяться точно в такому 

ж положенні, тому купити хліб і продукти поблизу не можливо, а перевезення 

здалеку вимагає великих витрат. Тому, давно намічене будівництво другої 

лінії Курсько-Харківсько-Азовської залізниці слід розпочати найближчим 

часом. На будівництво залізниці пішло місцеве населення, оскільки, інших 

видів заробітку населення не мало. Губернська ревізійна комісія, розглянувши 

доповідь управи, і прикладену заяву гласного П. Г. Гесс де Кальве, 

задовольнила прохання і звернулася до губернської управи клопотати перед 

урядом щодо вирішення цього питання [190, c. 113-115]. Клопотання було 

задоволено частково. Чергові губернські збори 16 грудня 1878 р. постановили 

не пізніше 1880 р. продовжити будівництво другої лінії Курсько-Харківсько-

Азовської залізниці. Але роботу місцевому населенню в цьому проекті 

запропоновано не було [190, с. 333].  

Через низку неврожайних років з 1880 до 1885 рр., губернське земство 

змушене було знову надавати населенню губернії продовольчу допомогу. На 

черговому засіданні гласні губернських зборів у 1880 р. прийняли рішення про 

видачу Куп'янському земству позики в 30000 руб. Але задовольнити таке 

клопотання для інших повітових земств, у губернському земстві не вистачило 
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грошей. Тому земство за допомогою звернулося до губернатора про виділення 

кредиту з державного продовольчого капіталу в сумі 435 тис. руб. 

Харківський губернатор Петро Аполлонович Грессер подав клопотання до 

уряду. Уряд 1 лютого 1881 р. задовольнив його прохання і на депозит 

губернської земської управи були перераховані перші 100000 руб., які було 

видано Вовчанському, Богодухівському та Зміївському повітам [189, с. 75-77]. 

Неврожаї 80-х рр. спричинили різке погіршення економічного 

становища селян більшої частини губернії. Продовольча проблема як і раніше 

змусила земства першочергово звернути увагу на вирішення аграрного 

питання. Харківське земство знов порушило питання щодо відкриття 

поземельного кредиту селянським товариствам [369, с. 207]. На захист цього 

проекту, який давав можливість селянам розширити своє землеволодіння, 

виступила ліберальна частина земства на чолі із гласним Є. С. Гордієнко. На 

земських зборах 1881 р. він підкреслив, що селяни є єдиними покупцями 

землі, тому землевласники продають їм землі за завищеними цінами. Земство 

зобов'язане допомогти придбати землю [112, с. 54]. Таку саму точку зору на 

п’ятому з’їзді сільських господарств висловив землевласник Харківської 

губернії, дворянин О. Бодянський. Він пропонував знищити панівний 

общинний лад, щоб розв’язати ініціативу селянства [397, с. 36]. 

Гласні на губернських зборах 17 грудня 1881 р. прийняли рішення про 

заснування фонду особливого капіталу для сприяння селянам у придбанні 

землі. Не дивлячись на те, що суми губернського земського збору надходили 

нерегулярно, рішенням губернських зборів від 11 грудня 1884 р., частку з 

цього капіталу було призначено на утримання членів Селянського банку, який 

відкрився у 1882 р. [112 с. 84]. Так, наприклад, селяни Богодухівського повіту 

деякому поліпшенню свого економічного становища були зобов’язані члену 

губернського зібрання князю Вадбольському, який на сесії 14 грудня 1883 р. 

Він став ініціатором асигнування 25000 руб. для купівля землі селянам [190, с. 

329].  
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Саме аграрне питання в цей період посідало на важливе місце в 

діяльності земств. У 1881 р. селянським господарством, крім Харківського, 

зацікавилися Полтавські, Тамбовські та інші земські збори. Є. С. Гордієнко – 

гласний Харківського земства говорив, що великі землевласники підозрювали, 

що селяни посягають на їхню власність, а для великого землевласника 

потрібно, щоб селянин-сусід був багатим, бо від цього залежить існування 

великого землевласника [370 с. 144].  

Слід підкреслити, що дворянські гласні губернського земства 

неодноразово підтримували запити повітових земств. Так, коли в 1880 р. 

справжньою загрозою для сільського господарства губернії стала сарана, яка 

мало не знищила посіви цукрових буряків, кукурудзи, соняшнику, проса та 

інших культур. Тому, гласні надзвичайних зборів, які відбулися 5 грудня 

1880 р., рекомендували повітовим управам зробити всі необхідні запобіжні 

заходи для знищення сарани. Для цих цілей був відкритий спеціальний кредит 

[217, с. 39]. 6 червня 1881 р. губернські збори порушили клопотання перед 

урядом про те, щоб повинність на винищування сарани у Харківській губернії 

була визнана державною, а сума, що виділялася для цієї потреби, була надана 

усім повітовим земствам [217, с. 75]. Уряд задовольнив прохання, виділивши 

для цього 100000 руб. з розстрочкою на 10 років [190, с. 295]. 

Гласні від дворян І. В. Розаліон-Сошальський, З. І. Бекарюков і 

Н. П. Енішерлов на чергових земських зборах 15 грудня 1890 р. підтримали 

прохання Куп'янського земства про асигнування 2000 руб. на придбання 

інструменту для буріння колодязів і визнали за необхідне поставити питання 

про устрій водосховищ для селищ [91, с. 15]. Після деяких дебатів гласних 

губернського секретаря І. Д. Запари, колезького регістратора І. Антонова і 

титулярного радника О. Десятова збори, за пропозицією голови, доручили 

губернській управі придбати на кошти страхового капіталу бурильні 

інструменти для буріння абіссінських колодязів і вирішили питання про устрій 

водосховищ у Куп'янському повіті [91, с. 16].  
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На черговій сесії губернських земських зборів 13 грудня 1891 р. на яких 

головував граф В. О. Капніст, розглядалося питання про надання позики. 

Першою була заслухана доповідь гласного Я. В. Кучерова про те, щоб 

продовольчі позики видавалися не грошима а хлібом. Гласні О. Десятов та 

З. І. Бекарюков розповіли про стан продовольства у Вовчанському повіті. 

Вони вимагали видавати позику хлібом у 212 пудів. Водночас гласні Губарєв і 

Задонський, пропонували видавати позики не зерном а грошима у розмірі 100 

тис. руб. але цю пропозицію було відхилено [93, с. 38-40]. На черговому 

засіданні 16 грудня 1891 р. розгляд питання народного продовольства було 

продовжено. Після гарячих дебатів, в яких брали участь голова зібрання, 

губернський предводитель дворянства граф В. О. Капніст, гласні від дворян 

І. Т. Голєніщев-Кутузов, Я. В. Кучеров, А. А. Телятніков, І. Д. Запара, 

З. І. Бекарюков, В. В. Ширков і М. Виноградов, зібрання постановило: видати 

допомогу Харківському сільськогосподарському товариству 2000 руб.; проф. 

А. Н. Краснову на витрати по дослідженню ґрунту видати 500 руб. Ці суми 

гласні постановили внести в кошториси на 1892 р. [93, с.127-132]. 

Слід сказати, що продовольче питання в практичній діяльності 

Харківського земства займало важливе місце. Так тільки з 1873 по 1889 рр. з 

губернського продовольчого капіталу на продовольство і на придбання 

насіння селянам було видано позики в розмірі 591779 руб. 82 коп. [189, c. 83]. 

Усього ж до 1907 р. в Харківській губернії існувало 5 кас дрібного кредиту, 

137 кредитних ощадних товариств, 5 повітових і 23 дрібних 

сільськогосподарських товариства [296, с. 9-13]. 

Таким чином, організовані земством різні кредитні установи, не тільки 

покращували матеріальне становище селянства, розвивали 

сільськогосподарське виробництво, вирішували продовольчі проблеми, але й 

підтримували економіку всієї губернії. Завдяки підтримці, рішенням і 

постановам на земських зборах, а також клопотанням перед урядом гласних 

від дворян, селянські товариства і дрібні землевласники отримували кредити і 

позики для розвитку свого господарства. 
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З другої половини 90-х рр. XIX ст. у зв’язку з розвитком сільського 

господарства в країні, пов’язаними з реформами О. Ю. Вітте, Харківські 

дворяни у земстві взяли активну участь. На земських зборах вони приймали 

рішення щодо надання різноманітної допомоги сільському господарству, 

промисловості і торгівлі [287, с. 24]. Так, наприклад, «питанням життя і 

смерті» назвав свою вимогу на губернському земському зібранні 9 грудня 

1897 р. гласний Старобільського земства, полковник Є. Клевезаль. Він 

вимагав організації в повіті на Городищенській лісо-культурній станції 

дослідних полів із сільськогосподарської фермою та розсадником племінних 

тварин. Є. Клевезаль наголошував, що Старобільський повіт оточений кільцем 

залізниць, а усередині повіту немає залізничних шляхів сполучення, немає 

фабрик і заводів і єдиним заняттям для населення є ведення в повіті зернового 

сільського господарства. Він наполягав, що Старобільське повітове земство, 

вже зверталося до уряду із проханням про організацію на кошти казни 

сільськогосподарської школи, де поряд із викладанням «будуть розроблятися 

питання про раціональне ведення степового господарства» [94, с. 485]. Але 

уряд відмовив у цьому проханні, аргументуючи тим, що може надавати 

допомогу тільки щорічним субсидуванням на утримання училища, інші 

витрати повинно взяти на себе земство [94, с. 487].  

З цікавою пропозицією виступив гласний, спадковий дворянин Микола 

Миколайович Ковалевський. В своїй записці до губернського земства він 

доводив необхідність практичної допомоги для підйому селянського 

землеробства в губернії. М. М. Ковалевський надав проект створення 

губернської і повітових сільськогосподарських установ, а також програму 

діяльності, яка передбачала розповсюдження землеробських знарядь та 

машин; поліпшення продажу насіння та постачання зерноочисних машин; 

влаштування парувальних пунктів для тваринництва; заміну трипілля 

сівозміною. На підставі досвіду інших земств, він запропонував включити до 

сільськогосподарської установи крім членів управи і виборних земських 

представників, добре оплачуваний агрономічний персонал, фахівців у галузі 
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сільського господарства [125, с. 5, 7]. Губернські збори схвалили пропозицію 

про заснування агрономічної установи для допомоги сільському господарству. 

Губернському агроному (обов'язково з вищою освітою) зборами визначено 

платню в 2500 руб., його помічникові – 1500 руб. Водночас губернське 

земство зобов’язало повітові земства наймати агрономів у повіти. На це із 

губернського бюджету на кожний повіт виділялося по 1500 руб. Повітове ж 

земство повинне було облаштувати склад землеробських знарядь і склад 

насіння та організувати сільськогосподарську раду [125, с. 9]. З метою 

поліпшення селянського сільського господарства на чергових зборах 

губернського земства 1900 р. було вирішено створити при губернській управі 

агрономічну організацію – губернську сільськогосподарську раду і губернське 

сільськогосподарське бюро. В подальшому такі органи були створені при 

Охтирській, Валківській, Лебединській (1900 р.), Старобільській, Зміївській, 

Ізюмській, Куп'янській (1901 р.), Вовчанській (1902 р.), і Богодухівській 

(1905 р.) земських повітових управах. У 1906 р. земство створило інститут 

дільничних агрономів, внаслідок чого в Харківській губернії у 1913 р. 

працювало 75 агрономів і 19 інструкторів [112, с. 236].  

Таким чином, в Харківській губернії виникла агрономічна організація, 

яка вирішувала питання розвитку серед населення кооперативних установ; 

влаштування дослідних полів; проведення ентомологічних досліджень та 

організації кустарних промислів, складів сільськогосподарських машин і 

впровадження знарядь і техніки важливими для підйому селянського 

господарства. Форми діяльності агрономів в галузі агрономічних заходів, не 

раз обговорювалися на земських зборах. Так, у 1901 р. сільськогосподарська 

рада Старобільського повіту заслухала доповідь земського агронома, у якій він 

просив видати йому 300 руб. на влаштування в повіті показових полів і надати 

йому право влаштовувати читання і бесіди на сільськогосподарських сходах. 

Повітові збори задовольнили це прохання [126, с. 84].  

В ці ж роки в Харківській губернії було створено і діяло 11 центральних 

складів і 52 відділення сільськогосподарських машин, капіталовкладення яких 
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становили 10000 руб. [112, с. 224]. Підсумки діяльності агрономічної 

організації виражені в таких цифрах. У 1900 р. губернське земство витратило 

на агрономічні заходи в сільському господарстві губернії 5616 руб., у 1903 р. – 

48538 руб. 66 коп., а вже в 1905 р. – 83173 руб. 41 коп. [126, с. 40]. 

У 1908 р. на розгляд земським зборам було запропоновано доповідь про 

надання допомоги одноосібним господарствам, яка викликала жваву 

суперечку між гласними Ю. В. Розаліон-Сошальским, М. П. Єнішерловим і 

О. Д. Голіциним [127, с. 24-26]. Подальше вирішення цього питання було 

винесене на засідання агрономічної наради, на якому були присутні всі 

предводителі дворянства, голови губернських та повітових земських управ та 

члени землебудівних комісій. В ході наради присутні висловлювали різні 

думки, але маємо виділити основну – голів Старобільської повітової управи 

П. Я. Кнабе, Ізюмської – Д. О. Дьяченко, Валківської – М. П. Єнішерлова, 

Харківського предводителя дворянства М. О. Ребіндера, які запропонували і 

наполягали об’єднати зусилля уряду і земства у справі агрономічної допомоги 

всьому населенню. У підсумку, більшістю голосів було вирішено рівномірно 

розподіляти між общинниками і селянами одноосібного володіння кошти, які 

буде надавати уряд, а розподіляти — земство. Для реалізації цього проекту 

постановили зібрати агрономічну нараду у складі повітових предводителів 

дворянства, членів повітових земських управ, представників землебудівної 

комісії, губернського та повітових агрономів [96, с. 198-201]. Губернська 

управа отримала відповідь від голови ради міністрів, в якій вказувалося, що 

земство повинно надавати першочергову агрономічну допомогу одноосібним 

селянським господарствам. Голова Харківської губернської земської управи 

Л. Д. Лесевицький разом із членами управи вирішили надати доповідь з цього 

питання на розгляд губернським зборам. У доповіді на черговому засіданні 

губернських земських зборів 11 грудня 1909 р. йшлося, що управа підходить 

до розв’язування питання з агрономічної допомоги з точки зору 

обслуговування всіх платників земських податків. Тому, земство, при 

виділенні витрат на утримання агрономічного персоналу, засновуючи станції 
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тваринництва, дослідні та показові поля, виставки кращих виробників 

племінних тварин та ін., не може розділяти та проводити ці заходи окремо для 

общинників і одноосібних селян. Після виступу та внесених пропозицій 

гласних – князя О. Д. Голіцина, Б. І. Каразіна та І. М. Біч-Лубенського, збори 

постановили: надавати агрономічну допомогу нарівні, як одноосібним селянам 

так і общинним землевласникам. Для швидкого розвитку економіки і 

благополуччя населення, матеріальна допомога повинна надходити від уряду 

[96, с. 178-192].  

Діяльність земств, в тому числі і Харківського, була досить широко 

пов'язана з відкриттям народних земських шкіл, сільськогосподарських 

професійних шкіл і ремісничих училищ. Згідно зі ст. 3478 земського 

«Положення», турбота про народну освіту покладалася на губернське та 

повітові земства [182, с. 5]. Так, ініціативні члени губернської управи 

З. І. Бекарюков і В. І. Бекарюков, Є. С. Гордієнко, А. А. Телятніков, 

незважаючи на фінансову обмеженість, своїми діями довели необхідність 

допомоги в галузі народної освіти. Голова губернської управи з 1874 р. 

З. І. Бекарюков розумів, що підтримка народної освіти в губернії повинна 

стояти на головному місці серед вирішення соціально-економічних питань. У 

1877 р., завдяки його активності було ухвалено постанову про облаштування 

11 зразкових двохкласних училищ. Земства цього ж року асигнували 10 тис. 

руб. для видачі безвідсоткових позик на будівництво і ремонт шкільних 

приміщень. Наступного року за його пропозицією було засновано книжковий 

склад спочатку при губернській а потім при повітових управах [283, с. 318].  

Дворянські гласні на чергових губернських зборах 7 грудні 1879 р. 

запропонували відкрити у кожному повіті по одному ремісничому училищу. 

Для цього земством було асигновано 38500 руб. на одноразові витрати і по 

14300 крб. на їх щорічне утримання [112, с. 208].  

Ще раніше школи та ремісниче училище в Сумському повіті працювали 

виключно за рахунок селянських товариств і в безпосередньому 

розпорядженні волосного начальства. Предмети викладалися дяками та 
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священиками. У 1872 р. земський гласний, дворянин Сумського повіту 

Н. А. Савич представив губернським зборам проект влаштування народних 

шкіл у Сумському повіті. У своєму проекті він вказав на незадовільний стан 

шкіл, їх недостатнє фінансування (1000 руб.), яких вистачало тільки на 

забезпеченість книгами та іншими навчальними посібниками. На його думку, 

навчатися потрібно не тільки для отримання грошових вигід від своїх знань, 

не для слави чи проведення часу, а для того, щоб закріпити в підростаючому 

поколінні ті якості, які вважаються в суспільстві ознаками гідної людини. 

Саме таке виховання і є метою земства в його турботах про народну освіту. 

Звичайно, Н. А. Савич не оминув станових інтересів, але на його думку 

інтереси всіх станів збігаються: багатий клас хоче бачити своїх майбутніх 

нащадків більш високо морально розвиненими, а бідному населенню 

необхідно покращити свої «нравы», бо саме від цього залежить його 

благополуччя. Для перетворення начальних шкіл Н. А. Савич пропонував 

земствам самим знаходити вчителів і виплачувати їм жалування, організувати 

вчительські з’їзди, контролювати не тільки розклад і часи занять, але й 

встановити контроль за школами і вчителями. При цьому, сільським 

товариствам пропонувалося взяти на себе частину витрат і надавалося право 

на пошук приміщення, щоб воно було зручним у педагогічному і гігієнічному 

відношенні. На завершення Н. А. Савич просив збори виділити для відкриття 

22-х земських шкіл 4100 руб. Збори постановили внести до кошторису 

4000 руб., і влаштувати емеритальну касу для вчителів по 500 руб. щорічно 

[259].  

У результаті ухваленого положення в Сумському повіті станом на 

1874 р. існувало 17 земських шкіл, у яких навчалися 761 хлопець і 63 дівчини. 

На утримання зазначених шкіл було витрачено 2554 руб. У наступному році 

кількість шкіл зросла до 20, а кількість учнів збільшилася до 826 хлопчаків і 

71 дівчинки. Крім того, у 1877 р. у повіті діяло 25 земських училищ, 

випускники яких мали пільги при відбуванні військової повинності. Завдяки 

виділенню Сумським земством більшої половини витрат на розвиток освіти, 
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кількість земських шкіл і училищ в повіті зростала з року в рік. Крім цього, 

три земські школи працювали за рахунок коштів землевласників із дворян, а 

саме – Є. А. Куколь-Яснопольського, Н. А. Савича та графа Строганова [260]. 

Повітові земства витрати для розвитку освіти розподіляли по-різному. 

Так, у 1877 р. Вовчанське земське зібрання на школи заклало 22,4% 

кошторису повіту. Це сприяло тому, що в повіті до 1880 р. було відкрито 44 

школи. Проте, коли до керівництва Вовчанською земською управою у 1888 р. 

прийшли на чолі з А. М. Федосєєвим консервативно настроєні земці, то 

витрати на школи вони зменшили. Внаслідок поганого фінансування за період 

з 1888 до 1890 рр. у повіті відкрилося тільки 10 шкіл. Але в 1895 р. опозиційна 

група В. Г. Колокольцева і К. З. Бекарюкова отримала часткову перемогу. В 

1896 р. вони внесли на розгляд повітового зібрання проект про загальну 

освіту. Але проект загальної освіти було відхилено (15 із 13 гласних 

проголосували проти). Земські начальники Земборський і Велинський та 

голова управи А. М. Федосєєв визнали його «несвоєчасним». Дебати про 

відкриття шкіл продовжувалися до 1897 р. В цей рік В. Г. Колокольцев виграв 

вибори і став на чолі управи. Харківське і Зміївське повітові земства особливої 

нагальної уваги питанню шкільної освіти не приділяло. Тому на школи з 

1877 р. виділялося тільки 5,5% кошторису, а Зміївське і того менше – 0,2% 

[283, с. 323]. Так було і надалі. Наприклад, у 1884 р. для облаштування 

Зміївської сільськогосподарської школи в повіті, губернські збори виділили 

Зміївському повітовому земству 2000 руб. А от Харківське земство на народну 

освіту у 1897 р. асигнувало 3тис. 800 руб. [315, с. 134]. Всього за 1899–

1908 рр. кількість земських шкіл в Харківській губернії зросла з 77 до 154 

[283, с. 323]. 

Не менш важливою була діяльність Є. С. Гордієнко, який не тільки 

вказував на наявні недоліки, а й сам намагався їх виправляти. У 1892 р. він 

передав у Харківську контору Державного банку 8000 руб., відсотки з яких 

йшли на забезпечення земських початкових народних училищ. У своєму 

маєтку Кадниця Харківського повіту в 1893 р. за власні кошти на власному 
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дворі він збудував земську народну школу, забезпечив її необхідними 

посібниками та письмовим приладдям, перерахувавши 6000 руб. на її 

утримання. Відкриття школи відбулося 15 грудня 1893 р., а у квітні 1894 р. 

голова Харківської повітової земської управи П. Флот запропонував присвоїти 

Каднічанській школі ім'я засновника – Є. С. Гордієнко, що відбулося за 

розпорядженням Міністерства внутрішніх справ 10 вересня 1894 р. 

Є. С. Гордієнко мав чотирьох синів і доньку Олександру, яка пішла стопами 

свого батька. У другому маєтку Є. С. Гордієнко – у с. Непокритому 

Харківського повіту – в 1899 р. вона відкрила ясла для селянських дітей, на 

час сезонних сільськогосподарських робіт. За свої кошти (близько 300 руб. 

сріблом) вона купувала для дітей одяг, проводила медичні огляди, тричі на 

день годувала, наймала для них наглядачку і двох няньок [423]. Отже, завдяки 

таким гласним земських установ губернії, як дворяни Н. А. Савич та 

Є. С. Гордієнко, які звернули увагу на питання про поширення початкової 

освіти, в її розвиток були вкладені значні кошти для того, щоб підвищити 

рівень грамотності сільського населення та побутову культуру основної маси 

селянства.  

На губернському земському зібранні 5 грудня 1897 р. гласні 

Є. С. Гордієнко і А. А. Бантиш підняли питання про будівництво Безруківської 

школи. Гласні М. М. Ковалевський, М. М. Єфрємов і В. Ф. фон дер Лауніц 

висловилися про благодійні намірі будівництва школи, а от Є. М. Деларю 

наполягав перевірити кошториси на правильність витрат. Після деяких 

суперечок гласні надали документ до губернської управи, яка постановила 

видати товариству грамотності 1500 руб. на будівництво Безруківської школи 

[94, с. 69]. На сесії чергового земського зібрання 8 грудня 1897 р. 

М. М. Ковалевський зауважив, що губернське земство приділяє мало уваги 

початковій народній освіті. Щорічні витрати на спеціальні ремісничі училища 

становлять 15300 руб., на підготовку вчителів – 6310 руб., на утримання 

двокласних училищ – 9000 руб., на пенсійний фонд вчителів – 500 руб. Метою 

земства М. М. Ковалевський назвав боротьбу з бідністю та неуцтвом, які є 
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найбільшим злом у суспільстві. Він запропонував подати клопотання до уряду 

та Міністерства фінансів про виділення на рахунок губернського земства 200 

тис. руб. із державних коштів для того, щоб через 5-7 років у Харківській 

губернії існувало 799 початкових шкіл [94, с. 86-87].  

За даними першого загального перепису населення Російської імперії 

1897 р., освічена частина населення в Харківській губернії становила 16,8%. 

Серед сільського населення освічених налічувалося 12,0%. Тому, починаючи з 

90-х рр. XIX ст. органи земського самоврядування розширили роботу в галузі 

народної освіти. Сесія губернських зборів 1898 р. прийняла рішення 

асигнувати на шкільну освіту 200 тис. руб., для чого було засновано шкільну 

комісію, а в 1899 р. почало роботу шкільне бюро [280, с. 524].  

До 40-річного ювілею Харківського земства в губернії працювало 576 

земських народних шкіл, у яких навчалося 31502 учнів; 1561 народне училище 

всіх відомств, в яких навчалося 108487 учнів і працювало 2275 вчителів [384, 

с. 62]. У 1910 р. на початкову освіту в губернії було витрачено 3713341 руб. 

63 коп., із них 2061108 руб. 48 коп. асигнувало земство, 1060444 руб. 29 коп. – 

казна, 212341 руб. 84 коп. виділило міське управління. Серед інших джерел 

фінансування були волосні і сільські товариства, приватні особи, церкви. На 

початок 1912 р. за сприяння земства в губернії діяло 6 вищих учбових 

закладів, 64 загальноосвітніх, 123 середні і нижчі спеціальні школи, 18 

училищ, 2063 початкових школи [208, с. 274].  

Активна діяльність Харківського земства у розвитку шкільної системи, 

заснуванні училищ вимагала підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня 

вчителів та забезпечення їх навчальною літературою. Тому в 1886 р. сесія 

губернських земських зборів підтримала пропозицію З. І. Бекарюкова і 

І. М. Голєніщева-Кутузова про будівництво Харківської громадської 

бібліотеки і Харківського народного дому, на які було видано позики в 70 тис. 

руб. і 5 тис. руб. відповідно [267, с. 756]. У 1890 р. земський бюджет у сфері 

освіти становив 13,8% загального губернського. Земства забезпечували школи 

підручниками і письмовим приладдям, доплачували платню вчителям. Селяни 
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піклувалися про освітлення та опалення шкіл, наймали охоронців і 

прибиральниць [283 с. 13]. Так, наприклад, на черговій сесії 1896 р. за 

клопотанням дворян М. М. Баженова, М. М. Ковалевського, 

В. Г. Колокольцева, губернське земство виділило допомогу в 50 тис. руб. 

Харківському товариству грамотності на влаштування бібліотеки і на 

будівництво народної школи вищого типу в слободі Нова Водолага 

Валківського повіту [280, с. 324].  

На губернських земських зборах 5 грудня 1897 р. гласний Д. А. Хрущов 

звернув увагу, що земство не звертає належної уваги на те, що діти після 

закінчення школи забувають усе, чого навчалися. Промова Д. А. Хрущова 

визвала у зібрання жваву реакцію. Представник Міністерства землеробства 

О. Козлов, гласні М. М. Єфремов, А. А. Телятніков, голова управи 

П. В. Кондратьєв після довгого обговорення з’ясували, що асигнування 

повітових земств ідуть на утримання бібліотек, а не на їх організацію. У 

зв’язку із цим було постановлено видати асигнування комітету з видавництва 

народних книжок 800 руб.; комітету сільських бібліотек на їх облаштування – 

10200 руб., і на посилення оборотного капіталу без повернення – 2000 руб.; 

асигнувати комітету на облаштування народного читання 1100 руб.; висловити 

від губернського зібрання товариству грамотності глибоку подяку за його 

діяльність; подати клопотання уряду щодо спрощення правил для дозволу 

народних читань [94, с. 65-66]. У цілому, із 730 бібліотек, які діяли в 1912 р. в 

Харківській губернії, 723 були земськими [208, с. 274]. 

Головною метою земської медицини, яка надійшла у розпорядження 

земських органів згідно з «Положенням» 1864 р., було забезпечення 

сільського населення загальнодоступним безкоштовним обслуговуванням. 

Медичний департамент Міністерства внутрішніх справ, у відомості якого 

знаходилася медицина, коштів на забезпечення народного здоров’я практично 

не виділяв. Тому, земствам необхідно було знаходити ресурси для розвитку 

цієї галузі господарства, що перебувала у неналежному стані. У 1865 р. за 

рішенням губернського правління до земського відомства надійшли: 
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богадільня, аптека, фельдшерська школа, будинок для душевнохворих, церква. 

Усі названі об’єкти були відремонтовані і оснащені за рахунок земства. 

У жовтні 1867 р. на сесії губернського земського зібрання почало 

обговорюватися питання влаштування лікарської частини, забезпечення 

утримання лікарів, фельдшерів і ветеринарів у Харківській губернії і передати 

на розгляд ревізійній комісії. Але своє рішення комісія не встигла передати на 

розгляд губернським зборам, оскільки губернські гласні до завершення строку 

сесії роз’їхались і збори було закрито. Губернська земська управа вирішила 

передати питання про влаштування лікарської частини на обговорення до 

повітових земських зборів. В свою чергу, усі повітові земські збори 

постановили виділяти кошти із губернського земства, на що були складені 

відповідні кошториси. Винятком став Зміївський повіт, у якому повітові збори 

переклали утримання лікарів на кошторис повітової управи. У повітах почали 

відкривати лікарські частини, де були заплановані посади лікаря, фельдшера, 

ветеринара [85, с. 36-43]. Але брак коштів не дозволив повністю виконати це 

рішення. Наприклад, у Харківському повіті до 1878 р. працював тільки один 

лікар, оскільки на медицину виділялося тільки 4,4% кошторису. У 

Вовчанському повіті до 1874 р. працювало тільки чотири лікаря [182, с. 156].  

Піклувальний відділ губернської управи, виконуючи постанову 

губернських земських зборів, у 1868 р. зайнявся влаштуванням у м. Харкові 

губернської лікарні. На прохання земства збори викладачів Харківського 

університету 28 лютого 1868 р. рекомендували професорам І. К. Зарубіну, 

Д. Ф. Лямблю і О. С. Пітрі розпочати роботу в губернській лікарні [135, с. 1-

5]. Стан медичного обслуговування в Харківській губернії обговорювався 

гласними практично на всіх сесіях земських зборів. Не виключенням став і 

1883 р. У ході обговорення питання про облаштування медичної частини, 

гласні граф О. К. Сіверс і П. П. Добросельський висловили думку про те, що 

досі земства проводили тільки ревізії господарської частини лікарень, і не 

торкалися медичної частини. На це гласний В. К. Бескупський заперечив, що в 

цьому немає потреби, оскільки на якість лікування ще ніхто не скаржився. 
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В. І. Бекарюков наголосив, що зараз губернська лікарня перебуває в кращому 

стані, ніж раніше. На земських зборах 19 грудня 1883 р. відмічалося, що в 

Харківській губернії у 1883 р. працювали: 21 лікарня, 32 приймальних покої, в 

яких працював 41 лікар, 238 фельдшерів і 62 повитухи. На утримання земської 

медицини в 11 повітах губернії було витрачено 279692 руб., 77 коп. 

Ветеринарна частина мала 18 ветеринарних лікарів, 11 фельдшерів-

ветеринарів. На лікування тварин було витрачено 11932 руб., 84 коп. [90, с. 

234]. Але, нерідко пропозиції дворянських гласних не затверджувалися. Так, 

наприклад, коли в 1894 р. гласний Старобільського повітового земського 

зібрання Є. Р. Клевезаль запропонував збільшити кількість лікарів з 11 до 14, 

то отримав відмову гласних [283, с. 326]. 

Аналіз розвитку медичної частини, яка була підпорядкована земству, 

вражає не тільки рівнем господарської діяльності, а й всім спектром послуг, 

що їх заснували і надавали земські діячі, а вони були переважно із 

дворянського стану. На плечі земських зборів та управ покладалося 

розв’язання не тільки медичних, а й санітарних проблем та громадського 

піклування у земських богоугодних закладах. Так, наприклад, на засіданні 

губернського земського зібрання, яке відбулося 17 лютого 1874 р. було 

заслухано доповідь губернської управи про відкриття при Харківському 

повивальному училищі класу для підготовки фельдшерів. Гласні постановили 

внести в кошторис 1874 р. для рішення цього питання суму 750 руб. Ще більш 

вражає факт передачі у 1873 р. у відання земства притулку для покинутих 

дітей. До цього моменту діти перебували у вкрай тяжких умовах – практично 

всі вони помирали. Тому на сесії губернського земського зібрання, яке 

відбулося у грудні 1873 р., гласні затвердили проект Статут про піклування 

покинутих дітей, і додатково заклали на це в кошторис 3416 руб. 73 коп. Уже 

1 березня 1874 р. дітей перемістили із богоугодних закладів до земського 

пологового будинку. Піклування про дітей взяли на себе княгиня 

О. О. Кропоткіна, Ланге, Оболенська, Монастирська, Пономарева, Вернадська, 

потім до них приєдналися ще 66 жінок, які разом зібравши 4375 руб., 
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заснували «Товариство опіки над малолітніми безпритульними дітьми». 

Проект передали на розгляд і затвердження у Міністерство внутрішніх справ, 

яке 2 січня 1874 р. схвалило і затвердило статут товариства. Подальшу долю 

покинутих дітей вирішили губернські збори 17 лютого 1874 р., на яких члени 

губернської управи майор М. О. Язиков, колезький радник М. М. Войтенко 

запропонували передати піклування про дітей надати «женщинам с развитым 

серцем и умом», але при цьому висловили прохання виділити для утримання 

«Товариства опіки над малолітніми безпритульними дітьми» кошти. Земські 

гласні затвердили доповідь управи і висловили подяку жінкам за сприяння 

земству в піклуванні покинутих дітей [236, с. 163-165]. 

Ще одним із заходів піклування про обездолених і бідних громадян була 

постанова губернського земського зібрання на засіданні 20 лютого 1874 р. про 

безкоштовне утримання душевнохворих із бідних родин при закладах земства 

[236, с. 166]. Взагалі проблема піклування завжди стояла на порядку денному 

земських засідань. Так, на черговій сесії 1 грудня 1909 р. губернська управа 

надала доповідь щодо виділення коштів Ізюмському попечительству дитячих 

притулків, хворим дітям товариства попечителів та малолітнім сирітам із 

притулків. Земські гласні П. І. Паліцин, Л. Д. Лесевицький та ін. прийняли 

рішення виділити кошти із бюджету губернського земства [96, с. 6].  

У Харківській губернії у 1910 р. було відкрито ще 53 земські лікарні на 

1255 ліжко-місць. У лікарнях працювало 118 земських лікарів, у 1912 р. – 127 

лікарів [208, с. 210]. Мережа лікарських ділянок та фельдшерських пунктів 

розширилася до 187 одиниць. Харківська губернська лікарня, що мала 

спочатку 155 ліжок, до 1917 р. перетворилася на великий медичний комплекс, 

який обслуговував до 1800 пацієнтів одночасно [111, с. 14]. 

Завдяки діяльності дворянських гласних, які на земських засіданнях 

розглядали питання медичного забезпечення населення в губернії, 

збільшилася кількість лікарів і допоміжного медперсоналу, лікарень, аптек, 

поліпшилося постачання ліками, створювалися фельдшерські і медичні курси. 

Були досягнуті успіхи у боротьбі з віспою через розвиток щеплення. 
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Перша світова війна внесла свої корективи у діяльність харківського 

земства. Тепер, в умовах розширення військових дій, крім поточних справ до 

діяльності земств додавалася ще й організаційна робота. На їхні плечі була 

покладена відповідальність за мобілізацію всіх матеріальних, фінансових і 

трудових ресурсів для захисту країни. Пріоритетними завданнями виступали 

піклування про сім’ї запасних та призваних на фронт, про воїнів-інвалідів, 

піклування сиротами, які втратили батьків-воїнів. Окремим пунктом було 

надання допомоги мирному населенню, яке в ході тривалої війни зазнавало 

розорення і, звичайно ж, допомога біженцям.  

22 липня 1914 р. було скликане екстрене губернське земське зібрання із 

керівників повітових земських управ і членів ревізійної комісії губернської 

земської управи. Вони обговорили необхідність об’єднання діяльності земств 

у зв’язку з війною, головне питання яке постало на повісті дня – це допомога 

хворим і пораненим воїнам та сім’ям мобілізованих [292]. 

За розпорядженням міністра внутрішніх справ М. О. Маклакова, 

губернським та повітовим управам наказано було забезпечити сім’ї призваних 

воїнів предметами першої необхідності, допомогти у зборі урожаю, засіяти 

поля, крім цього вжити заходів проти підвищення цін. Тож надзвичайне 

губернське земське зібрання 2 серпня 1914 р. доручило Харківській 

губернській управі виконати постанову міністерства [73, арк. 1]. 

Термінова допомога населенню знадобилася вже в перші дні війни, яка 

розпочалася в самий розпал збирання врожаю. Багато сімей самостійно, без 

робочої сили, що була призвана на фронт, не могли провести прибирання та 

обмолот хлібів, оранку і осінню сівбу. Звичайно ж їм на допомогу прийшли 

органи місцевого самоврядування. На порядку денному екстреного земського 

зібрання, яке відбулося 2 серпня 1914 р. було винесене питання про 

положення сільського господарства. Для цього губернатор М. К. Катеринич 

запропонував управі обговорити питання про земську допомогу населенню 

[292]. І вже на черговому губернському зібранні 5 серпня гласні прийняли 

постанови про виділення коштів для надання місцевому населенню з допомоги 
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у проведенні сільськогосподарських робіт влітку і восени 1914 р. Гласні від 

дворян Б. І. Каразін, П. А. Неклюдов та В. В. Акішев внесли пропозицію про 

видачу позик Державним банком для потреб повітових кас дрібного кредиту. 

Губернське земство ухвалило рішення щодо поставки продуктів харчування, 

підтримки цін на сільськогосподарські продукти, допомоги сім'ям призваних 

воїнів. Відповідальним у цій справі було призначено князя О. Д. Голіцина [73, 

арк.10]. 

В умовах військового часу виникла необхідність створення при 

Харківській губернській управі військового відділу для видачі грошової 

допомоги сім’ям запасних нижчих чинів призваних на війну, завідування 

котрим покладено на члена управи Г. А. Арцибашева. Також створювалася 

військова комісія під головуванням П. П. Добросельського, яка нараховувала 

22 члени, серед них губернський предводитель дворянства М. О. Ребіндер, 

голова ревізійної комісії губернського земства Н. В. Розаліон-Сошальський, 

Б. І. Каразін, голови повітових управ Вовчанської – В. Г. Колокольцев та 

Харківської – С. Н. Литарьов, завідуючий санітарним бюро С. М. Ігумнов та 

члени губернської управи барон Р. Ю. Будберг, А. А. Беніке, К. З. Бекарюков, 

та ін. Від земського управління обирався відповідальний в особі голови 

губернської земської управи В. В. Акішева на якого покладалося з’ясування 

таких питань, як організація поставок продовольчих продуктів, строки 

поставок та ціни, видача авансу та способи оплати, доставка вагонів, мішків, 

зберігання продуктів на залізничних станціях, зберігання закуплених 

продуктів у маєтках; а також переробки зерна на муку, крупу, доставка скота, 

сала, одягу, олії [292].  

Наступне питання, яке терміново слід було вирішувати, стосувалося 

розміщення хворих та поранених воїнів. Під головуванням В. В. Акішева 30 

серпня 1914 р. відбулося засідання військової комісії губернського земства на 

якому вирішено відкрити земський розподільчий пункт спочатку на 400 ліжок, 

а потім по мірі надходження обладнання із складів всеросійського земського 

союзу розгорнути пункт до 4000 ліжок. Барона Р. Ю. Будберга постановлено 
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признати завідуючим госпіталями земського розподільчого пункту [292]. Тож 

у Харкові, який став розподільчим центром поранених у Харківській губернії, 

при діяльній участі дворянських гласних були влаштовані шпиталі, лазарети, 

побудовані бараки для поранених і хворих. Взагалі, допомога пораненим та 

хворим воїнам була першочерговою в інтенсивній роботі дворянських гласних 

Харківського земства. Всього на серпень місяць військова комісія 

Харківського губернського земства облаштувала госпіталі для лікування 

хворих і поранених на 500 ліжок, із них 250 у Харкові і 250 у Вовчанську. 

Також у проекті було облаштування госпіталів для поранених і хворих воїнів 

на 2000 ліжок при залізничних станціях. За свій рахунок земство взяло 

зобов’язання забезпечити вагонами пункти для перевезення поранених із 

розподільчого пункту [292]. 

Визнаючи гарно сплановану роботу дворянських гласних Харківського 

земства, необхідно відмітити сумлінне виконання розпоряджень управління. 

Так, від імені інтендантського управління надійшло розпорядження згідно 

якого на Харківську земську управу покладалося забезпечення армії чоботами. 

Член Державної Думи Б. І. Каразін доручив В. В. Акішеву організувати пошив 

для військових потреб чобіт, для цього виділялася сума у розмірі 115 руб. для 

оплати праці і для придбання канцелярських товарів. Всі витрати 

здійснювалися за рахунок земства. 22 жовтня на губернському зібранні кн. 

О. Д. Голіцин зачитав доклад губернатора про організацію у місті і повітах 

справи для заготовки одягу та взуття для армії. Гласні висловили згоду і 

постановили запросити до управи особу яка буде відповідальною за цю справу 

[292]. У зв’язку з цим при губернській земській управі був організований 

дамській комітет для надання допомоги пораненим воїнам, завданням якого 

стало пошиття білизни, під керівництвом дворянки О. Акішевої. 17 вересня 

комітет розпочав роботу з пошиття білизни на дому та у приміщенні управи. 

Керівник комітету звернулася до губернської управи щоб остання подала 

клопотання перед військовою комісією про асигнування коштів із коштів 



188 

 

земського союзу для придбання матеріалу. Клопотання О. Акішевої ухвалили, 

видавши для пошиття теплої білизни 5000 руб. [292]. 

Пожертвування на потреби воїнів приймалися не тільки в грошовому 

вигляді, але і у вигляді речей, продуктів, матеріалів і медикаментів. 

Харківське повітове земське зібрання від 6 серпня 1914 р. на чолі з 

кн. О. Д. Голіциним постановило закупити карети та носилки для перевезення 

поранених, та перевірити стан приміщень де вони будуть розміщуватися [292].  

Уже восени 1914 р. постало питання у справі опікування біженців. 

Однією із перших створення комітету допомоги постраждалих від воєнних дій 

подала ініціативу Харківська губернія. Під керівництвом голови В. В. Акішева 

Харківська губернська земська управа за підписами всього складу 5 жовтня 

1914 р. звернулася до губернатора М. К. Катеринича з проханням дозволити 

відкрити комітет по збору пожертвувань для допомоги населенню 

Привіслинського краю, яке постраждало від війни [292]. І вже 12 жовтня, на 

підставі отриманого дозволу, у місцевій пресі було опубліковано звернення 

В. В. Акішева до громадськості міста з проханням сприяти роботі 

новоствореного комітету допомоги жителям Привісленського краю.. Перше 

засідання комітету відбулося 22 жовтня 1914 р. під головуванням губернатора 

М. К. Катеринича, на якому був визначений керівний склад та ухвалені 

основні напрямки роботи не тільки біженцям Привісленського краю, як 

передбачалося раніше, а й допомога біженцям з усіх місцевостей Росії. До 

складу виконавчого органу – правління комітету, яке розміщувалося у будівлі 

губернського земства, увійшли голова В. В. Акішев, заступники голови 

В. Мойсеєнко, П. Добросельський, Р. Будберг, секретар С. Жилкін, скарбник 

Л. Вургафт та 15 членів комітету. Керівництво повітовими відділеннями 

здійснювали предводителі дворянства [309]. В цей же день, 22 жовтня, 

відбулося Харківське повітове земське зібрання під головуванням кн. 

О. Д. Голіцина, яке постановило на користь біженців із Привіслинського краю 

асигнувати 1000 руб.[292]. 
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Отже, війна, яка внесла свої корективи у суспільно-політичне та 

економічне життя країни, змусила організувати та мобілізувати всі сили для 

однієї мети – перемоги над ворогом. Для цього з боку Харківського земства 

здійснювалися необхідні заходи, які включали в себе, насамперед об’єднання 

зусиль губернського та повітових земств по організації допомоги коштами, 

відкриття та облаштування лазаретів і госпіталів для поранених. Узгоджена 

робота цих структур забезпечувалася завдяки керівництву та ініціативній 

діяльності дворянських гласних, які були обізнані з реаліями місцевого життя. 

Окремо хотілося б звернути увагу на таку особистість, як об’єднання зусиль, 

одностайна робота, єдині цілі, поставлені як перед органами місцевого 

самоврядування так і простою громадою. Саме ці складові є запорукою для 

досягнення перемоги. 

Таким чином, відповідальність за господарство губернії, покладена на 

земства «Положенням про земські установи», була виконана. Господарська 

діяльність гласних дворян Харківського земства була спрямована на 

підтримку селянського землеволодіння відкриттям кредитних установ, в яких 

досягли значимих результатів. Гласні від дворян піднімали питання про 

необхідність вдосконалення та підйому технологічного рівня сільських 

господарств, будівництво і влаштування шляхів сполучення. Вони постійно 

працювали над тим, щоб зробити медичне обслуговування населення 

доступним і своєчасним. Унаслідок такої роботи населення Харківської 

губернії мало змогу отримати медичне обслуговування в мережі створених 

медичних закладів: фельдшерських пунктах, лікарнях, пологових будинках та 

ін. Привертало увагу дворянських гласних відкриття і облаштування шкіл, 

училищ, шкільних бібліотек, без яких навчання було неможливим. Для 

підвищення духовного та культурно-просвітницького рівня населення 

відкривалися народні бібліотеки. Отже, дворяни Харківського земства, 

незважаючи на своє привілейоване становище в суспільстві, розглядали і 

вирішували численні питання, надаючи величезну допомогу населенню 

Харківської губернії.  
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*** 

Таким чином, діяльність дворянських гласних земських зборів та членів 

управ Харківської губернії, як і всієї Російської імперії базувалася на 

російському законодавстві. Створені наприкінці 1865 р. земські установи в 

губернії включали в себе гласних різних станів, більшість з яких становили 

дворяни. Хоча їх співвідношення з іншими станами було нижчим, ніж в 

цілому по імперії, дворянство в губернському та повітових земствах займало 

лідируючи позиції при розгляді та вирішенні питань розвитку місцевого 

господарства, освіти та культури. 

Завдяки діяльності дворянства у земстві в тому числі і Харківського, в 

губернії були відкриті державні та комерційні банки, ссудні каси та інші 

кредитні установи. Для частини дворянства кредити сприяли розширенню 

господарства, допомогли придбати нові машини, добрива, відкрити 

підприємства з переробки сільськогосподарських продуктів. Інша частина – не 

змогла пристосуватися до нових форм господарювання, розорювалася, 

продавала свої маєтки та переходила на громадянську службу у міста.  

Гласні від дворян на сесіях земських зборів ініціювали будівництво 

доріг, мостів та інше, що сприяло розвитку торгівлі, сільського господарства, 

ремесел, будівництву та відкриттю промислових підприємств.  

Земські гласні, в тому числі і дворяни, багато зробили для розвитку 

освіти, медицини та культури в губернії. Завдяки їх турботам в губернії 

зростала кількість початкових шкіл, гімназій, училищ. Не тільки в 

губернському центрі, а і в повітах відкривалися фельдшерські пункти, 

збільшувалася кількість лікарів, серед них працювали і професори 

Харківського університету, та молодшого медичного персоналу. За багатьма 

показниками діяльність Харківського земства, більшість якого становили 

дворяни, випереджала та була показовою для інших земств України та 

Російської імперії. 
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ВИСНОВКИ 

 

Дворянство Харківської губернії, як і в цілому в Російській імперії, на 

середину XIX ст. зберігало привілейоване становище в державі. У кількісному 

співвідношенні до всього населення губернії воно складало 1,2–1,5%, у 

власності якого знаходилося 1/3 частини території губернії. Дворянство 

Харківської губернії розділялося на дві категорії: спадкові і особисті. Ці дві 

категорії постійно поповнювалися на протязі всього досліджуємого періоду. 

При цьому кількість спадкових дворян превалювала над особистими. 

Поповнення дворянського стану, на відміну від дворян інших губерній імперії, 

проходило не тільки за рахунок інших соціальних станів, а насамперед, за 

рахунок природного приросту у дворянському середовищі. 

Відміна кріпосного права в 1861 р. внесла значні зміни в становище 

дворян. Передусім, харківське дворянство, виконуючи положення закону, 

почало поступово позбавлялося селянських робочих рук і своєї землі. При 

цьому, в першу чергу постраждали дрібнопомісні і частина середньопомісних 

дворян. Розміри великих землеволодінь якщо і скорочувалися, то тільки в ході 

сімейних розділів. 

В цілому до 1914 р. дворяни втратили майже 60% землі. Дворянство 

Харківської губернії зіткнувшись з новими умовами й новими соціальними 

силами, змушене було пристосовуватися до умов ринку, конкуренції, боротися 

за місце правлячого стану, що йому не завжди вдавалося. 

Частина середньопомісних і великопомісних землевласників поступово 

пристосовувалися до нових торгово-економічних умов. Вони освоювали нові 

земельні території, переходили на нові форми ведення господарства, 

застосовуючи нову техніку, систему сівозміни, розводячи велику рогату 

худобу, вівців та свиней. Окремі дворяни в своїх маєтках створювали 

промислові підприємства з переробки сільськогосподарської продукції, з 

випуску будівельних матеріалів та ін.  
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Дворяни у сільському господарстві і на підприємствах застосовували 

найману робочу силу. Дехто з дворян для розвитку свого господарства та 

отримання прибутку за допомогою звертався до банків, а інші здавали частину 

своєї землі в оренду. Сільськогосподарська продукція, насамперед зерно, 

поступали на ринок губернії і на внутрішні ринки, приносячи господарям 

значні прибутки. 

Самодержавство не могло допустити відстороненості дворян від 

соціально-економічного та політичного життя країни, тому за ними 

зберігалася провідна роль у багатьох важливих галузях. Цьому сприяло 

«Положення про губернські і повітових земські установи», які у Харківській 

губернії розпочали свою роботу в 1865 р. «Положенням» 1864 р. дворянам 

відводилося більшість місць, як у повітових так і у губернських зборах. Крім 

того головами управи ставали дворяни. Дворяни Харківської губернії активно 

включилися в роботу нових органів. До їх компетенції входили питання 

освіти, медичного обслуговування, соціального піклування, благоустрою, 

забезпечення повітів продовольством. 

Гласні від дворян у земських структурах, своїми пропозиціями, 

рішеннями сприяли розвитку господарської мережі на селі, допомагали 

створенню розгалуженої системи освітніх закладів та бібліотек. Чільне місце у 

їхній діяльності займала охорона здоров’я. Завдяки енергійним зусиллям 

земців значно збільшилась кількість медичних закладів та лікарів, 

розширилася мережа аптек, були організовані фельдшерські і медичні курси 

підвищення кваліфікації. На ці заходи витрати збільшували з року в рік. 

Початок Першої світової війни поклав на плечі земства ще більше 

роботи і відповідальності. Своїми діями по організації допомоги воїнам, 

сім’ям мобілізованих та біженцям, дворянські гласні довели, що вони 

працюють на благо всіх соціальних груп населення.  

Досвід роботи земства Харківської губернії, як і роботи земств інших 

губерній, показує, що в них представники різних верств в ході сумісної праці, 
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палких дискусій, вчилися терпимості, переходили до згоди, що дозволяло 

вирішити різноманітні нагальні проблеми губернії.  

Таким чином, реформи 60-70-х років ХІХ ст. значно вплинули на 

дворянство. Вони принесли зміни у соціально-економічне, політичне та 

суспільне становище дворянства. Частина дворян знайшла здібності 

адаптуватися до нових умов, а значна частина вищого стану так і не змогла 

ідентифікувати себе з виникаючими в пореформений період новими 

інститутами та цінностями та інтегруватися до буржуазних відносин.  
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Ф. 3. Канцелярія Харківського губернатора. 1797–1917 рр. 

оп. 247.  

Спр. 10. Список гласных уездных земских собраний 1871–1874 гг., 350 

арк. 

20. Державний архів Харківської області 

Ф. 3. Канцелярія Харківського губернатора. 1797–1917 рр. 

оп. 258.  

Спр.45. О доставлении в министерство внутренних дел статистических 

сведений о землевладельцах, количестве земли и числе лиц, имеющих 

право участия в выборах за последние трехлетие (1871–1874), 60 арк. 

21. Державний архів Харківської області 

Ф. 3. Канцелярія Харківського губернатора. 1797–1917 рр. 

оп. 258.  
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Спр. 50. О доставлении в Министерство внутренних дел списков 

личного состава губернской и земских управ. 1874 – 1877 гг., 13 арк. 

22. Державний архів Харківської області 

Ф. 3. Канцелярія Харківського губернатора. 1797–1917 рр. 

оп. 270. 

Спр. 121. Об открытии землевладельческих съездов. 1877 г., 2 арк. 

23. Державний архів Харківської області 

Ф. 3. Канцелярія Харківського губернатора. 1797–1917 рр. 

оп. 270. 

Спр. 379. О доставлении в Министерство сведений о числе гласних 

земских собраний Харьковской губернии 1881 г., 158 арк. 

24. Державний архів Харківської області 

Ф. 3. Канцелярія Харківського губернатора. 1797–1917 рр. 

оп. 270. 

Спр. 568. Об открытии избирательных съездо в Харьковской губернии 

для выбора гласных в земское собрание на трехлетие в 1883 г., 210 арк. 

25. Державний архів Харківської області 

Ф. 3. Канцелярія Харківського губернатора. 1797–1917 рр. 

оп. 270. 

Спр. 792. О земских избирательных съездах 1886 – 1889 гг., 158 арк. 

26. Державний архів Харківської області 

Ф. 3. Канцелярія Харківського губернатора. 1797–1917 рр. 

оп. 270. 

Спр. 859. О составе земских управ в 1887 г., 26 арк. 

27.   Державний архів Харківської області 

Ф. 3. Канцелярія Харківського губернатора. 1797–1917 рр. 

оп. 272. 

Спр. 196. Статистические сведения о Харьковской губернии. 1877 г., 397 

арк. 

28.   Державний архів Харківської області 
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Ф. 3. Канцелярія Харківського губернатора. 1797–1917 рр. 

оп. 282. 

Спр. 651. Статистические сведения по Харьковской губернии. 1896 г., 

282 арк. 

29. Державний архів Харківської області 

Ф. 3. Канцелярія Харківського губернатора. 1797–1917 рр. 

оп. 282.  

Спр. 711. Сумская земская управа, 53 арк. 

30. Державний архів Харківської області 

Ф. 15. Канцелярія Харківського губернського предводителя дворянства. 

1825 – 1898 рр.  

оп. 1. 

Спр. 38. Грамоты и свидетельства, выданные предводителем 

дворянства для составления дворянской родословной книги, 72 арк. 

31. Державний архів Харківської області 

Ф. 51. Харківський губернський статистичний комітет. 1835–1917 рр.  

оп. 1. 

Спр. 25. Годовые отчеты уездных городов Харьковской губернии за 

1854 г., 115 арк. 

32. Державний архів Харківської області 

Ф. 51. Харьковский губернский статистический комитет. 

оп. 1.  

Спр. 46 а. Статистические сведения о народонаселении уездов и 

городов Харьковской губернии за 1858 г., 58 арк. 

33. Державний архів Харківської області 

Ф. 51. Харківський губернський статистичний комітет. 1835–1917 рр.  

оп. 1.  

Спр. 68. Статистические таблицы за 1865 г., 43 арк. 

34. Державний архів Харківської області 

Ф. 51. Харківський губернський статистичний комітет. 1835–1917 рр.  
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оп. 1.  

Спр. 73. Материалы к статистическому описанию Харьковской 

губернии за 1867 г., 210 арк. 

35.  Державний архів Харківської області 

Ф. 51. Харківський губернський статистичний комітет. 1835–1917 рр.  

оп. 1.  

Спр. 85. Материалы к статистическому описанию Харьковской 

губернии за 1869 г., 62 арк. 

36. Державний архів Харківської області 

Ф. 51. Харківський губернський статистичний комітет. 1835–1917 рр.  

оп. 1.  

Спр. 139. Материалы к статистическому описанию Харьковской 

губернии за 1881 г., 134 арк. 

37. Державний архів Харківської області 

Ф. 51. Харківський губернський статистичний комітет. 1835–1917 рр.  

оп. 1.  

Спр. 242. Материалы к Всеподданнейшему отчету за 1913 г., 220 арк. 

38.      Державний архів Харківської області 

Ф. 51. Харьковский губернский статистический комитет. 

оп. 1.  

Спр. 282. Статистические таблицы по Харьковской губернии за 1860 

год, 48 арк. 

38. Державний архів Харківської області 

Ф. 51. Харківський губернський статистичний комітет. 1835–1917 рр.  

оп. 1.  

Спр. 303. Список населенных мест г. Волчанска, 81 арк. 

39. Державний архів Харківської області 

Ф. 51. Харківський губернський статистичний комітет. 1835–1917 рр.  

оп. 1.  

Спр. 305. Список населенных мест г. Изюма, 1871 г., 214 арк. 
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40. Державний архів Харківської області 

Ф. 51. Харківський губернський статистичний комітет. 1835–1917 рр.  

оп. 1. 

Спр. 306. Список населенных мест г. Купянска. 1875 г., 137 арк. 

41. Державний архів Харківської області 

Ф. 51. Харківський губернський статистичний комітет. 1835–1917 рр.  

оп. 1.  

Спр. 307. Список населенных мест г. Лебедина. 1876 г., 223 арк.  

42. Державний архів Харківської області 

Ф. 51. Харківський губернський статистичний комітет. 1835–1917 рр.  

оп. 1.  

Спр. 308. Список населенных мест г. Харькова. 1874 г., 110 арк. 

43. Державний архів Харківської області 

Ф. 69.  

оп. 1. 

Спр. 85. Отчет Харьковского уездного исправника о Харьковском уезде 

за 1885 год председателя уездной Харьковской управы. 13 мая 1885 г., 

50 арк. 

44. Державний архів Харківської області 

Ф. 71. Харківський земельний банк. 1871–1919 рр.  

оп. 2. 

Спр. 54. Дело Алфьорова, 31 арк.  

45. Державний архів Харківської області 

Ф. 71. Харківський земельний банк. 1871–1919 рр. 

оп. 2.  

Спр. 381. Дело Харитоненко, 25 арк. 

46. Державний архів Харківської області 

Ф. 71 Харківський земельний банк. 1871–1919 рр. 

оп. 2. 

Спр. 396. Дело генерала В. Ф. Лауница, 17 арк.  
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47. Державний архів Харківської області 

Ф. 71. Харківський земельний банк. 1871–1919 рр. 

оп. 2. 

Спр. 749. Дело А. А. Скалона, 46 арк. 

49.    Державний архів Харківської області 

Ф. 71. Харківський земельний банк. 1871–1919 рр. 

оп. 2. 

Спр. 841. Дело Е. Л. Кенига, 35 арк. 

50.     Державний архів Харківської області 

Ф. 72. Государственный дворянский земельный банк (1885 – 1916) 

оп. 1. 

Спр. 200. План участка земли, составленный в даче Харьковской 

губернии Богодуховского уезда графа Н. В. Клейнмихель в 1907 г., 

1 арк. 

51.     Державний архів Харківської області 

Ф. 72. Державний дворянський земельний банк. 1885–1916 рр. 

оп. 1. 

Спр. 220. План Харьковской губернии Валковского уезда, на участок 

земли, принадлежавшей дворянину А. Н. Шидловскому и продаваемый 

им товариществу 14-ти домохазяйств деревни Просяной 

Нововодолажской волости, 1907 г., 5 арк. 

52.     Державний архів Харківської області 

Ф. 72. Державний дворянський земельний банк. 1885–1916 рр. 

оп. 1. 

Спр. 223. План на участок земли С. А. Шутовой, урожд. граф. Сиверс, 

крестьянину Старо-Водолажской солости А. Д. Борозняку 1913 г., 

1 арк. 

53.     Державний архів Харківської області 

Ф. 72. Державний дворянський земельний банк. 1885–1916 рр. 

оп. 1. 
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Спр. 300. План земли дворянина В. Г. Колокольцева, предназначенный 

в продажу товариществу крестьян дер. Марьевки 1893 г., 1 арк. 

54. Державний архів Харківської області 

Ф. 72. Державний дворянський земельний банк. 1885–1916 рр. 

оп. 1. 

Спр. 360. План Белоколодезкой экономии генерала от кавалерии 

И. А. Скалона, 1900 г., 1 арк. 

55. Державний архів Харківської області 

Ф. 72. Державний дворянский земельний банк. 1885–1916 рр. 

оп. 1. 

Спр. 380. План Харьковской губернии Змиевского уезда в даче сельца 

Копанки с пустынью Михайловская, что при хуторе Пятигорском 

Андреевской волости, выделенное из владения по наследству от 

родного отца дворянина губернии Д. С. Лесевицкого сыну его к. с. 

Л. Д. Лесевицькому, 1904 г., 3 арк. 

56. Державний архів Харківської області 

Ф. 72. Державний дворяньский земельний банк. 1885–1916 рр. 

оп. 1. 

Спр. 444. План Харьковской губернии Змиевского уезда, участка 

земли, состоящей в даче специального размежевания д. Николаевки-

Башкирцевой, во владении дворян Б. Н. Умыруко-Запольского, 1903 г., 

1 арк. 

57. Державний архів Харківської області 

Ф. 217. Вовчанська дворянська опіка. 1794–1878 рр. 

оп. 3. 

Спр. 17. О взятии в опеку имения поручика Федосеева за неплатежи им 

долгов денег 7236 руб. 28 коп. серебром. 1862 – 1863 гг., 23 арк. 

58.  Державний архів Харківської області 

Ф. 220. Канцелярія Вовчанського повітового предводителя дворянства. 

1811–1908 рр. 
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оп. 1. 

Спр. 7. О взыскании недоимок с дворян. 14 арк.  

59.   Державний архів Харківської області 

Ф. 220. Канцелярія Вовчанського повітового предводителя дворянства. 

1811–1908 рр. 

оп. 1 

Спр. 23. Алфавитный список дворян Волчанского уезда, 35 арк. 

60.     Державний архів Харківської області 

Ф. 220. Канцелярія Вовчанського повітового предводителя дворянства. 

1811–1908 рр. 

оп.1. 

Спр. 30. Об убийстве помещика Шапошникова крепостными 

крестьянами, 13 арк. 

61. Державний архів Харківської області 

Ф. 220. Канцелярія Вовчанського повітового предводителя дворянства. 

1811–1908 рр. 

оп. 1. 

Спр. 43. Ведомость, представленная приставом 1-го стана Волчанского 

уезда о составлении помещицких имений в 1855 г., 22 арк. 

62. Державний архів Харківської області 

Ф. 220. Канцелярія Вовчанського повітового предводителя дворянства. 

1811–1908 рр. 

оп. 1.  

Спр. 55. Дело о жалобе крепостных крестьян хутора Бузового на 

притеснения помещиком Басовым, 1860 р., 21 арк. 

63. Державний архів Харківської області 

Ф. 220. Канцелярія Вовчанського повітового предводителя дворянства. 

1811–1908 рр. 

оп. 1. 
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Спр. 60. Список владельцев имений, получивших пособие от казны в 

1862 г., 6 арк. 

64. Державний архів Харківської області 

Ф. 220. Канцелярія Вовчанського повітового предводителя дворянства. 

1811–1908 рр. 

оп. 1.  

Спр. 72. Дело об оказании материальной помощи помещикам, имения 

которых были разгромлены, восставшими крестьянами в дни первой 

русской революции 1905 г., 55 арк. 

65. Державний архів Харківської області 

Ф. 304. Харківськ губернська земська управа. 1865–1919 рр. 

оп. 1. 

Спр. 70: Сведения к годовому отчету о расходах земств на нужды 

народного образования, о дорожных сооружениях в губернии, 26 арк. 

66. Державний архів Харківської області 

Ф. 304. Харківська губернська земська управа. 1865–1919 рр. 

оп. 1. 

Спр. 107: Ведомости имений землевладельцев Волчанского уезда, 

подлежащие продаже с публичного торга за недоимки по земским 

сборам, 247 арк. 

67. Державний архів Харківської області 

Ф. 304. Харківська губернська земська управа. 1865–1919 рр. 

оп. 1. 

Спр. 985: Сведения о состоянии дорог в Харьковской губернии в 1896 

г., содержащихся губернским земством и переписка о ремонте мостов, 

96 арк.  

68. Державний архів Харківської області 

Ф. 304. Харківська губернська земська управа. 1865–1919 рр. 

оп. 1.  
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Спр. 1059: Переписка по ходотайствам уездных земских управ о 

разрешении на строительство дорожных сооружений (1899–1900 гг.), 

25 арк. 

69. Державний архів Харківської області 

Ф. 304. Харківська губернська земська управа. 1865–1919 рр. 

оп. 1. 

Спр. 1190: Сведения по запросу председателя особого совещания о 

нуждах сельской промышленности С. Д. Витте и о состоянии гужевых 

дорог в Харьковской губернии, 195 арк. 

70. Державний архів Харківської області 

Ф. 304. Харківська губернська земська управа. 1865–1919 рр. 

оп. 1. 

Спр. 2084. Таблицы-описания частных земель Богодуховского уезда 

заложенные в Харьковском дворянском банке и земель купленных 

через Крестьянский земельный банк в 1885 по 1898 гг., 285 арк. 

71. Державний архів Харківської області 

Ф. 304. Харківська губернська земська управа. 1865–1919 рр. 

оп.1. 

Спр. 2085: в 3 т. Т.1. Таблицы-выборки из Харьковского крестьянского 

банка о количество и составе земли участников продаж кулаками 

крестьянским общинам с 1887 по 1912 годы. Богодуховские и 

Пархомовские волости, 261 арк. 

72. Державний архів Харківської області 

Ф. 304. Харківська губернська земська управа. 1865–1919 рр. 

оп.1. 

Спр. 2086: в 3 т. Т. 2. Таблицы-выборки из Харьковского крестьянского 

банка о количество и составе земли участников продаж кулаками 

крестьянским общинам с 1887 по 1912 годы. Рандовская волость, 245 

арк. 

73. Державний архів Харківської області 
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Ф. 304. Харківська губернська земська управа. 1865–1919 рр. 

оп.1. 

Спр. 2752: Материалы о чрезвычайном губернском земском собрании 2 

августа 1914 г. по вопросу о помощи царскому прав-ву в войне и 

уездное совещание земцев по поставке продовольствия интенданству, и 

об оказании помощи в уборке урожая семьям крестьян призванных в 

армию, 165 арк. 

74. Державний архів Харківської області 

Ф. 311. Харківська повітова земська управа. 1867–1919 рр. 

оп. 1. 

Спр. 1 б: Журнал заседаний земского собрания Харьковского уезда в 

ноябре 1868 г., 78 арк. 

75. Центральний державний історичний архів України, м. Київ 

Ф. 316. Київський військово-окружний суд. 1871–1917 рр. 

оп. 1 

Спр. 612. Дело по обвинению дворянина В. Перкова в соучастии в 

нападении на артельщика Харьковского сахарно-рафинадного завода в 

1906 г. (4 марта 1908 – 22 ноября 1909 гг.), 125 арк. 

76. Центральний державний історичний архів України, м. Київ 

Ф. 845. Зайцев П.И. – директор Департамента общественных дел 

Министерства просвещения при Украинской Центральной Раде. 

оп. 1. 

Спр. 52. Свидетельство, выданное Харьковским Дворянским 
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 ДОДАТКИ   

Додаток А* 

 

ГРАМОТА 

Харьковской губернии от Губернского Предводителя Дворянства и Уездных Депутатов, собранных для 

составления дворянской родословной книги, данная дворянину штаб-ротмистру Михаилу Павловичу Дублянскому. 

Разсмотрев на основании Всемилостевийшего пожалования от Ея Императорского Величества в 1785 году 

апреля 27 дня дворянству грамоты представляя от Дублянского в дворянском его достоинстве доказательства, 

признать оныя согласными с предписанными на то правилами, вследствии коих по сим восемдесят второй статьи 

объявленной граммоты, он Дублянский и род его внесен в дворянскую родословную Харьковской губернии книгу в 

шестую его часть: Во свидетельство чего, мы Губернский Предводитель Дворянства и Депутаты в исполнении 

Высочайшего Его Императорского Величества позволением, дали ему сею грамоту за подписанием нашим, утвердив 

оную печатью Дворянского Собрания Харьковской губернии ноября 25 дня 1863 года. 

 

Харьковский Губернский Предводитель Дворянства, статский советник и кавалер                         (підпис) 

Депутат Дворянства Харьковского уезда, статский советник                                                               (підпис) 

Депутат Дворянства Купянского уезда, подполковник                                                                          (підпис) 

Депутат Дворянства Ахтырского уезда                                                                                                    (підпис) 

Депутат Дворянства Лебединскогоу езда, губернский секретарь                                                         (підпис) 

Депутат Дворянства Старобельского уезда                                                                                              (підпис) 

Депутат Дворянства Змиевского уезда                                                                                                     (підпис) 

 

*Складено на підставі: ДАХО, ф. 15. Канцелярія Харківського губернського предводителя дворянства. 1825 – 1898 рр., оп. 1., спр. 38. 

Грамоты и свидетельства, выданные предводителем дворянства для составления дворянской родословной книги, арк. 34. 
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Додаток Б* 

РОДОСЛОВНАЯ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА О ДВОРЯНСТВЕ  

РОДА БОЯРСКИХ 

ГЕРБ 

Доказательства и документы: 

В доказательство права рода Боярских, принята копия с формулярного 

списка о службе полковника Николая Иванова сына Боярского, выданная из 

Харьковской Палаты Гражданского Суда 21 декабря 1865 года за № 11086 из 

которой видно, что он поступил на службу 1824 года, произведен в прапорщики 

1825 года и продолжая службу по порядку чинов из капитана произведен в 

полковники при отставке 1836 года. Затем состоял в Гражданской службе по 

Дворянским выборам с 1-го генваря 1838 года по 1-е генваря 1850 года и с 18-го 

октября 1860 года по 22-е февраля 1865 года. Во время службы награжден 

орденами: Св. Анны 3-й ст. с бантом, Св. Владимира 4-й ст. с бантом. Из 

отношения Харьковской Духовной Консистории от 26-го ноября 1870 года за 

№8758 видно, что он вступил в законный брак с дочерью генерал-майора Павла 

Дублянского девицею Юлиею 18-го августа 1849 года. 

На основании этих документов по определению Харьковского дворянського 

депутатского собрания, состоявшегося 12-го числа апреля 1871 года вдова 

полковника Николая Боярского, Юлия Павлова дочь Боярская, по заслугам свого 

мужа, внесена во 2-ю часть дворянской родословной книги. 

Подлинная родословная за подписями: Господина Харьковского 

Губернского Предводителя Дворянства, г.г. Депутатов Дворянства и за скрипою 

Секретаря Дворянства. 

 

С подлинным верно 

Секретарь дворянства:                                                                (підпис) 

 Настоящая копия родословной с подлинной родословной, находящейся при 

делах Харьковского Дворянского Депутатского Собрания во всем верна и выдана 

Потомственному Дворянину, титулярному советнику Михаилу Павловичу 

Дублянскому, вследствии его о том прошении: августа 12 дня 1917 года 

 

Харьковский предволдатель Дворянства                                  (підпис) 

Секретарь Дворянства                                                                (підпис) 

Столоначальник                                                                          (підпис) 

 

*Складено на підставі: ДАХО, ф. 15. Канцелярія Харківського губернського 

предводителя дворянства. 1825–1898 рр., оп. 1., спр. 38. Грамоты и свидетельства, 

выданные предводителем дворянства для составления дворянской родословной 

книги, арк. 35. 
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Додаток В* 

 

Список семейству дворянина Волчанского уезда колежского 

ассесора Николая Пахомовича Плетнева 

 

Чин, имя, 

отчество и 

фамилии его 

семейства 

Лета Где состоял на 

службе, а если в 

отставке, то где 

жительство имел 

Число ревизских 

душ у них 

имеющихся 

 Муж. Жен.   

Колежский 

асесор Николай 

Пахомович 

Плетнев, вдов 

 

75  В отставке в 

Змиевском уезде 

156 в сельце 

Гатище здешнего 

уезда  

220 в Курской 

губернии 

Старобельского 

уезад  

87 в слободе 

Казачка. 

Всего по ревизии 

крестьян и 

дворових людей 

мужского пола 376 

душ 

Унего дети:    

Михаил 35 1 Титулярный 

советник, почетный 

смотритель училища 

города Дмитриева 

Курской губернии 

Николай 33  Титулярный 

советник, на службе 

в Министерстве 

финансов 

Владимир 24  На службе 

Кирасирского полка, 

поручик 

Федор 21  На службе Саперного 

батальона, 

подпоручик 

Наталья  25 При отце 

Юлия  19 

Коллежский асесор Николай Плетнев                                    (підпис) 

 

*Складено на підставі: ДАХО, ф. 15. Канцелярія Харківського 

губернського предводителя дворянства. 1825–1898 рр., оп. 1, спр. 38. 

Грамоты и свидетельства, выданные предводителем дворянства для 

составления дворянской родословной книги, арк. 55. 
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Додаток Д* 

 

Список семейству дворянина Харьковской губернии Волчанского уезда 

корнета, графа Николая Семеновича Гендрикова  

 

Чин, имя, 

отчество и 

фамилии его 

семейства 

Имел лет Где состоял на 

службе, а если в 

отставке, то где 

жительство имел 

Число ревизских 

душ у них 

имеющихся 
Муж. Жен. 

Корнет, граф 

Николай 

Семенович 

Гендриков 

 

28  В отставке в 

Змиевском уезде 

В селе Лебяжем 

Змиевского уезда 

216 душ. 

В селе Рубежном 

Волчанского уезда 

141 душа 

Жена его  

графиня 

Екатерина 

Егоровна 

 27  В Гродненской 

губернии в Брест-

Литовском уезде 58 

душ 

Уних дети:   При родителях  

------------------- Варвара  1 

Леонида  Младенец 

 

 

*Складено на підставі: ДАХО, ф. 15. Канцелярія Харківського 

губернського предводителя дворянства. 1825–1898 рр., оп. 1, спр. 38. 

Грамоты и свидетельства, выданные предводителем дворянства для 

составления дворянской родословной книги, арк. 59. 
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Додаток Е* 

 

Список семейству дворянина Волчанского уезда надворного 

советника, графа Ивана Петровича Коновницина 

 

Чин, имя, 

отчество и 

фамилии его 

семейства 

Имел лет 

 

Где состоял на 

службе, а если в 

отставке, то где 

жительство имел 

Число ревизских душ 

у них имеющихся 

Муж. Жен. 

Надворный 

советник, граф 

Иван Петрович 

Коновницын 

51  На службе Санкт-

Петербургской 

губернии, в 

Гдовском уезде, 

предводитель 

дворянства 

За ним в разных 

губерниях состоит 

201497 душ, 

В Волчанском уезде 

956 дес. земли 

Супруга его 

Марфа 

Николаевна 

 40  Гродненской 

губернии в Брест-

Литовском уезде 586 

душ Уних дети:    

Николай 20  Корнет и кавалер 

городского Его 

импереторского 

Величества полка 

Петр 18  Воспитанник Его 

Императорского 

Величества 

корпуса 

Григорий 10  При родителях 

Александр 9  

Мануил 6  

Алексей 2  

Анна  3 

Предводитель дворянства Санкт-Петербургской губернии  

Гдовского уезда В. И. Коновницин                                                         (підпис) 

 

*Складено на підставі: ДАХО, ф. 15. Канцелярія Харківського 

губернського предводителя дворянства. 1825–1898 рр., оп. 1, спр. 38. 

Грамоты и свидетельства, выданные предводителем дворянства для 

составления дворянской родословной книги, арк. 66. 
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Додаток Ж* 

 

 

Господину Предводителю Дворянства Волчанского уезда 

 

Вследствие прошения, помещика Волчанского уезада, поручика 

Алексея Тимофеева сына Времева, Дворянское Депутатское Собрание, по 

определению своему, 22 марта настоящего года состоявшемуся, внесло детей 

Времева, Николая и Наталью во 2-ю часть родословной дворянства книги. О 

чем Собрание имеет честь Ваше Высокоблагородие уведомить. 

 

 

Губернский предводитель дворянства                           (підпис) 

 

Секретарь дворянства                                                      (підпис) 

 

Столоначальник                                                                (підпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Складено на підставі: ДАХО, ф. 15. Канцелярія Харківського 

губернського предводителя дворянства. 1825–1898 рр., оп. 1, спр. 38. 

Грамоты и свидетельства, выданные предводителем дворянства для 

составления дворянской родословной книги, арк. 42. 
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Додаток И* 

 

 

Свидетельство 

 

Дано сие из Харьковского Дворянского Депутатского Собрания, 

cыну статского советника Владимира Николаевича Боброва, Владимиру, 

родившемуся двадцатого июня тысяча девятсот одиннадцатого года, в 

том, что он на основании указа Правительствующего Сената, по 

Департаменту Герольдии, последовавшего в сие Собрание, от 19 ноября 

1893-го года за № 5979, коим отец его утвержден в потомственном 

дворянском достоинстве, по определению сего Собрания, состоявшемуся 24 

октября 1913 года, признан в потомственном же дворянском достоинстве, и 

внесен в 3-ю часть дворянской родословной книги Харьковской губернии и 

что копии с означенного определения и вошедших в состав оного документа 

согласно 2 359 ст. IX т. Св. Зак. изд. 1899 года, как о лице родившемся, по 

утверждению отца его, в дворянском достоинстве, ревизии 

Правительствующего Сената по департаменту Герольдии не подлежит, в чем 

Харьковское Депутатское Собрание подписью и приложением печати 

удостоверяет.  

г. Харьков. Октября 28 дня 1913 года. 

Харьковской губернии 

Предводитель дворянства                                            (підпис) 

 

Секретарь дворянства                                                   (підпис) 

 

Столоначальник                                                             (підпис) 

 

*Складено на підставі: ДАХО, ф. 15. Канцелярія Харківського 

губернського предводителя дворянства. 1825–1898 рр., оп. 1, спр. 38. 

Грамоты и свидетельства, выданные предводителем дворянства для 

составления дворянской родословной книги, арк. 36. 
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Додаток К 

Таблиця 1.1 * 

Чисельність дворянства Харківської губернії (1858–1914 рр.) 

Роки Спадкове Особисте Всього 

Чол. Жін. Всього Чол. Жін. Всього  

1858 4935 5338 10273 3112 2903 6015 16288 

1860 5805 5631 11516 4126 4153 8379 19795 

1863 4872 4998 9870 3507 3749 7256 17126 

1864 5012 4937 9949 3499 3807 7306 17255 

1865 5036 5348 10384 3519 3703 7222 17606 

1866   11953   7302 19255 

1867   12275   7718 19993 

1868   12190   7834 20024 

1869       20197 

1871   11721   9129 20850 

1874 5180 5318 10498 4309 4711 9020 19518 

1875 4524 4677 9201 3702 4146 7848 17049 

1881 4692 4890 9582 4085 4373 8458 18040 

1882   10325   8515 18840 

1883   11405   9696 21101 

1884 5357 5576 10933 4960 5228 10188 21121 

1887 5529 5679 11208 5119 5263 10382 21580 

1888 5561 5791 11352 5287 5412 10699 22051 

1890   11359   11162 22521 

1893 6787 6115 12902 6158 6089 12247 25149 

1897 7903 9037 16940 7345 7805 15150 32090 

1901   19007   17042 36049 

1905   20104   17852 37956 

1911   22847   19903 42750 

1914   23954   20230 44184 
 

* Таблиця складена на підставі: Кабузан В.М. Изменение в численности, удельном весе 

и размещении дворянства в России в 1782-1858 гг. // История СССР. – 1971. – №4. – С.167; 

Памятная книжка Харьковской губернии на 1860–1866 гг. / изд. Харьковского губ. стат. 

комитета. – Х., 1864– 1866, с. 127, 133, 149; Харьковский календарь на 1869-1895 гг. / изд. 

Харьковского губ. стат. комитета. – Х., 1868-1895. – С. 125, 105, 115, 112, 122, 87; ДАХО, ф. 

51, оп.1, спр. 46 а. Статистические сведения о народонаселении уездов и городов 

Харьковской губернии за 1858 г., арк. 2-3; ф.51, оп. 1, спр. 282. Стат. табл. по Харьковской 

губернии за 1860 г., арк. 2-4; ф. 51. оп. 1. спр. 73. Материалы к стат. описанию Харьковской 

губ. за 1867 г. акр. 2-4; Всеобщая перепись населения Российской империи. Т.46. 

Харьковская губерния. – СПб., 1905; Первая всеобщая перепись населения Российской 

империи. 1897 г. Вып. 6. Население обоего пола по уездам и городам с указанием 

вероисповеданий и сословий. – М., 1905. – С. 31; Статистические сведения о Харьковской 

губернии на 1913 г. – Х., 1913; Статистический справочник по Харьковской губернии на 

1914 г. – Х., 1914.  
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Додаток Л 

Таблиця 1.2* 

Співвідношення спадкових і особистих дворян у містах і повітах  

Харківської губернії (1865 р.)  

 

Населені пункти Дворяни 

спадкові 

Дворяни  

особисті 

Всього 

м. Харків 2647 3119 5766 

Харківський повіт 779 210 989 

м. Валки 22 107 129 

Валківський повіт 400 254 654 

м. Богодухів  52 140 192 

Богодухівський повіт 404 178 582 

м. Охтирка  206 209 415 

Охтирський повіт 408 147 555 

м. Лебедин 108 154 262 

Лебединський повіт 622 141 763 

м. Суми  87 219 306 

Сумський повіт 470 97 567 

м. Ізюм  130 234 364 

Ізюмський повіт 1103 378 1481 

м. Зміїв 86 194 280 

Зміївський повіт 791 408 1199 

м. Куп’янськ 86 181 267 

Куп’янський повіт 1049 140 1189 

м. Вовчанськ 111 105 216 

Вовчанський повіт 241 38 279 

м. Старобільськ 22 88 110 

Старобільський повіт 312 199 511 

м. Золочів  8 7 15 

м. Краснокутськ 12 27 39 

м. Недригайлів 2 6 8 

м. Білопілля  28 27 55 

м. Слов’янськ 59 95 154 

м. Чугуїв 139 123 262 

Всього 10384 7222 17606 

 

* Таблиця складена на підставі: Памятная книжка Харьковской 

губернии на 1866 г. / Изд. Харьковского губернского статистического 

комитета. – Х. : В университетской типографии, 1866. – С. 133. 
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Додаток М 

Таблиця 1.3* 

Співвідношення спадкових і особистих дворян у містах і повітах 

 Харківської губернії (1897 р.)  
Повіти губернії Дворяни спадкові Дворяни особисті Всього 

1. Харківський повіт 9457 8095 17552 

Харків 8975 7715 16690 

Золочів 11 22 33 

Села 471 358 829 

2. Охтирський повіт 883 650 1533  

Охтирка 443 374 817 

Села 440 276 716 

3. Богодухівський повіт 552 525 1077 

Богодухів 176 189 365 

Краснокутськ 20 54 74 

Села 356 282 638 

4. Валківський повіт 592 560 1152 

Валки 115 140 255 

Села  477 420 897 

5. Вовчанський повіт 263 472 735 

Вовчанськ 84 216 300 

Села 179 256 435 

6. Зміївський повіт 1047 987 2034 

Зміїв 167 85 252 

Чугуїв 324 271 595 

Села 556 631 1187 

7. Ізюмський повіт 1129 1039 2168 

Ізюм 403 341 744 

Слов’янськ 200 206 406 

Села 526 492 1018 

8. Куп’янський повіт 663 627 1290 

Куп’янськ 170 274 444 

Села 493 353 846 

9. Лебединський повіт 713 525 1238 

Лебедин 163 164 327 

Недригайлів 1 12 13 

Села 549 349 898 

10. Старобільський повіт 398 448 846 

Старобільськ 186 234 420 

Села 212 214 426 

11. Сумський повіт 1243 1249 2492 

Суми 642 831 1473 

Білопілля 137 62 199 

Села 464 356 820 

Міста 12217 11190 23407 

Села 4723 3960 8683 

Всього по губернії 16940 15150 32090 

 

* Таблиця складена на підставі: Первая всеобщая перепись населения Российской 

империи. 1897 г. Вып. 6: Население обоего пола по уездам и городам с указанием 

вероисповеданий и сословий. – М., 1904. – С. 31. 
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Додаток Н 

Таблиця 1.4* 

 

Розподіл населення Харківської губернії за станами (1897 р.) 

 

Стани У губернії У містах 

Дворяни спадкові  

та особисті 

32090 1,29% 23378 6,36% 

Духовенство 10918 0,44% 3391 0,92% 

Купці 6177 0,25% 5353 1,46% 

Міщани 156549 6,28% 109736 29,87% 

Селяни 2263887 90,83% 214089 58,28% 

Іноземні піддані 3380 0,14% 2223 0,64% 

Інші стани 19315 0,77% 9173 2,50% 

Всього 2492316 100% 367343 100% 

 

*Таблиця складена на підставі: Первая всеобщая перепись населения 

Российской империи. 1897 г. Вып. 6: Население обоего пола по уездам и 

городам с указанием вероисповеданий и сословий. – М., 1904. – С. 35. 
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Додаток П 

Таблиця 2.1* 

 

Розподіл земельної площі Харківської губернії по угіддям (1861–1887 рр.) 

 

Земельна площа 1861 р. 1881 р. 1887 р. 

дес. % дес. % дес. % 

Орна 2232104 46,1 3070353 64,4 3444056 71,1 

Луки, вигони 1355725 28 862975 18,1 612935 12,6 

Ліси 581025 18,4 507997 10,7 460451 9,5 

Непридатна 364140 7,5 327133 6,8 329744 6,8 

Всього 4841875 100 4768458 100 4847186 100 

 

*Таблиця складена на підставі: Мезенцев В. И. Доходность частного 

землевладения. – Х., 1897. – С. 52; Статистический справочник по аграрному 

вопросу. Вып.1: Землевладение и землепользование. – М., 1917. – С.8-9. 
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Додаток Р 

 

Таблиця 2.2* 

 

Розподіл придатних земель за категоріями власників Харківської губернії 

(1861–1905 рр.) 

 

Групи 1861 р. 1877 р. 1887 р. 1905 р. 

Приватні 

землеволодіння 

1639264  

(36,6%) 

1660406 

(37,2%) 

1644456 

(36,4%) 

1608349 

(35,8%) 

Надільні землі селян 2516963 

(56,2%) 

2570338 

(57,6%) 

2608094 

(57,7%) 

2663142 

(59,2%) 

Державні, 

монастирські, церковні 

321508 

(7,1%) 

229439 

(5,2%) 

264892 

(5,9%) 

225780 

(5,0%) 

Придатна земля 4477735 4460183 4517442 4497271 

 

*Таблиця складена на підставі: Стататистика поземельной собственности 

населенных мест Европейской России на 1880 г. Вып. 3: Губернии 

малороссийские и юго-западные / ЦСК МВД. – СПб., 1884. – 493 с.; 

Главнейшие данные поземельной статистики по обследованию 1887 г. Вып. 46: 

Харьковская губерния // Статистика Российской империи. Т. 22. – СПб., 1893. – 

С. 2-3; Статистика землевладения 1905 г.: Свод данных по 50 губерниям 

Европейской России. Вып. 33: Харьковская губерния. – СПб., 1906. – С. 15-25.  
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Додаток С 

Таблиця 2.3* 

 

Зміни розмірів дворянського землеволодіння по повітам Харківської губернії 

(1877–1905 рр.) 

 

Повіти 1877 р. 1887 р. 1905 р. 

дес. % до 

всієї 

землі 

дес. % до 

всієї 

землі 

дес. % до 

всієї 

землі 

Охтирський 54113 23,0 45991 18,7 49344 19,3 

Богодухівський 87262 31,7 78876 28,0 56415 26,2 

Валківський 68426 33,1 68222 33,0 36287 22,3 

Вовчанський 114136 33,9 106821 30,9 78480 24,3 

Зміївський 128422 28,4 94806 19,4 58880 13,3 

Ізюмський 313743 49,3 259760 39,0 134138 19,8 

Куп’янський 133019 24,3 130359 22,2 70472 12,0 

Лебединський 98556 38,8 92441 34,5 76985 30,8 

Старобільський 179596 18,1 151567 13,8 96248 9,1 

Сумський 104548 38,8 108436 38,6 103960 40,8 

Харківський 63215 24,7 66167 23,1 47167 20,9 

Всього придатних 

земель по губернії 

1345036 30,2 1203446 25,5 808376 18,4 

 

*Таблиця складена на підставі: Главнейшие данные поземельной 

статистики по обследованию 1887 г. Вып. 46: Харьковская губерния // 

Статистика Российской империи. Т.22. – СПб., 1893. – С. 75; Статистика 

землевладения 1905 г.: Свод данных по 50 губ. Европейской России. Вып. 33: 

Харьковская губерния. – СПб., 1906. – С. 10-14. 
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Додаток Т 

Таблиця 2.4* 

 

Розподіл дворянського землеволодіння Харківської губернії за розмірами володінь (1877–1905 рр.) 

 

Групи 

володінь 

1877 р. 1895 р. 1905 р. 

Кількість 

володінь 

Кількість землі Кількість 

володінь 

Кількість землі Кількість 

володінь 

Кількість землі 

 % дес. %  % дес. %  % дес. % 

1–100 1756 51,6 59378 4,4 1914 60,09 59053 6,03 1243 56,4 38430 4,8 

101–500 968 29,0 249109 18,5 786 24,67 189337 19,36 596 27,1 148305 18,3 

500–1000 324 9,5 231090 17,2 232 7,28 166348 17,01 171 7,77 122212 15,0 

1000 –

5000 

312 9,1 589137 43,8 241 7,56 433578 44,34 174 7,90 340246 41,96 

5000 –

10000 

19 0,5 120614 9,0 13 0,40 129528 13,24 13 0,60 85065 10,50 

Понад 

10000 

6 0,1 95708 7,1 5 0,23 74118 9,15 

Всього 3385 100 1345036 100 3185  977844 100 2202 100 808376 100 

 

*Таблиця складена на підставі: Главнейшие данные поземельной статистики по обследованию 1887 г. Вып. 46: 

Харьковская губерния // Статистика Российской империи. Т.22. – СПб., 1893. – С. 85; Цифровые данные о 

поземельной собственности в Европейской России. – СПб., 1897. – С. 30; Статистика поземельной собственности и 

населенных мест Европейской России. Вып. 3: Губернии малороссийские и юго-западные. – СПб., 1884. – С. 67; 

Статистика землевладения 1905 г.: Свод данных по 50 губ. Европейской России. Вып. 33: Харьковская губерния. – 

СПб., 1906. – С. 95. 
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Додаток У 

Таблиця 2.5* 

 

Розподіл дворянських володінь Харківської губернії за розмірами та групами (1905 р.)  

 

Повіти Кількість 

володінь 

Дрібні 

(до 100 дес.)  

Середні 

(100 – 1000 дес.)  

Великі 

(понад 1000 дес.)  

Кількість 

володінь 

% Дес. Кількість 

володінь 

% Дес. Кількість 

володінь 

% Дес. 

Охтирський 271 189 69,8 4296 74 27,3 22590 8 2,9 20281 

Богодухівський 181 136 75,1 2924 34 19,3 8695 11 5,6 37725 

Валківський 100 53 53,0 2183 35 35,0 11573 12 12,0 42659 

Вовчанський 112 67 59,8 1970 37 33,0 12099 8 7,2 22218 

Зміївський 108 36 33,3 1304 43 39,8 13251 29 26,9 63925 

Ізюмський 286 198 69,2 5752 73 25,5 27535 15 5,3 25593 

Куп’янський 273 104 38,1 4285 140 51,3 56987 29 10,6 72866 

Лебединський 247 123 49,8 4879 110 44,5 38967 14 5,7 26626 

Старобільський 298 202 67,8 5526 74 24,8 23626 22 7,4 47833 

Сумський 114 28 24,6 974 64 56,1 30159 22 19,3 65115 

Харківський 212 107 50,5 4337 83 39,1 25035 22 10,4 74588 

Всього по 

губернії 

2202 1243 56,42 38430 767 34,87 270517 192 8,71 499429 

 

* Таблиця складена на підставі : Статистика землевладения 1905 г.: Свод данных по 50 губ. Европейской 

России. Вып. 33: Харьковская губерния. – СПб., 1906. – С. 36. 
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Додаток Ф 

Таблиця 2.6* 

 

Розподіл дворянського землеволодіння у Вовчанському повіті (1882 р.) 

 

Категорія власників Розмір володіння (дес.) % Кількість володінь 

1 10-40 0,32 12 

2 40-70 1,22 4 

3 70-100 0,23 3 

4 100-200 1,27 10 

5 200-400 7,51 26 

6 400-600 4,32 2 

7 600-800 3,67 6 

8 800-1000 3,16 4 

9 1000-1500 8,95 8 

10 1500-2000 12,72 8 

11 2000-3000 13,30 6 

12 3000-4000 18,33 6 

13 4000-6000 14,00 3 

14 6000 і вище 12,00 2 

Всього 107415 100 107 

 

*Таблиця складена на підставі: Клинген И. Н. Описание Волчанского 

уезда Харьковской губернии в сельскохозяйственном и статистическом 

описании. – Х., 1882. – С. 145. 
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Додаток Х 

Таблиця 2.7* 

 

Зміни у приватній земельній власності Харківської губернії (1877–1905 рр.) 

 

Рік До загальної площі приватного землеволодіння (%) 

Дворяни Купецтво і торгово-

промислові товариства 

Міщани Селяни 

Особисті Общини 

1877 81,0 8,7 2,2 7,4 0,7 

1887 70,1 12,3 2,9 13,4 1,3 

1905 50,3 10,9 5,2 31,8 1,8 

 

*Таблиця складена на підставі: Статистика землевладения 1905 г.: 

Свод данных по 50 губ. Европейской России. Вып. 33: Харьковская губерния. 

– СПб., 1906. – С. 31. 
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Додаток Ц 

Таблиця 2.8* 

 

Розподіл приватновласницьких придатних земель Харківської губернії за 

станами 1905 р. 

 

Категорії 

власників 

Кількість

володінь 

Кількість 

землі 

(дес.) 

Серед. 

розмір 

володіння 

(дес.) 

% 

до 

приватної 

землі 

% 

до 

загальної 

землі 

Дворяни 2202 808376 367,1 50,3 18,0 

Купці 515 163723 317,9 10,2 3,7 

Міщани 1847 83103 45,0 5,2 1,8 

Селяни 11613 510806 43,9 31,8 11,4 

Торгово-пром. 

підприємства 

10 11967 1196,7 1,8 0,2 

Інші --------- 30376 1,8 0,7  

Всього 16551 1608349 97,2 ------------ 35,8 

 

*Таблиця складена на підставі: Иванов Л. М. Распределение 

землевладения на Украине накануне революции 1905–1907 гг. / Л. М. Иванов 

// Исторические записки, 1957. – № 60. – С. 185.  
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Додаток Ш 

Таблиця 2.9* 

 

Розподіл приватновласницьких придатних земель Харківської губернії  

між категоріями власників (1911 р.) 

 

Повіти Дворяни Різночинці 

 Кіл-ть 

володінь 

Кіл-ть 

придат. 

землі 

(дес.) 

Сер. 

розмір 

(дес.) 

Кіл-ть 

володінь 

Кіл-ть 

придат. 

землі 

(дес.) 

Сер. 

розмір 

(дес.) 

Охтирський 156 47754 306 1954 58200 30 

Богодухівський 201 71955 358 2326 49906 21 

Валківський 203 39888 196 2729 50123 18 

Вовчанський 95 69010 726 2556 75057 29 

Зміївський 268 38694 144 2480 119710 48 

Ізюмський 344 91951 267 2254 260347 117 

Куп’янський 220 51936 236 7502 154149 21 

Лебединський 344 78404 228 5068 50746 10 

Старобільський 102 82203 806 662 143377 217 

Сумський 312 75764 243 6012 88998 15 

Харківський 1797 41845 23 7813 72976 8 

Всього  4042 689696 171 41356 1123589 27 

 

*Таблиця складена на підставі: ДАХО, ф. 51, оп. 2, спр. 48. арк. 35-45. 
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Додаток Щ 

Таблиця 2.10* 

Розподіл приватних володінь Харківської губернії 

між категоріями власників (1911 р.) 

 

Категорії 

власників 

Розмір володіння 

Дрібні 

до 100 дес. 

Середні 

от 100 до 500 дес. 

Великі 

понад 500 дес. 

Кіл-ть 

володінь 

Площа 

землі в 

дес. 

Кіл-ть 

володінь 

Площа 

землі в 

дес. 

Кіл-ть 

володінь 

Площа 

землі в 

дес. 

Дворяни 2280 32415,7 1095 126214,4 667 531065,9 

В % 56,4 4,7 27,1 18,3 16,5 77,0 

Інші стани 37469 257301,9 3019 324717,2 868 541569,9 

В % 90,6 22,9 7,3 28,9 2,1 48,2 

 

 

*Таблиця складена на підставі: Статистический справочник по 

Харьковской губернии на 1914 г. – Х., 1914. – С. 32. 
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Додаток Ю 

Таблиця 2.11* 

 

Великі землевласники Харківської губернії (кінець XIX – початок XX ст.) 

Землевласники Повіт Маєтки Дес. 

(тис.) 

Кеніг Леопольд Євгенійович 

Кеніг Юліус Леопольдович  

Охтирський 

Богодухівський 

Лебединський 

Харківський 

Гутянський 

Тростянецький 

18042,5 

21204 

3380 

383,5 

Всього: 

42910 

Харитоненко Павло Іванович 

Харитоненко Наталія Максимівна  

Охтирський 

Богодухівський 

Валківський 

Лебединський 

Сумський 

Угроїдівський 

Натальївка 

Пархомівка 

 

25800,5 

1449,5 

1504 

6518 

Всього: 

35335 

Рібопьер Георгій Іванович  Ізюмський   17865  

Духовський Євгеній Михайлович 

Духовська Софія Іванівна  

Богодухівський 

Валківський 

Вовчанський 

Харківський 

 

Мерчик 

1375 

10742 

1781 

642,5 

Всього: 

14540,5 

Строганова Анна Дмитріївна  Сумський Хотин 14512,5  

Шереметєв Олександр 

Дмитрійович 

Вовчанський, 

Ізюмський, 

Куп'янський, 

Харківський 

 2585 

7762 

841,5 

2106 

Всього: 

13294,5  

Лещинський Микола Іосифович 

Лещінська Марія Матвіївна  

Сумський Кияницьке 12777,3  

Щербатов Борис Сергійович Лебединський Терни 9386  

Скалон Микола Антонович  Вовчанський  Білий Колодязь 7714  

Гендріков Василь Олександрович 

 

Вовчанський  3844; 

3714 

Щербінин А.А. Харківський Бабаї  

Розен Ізюмський   

Козляніков  Вовчанський  6144  

Бантиш Василь Олександрович 

Бантиш Олександр Федорович 

Ізюмський   3970; 

2139 

М. М. Толстой  Сумський, 

Лебединський 

Гребінніківка, 

Зеленківська, 

Дмитрівська 

2030;  

2319; 

1274 

Базилевський  Валківський  5751  

Богаєвський Лебединський  5343  
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Продовження таблиці 2.11 

 
граф Капніст Василь 

Олександрович 

Лебединський Михайлівка 4807  

Хрущов Дмитро Олександрович  Сумський Низівське, Новинське 4556 

Апраскін Сумський   4598  

граф Клейнмихель Микола 

Володимирович 

Богодухівський Лютівка 4333 

4960 

Задонська А. Н.  Валківський  

 

Великобурлуцький 

Середній Яр 

Басов Яр 

4224; 

6924 

Князі Голіцини  Валківський, 

Харківський 

Стара Водолага 

Довжанське 

4217 

4102 

Соловйови Вовчанський  3789 

Князь Д. І. Святополк-Мирський  Харківський Гиївка  

Меллер-Запомельський  Вовчанський  3388  

Яхонтов  Валківський   3145,5  

Фірсова Старобільський  3261  

Лихачов  Зміївський  3228  

Тарасова-Каринська  Вовчанський  3156  

Юсупов Богодухівському  3051 

Пассек  Вовчанський  3064  

Л. Є. Бразоль  Охтирський  Журавлинське 2784  

Н. А. Суханов  Сумський  2577  

Прянишнікова Сумський Рогізне  1980 

фон Лоренц-Еблін В.А. Сумський Кекінське 1600 

Каразін Іван Миколайович  Сумський  1500  

Лесевіцькій Микола Семенович  Зміївський Пятигорське 

Копанка 

1000 

 

 

*Таблиця складена на підставі: Список землевладельцев Харьковской 

губернии, владеющие 300-ми десятинами и более // Харьковский календарь 

на 1906 г. / Изд. Харьковского губернского статистического комитета. – Х. : 

Тип. Губернского правления, 1906. – С. 3-82. 
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Додаток Я 

Графік 2.12 

Динаміка дворянської земельної власності в Харківській губернії 

(1861–1914 рр.) 
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*Складено на підставі: Памятная книга Харьковской губернии на 1861 

год. – Х., 1862; Харьковский календарь на 1869–1911 гг. – Х., 1868–1910; 

Статистические сведения о Харьковской губернии на 1913–1914 г. – Х., 1913 

– 1914.  
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Додаток АА 

Таблиця 2.13* 

 

Власники цукрових заводів Харківської губернії (кінець XIX ст.) 

 

Власники Цукрові заводи Виробництво цукру 

(пуд.) 

П. І. Харитоненко с. Миколаївка 405000 

П. І. Харитоненко с. Пархомівка 323764 

П. І. Харитоненко с. Янків Ріг 162526 

Л. Є. Кеніг с Гути 171320 

Л. Є. Кеніг с. Тростянець 1454682 

М. М. Лещинська с. Кікницьке 293490 

О. Д. Голіцин м. Славгород 140680 

Пряшнікова і 

Кукіль-

Яснопольська 

с. Рогізне 125164 

М. О. Скалон с. Білий Колодязь 100000 

Граф М. М. Толстой с. Гребінниківка 100000 

 

*Таблиця складена на підставі: Вся Россия. Русская книга 

промышленности, торговли, сельского хозяйства и администрации: Торгово-

промышленный адрес-календарь Российской империи. – СПб. : Издание 

А. С. Суворина, 1895. – X. – С. 1537-1557. 
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Додаток АБ 

Таблиця 3.1* 

Кількість гласних у повітових та губернському земських зборах 

Харківської губернії (1864 р.) 

 

Повіти 

 

Кількість гласних у повітових земських зборах 

 

Губерн. 

збори 

(I курія) 

землевлас-

ників 

(II курія) 

міського 

тов-ва 

(III курія) 

сільського 

тов-ва 

Всього 

Охтирський 18 7 14 39 7 

Богодухівський 19 9 15 43 7 

Валківський 16 3 14 33 6 

Вовчанський 21 4 17 42 7 

Зміївський 22 6 21 49 8 

Ізюмський 35 11 24 70 12 

Куп’янський  26 3 23 52 9 

Лебединський 25 9 17 51 9 

Старобільський 27 7 34 68 11 

Сумський 30 12 19 61 10 

Харківський 19 16 17 52 9 

Всього по губернії 258 87 215 560 95 

 

*Таблиця складена на підставі: Положение о губернских и уездных 

земских учреждениях 1 января 1864 г., с последними изменениями и 

дополнениями по изданию 1886 г. – Сергиев Посад : Тип. И. И. Иванова, 

1915. – С. 50-51. 
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Додаток АВ 

Таблиця 3.2* 

Кількість обраних гласних до губернських та повітових земських зборів Харківської губернії (1865–1889 рр.) 

 

*Таблиця складена на підставі: Харьковские губернские ведомости. – 1865; Харьковские губернские ведомости. 

– 1871, Харьковские губернские ведомости. – 1880; Харьковские губернские ведомости. –1889; Положение о 

губернских и уездных земских учреждениях 1 января 1864 г. – С. 50-51; ДАХО, ф. 3, оп. 258, спр. 45; оп. 247, спр.10; 

оп. 270. спр. 121, спр. 258, спр. 379, спр. 568, спр. 792. 

Виборчі повіти 1 курія 2 курія 3 курія Всього Губернські збори 

Роки виборів 1865 1871 1880 1889 1865 1871 1880 1889 1865 1871 1880 1889 1865 1871 1880 1889 1865 1871 1880 1889 

Харківський 19 18 19 19 13 15 16 16 17 17 17 17 51 50 52 52 9 9 9 9 

Охтирський 17 17 18 18 8 7 7 8 14 14 14 14 39 38 39 40 7 7 6 7 

Богодухівський 19 18 20 17 12 12 9 9 17 15 17 16 48 45 46 42 7 7 7 7 

Валківський 18 16 17 17 3 3 3 3 11 14 14 14 32 33 34 34 6 6 6 6 

Вовчанський 21 20 21 21 4 4 4 4 17 17 17 16 42 41 42 41 7 7 7 7 

Зміївський 20 22 22 22 7 5 6 6 23 21 21 21 50 48 49 49 8 8 8 8 

Ізюмський 35 35 35 37 12 12 11 11 23 27 21 24 70 74 67 72 11 11 11 12 

Куп’янський  26 27 26 26 3 3 3 3 23 23 23 23 52 53 52 52 9 9 9 9 

Лебединський  27 26 25 26 9 9 9 9 15 15 17 14 51 50 51 49 9 9 9 9 

Старобільський  27 24 23 27 5 7 7 7 32 34 32 34 64 65 62 68 11 11 12 11 

Сумський 30 30 30 29 12 12 12 12 19 19 19 18 61 61 61 59 11 11 10 10 

Всього 258 253 256 259 87 89 87 88 211 216 212 211 560 558 555 558 95 95 95 95 
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Додаток АД 

Таблиця 3.3* 

 

Склад гласних повітових і губернських земських установ 

Харківської губернії (1883–1886 рр.) 

 

 Землевласники 

(I курія) 

Міське 

товариство 

(II курія) 

Сільське 

 товариство 

(III курія) 

% % % 

Повітові гласні 46,41 15,78 37,81 

Губернські гласні 82,1 11,6 6,3 

 

*Таблиця складена на підставі: Статистика выборов в земские 

учреждения за 1883–1886 гг. Вып. 5 / Статистика Российской империи. – СПб., 

1888. – С. 136. 
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Додаток АЕ 

Таблиця 3.4* 

Кількість гласних у повітових та губернському земських зборах 

Харківської губернії (1890 р.) 

 

Повіти Кількість гласних у повітових зборах Губернські 

збори (I курія) 

дворяни 

(II курія) 

міщани 

Селяни Всього 

Охтирський 18 3 9 30 5 

Богодухівський 16 3 8 27 4 

Валківський 16 3 8 27 4 

Вовчанський 20 3 10 33 4 

Зміївський 22 3 11 36 5 

Ізюмський 24 4 12 40 6 

Куп’янський 22 4 11 37 6 

Лебединський 22 3 11 36 6 

Старобільський 24 3 12 39 7 

Сумський 24 3 12 39 7 

Харківський 22 5 11 38 6 

Всього 230 37 115 382 60 

 

*Таблиця складена на підставі: Календарь Харьковского губернского 

земства на 1913 г. – Х. : Печатня С. П. Яковлева, 1913. – С. 128. 
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Додаток АЖ 

Таблиця 3.5* 

Кількість обраних гласних до повітових та губернського земських зборів Харківської губернії (1892–1910 рр.) 

 

Повіти 1 курія 2 курія 3 курія Всього Губернські земські 

збори 

Виборчі повіти 1892 1895 1901 1910 1892 1895 1901 1910 1892 1895 1901 1910 1892 1895 1901 1910 1892 1895 1910 

Харківський 21 23 22 22 5 5 5 5 11 11 11 11 37 39 38 38 6 6 6 

Охтирський 18 18 18 17 3 3 3 3 9 9 9 9 30 30 30 29 4 3 4 

Богодухівський 16 16 16 16 2 3 3 3 8 8 8 8 26 27 27 27 4 4 4 

Валківський 16 16 16 14 3 3 3 3 11 11 8 10 30 30 27 27 4 4 3 

Вовчанський 20 20 22 21 3 3 3 3 10 10 10 11 33 33 35 35 4 4 4 

Зміївський 22 22 22 22 3 3 3 3 10 11 11 10 35 36 36 35 5 4 5 

Ізюмський 23 15 20 24 3 4 3 4 11 12 13 12 37 31 36 40 7 7 6 

Куп’янський  22 25 22 21 2 4 4 4 10 11 11 10 34 31 37 35 6 5 6 

Лебединський  22 22 22 21 6 3 3 4 9 10 11 10 37 35 36 35 6 6 6 

Старобільський  25 24 24 24 2 2 3 3 14 12 12 12 41 38 39 39 7 7 7 

Сумський 25 24 23 24 5 3 3 3 12 12 12 12 42 39 38 39 7 7 7 

Всього 230 223 227 226 37 36 36 38 115 117 116 115 382 369 379 379 60 57 59 

 

* Таблиця складена на підставі: Харьковские губернские ведомости. – 1892; Харьковские губернские 

ведомости. – 1895; Харьковские губернские ведомости. – 1901; Харьковские губернские ведомости. – 1910. 
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Додаток АИ 

Таблиця 3.6* 

 

Порівняльна таблиця виборів гласних до земських зборів 

Харківської губернії (1883 р. і 1890 р.) 

 

Роки 

виборів 

Дворяни і 

чиновники 

Селяни Купці Міщани Духовен-

ство 

Всього 

Кіл

-ть 

% Кіл-

ть 

% Кіл

-ть 

% Кіл

-ть 

% Кіл

-ть 

% Кіл

-ть 

% 

1883 р. 258 46,3 204 36,4 70 12,5 12 2,14 15 2,7 560 100 

1890 р. 230 60,2 115 30,1 37 9,7 ---- ----- ----- ----- 382 100 

 

*Таблиця складена на підставі: Статистики выборов в земские учреждения 

1883–1886 гг. Вып. 5 / Статистика Российской империи. – СПб., 1888. – С. 165; 

Результати виборів 1890 р. по Харківський губернії згідно «Положення» 1890 р. 
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Додаток АК 

Таблиця 3.7* 

 

Кількість обраних гласних до повітових та губернського земських зборів 

Харківської губернії (1907 р., 1913 р.) 

 

Виборчі повіти Дворяни Міщани Селянські 

товариства 

Губернські 

збори 

 1907 1913 1907 1913 1907 1913 1907 1913 

Охтирський 16 17 8 9 3 3 4 4 

Богодухівський  14 16 7 8 3 3 4 4 

Валківський 14 14 9 9 3 3 3 3 

Вовчанський 20 21 9 9 3 3 4 4 

Зміївський 22 22 10 11 3 3 6 5 

Ізюмський 24 4 10 11 4 4 6 6 

Куп’янський 22 21 11 11 4 4 6 6 

Лебединський 22 21 11 8 4 4 6 6 

Старобільський 24 24 12 11 3 3 7 7 

Сумський 24 24 8 12 3 3 6 7 

Харківський 22 22 11 8 4 5 5 6 

Всього 224 226 106 111 37 38 57 58 

 

*Таблиця складена на підставі: Харьковские губернские ведомости. – 1907; 

Харьковские губернские ведомости. – 1913. 
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Додаток АЛ 

Таблиця 3.8* 

Оплата членів та голови повітових земських управ Харківської губернії 

(1866–1887 рр.) 

 

Роки 1866 р. 1877 р. 1887 р. 

Повіти Голова Члени Голова Члени Голова Члени 

руб. руб. руб. руб. руб. руб. 

Охтирський 600 600 700 700 2000 1000 

Богодухівський 1200 900 800 600 1000 800 

Валківський 500 300 800 500 1250 750 

Вовчанський 1000 800 1000 800 1000 800 

Зміївський 600 500 1500 800 1200 1000 

Ізюмський 500 500 700 500 2000 1500 

Куп’янський 1500 850 1200 850 1500 800 

Лебединський 800 400 1000 500 1500 750 

Старобільський 2400 600 1200 600 2000 600 

Сумський 1200 800 1500 900 2500 1500 

Харківський 800 800 1000 1000 1500 1000 

Всього 11100 7050 10500 7750 17450 10300 

 

*Таблиця складена на підставі: Постановления, речи и записки первого 

Харьковского губернского земского собрания, с 14 октября по 1 ноября 1865 г. 

– Х. : Тип. И. Д. Гинзбурга, 1866. – С. 136; ДАХО, ф. 3, оп. 270, спр. 859 : О 

составе земских управ в 1887 г., арк. 3-15. 
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Додаток АМ 

Таблиця 3.9* 

Соціальний склад керівників губернської та повітових земських управ Харківської губернії 

(1865–1910 рр.) 

 

Виборчі повіти Дворяни Міщани Купці Селяни 

1865 1871 1883 1889 1910 1865 1871 1883 1889 1910 1865 1871 1883 1889 1910 1865 1871 1883 1889 1910 

Охтирський 2 5 4 4 2 --- --- --- --- 2 2 --- --- --- --- 1 --- --- --- 1 

Богодухівський  2 3 2 1 4 --- --- --- --- --- 1 --- 1 2 1 1 --- 1 --- --- 

Валківський 2 2 3 1 3 --- --- --- --- 1 1 --- 1 2 --- --- 1 --- --- --- 

Вовчанський 2 3 3 3 2 --- --- --- --- --- --- --- --- -- --- 1 --- --- --- --- 

Зміївський 1 1 2 1 2 --- --- --- 1 --- 1 1 1 --- 2 2 1 --- 1 --- 

Ізюмський 3 3 2 2 4 --- --- --- --- --- 1 -- 1 1 --- 1 --- --- --- --- 

Куп’янський 3 - 3 3 3 --- --- --- --- --- 2 3 --- --- --- --- --- --- 1 --- 

Лебединський 2 2 2 2 3 --- --- --- --- --- --- -- --- --- --- 1 1 1 --- 1 

Старобільський 5 1 4 3 4 --- --- --- --- --- --- 2 --- --- --- 1 1 --- --- --- 

Сумський 2 4 1 2 3 --- --- 1 --- --- --- -- --- 1 --- 1 1 2 1 1 

Харківський 5 2 3 3 5 --- 4 -- --- --- --- 2 --- --- --- 1 --- --- --- --- 

Всього 29 26 29 25 35 --- 4 1 1 3 8 8 4 6 3 10 5 4 3 4 

Губернська 

управа 

4 5 4 3 6 --- --- 1 1 --- --- --- --- 1 --- 1 --- --- --- --- 

*Таблиця виконана на підставі: Памятная книжки Харьковской губернии на 1868 г. – Х., 1869. – С. 36; Харьковский 

календарь 1873 г. – Х., 1874. – С. 137; ДАХО, ф. 3, оп. 258, спр. 50, арк. 2-9; Статистика выборов в земские учреждения 1883-

1886 гг. Вып. 5 / Статистика Российской империи. – СПб., 1888. – С. 169; ДАХО, ф. 3, оп. 270, спр. 859: Свод сведений о 

земских доходах и расходах, … о личном составе земских учреждений, арк. 16-17; Журналы очередного губернского земского 

собрания Харьковской губернии 1910 г. – Х., 1910. – С. 145-150. 
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