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ЕКСПОРТ ХЛІБНИХ ПРОДУКТІВ З УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ 
РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (1861–1914 років) 

 

Хліб був, безперечно, головним експортним товаром України, 
Бессарабії і ряду регіонів Росії, особливо Північного Кавказу і Донської 
області. Правлячі кола імперії прагнули якомога більше вивозити зерна 
на зовнішні ринки. Необхідно було, як уже зазначалося вище, вишу*
кувати валюту для покриття урядових витрат за кордоном, закупівлі 
промислового устаткування, стабілізації платіжного балансу тощо. 

Обсяги експортованого з імперії збіжжя в досліджуваний період, 
хоча й з деякими коливаннями, безупинно зростали. У 1877 р. було 
вивезено на світовий ринок 252 011 тис. пудів п’яти головних хлібних 
культур, враховуючи й борошно та висівки. Тридцять три роки по тому, 
в 1910 р., їх вивіз становив уже 821 240 тис. пудів1, або на 225,87% більше. 
Цікаво, що найбільший приріст хлібного вивозу дали пшениця та 
ячмінь. Експорт пшениці за ці роки зріс з 86 629 до 374 590 тис. пудів, або 
на 332,40%, а ячменю — з 17 357 до 244 701 тис. пудів2, або на 1309,81%. 
Саме ці зернові культури становили найбільшу частку в українському 
хлібному експорті. Навпаки, вивіз жита на зовнішні ринки зменшився 
за ці роки у понад два рази — з 90 331 до 40 538 тис. пудів3. Нарощування 
хлібного експорту призвело до небувалого раніше збільшення виручки 
за нього на зовнішніх ринках, особливо в 1909–1911 рр. Якщо вартість 
усього збіжжя, вивезеного з імперії у 1907 р., становила 431 192 тис. 
руб., а в 1908 р. — 380 302, то в 1909 р. — 750 094, у 1910 р. — 747 952, у 
1911 р. — 739 466 тис. руб.4 Частка всіх хлібних продуктів у грошовому 
обчисленні становила в середньому за 1909–1913 рр. 45% від усього 
імперського експорту5, а в окремі роки перевищувала 50%. Загалом 

————————— 
1 Шульц А.К. Исследование о производстве и торговле Германии продуктами поле*

водства за 30 лет в связи с русско*германским торговым договором. Материалы к 
пересмотру торгового договора с Германией. — СПб., 1913. — С. 34 (табл. 20). 

2 Там же. 
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5 Ден В.Э. Положение России в мировом хозяйстве. Анализ русского экспорта до 
войны. Статистический очерк. — Пг., 1922. — С. 43. 



 123

обсяги зерна, що відправлялися на зовнішні ринки, зростали відносно 
швидше, ніж його загальне виробництво. 

Надходження у все більших обсягах іноземної валюти за реалі*
зоване на зовнішніх ринках збіжжя дало поштовх загальному еконо*
мічному піднесенню 1890*х рр. і 1910–1914 рр., що до цього часу не 
знайшло відображення в нашій історіографії.  

Організація експортної хлібної торгівлі в Російській імперії харак*
теризувалася протягом усього досліджуваного періоду стихійністю, 
низьким рівнем ефективності з елементами безладдя й хаосу на шляхах 
транспортування. За великим рахунком, у ній не було нічого спільного з 
експортом зерна і продуктів його переробки з США. Унаслідок цього 
учасники зібрання Імператорського товариства сільського господарства 
Південної Росії, що відбулося 18 березня 1911 р. в Одесі, дійшли сумного 
висновку, що «наші сільськогосподарські виробники втрачали через 
негаразди в організації торгівлі 25% вартості хліба»1. 

Заслуговує на увагу висвітлення причин, які спонукали виробників 
до масового і стихійного вивезення зерна на ринок відразу після жнив. 
Без цього важко зрозуміти втрати, що їх зазнавали сільські господарі, 
особливо дрібні, протягом багатьох десятиліть. 

За свідченням преси, на початку кожної зернозбиральної кампанії 
розпочиналося посилене і безладне «викидання» хліба на ринок 
внаслідок «пристосування всього господарського укладу до завершення 
жнив». По*перше, селянам і землевласникам необхідно було вчасно 
сплачувати податки. По*друге, хліб треба було вивозити до осінніх 
дощів, що робили шляхи не проїзними. По*третє, майже повна від*
сутність елеваторів і зерносховищ змушувала сільськогосподарських 
виробників прискорювати реалізацію збіжжя на внутрішньому і зов*
нішньому ринках. 

Зрештою, надто важливою причиною, що спонукала сільських гос*
подарів до негайного продажу врожаю, була залежність їх від креди*
торів. Про це свідчать статистичні дані. На початку 1913 р. організаційне 
бюро обласного з’їзду українських та суміжних з ними губерній, що 
знаходилося в Катеринославі, провело анкетне обстеження щодо забез*
печення сільськогосподарських виробників кредитами. Виявилося, що 
із загальної кількості сільських господарів, які користувалися позиками 
під зерно, близько 62% брали її у скупників та інших приватних осіб, у 
тому числі весною — 38%, літом — 43%, восени — 15%, зимою — тільки 
4%. Унаслідок цього в руки скупників уже в серпні й вересні потрапило 
41% збіжжя від загального річного обсягу, що йшов на ринок. Слід 
ураховувати й те, що знижку від ринкової ціни і відсотки, що сягали 59% 

————————— 
1 Записки Императорского общества сельского хозяйства Южной России. — 

Одесса, 1912. — C. IV.  
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від суми наданого кредиту, несли сільські господарі1. Наведені тут 
цифри, які відносилися до 14 південних губерній Російської імперії, 
красномовно свідчать, що село перебувало в кабалі у посередників — 
скупників хліба2. За даними російської дослідниці Т. Китаніної, останні 
наживали щорічно на експорті зерна в середньому близько 50 млн руб.3 
Отож, масовий вивіз збіжжя на зовнішні ринки вже на початку осені 
визначався багатьма чинниками. «Вивіз врожаю в цей час іде настільки 
інтенсивно, — повідомляв харківський часопис, — що ніщо не може 
призупинити надлишкової пропозиції зерна — а ні занизькі ціни, а ні 
невигідна кон’юнктура світового ринку»4. 

У різних регіонах України були деякі відмінності щодо реалізації 
вивожуваного хліба, проте суть їх залишалася завжди одна — повна 
залежність виробників від посередників і хліботоргового капіталу. 
Найчастіше селянський хліб проходив через низку посередників: скуп*
ник — крамар чи агент*мішуріс; містечковий скупник; відправник 
місцевого хліба; комісіонер чи дисконтер; борошномел чи експортер5. 
Оскільки селянське зерно закуповувалося дрібними скупниками, які не 
мали а ні комор для його зберігання, а ні достатнього капіталу для 
вигідної реалізації, то вони прагнули тільки одного — якомога швидше 
збути закуплений хліб в інші руки, хоча б з мінімальною для себе 
вигодою. 

У більш сприятливих умовах щодо продажу зерна перебували великі 
землевласники. Їм не доводилося для збуту свого хліба їздити на базари 
чи містечкові ярмарки. Великі хліботоргові фірми Одеси, Миколаєва та 
інших портових міст самі присилали до них своїх комісіонерів. Однак і 
землевласники зазнавали немалих збитків у вигляді комісійних, стан*
ційних та інших накладних витрат. Навіть не рахуючи аванси під високі 
відсотки від скупників, вони мали менше від справжньої вартості 
проданого хліба на 0,07–0,11 руб. з кожного пуда6. 

Безперечно, живучість посередництва в хлібній торгівлі стала на*
слідком неспроможності уряду й, зокрема, фінансових кіл імперії 
забезпечити сільських господарів дешевим кредитом та відсутності 
розгалуженої мережі елеваторів і зерносховищ. А без цього годі було й 
мріяти про справжню конкурентоспроможність на світовому хлібному 
ринку. По*перше, млинарство розвинених країн Західної Європи по*
требувало односортного продовольчого зерна. По*друге, виробники 
————————— 

1 Подольский хозяин. — 1915. — № 11/12. — С. 53. 
2 Там же. 
3 Китанина Т.М. Хлебная торговля в России в 1875–1914 гг. (Очерки правительст*

венной политики). — Ленинград, 1978. — С. 250. 
4 Южно*русская сельскохозяйственная газета. — 1915. — 11 июня. 
5 Лященко П.И. Хлебная торговля на внутренних рынках Европейской России. 

Описательно*статистическое исследование. — СПб., 1912. — С. 34. 
6 Экономическая жизнь Подолии. — 1913. — № 8/9. — С. 22.  
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хліба й експортери не могли вичікувати найбільш сприятливої кон’юнк*
тури на зовнішніх ринках для отримання більшої ціни за свій товар. 
Саме тому надлишки зерна не затримувалися в місцях свого вироб*
ництва1. 

Перші елеватори й облаштовані механічними пристроями зерно*
сховища з’явилися в Російській імперії наприкінці ХІХ — на початку 
ХХ ст. Проте в тогочасних джерелах зустрічаємо різнобій щодо їх 
чисельності, устаткування і місткості. У 1910 р. уряд дозволив Дер*
жавному банку розпочати будівництво власних зерносховищ і великих 
елеваторів на залізничних станціях і річкових пристанях, щоби «звіль*
нити виробників зерна з*під влади безжальних скупників». Протягом 
1912–1916 рр. під контролем Державного банку було збудовано  
42 елеватори місткістю 26 млн пудів, причому всі на європейській 
території власне Росії2. Уряд цілковито ігнорував інтереси українських 
виробників хліба. Місцева преса не приховувала обурення з цього при*
воду: «Ми і наша Подільська губернія, — писав подільський часопис, — 
ця «житниця» Південно*західного краю і всієї держави, до цього часу не 
маємо не тільки зерносховищ, але про них ніхто навіть не говорить, 
немовби нас не існує або нам ці зерносховища не потрібні і навіть 
зайві»3. 

Крім елеваторів, на залізничній мережі, поблизу великих пристаней 
і в портах було немало зерносховищ, які обслуговували почасти й 
експортну торгівлю. Проте їх не можна порівнювати з елеваторами 
США, Канади та розвинених країн Західної Європи. Більшість з них 
була застарілої конструкції й не мала необхідного устаткування, а 
значна частина відносилася по суті до складських приміщень і хлібних 
комор. У 1912 р. на залізничній мережі Російської імперії налічувалися 
271 хлібна комора і 61 елеватор місткістю 60 млн пудів. Окрім цього, на 
залізничних станціях було 140 зерносховищ приватного користування 
на 100 млн пудів. Місткість портових елеваторів Російської імперії 
становила 100 млн пудів, кооперативних — 7 млн пудів, земських — 
1 млн пудів. Враховуючи середній збір зерна, місткість усіх елеваторів і 
зерносховищ становила ледве 300 млн пудів, тобто була розрахована 
приблизно на 8% збору4. 

Особливо гостро відчували нестачу елеваторів і зерносховищ 
сільські господарі України, що були «чи не найбільшим експортером 
зерна на континенті5. У 1912 р. чисельність елеваторів, зерносховищ  
і звичайних складських приміщень досягла в Україні 91 одиниці, а 

————————— 
1 Киевская земская газета. — 1917. — 20 января. 
2 Горно*заводское дело. — 1917. — № 5. — С. 15252–15253. 
3 Экономическая жизнь Подолии. — 1916. — № 2–3. — С. 5. 
4 Русский мельник. — 1913. — № 6. — С. 426. 
5 Дейвіс Н. Європа. Історія. — К., 2000. — С. 72. 
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місткість — 8918 тис. пудів. На одне зерносховище припадало в 
середньому 98 тис. пудів зерна. У 1909–1913 рр. збір тільки чотирьох 
головних хлібних культур становив у середньому 1071 млн пудів, а вивіз 
за межі України значно перевищував 300 млн пудів. З урахуванням 
цього слід визнати надзвичайно мізерну місткість українських зерно*
сховищ, що не перевищувала 1% хлібного збору.  

Щоправда, експортна торгівля обслуговувалася в морських портах 
ще й приватними складськими приміщеннями. В Одеському порту їх 
місткість становила до 40 млн пудів, а в Миколаївському — 25 млн пудів. 
Проте вони були недостатньо оснащені механічним устаткуванням. 
Тому накладні витрати в Одеському порту, за даними місцевого бір*
жового комітету, становили в 1910 р. близько 0,07 руб. з пуда1. Вони 
різко знижували конкурентність українського збіжжя на зовнішніх 
ринках. В ряді інших чорноморсько*азовських портів накладні витрати 
були значно більшими, особливо там, де судна вантажилися або дован*
тажувалися на рейдових стоянках. 

Гостра нестача елеваторів і зерносховищ призводила до ускладнень 
на залізницях, по яких перевозилося за серпень–листопад кожного 
року приблизно стільки зернових вантажів, скільки за решту вісім 
місяців. Унаслідок цього на залізничних станціях накопичувалися 
величезні хлібні завали, нерідко зерно зсипалося в бурти «просто неба і 
псувалося від негоди». Значною мірою це стало ще й наслідком 
недостатньої пропускної спроможності залізниць і нестачі перевізних 
засобів — паровозів і товарних вагонів. Найгостріше це проявлялося в 
роки щедрих врожаїв. У 1904 р. вагонний парк Південно*Західної 
залізниці зменшився на 3,5 тис. товарних вагонів, які відправлялися на 
магістралі власне Росії, де безлад був ще більшим. Унаслідок цього 
накопичилося багато продовольчих вантажів, вивіз яких потребував 
негайного надходження близько 5 тис. товарних вагонів2. 

Ще гострішою була ситуація в портах. В Одесі в 1904 р. нако*
пичилося в завалах 1892 тис. пудів зерна, а в Миколаєві — 15 317 тис. 
пудів3. У 1907 р. хлібні завали в Одеському порту вже виражалися 
цифрою 27,8 млн пудів. У подальшому становище на залізничній мережі 
продовжувало загострюватися через слабку пропускну спроможність і 
нестачу рухомого складу. В 1909 р. завали хлібних вантажів у чотирьох 
портах Чорного і Балтійського морів — Новоросійську, Лібаві, Одесі й 
Миколаєві — досягли 70 млн пудів4, у тому числі в двох останніх — 

————————— 
1 Русский мельник. — 1913. — № 5. — С. 385. 
2 Центральний державний історичний архів України (далі — ЦДІА України). —  

Ф. 442. — Оп. 704. — Спр. 47. — Арк. 56. 
3 Русский мельник. — 1913. — № 2. — С. 128. 
4 Там же. — 1914. — № 1. — С. 27. 
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45 634 тис. пудів1. Отже, слабкість залізничної мережі й гостра нестача 
елеваторів та зерносховищ гальмували хлібний експорт та спричиняли 
додаткові фінансові втрати, що їх зазнавали сільські господарі й 
експортери. 

Перші дослідники хлібного експорту, а також преса одностайно 
відзначали, що сільськогосподарські виробники Російської імперії 
з’явилися на європейських ринках «за відсутності там серйозних 
конкурентів». Середній річний вивіз чотирьох головних зернових куль*
тур у 1845–1860 рр. почав перевищувати 50 млн пудів2. Але будівництво 
залізниць і розвиток грошового господарства після селянської реформи 
1861 р. стимулювали подальший експорт. У 1861–1865 рр., за даними 
професора І. Кулішера, підготовленими для чиновників Особливої 
наради з продовольства в роки Першої світової війни, на зовнішні ринки 
було вивезено в середньому на рік уже 80 млн пудів різного зерна3. До 
світової сільськогосподарської кризи, тобто приблизно до середини 
1870*х рр., становище російських виробників хліба було сприятливим 
навіть на найбільш дорогому, а, отже, і привабливому пшеничному 
ринку Великої Британії через замалі можливості конкурентів з інших 
країн. У 1872 р. частка постачальників пшениці до цієї країни була 
такою: Російська імперія — 44%, США — 21,3%, Німеччина — 9,5%, 
Франція — 6,9%, Канада — 4,2%4. А всього з Російської імперії 
вивозилося щорічно на початку 1870*х рр. в середньому близько 92 млн 
пудів пшениці5. 

Щодо України, то хліб звідси у 1870*х рр. вивозився через західний 
сухопутний кордон, чорноморсько*азовські й балтійські порти. У 1874 р. 
тільки Київ відправив у Брест, що був кінцевим пунктом Києво*
Брестської залізниці, понад 800 тис. пудів збіжжя. А всього до Бреста до 
кінця року надійшло понад 2 млн пудів різного зерна, звідки через 
Граєве, воно вирушало до Східної Пруссії. Залізницею Жмеринка–
Волочиськ в тому році було відправлено до австрійського кордону 
більше 1 млн пудів хліба6. У 1880*х рр. землевласники Правобережної 
України вивозили у великих обсягах пшеницю й інші хлібні культури в 
порти Чорного і Балтійського морів7. 

————————— 
1 Там же. — 1913. — № 2. — С. 128–129. 
2 Лященко П.И. Зерновое хозяйство и хлеботорговые отношения России и Германии 

в связи с таможенным обложением. — Пг., 1915. — С. 47. 
3 Кулишер И. Наш хлебный экспорт и меры его упорядочения // Известия особого 

совещания для обсуждения и объединения мероприятий по продовольственному делу. — 
1916. — № 29. — С. 70. 

4 Агрономический журнал. — Кн. 3/4. — Х., 1915. — С. 86. 
5 Лященко П.И. Зерновое хозяйство … — С. 48. 
6 Золотов В.А. Хлебный экспорт России через порты Чёрного и Азовского морей в 

60–90*е годы ХІХ в. — Ростов*на*Дону, 1966. — С. 53. 
7 ЦДІА України. — Ф. 830. — Оп. 1. — Спр. 363. — Арк. 1–3; Спр. 411. 
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У наступне двадцятиліття, з 1874 по 1894 рр., хлібний експорт із 
Російської імперії був украй нерівномірним. На його обсяги негативно 
впливали недороди зернових культур, особливо в російських губерніях, 
і певною мірою заповнення ринків Західної Європи дешевим заоке*
анським хлібом у роки світової сільськогосподарської кризи. У 1878 р. 
було вивезено на зовнішні ринки 362 847 тис. пудів п’яти головних 
хлібних культур, а в 1880 р. — уже 191 390, у тому числі пшениці — 
61 429 тис. пудів. У 1888 р. хлібний експорт досяг рекордної для тих років 
цифри — 534 118 тис. пудів, у тому числі продовольчого зерна — 
321 999 тис. пудів. Але в 1891 р. знову сталося різке падіння вивозу у 
зв’язку з небувалим недородом — до 191 089 тис. пудів1. Все це нега*
тивно сприймалося західноєвропейськими імпортерами й змушувало їх 
переорієнтовуватися на ввіз зерна з інших країн, найперше з Амери*
канського континенту.  

Нерівномірність хлібного збору позначилася на обсягах експорту.  
У 1870–1875 рр. через порти Чорного й Азовського морів було вивезено 
з Російської імперії 62% від усього зернового морського експорту, а в 
1875–1879 рр. — тільки 46%, у 1880–1884 рр. — 49%, у 1885–1888 рр. — 
61%2. Отже, помітне зменшення хлібного експорту через південні порти 
сталося саме в роки світової сільськогосподарської кризи. 

Зовсім іншу картину хлібного експорту маємо в наступні роки. 
Наприкінці ХІХ ст. сільське господарство ввійшло в новий період свого 
розвитку, який супроводжувався підвищенням рівня й ефективності 
різних форм землеволодіння — від дрібних селянських господарств до 
поміщицьких, що ставали на рейки капіталістичного підприємництва. 
Надзвичайно зросли масштаби розорювання степу в губерніях Пів*
денної України, а також у Донській області, Заволжі й на Північному 
Кавказі. Щедрими врожаями відзначилася українська земля. В 1894 р. в 
Україні було зібрано понад 1 млрд пудів хліба, величезний надлишок 
якого вивозився на зовнішні ринки і в наступному році. Усе це дало 
поштовх загальному розвитку продуктивних сил, зокрема й промисло*
вому піднесенню другої половини 1890*х рр. 

Експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції сприяв 
накопиченню в країні валютних резервів, стабілізував торговий баланс і 
дав можливість С. Вітте здійснити грошову реформу, яка сприяла 
надходженню іноземного капіталу.  

У середині 1890*х рр. Україна займала визначальне місце в експорті 
зернових на світовий ринок порівняно з іншими регіонами Російської 
імперії. Проте через ігнорування владою національно*адміністративного 
поділу здійснити відповідні обчислення дуже непросто. Ледве не єдиним 
джерелом для цього можуть служити статистичні дані окремих губерній, 
————————— 

1 Шульц А.К. Указ. соч. — С. 34 (табл. 20). 
2 Экономическая жизнь Подолии. — 1914. — № 18. — С. 48. 
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які надходили до Центрального статистичного комітету міністерства 
внутрішніх справ або урядових структур, що займалися час від часу 
переглядом залізничних чи митних тарифів. Саме таким є звіт даних про 
відправлення зерна до морських портів і сухопутних прикордонних 
пунктів за 1895 р., підготовлений у зв’язку з переглядом тарифів. 
Завдяки цьому стало можливим встановити обсяги хлібного вивозу з 
усіх регіонів імперії залізницями. Усього з Російської імперії було 
експортовано 556 732 тис. пудів п’яти головних зернових культур, а 
залізницями підвезено до морських портів і прикордонних сухопутних 
пунктів 396,5 млн пудів. Різниця між цими цифрами (160 232 тис. пуди, 
або 28,79%), відображає підвезення зерна до морських портів річковим і 
гужовим транспортом. Загалом з 9 губерній Наддніпрянської України 
було вивезено залізницями близько 178 млн пудів хліба (44,79%), з  
28 російських — 176,7 (44,56%), з губерній Царства Польського, Бес*
сарабії, Прибалтійського краю і Білорусії — 41,8 млн пудів, або 10% від 
усього вивозу залізницями1.  

Важливо й те, що хлібні вантажі до чорноморсько*азовських портів 
у 1880–1890*х рр. надходили майже винятково з українських губерній. 
Хліб з*поза меж України відігравав мізерну роль. Основна частина 
хлібних вантажів, які підвозилися залізницями, доставлялися з районів, 
що були від морських портів не більше 500 верст. Хлібні вантажі з 
відстані до 500 верст становили для Одеси понад 88%, Миколаєва — 96%, 
Маріуполя — 87%, Севастополя — 45%, що визначалося віддаленістю 
цього порту від районів торгового землеробства України2. За даними 
залізничного департаменту міністерства шляхів сполучення, середній 
пробіг усіх хлібних вантажів до чорноморсько*азовських портів ста*
новив у 1890 р. 310, а в 1895 р. — 289 верст3. 

Серйозного аналізу заслуговує хлібний експорт з окремо взятих 
регіонів України. До 1880*х рр. як Подільська, так і Київська губернії 
поступалися за обсягом хлібного вивозу лише Херсонщині. І тільки 
внаслідок безоглядного розорювання степу протягом 1880–1890*х рр. 
Таврійська і Катеринославська губернії обійшли Київщину і Поділля за 
вивозом зернових. 

Слід відзначити надзвичайно вигідне географічне розташування 
Правобережної України для збуту своїх продуктів. На відстані близько 
200 верст від Подільської губернії знаходився Одеський порт, а від 
Київської — Миколаївський порт. До Балтійського моря губернії Пра*
вобережної України мали вихід через Лібаву, Данціґ, Кеніґсберґ, що 
перебуває на відстані 425 верст від Волині. До того ж, Волинська і 

————————— 
1 Билимович А.Д. Товарное движение на русских железных дорогах. Статистичес*

кое исследование. — К., 1902. — С. 79–81. 
2 Золотов В.А. Указ. соч. — С. 85, 86. 
3 Билимович А.Д. Указ. соч. — С. 83. 
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Подільська губернії межували з українськими землями, що входили тоді 
до Австрійської корони. Причому у двох прикордонних пунктах — 
Волочиську і Радзивіллові — імперські залізничні магістралі з’єдну*
валися з австрійськими, даючи безпосередній вихід продуктам земле*
робства за кордон1. Продовольчі товари вивозилися з цього регіону ще й 
через низку прикордонних застав і перехідних пунктів — Вержболово, 
Ейдкунен, Просткен, Іллово, Граєво, Млаву, Александрово, Сосновиці, 
Новоселиці та ін. Найбільші товарні потоки йшли в 1870*х рр. через 
Вержболово, Граєво і Сосновиці. У 1890*х рр. на перше місце за торго*
вим оборотом вийшла Сосновицька застава. За нею слідували Граєво, 
Александрово і Млава, через яку відбувався обмін губерній Царства 
Польського й Правобережної України з Данціґом. Велику роль у вивозі 
хлібів з Правобережжя відігравали магістралі Південно*Західної заліз*
ниці, особливо Козятин–Млава–Граєволт і Козятин–Одеса. До чор*
номорських портів хлібні вантажі надходили з цього регіону в серед*
ньому за 3 дні, у Царство Польське — за 4–5 днів, в Лібаву — за 6, а в 
Данціґ і Кеніґсберґ — за 7–8 днів. Підвезення хлібів з України 
залізницями до сухопутного кордону з Пруссією й Австрією на початку 
1890*х рр. було незначним і становило в 1892 р. 7,4 млн пудів чотирьох 
головних хлібних культур, а в 1893 р. — 12,2 млн пудів2. Але слід 
ураховувати й те, що сумарний вивіз зерна з Російської імперії, у тому 
числі й України, був тоді замалим через зниження збору зернових 
культур. У наступні роки експорт збіжжя з України на ринки Європи 
прискорено зростав. 

У великих обсягах експортувався хліб із Лівобережної України. 
Проте кожна губернія мала в цьому регіоні свої особливості. На 
Чернігівщині надлишок продовольчого зерна був тільки в південних 
повітах, а за межі губернії, у тому числі й на зовнішні ринки, вивозився 
в невеликих обсягах переважно овес. 

На Полтавщині вирощувалася високосортна яра пшениця. Тому 
власники промислових млинів пропонували часто за місцеве зерно 
більшу ціну, ніж у морських портах. Вироблене з нього борошно 
призначалося переважно для споживачів за доволі високими цінами на 
ринках Російської імперії. Решта зерна й почасти борошна вивозилася в 
морські порти, а звідти на зовнішні ринки. 

Харківщина вивозила високосортну пшеницю на ринки Італії, 
Франції й інших країн Західної Європи. Причому з південно*східних 
повітів губернії хліб надходив залізницями і річковим шляхом у Ростов і 
Таганрог, а з центральних і північних — у Миколаїв, Феодосію, Марі*
уполь та інші порти Чорного й Азовського морів. Загалом, за підра*

————————— 
1 Вестник Всероссийской выставки 1913 г. в Киеве. — 1913. — № 7. — С. 104. 
2 Радциг А. Влияние железных дорог на сельское хозяйство, промышленность и 

торговлю. — СПб., 1896. — С. 160. 
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хунками дослідників, із губерній українського Лівобережжя вивозилося 
на внутрішній імперський ринок 53,5% виробленого борошна, з Пра*
вобережжя — 27,2, а з губерній Південної України — тільки 24,6%1. 

Важливе значення для вивозу хліба з губерній Лівобережжя мала 
Лібаво*Роменська залізниця. Великі партії зерна, закупленого в зем*
левласників і селян, вантажилися на станціях цієї магістралі й від*
правлялися в Лібавський порт. Частина хліба перевантажувалася в 
Гомелі на Поліську залізницю і магістраль Петербурґ–Варшава. Дуже 
важливими для вивозу хліба з Лівобережжя були й водні шляхи: з 
Чернігівщини і Полтавщини — Дніпром, а з Харківщини — Сіверським 
Дінцем і Доном. Загалом з цього регіону в неврожайному 1908 р. було 
вивезено 41 479 тис. пудів зерна і борошна2.  

Однак у найбільших обсягах хліб вивозився з південних губерній 
України, які були розташовані неподалік від чорноморсько*азовських 
портів і мали величезний надлишок товарного зерна. В 1908 р. з губерній 
Південної України було вивезено залізницями 91 738 тис. пудів, у тому 
числі пшениці — 42 876, борошна — 20 703 тис. пудів. До решти зер*
нового вивозу відносився здебільшого ячмінь. Ще 56 294 тис. пудів зерна 
й борошна було вивезено водними шляхами3. Слід розуміти, що більша 
частина зазначеного тут хлібного вивозу, особливо ячменю, відправ*
лялася на зовнішні ринки, а решта надходила в різні регіони Російської 
імперії, у тому числі й України. Певна частина, зерна збиралася заліз*
ницями і річковим транспортом з Подільської, Київської, Полтавської та 
інших українських губерній. Отже, всі регіони України були багаті на 
хліб і вивозили його у великих обсягах на зовнішні ринки й інші райони 
Російської імперії. 

Успішна реалізація хлібного надлишку на світовому ринку вимагала 
облаштування на високому технічному рівні морських і річкових портів, 
спорудження на їх територіях новітніх елеваторів і зерносховищ, наяв*
ності власного торгового флоту. 5 грудня 1912 р. глава російського уряду 
В. Коковцов заявив з трибуни Державної думи, що впровадження в 
життя таких завдань «має бути віднесене до проектів видатного зна*
чення»4. Але від слів до їх виконання була величезна дистанція.  

Через свою нечисленність і обмеженість тоннажу торговий флот 
імперії не міг навіть у мінімальних обсягах задовольнити потреби 
хлібного експорту, а, тим більше, швидкопсувних продуктів тварин*
ництва чи птахівництва, що визнавали й офіційні чиновники5. У своїй 

————————— 
1 Лященко П.И. История народного хозяйства СССР. — Т. 2. — М., 1956. — С. 135. 
2 Лященко П.И. Хлебная торговля … — С. 186. 
3 Там же. — С. 79 
4 Государственная дума. Стенографические отчёты 1913–1914 гг. Четвёртый созыв. 

Сессия 1. Часть 1. — СПб., 1913. — Стб. 273. 
5 Див.: Объяснительная записка к отчёту Государственного контроля по испол*

нению государственной росписи и финансовых смет за 1912 г. — СПб., 1913. — С. 314–
317. 
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промові в Державній раді 9 травня 1914 р. лідер гірничопромисловців 
Донбасу і Придніпров’я М. Дітмар звернув увагу зібрання на над*
звичайну нерозвиненість комерційного флоту імперії, внаслідок чого 
лише від 5% до 10% пароплавів відходили з портів Чорного і Балтійського 
морів під російським прапором, а решта — під іноземними1. Під час 
обговорення цього питання в Державній думі третього скликання 
з’ясувалося, що тільки 4,8% усього експорту вивозилося з імперії під 
російським прапором, а 95% — пароплавами інших країн2. У наступні 
роки в цій сфері діяльності не сталося жодних змін позитивного 
характеру. За повідомленням фахових часописів, за перевезення това*
рів на зовнішні ринки «іноземному прапору виплачувалося щорічно 
понад 100 млн руб.»3. 

Не кращою була ситуація з облаштуванням річкових пристаней, 
морських портів і гаваней. На річкових пристанях, де переванта*
жувалися хлібні продукти на баржі, повсюдно домінувала ручна праця. 
Ще з 1860–1870*х рр. гостро постало питання про шлюзування дніп*
ровських порогів для безперебійного відправлення вантажів як до 
чорноморських портів, так і у верхів’я Дніпра. Проте справа дальше слів 
не пішла, хоча, за висловлюванням члена Державної думи від Волин*
ської губернії Б. Лелявського, потреба у «шлюзуванні порогів належала 
до тих заходів, необхідність яких висувалася суспільством і пройшла 
через свідомість не одного, а декількох поколінь»4. 

Відсутність судноплавства через пороги змушувала населення Укра*
їни переплачувати великі грошові суми за предмети першої необхід*
ності, а з іншого боку — позбавляла його можливості збувати хліб та 
інші продукти сільського господарства за більш пристойними цінами. 
Значна частина товарів, відправлених дніпровською водною артерією за 
кордон, переміщалася кружним шляхом через Данціґ, що призводило до 
зростання накладних витрат. За підрахунками статистика Головні, обсяг 
вантажів, які могли відправлятися вниз по Дніпру після шлюзування 
порогів, становила б 340 млн пудів5. 

Усередині 1890*х рр., коли експорт зерна з України досяг вели*
чезних розмірів, питання про шлюзування дніпровських порогів було 
близьке до вирішення, але цьому, хоч як дивно, почав чинити спротив 
тодішній міністр фінансів С. Вітте. На засіданні Державної ради він 
переконав її членів щодо недоцільності витрат на шлюзування Дніпра. 
«На порогах, — говорив С. Вітте, — мав ускладнення ще князь Олег під 

————————— 
1 Горно*заводское дело. — 1914. — № 37. — С. 9580. 
2 Приложения к стенографическим отчётам Государственной думы. Третий созыв. 

Сессия 1: 1907–1908 гг. — Т. 1. — СПб., 1908. — Стб. 800. 
3 Русский экспорт. — 1914. — № 7/8. — С. 256. 
4 Государственная дума. Стенографические отчёты 1913–1914 гг. Четвёртый созыв. 

Сессия 2. Часть 1. — СПб., 1914. — Стб. 535. 
5 Там же. 
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час своїх походів на Візантію. Пороги збереглися до наших днів, і в 
цьому немає особливої біди: очікували вирішення цього питання тисячу 
років, можна з успіхом почекати ще декілька десятиліть»1. У 1909 р. при 
міністерстві шляхів сполучення «ледве не в сотий раз» була заснована 
особлива комісія й справа про шлюзування порогів почала «подоро*
жувати по канцеляріях». На переконання столичних бюрократів «щед*
ринського типу» папери про ті чи інші невідкладні справи мали «самі по 
собі виконуватися». Урешті*решт, міністерство фінансів відкинуло іні*
ціативу української громадськості про шлюзування порогів2. 

Що стосується морських портів, то, за оцінкою преси, ніде в Європі 
й Америці не приділялося так мало уваги їх оснащенню, як у Російській 
імперії. Щоправда, після призначення С. Тимашева міністром торгівлі й 
промисловості в 1908 р., здавалося, що справа зрушила з місця. На 
засіданні Державної думи 10 березня 1910 р. він заявив, що одним із 
найважливіших практичних заходів у діяльності уряду стала «органі*
зація нашої хлібної торгівлі». Це передбачало зменшення накладних 
витрат на шляхах хлібного експорту, розширення мережі елеваторів та 
облаштування портів. С. Тимашев мав репутацію знавця промисловості 
й фінансової сфери, а тому доволі тверезо оцінював можливості дер*
жави щодо виконання проголошених завдань. Не випадково він акцен*
тував увагу думців на тому, що відпрацьована його відомством програма 
вимагає великих фінансових витрат і може бути здійснена шляхом 
будівництва портів у розстрочку3. 

Дійсно, на облаштування чорноморсько*азовських портів державою 
були відпущені в 1912 р. певні грошові суми. Протягом п’яти років 
передбачалося забезпечити порти устаткуванням для прискореного 
навантаження й розвантаження суден, оснащення необхідними меха*
нізмами причальних ліній, розширення і поглиблення підхідних каналів 
тощо. Однак заплановані заходи не вирішували за великим рахунком 
справи. Як і раніше, в більшості російських портів не могли заходити 
через їх мілизну морські, а, тим більше, «океанські судна». Більшість 
суден під іноземним прапором продовжувало вантажитися зерном на 
рейді, що збільшувало накладні витрати і знижувало конкуренто*
спроможність вітчизняних виробників та експортерів.  

За таких обставин націоналістично налаштована частина членів 
Державної думи звинувачувала у всіх негараздах хлібної торгівлі посе*
редників*комерсантів, які представляли національні меншини, особливо 
євреїв. Водночас, виражаючи інтереси великого землеволодіння, що 
експортувало хліб на світовий ринок, голова чорносотенного «Союзу 
російського народу» М. Марков–2*й усіляко дорікав уряду за те, що він 

————————— 
1 Там же. — Стб. 537. 
2 Там же. — Стб. 538–540. 
3 Горно*заводское дело. — 1910. — № 12. — С. 430. 
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не облаштовував вивізні порти. Внаслідок цього накладні витрати в 
одних тільки портах сягали 7 і навіть 10 коп. з пуда експортованого 
хліба. «Уже цим наш уряд ставить наше сільське господарство в повну 
неможливість конкурувати на іноземних ринках, — говорив М. Марков. — 
Ми звинувачуємо уряд у тому, що декларуючи обіцянки, в дійсності він 
відмовляє у засобах, необхідних для переобладнання портів. Одними 
накладними витратами в портах хлібна торгівля має збитки на суму 
50 млн руб. щорічно»1. 

Найбільшим портовим містом на Чорному морі була Одеса. За 
вантажооборотом вона поступалася в Російській імперії тільки Ризь*
кому порту. У 1912 р. Риґу відвідало 4510 пароплавів загальним тон*
нажем 3202 тис. тонн, або в середньому близько 710 тонн на одне судно. 
Відповідні обчислення для Одеси становили 1325 суден, 2462 тис.  
і 1858 тонн2. Вартість товарів, відправлених з Одеси на зовнішні ринки в 
1913 р., перевищувала 91 млн руб., у тому числі продуктів сільського 
господарства — 66 млн руб.3 Загальний вивіз товарів у країни Близького 
Сходу становив того року 23 818 тис. руб.4 Увесь торговий вантажо*
оборот України з Туреччиною й більшістю країн Близького Сходу йшов 
майже винятково через Одесу, а щодо ввезення закордонних товарів це 
місто володіло монополією для всієї південної європейської частини 
Російської імперії5. 

Головним експортним товаром, що відправлявся з Одеси, був хліб. 
Обсяги його вивозу залежали від врожайності в Херсонській, Поділь*
ській, Київській, Катеринославській губерніях і, почасти, на Лівобе*
режній Україні6. Окрім п’яти головних хлібних культур, з Одеси виво*
зилися гречка, просо, горох, боби тощо. В 1897 р. звідси було екс*
портовано понад 1300 тис. пудів гороху, чечевиці, квасолі й бобів7.  
У великих обсягах вивозилися з Одеси на зовнішні ринки цукор, спирт, 
худоба, продукти птахівництва та інші сільськогосподарські товари. 

Враховуючи величезні обсяги хлібного експорту, Одеський порт був 
недостатньо забезпечений зерносховищами. Для зберігання зернових у 
порту не було елеваторів, оснащених механізмами для їх переван*
таження, і сортувальної техніки для очищення зерна. Найбільш гостро 
це проявилося в роки так званого «пан*урожаю», в 1909–1910 рр., коли 
Південно*Західною залізницею зросло надходження селянського хліба, 
————————— 

1 Государственная дума. Стенографические отчёты 1913–1914 гг. Четвёртый созыв. 
Сессия 1. Часть 1. — Стб. 396. 

2 Промышленность и торговля. — 1914. — № 21. — С. 395. 
3 Русский мельник. — 1916. — № 4/5. — С. 177. 
4 Там же. 
5 Русский экспорт. — 1914. — № 4. — С. 164. 
6 Промышленность и торговля. — 1914. — № 21. — С. 394. 
7 Отчёт Одесского комитета торговли и мануфактур за 1897 г. — Одесса, 1898. —  

С. 17. 
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що скуповувався посередниками. Внаслідок переповнення складських 
приміщень останні відправляли його прямо в порт для навантаження 
суден, що стояли на рейді. Створилася настільки загрозлива ситуація, 
що Київський підрайонний залізничний комітет на спеціальній нараді за 
участю представників Південно*Західної залізниці і місцевого біржо*
вого комітету з’ясовували заходи для прискореного розвантаження і 
розміщення зерна, щоби запобігти закупорюванню порту1. 

Протягом усієї пореформеної доби Одеса лідирувала серед чорно*
морсько*азовських портів у відправленні збіжжя на зовнішні ринки.  
У 1890 р. у це місто надійшло 83 650 залізничних вагонів з хлібними 
вантажами або близько 50 190 тис. пудів різного зерна. Для порівняння: 
в того ж року в Миколаївський порт було підвезено залізницею понад 
21 856 тис., у Севастополь — 13 659, у Маріуполь — 3492 тис. пудів 
збіжжя2. 

Визначним вивізним портом був і Миколаїв. Однак через мілизну 
Дніпровсько*Бузького лиману великі морські судна змушені були дован*
тажуватися на рейді з ліхтерів. За даними Миколаївської міської думи, в 
1878 р. з 434 суден, що відвідали місцевий порт, 189 довантажувалися в 
морі. Навіть після розчистки русла Дніпровсько*Бузького каналу в 
1887 р. великі морські пароплави довантажувалися на рейді або в інших 
портах.  

У другій половині ХІХ ст. експорт збіжжя з Херсона стримувався 
мілководдям гирла Дніпра. До порту заходили переважно каботажні 
судна для перевезення хліба в Одесу, що призводило до додаткових 
витрат на перевантаження3. Після переоблаштування порту на початку 
ХХ ст. зерно, що надходило у великих обсягах Дніпром, почало від*
правлятися безпосередньо на зовнішні ринки. В 1911 р. з Херсонського 
порту було вивезено в округлих цифрах 57 828 тис. пудів, у тому числі 
пшениці — 23 млн пудів, ячменю — 26, жита — 7, кукурудзи — 1,5, вівса — 
тільки 328 тис. пудів4. 

Протягом тривалого часу хлібний вивіз із Севастополя був не*
значним через віддаленість міста від головних регіонів вирощування 
зернових. Після введення в експлуатацію Харківсько*Лозово*Севас*
топольської залізниці вивіз хліба з Севастопольського порту збіль*
шився. Серед інших портів, що експортували хліб, слід назвати 
Феодосію, Євпаторію, Керч, Генічеськ і Скадовськ. Обсяг зерна, що 
надходило у Феодосію, протягом тривалого часу залежав від інтен*

————————— 
1 Промышленность и торговля. — 1911. — № 8. — С. 380. 
2 Материалы к пересмотру хлебных тарифов российских железных дорог в 1893 г. — 

Вып. 2. — СПб., 1893. — С. 11–14. 
3 Российская экспортная палата. Отчёт за 1913 год. — СПб., 1914. — С. 61. 
4 Вагилевич В. Некоторые данные из хозяйственно*статистического обзора Хер*

сонского уезда // Южно*русская сельскохозяйственная газета. — 1913. — 14 февраля. 
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сивності судноплавства на Дніпрі. Проте з 1892 р. ситуація стала спри*
ятливішою — після завершення будівництва залізничної магістралі 
Феодосія–Джанкой і з’єднання її з Лозово*Севастопольською гілкою. 
Відтепер цього зерно почало масово надходити з Катеринославської, 
Таврійської, Харківської і Полтавської губерній1. 

З кінця ХІХ ст. у хлібному експорті помітно зросла роль портів 
Азовського моря — Маріуполя, Бердянська, Таганрога. Але експорт 
зерна з них гальмувався мілководдям Керч*Єнікольського каналу. Після 
поглиблення останнього до 24 футів великі іноземні судна могли 
заходити, починаючи з 1910 р., в Азовське море2, що призвело до 
прискореного зростання хлібного вивозу на світовий ринок. Так, у 
1903 р. до Маріупольського порту було підвезено залізницями 8268 тис. 
пудів хліба, в 1909 р. — 14 857, в 1910 р. — 21 817, в 1911 р. — 14 278 тис. 
пудів3. У 1913 р. звідки було вивезено близько 19 294 тис. пудів, у тому 
числі понад 18 840 тис. пудів за кордон4. 

Слід також відзначити, що хліб з українських губерній вивозився, 
хоча й у невеликих обсягах, з таких дрібних портів, як Хорли, 
Скадовськ, Бакал, Сари*Булат (селище Портове) та ін. На початку ХХ ст. 
зросла роль у хлібному вивозі з України низки портів на Дунаї–
Вилкового, Ізмаїла, Кілії, Рені. Кілійський порт відправив за кордон у 
1913 р. 7957 тис. пудів зернових вантажів5. У тому ж році з Вилкового 
було вивезено на зовнішні ринки 7489 тис. пудів6. 

Отже, чорноморсько*азовські порти відігравали першорядну роль у 
вивезенні хліба з України на світовий ринок. Однак мілководдя біль*
шості гаваней і недостатній рівень технічної оснащеності призводили до 
надмірних накладних витрат, що знижувало конкурентоспроможність 
на зовнішніх ринках. 

На окрему увагу заслуговують, безумовно, порти Балтійського моря. 
Лібава не мала річкового підвозу, товари доставлялися сюди залізницею. 
До того ж, Лібавський порт був, за оцінкою преси, дуже занедбаним  
і відзначався чималими накладними витратами — 2,71 коп. з пуда проти 
1,30 коп. в німецькому порту Кеніґсберґ7. Унаслідок цього останній мав 
переваги перед портами Російської імперії, розташованими на Балтиці. 
Окрім того, землевласникам деяких регіонів України виявилося зруч*

————————— 
1 Материалы к пересмотру торгового договора России с Германией и другими 

иностранными государствами: Перевозки по русским железным дорогам. — Ч. 1: 
Распределение перевозок хлебных грузов по губерниям и областям, и по портам и 
пограничным пунктам. — СПб., 1914. — С. 4–5, 8–13. 

2 Горно*заводское дело. — 1910. — № 43. — С. 1257. 
3 Материалы к пересмотру торгового договора … — Ч. 1. — С. 4–5, 8–9, 12–13. 
4 Горно*заводское дело. — 1914. — № 3. — С. 8409. 
5 Русский экспорт. — 1914. — № 5/6. — С. 185. 
6 Там же. 
7 Промышленность и торговля. — 1912. — № 9. — С. 466. 
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ніше і вигідніше транспортувати зерно в Кеніґсберґ. З цієї причини в 
орбіту впливу німецьких портів на Балтійському морі втягнулися 
місцевості, розташовані в районах Південно*Західної і Роменсько*
Лібавської залізниць1.  

Незважаючи на певні досягнення зернового господарства України в 
пореформену добу, врожайність хлібів суттєво коливалася, що відпо*
відно впливало на обсяги експорту. У 1902 р. до чорноморсько*
азовських портів було підвезено залізницями 155 543 тис. пудів зерна, 
або 73,71% вивозу цим транспортом з України; в 1903 р. — 145 967 тис. 
пудів (73,77%); у 1909 р. — 161 880 тис. пудів (80,36%); у 1910 р. — 208 704 
тис. пудів (85,41%); у 1911 р. — 183 693 тис. пудів (74,80%) від сумарного 
вивозу зернових до морських портів і сухопутних прикордонних 
пунктів залізницями2. 

У незрівнянно менших обсягах хліб підвозився залізницями до пор*
тів Балтійського моря: у 1902 р. — 14 876 тис. пудів (7,05%); у 1903 р. — 
15 604 тис. пудів (7,89%); у 1909 р. — 6547 тис. пудів (3,25%); у 1910 р. — 
8495 тис. пудів (3,48%); у 1911 р. — 16 584 тис. пудів (6,75 %) від загаль*
ного вивозу залізницями3. Зокрема, в 1911 р. в порти С.*Петербурґа  
і Нарви з України надійшло 5057 тис. пудів різних зернових, Риґи і 
Пернова — 1701, Віндави і Лібави — 9091 тис. пудів. У найбільших 
обсягах хліб надходив з Полтавської, Київської, Харківської і Черні*
гівської губерній. Виробники останньої відправили у тому році через 
порти Балтики 5348 тис. пудів різних злакових культур, серед яких 
домінував овес. Отже вивіз хліба з України залізницями до портів 
Балтики на початку ХХ ст. мав тенденцію до деякого зменшення. 

Значно більше значення, порівняно з портами Балтійського моря, 
мав для України західний сухопутний кордон. У 1902 р. через його 
застави і пропускні пункти було вивезено залізницями на європейські 
ринки 40 490 тис. пудів різних хлібних продуктів (19,19%); у 1903 р. — 
36 158 тис. пудів (18,27%); у 1909 р. — 32 876 тис. пудів (16,32%); у 1910 р. — 
27 027 тис. пудів (11,06%); у 1911 р. — 45 136 тис. пудів (18,38%) від 
експорту хліба з України залізницями4. Найважливішими для хлібного 
вивозу на європейський ринок були такі прикордонні застави, як 
Граєве, Млава, Олександрово та деякі інші, розташовані на кордоні з 
Пруссією. Тільки через ці три застави з українських губерній було 
вивезено до країн Західної Європи в 1911 р. 27 423 тис. зерна й борошна. 
На австрійському кордоні найбільші хлібні вантажі йшли через такі 
прикордонні застави, як Радзивиллів, Волочиськ і Новоселиці. 

————————— 
1 Российская экспортная палата. Отчёт за 1913 год. — С. 37. 
2 Материалы к пересмотру торгового договора … — Ч. 1. — С. 2–13. 
3 Там же. 
4 Там же. 
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Загалом до всіх морських портів, сухопутних прикордонних застав і 
пропускних пунктів залізницями було підвезено в 1902 р. 211 013 тис. 
пудів хлібів, у 1903 р. — 197 864, у 1909 р. — 201 451, у 1910 р. — 244 358, а 
в 1911 р. — 245 593 тис. пудів1. Проте з урахуванням хлібного вивозу 
річковим і гужовим транспортом, частка якого становила в загальному 
експорті з України, як визначено нами, щонайменше 31%, загальний 
обсяг усіх зернових хлібних культур і борошна, відправленого за межі 
України, в округлих цифрах була такою: в 1902 р. — 276 427 тис. пудів; у 
1903 р. — 259 202; у 1909 р. — 263 901, у 1910 р. — 320 109; зрештою, в 
1911 р. — 321 727 тис. пудів. 

Згідно з обчисленнями статистиків департаменту залізничних справ 
міністерства шляхів сполучення, в усьому хлібному вивозі з України до 
морських портів і прикордонних пропускних пунктів на першому місці 
була пшениця. В 1902 р. було вивезено залізницями в округлих цифрах 
80 858 тис. пудів пшениці в зерні, в 1903 р. — 79 204, в 1909 р. — 85 352, в 
1910 р. — 113 423, в 1911 р. — 62 523 тис. пудів2. 

Другою за обсягом експорту хлібною культурою став ячмінь, який 
надзвичайно високо котирувався на ринках Європи, особливо в 
Німеччині, як найцінніший корм для відгодівлі свиней та іншої худоби.  
У 1902 р. тільки залізницями було вивезено з України 22 491 тис. пудів 
ячменю, в 1903 р. — 28 788, у 1909 р. — 46 489, у 1910 р. — 60 440, у 1911 р. — 
64 319 тис. пудів3. Вивіз ячменю з України набирав оберти по мірі 
зростання попиту на нього на європейських ринках. 

Навпаки, обсяги експортованого з України жита поступово змен*
шувалися. У 1902 р. було вивезеного залізницями 41 173 тис. пудів жита в 
зерні, в 1903 р. — 27 302, в 1909 р. — 7307, у 1910 р. — 15 452, у 1911 р. — 
21 127 тис. пудів4. 

У загальному обсязі експортованих з України головних хлібних 
культур потроху зменшувалася частка вівса. У 1902 р. було вивезено 
залізницями 14 568 тис. пудів, у 1903 р. — 17 271, у 1909 р. — 12 654, у 
1910 р. — 6366, у 1911 р. — 11 279 тис. пудів5. Щодо інших зернових 
культур, то вони вивозилися на зовнішні ринки в меншому обсязі. 

Отже, пшениця та ячмінь стали на початку ХХ ст. головними 
експортними хлібними культурами України. 

Висвітлення досліджуваної проблематики було б неповним без 
аналізу борошняного експорту. Обсяги його доволі помітно зміню*
валися протягом 1877–1911 рр. За тридцять п’ять років вивіз пше*
ничного борошна з Російської імперії зріс з 1379 до 5485 тис. пудів, або 
на 298%, а житнього — з 4774 до 9437 тис. пудів, або на 97,7%. Проте у 
порівнянні з колосальним експортом продовольчого зерна, особливо 
————————— 

1 Там же. 
2 Там же. — С. 56–63. 
3 Там же. — С. 98–107. 
4 Там же. — С. 36–45. 
5 Там же. — С. 76–85. 
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пшениці, обсяги борошняного вивозу були незначними. Тим більше, що 
починаючи з 1904 р. експорт житнього борошна навіть зменшувався. 
Щодо вивозу пшеничного борошна, то він був близький до арген*
тинського і в десятки разів поступався США. Протягом 1905–1910 рр. 
відсоток вивезеного на світовий ринок пшеничного борошна з США 
відносно експортованого зерна становив у середньому 65,8%, тоді, як 
Аргентини — близько 7%, а з Російської імперії — тільки 4,5%, а в 
наступні роки зменшився до 2–3%1. Отже, американське млинарство 
забезпечувало своє населення робочими місцями і додатковим при*
бутком. 

Дуже відчутного удару було завдано вітчизняному млинарству на 
головному і найбільш цінному англійському ринку ще в 1870–1880*х рр. 
У 1866 р. з Російської імперії на англійський ринок було ввезено близько 
56 тис. квартерів пшеничного борошна, в 1875–1877 рр. — в середньому 
від 20 до 40 тис. на рік, а в 1886 р. — тільки 6,5 тис. квартерів2. Для 
порівняння відмітимо, що середньорічний вивіз пшеничного борошна 
на ринок Великої Британії із США за п’ятиліття 1882–1886 рр. становив 
понад 3 млн квартерів, тобто в сотні разів більше. У зв’язку з цим 
тогочасний дослідник цього аспекту проблеми К. Вебер констатував 
«повну неконкурентність російської борошномельної промисловості»3. 

Одна із причин величезного успіху американського млинарства на 
ринку Великої Британії та інших країн Європи полягала в тому, що це 
борошно давало більший відсоток припічки і прискорене підняття тіста. 
Ці дві умови з поєднанням приємної білизни випеченого хліба з м’яких 
пшениць задовольняли як пекарів, так і споживачів. 

Ще однією причиною, завдяки якій американські комерсанти брали 
гору над російським млинарством, були надто високі ціни на борошно 
на внутрішньому ринку Російської імперії4. За низької вартості зерна 
ціна одного пуда пшеничного борошна була приблизно в 2 рази біль*
шою, ніж у країнах Західної Європи. За таких обставин борошномели не 
мали особливої потреби у збуті борошна за кордоном і віддавали 
перевагу внутрішньому ринку. З цим цілковито погоджувався голова 
борошномельного відділу Російської експортної палати В. Денисов. На 
його переконання, слабкі досягнення борошняного вивозу полягали «у 
невідповідності вимогам іноземних споживачів і високих цінах на 
борошно», які, своєю чергою визначалися низьким рівнем російського 
машинобудування та «діючою системою протекціонізму»5.  

————————— 
1 Промышленность и торговля. — 1912. — № 13. — С. 2. 
2 Вебер К. Мукомольное дело. Руководство к устройству мукомольных и крупяных 

мельниц при конных, ветряных, водяных и паровых двигателях и производство мучных 
продуктов. — СПб., 1908. — С. 30. 

3 Там же. — С. 30–31. 
4 Русский мельник. — 1913. — № 5. — С. 368. 
5 Российская экспортная палата. Отчёт за 1914 год. — Пг., 1915. — С. 88. 
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Попри всілякі негаразди у млинарстві та штучні перепони на 
внутрішньому ринку українське пшеничне борошно мало доволі широ*
кий збут у багатьох країнах Європи і Близького Сходу. За свідченням 
фахових часописів, воно вивозилося в 1908 р. в Фінляндію, Єгипет, 
Туреччину, Іран, Норвегію, Китай, Німеччину, Італію, Голландію, Анг*
лію, Грецію, Францію і навіть в Японію. В 1909 р. з Одеси було 
відправлено до Фінляндії 1,6 млн пудів пшеничного борошна і близько 
1 млн пудів — з інших чорноморських портів1. У 1910 р. в Фінляндію 
надійшло з Одеси 2,2 млн пудів пшеничного борошна2. 

Значно менше експортувалося з України житнього борошна, най*
більшими постачальниками котрого були комерсанти Київської, Поділь*
ської і Полтавської губерній3, які відправили до морських портів і 
сухопутних прикордонних пунктів 2064 тис. пудів житнього борошна, 
або 82,17% від усього вивозу з України залізницями4. 

Доволі цікавим є питання про експорт висівок, що були побічним 
продуктом переробки зерна на борошно. У 1877 р. з Російської імперії 
було вивезено, за даними А. Шульца, всього 552 тис. пудів висівок, а в 
1911 р. — 48 794 тис. пудів5, тобто у 88 разів більше. У тому ж році 
залізницями було підвезено до морських портів і сухопутних при*
кордонних пунктів 37 550 тис. пудів, або майже 77% від усього експорту6. 
Експорт цього продукту приносив солідні прибутки, тому борошномели 
надзвичайно уважно стежили за станом світового висівкового ринку. 
Ціни на ньому стали своєрідним барометром, що відображав навіть 
тенденції зернового ринку. 

У вивозі висівок домінуючі позиції належали Німеччині, яка 
поглинала на початку ХХ ст. близько 77% цього продукту7. В інтересах 
свого скотарства Німеччина навіть ліквідувала митний тариф на 
висівки, а урядові кола Росії установили для їх перевезення пільговий 
вивізний тариф на залізницях. Від такої недалекоглядної політики 
зазнавало збитків вітчизняне тваринництво . 

У найбільших обсягах висівковий продукт відправлявся на євро*
пейський ринок з України залізницями і почасти морським тран*
спортом. У 1894 р. з Одеського порту було відправлено близько 1 млн 
пудів висівок, у тому числі в Німеччину — 320, а в Данію — 250 тис. 
пудів8. 
————————— 

1 Русский экспорт. — 1912. — № 10/11. — С. 235. 
2 Там же. — С. 236. 
3 Материалы к пересмотру торгового договора … — Ч. 1. — С. 172–177, 184–191. 
4 Там же. 
5 Шульц А.К. Указ. соч. — С. 34 (табл. 20). 
6 Материалы к пересмотру торгового договора … — Ч. 1. — С. 214–215. 
7 Русский мельник. — 1913. — № 5. — С. 369. 
8 Отчёт Одесского комитета торговли и мануфактур за 1894 г. — Одесса, 1895. —  

С. 43. 
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Активно сприяло розширенню зв’язків сільських господарів Укра*
їни і власників промислових млинів з європейським ринком Кремен*
чуцьке відділення Російської експортної палати. Правління відділення 
надсилало експортним фірмам інформацію щодо динаміки цін на 
ринках, умов збуту товарів та адреси закордонних імпортерів. Для 
посилення ефективності своєї роботи правління утримувало пред*
ставників у Прилуках, Лубнах, Ромнах та в інших повітових містах 
України. За свідченням преси, Кременчук став найбільшим центром 
збирання висівок у Російській імперії. В місті зосереджувалося багато 
агентів закордонних імпортних фірм, укладалися угоди на закупівлю 
великих партій висівок для вивозу за кордон1. 

Обсяг вивезених з України за кордон висівок неухильно зростав, 
особливо після надзвичайно врожайного 1894 р., і досяг найвищого 
рівня в роки, що передували Першій світовій війні. В 1910 р. з України 
було вивезено залізницями 12 308, а в 1911 р. — 18 675 тис. пудів висівок 
найвищого ґатунку2. За нашими підрахунками, частка висівкового 
продукту, вивезеного з України на європейський ринок залізницями, 
становила в 1911 р. 49,73% від загальноімперського експорту цим видом 
транспорту. Ще 11 334 тис. пудів, або 30,18% було вивезено залізницями 
з Царства Польського, Білорусії, Бессарабії і Прибалтійського краю3. 
Решта висівок (близько 20%) була вивезена експортерами Росії.  
У 1911 р., як і раніше, основним ринком збуту висівок була Німеччина, 
сільські господарі якої були найбільш зацікавлені у придбанні цього 
цінного корму для худоби. Через сухопутні кордони до Німеччини й 
Австрії було відправлено з України в 1911 р. 17 731 тис. пудів висівок, 
або 94,94% від усього експорту залізницями. До чорноморсько*
азовських портів було відправлено 875 тис. пудів, а до балтійських — 
69 тис. пудів4. У найбільших обсягах висівки вивозилися з Полтавської, 
Київської, Катеринославської і Волинської губерній. Отже, частка висів*
кового товару займала помітне місце в загальному хлібному експорті 
України. 

У цілому обчислення хлібного вивозу за всіма напрямками свідчить, 
що за межі України в 1910 р. було вивезено 378 869 тис. пудів. Останню 
цифру слід вважати мінімальною. В ній відсутні дані про вивіз хліба до 
Кеніґсберґа і Данціґа. Не враховано через відсутність необхідних 
обчислень обсяг вивозу з України до чорноморсько*азовських портів 
гречки, проса, гороху, чечевиці і бобових, а також хлібного експорту до 
портів Балтійського моря річковим транспортом. 

————————— 
1 Российская экспортная палата. Отчёт за 1912 год. — СПб., 1913. — С. 145. 
2 Материалы к пересмотру торгового договора … — Ч. 1. — С. 202–203, 206–211. 
3 Там же. — С. 200–213. 
4 Там же. 
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Хлібний експорт у 1911 р. був ускладнений подіями італо*турецької 
війни, яка розпочалася 16 (29) вересня, тобто під час інтенсивного 
вивозу зерна на зовнішні ринки. Органи військової і цивільної влади 
Туреччини могли конфісковувати будь*який товар, у тому числі хліб та 
інші сільськогосподарські продукти, як контрабандний. Внаслідок цього 
сільські господарі й експортери почали переорієнтовувати експорт на 
західний сухопутний кордон і порти Балтійського моря. 

Загалом інтереси українських хліборобів та експортерів відчутно 
постраждали внаслідок цієї війни. Ціни на хліб зразу ж пішли на спад, 
фрахти значно подорожчали, підвищилися страхові премії. У чорно*
морсько*азовських портах почали накопичуватися величезні хлібні 
завали. Таке становище стало гальмом для торгівлі зерном та іншими 
сільськогосподарськими продуктами1. Окрім того, 1911 р. характери*
зувався значним недородом хліба у ряді регіонів Росії. За несприятливих 
кліматичних умов збір пшениці в Україні також був суттєво меншим, 
ніж у попередньому році, особливо в експортних районах, що тяжіли до 
Миколаївського порту. За таких обставин у пресі превалювала думка, 
що величезний експорт хліба у 1911 р. став можливим тільки завдяки 
накопиченому надлишку зерна в 1909–1910 рр. Проте для України це не 
зовсім відповідає дійсності. Урожай жита та ячменю у різних регіонах 
був середнього або вище середнього рівня, а кукурудзи — рекордний, 
унаслідок чого з Одеського порту було експортовано 54 483 тис. пудів 
зерна цієї культури, або на 257,29% більше, ніж у попередньому році. У 
зв’язку з цим доречно відзначити, що головним виробником кукурудзи 
в Україні було селянство. Саме дрібні селянські господарства були 
зацікавлені у збуті кукурудзи на зовнішніх ринках2. 

У 1911 р. тільки з шести чорноморсько*азовських портів України 
було експортовано 320 602 тис. пудів п’яти головних хлібних культур. 
Ще 10 206 тис. пудів було вивезено залізницями до Севастополя, Керчі й 
Генічеська і 3510 тис. пудів — до Таганрога та Ростова. До Архангельська 
було відправлено залізницями 143 тис. пудів, до портів Балтійського 
моря — 16 624, до сухопутних застав і прикордонних пунктів — 
45 136 тис. пудів3. Загалом до всіх морських портів і сухопутних при*
кордонних пунктів з України було вивезено в 1911 р. 396 221 тис. пудів 
хлібів, що було на 17 352 тис. пудів більше, ніж у попередньому році. 
Проте, як і в 1910 р., до загального підсумку не ввійшли, за відсутності 
статистичних даних, обсяги хлібного вивозу до Кеніґсберґа і Данціґа, до 
чорноморсько*азовських портів — гречки, проса, гороху, чечевиці й 

————————— 
1 Итало*турецкая война и наши экономические интересы // Промышленность и 

торговля. — 1911. — № 19. — С. 243. 
2 Экономическая жизнь Подолии. — 1914. — № 8. — С. 30. 
3 Материалы к пересмотру торгового договора … — Ч. 1. — С. 2–13. 
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бобових культур*. Не враховано також підвіз хліба ріками до портів 
Балтійського моря.  

Обчислені нами на основі достовірних статистичних даних обсяги 
вивозу збіжжя з України в 1909–1911 рр. змушують визнати обґрун*
тованість підрахунків О. Щадилова, який визначив середньорічний 
експорт чотирьох головних хлібних культур звідси за п’ятиліття 1909–
1913 рр. у 340 млн пудів1. 

Проте й роки найбільшого експорту супроводжувалися серйозними 
труднощами та перешкодами. На європейському хлібному ринку загост*
рювалася конкуренція не тільки з виробниками заокеанських країн, але 
й Німеччини, Франції, Угорщини, Болгарії, Румунії тощо. Експортні ціни 
на хліб у 1910 р. значно знизилися проти попереднього року: на 
пшеницю — в середньому з 1,22 до 1,08 руб. за пуд, на жито — з 0,96 до 
0,74 руб., на ячмінь — з 0,76 до 0,65 руб., на овес — з 0,83 до 0,76 руб.2 Усе 
це вимагало підвищення рівня конкурентності вітчизняного сільського 
господарства, скорочення витрат на експортування хліба на зовнішні 
ринки, що визнавали й вищі урядовці імперії.  

У наступні роки конкуренція на світовому хлібному ринку про*
довжувала загострюватися, основний продукт сільських господарів 
Російської імперії — хліб — втрачав найбільш привабливі ринки 
Європи. Наприклад, у 1910 р. з України та інших регіонів Російської 
імперії на ринок Великої Британії надійшло 27,5% ввезеної пшениці, в 
1911 р. — 18,4, в 1912 р. — 8,2, а в 1913 р. — лише 4,7%3. І це при тому, що 
збір зернових у Російській імперії, особливо в Україні, був рекордним4. 

Після 1911 р. різко зменшився експорт пшениці, жита, вівса і навіть 
ячменю, хоча в 1913 р. ситуація дещо вирівнялася. Тодішній щедрий 
урожай дав можливість вивезти на зовнішні ринки 200 779 тис. пудів 
пшениці й понад 230 млн пудів ячменю5. Попит на цю кормову культуру 
на європейському ринку зростав. У Миколаївському порту ціни на 
ячмінь піднялися на початку 1912 р. до 1,03 руб. за пуд, перевищивши 
вартість жита6. Проте експорт хлібів 1912 р. засвідчив непевність ста*
новища сільськогосподарських виробників Російської імперії на зовніш*
ніх ринках. 

————————— 
* У 1911 р. з Російської імперії було експортовано 4549 тис. пудів гречки, 1740 проса, 

17 041 гороху, 8986 квасолі, чечевиці і бобів, 1197 тис. пудів гречаної крупи, а разом  
33 513 тис. пудів. // Российская экспортная палата. Отчёт за 1912 год. — СПб., 1913. —  
C. 57 (табл. 1). 

1 Щадилов О. Економічна політика України. — К., 1919. — С. 4. 
2 Горно*заводское дело. — 1911. — № 11. — С. 1802. 
3 Агрономический журнал. — Кн. 3/4. — С. 86. 
4 Див.: Реєнт О., Сердюк О. Перша світова війна і Україна. — К., 2004. — С. 198–

199. 
5 Русский мельник. — 1914. — № 2. — С. 86. 
6 Промышленность и торговля. — 1912. — № 2. — С. 95. 



 144

Слід відзначити, що результати хлібної експортної торгівлі в 1912–
1913 рр. були затьмарені подальшим продовженням італо*турецького 
військового конфлікту, війною балканських країн проти Туреччини, а 
потім і між собою. Після бомбардування Італією дарданелльських 
укріплень Туреччина у квітні 1912 р. замінувала чорноморські протоки й 
Чорне море було відрізане протягом кількох тижнів від світового ринку. 
Пароплави, що перебували в його акваторії в кількості 212 одиниць із 
хлібними вантажами понад 30 млн пудів, не мали можливості вийти в 
Середземне море1. З іншого боку, ті судна, що прямували в порти 
України, були позбавлені можливості розвантажитися і взяти хліб та 
інші сільськогосподарські продукти. Голова Ради з’їздів представників 
промисловості й торгівлі М. Авдаков писав, що «закриття Дарданелл 
приголомшило й викликало розлад у комерційних справах усього 
промислово*торгового Півдня та району, що тяжів до нього»2. Але 
найбільшого удару було завдано українському хлібному експорту. 

Напередодні Першої світової війни вітчизняні виробники гостро 
потребували нових ринків для збуту хліба. За наслідками сільсько*
господарського сезону 1913 р. залишок зернових у сільських господарів 
усієї Російської імперії обчислювався, за даними Департаменту оклад*
них зборів, в 1,2 млрд пудів3. Утім, українська пшениця все ще високо 
котирувалася на міжнародному ринку й вивозилася в Англію, Німеч*
чину, Бельгію, Голландію, Італію, Румунію, Туреччину та інші країни. 
Жито експортувалося в Голландію, Німеччину й Австрію, а кукурудза — 
в Англію, Голландію, Німеччину і Францію4. Але головним споживачем 
української пшениці, ячменю, гороху і бобових культур залишалася 
Німеччина5.  

Отже, хліб вивозився з України на зовнішні ринки за складних умов — 
відсутності досконалої інфраструктури експортної торгівлі, належного 
кредитування сільськогосподарських виробників, високих фрахтів на 
іноземні судна. Попри ці та інші труднощі, Україна в добу капіталіс*
тичного розвитку стала одним із найбільших експортерів хліба. 

————————— 
1 Там же. — № 10. — С. 534. 
2 Там же. — С. 508. 
3 Южно*русская сельскохозяйственная газета. — 1914. — 25 сентября. 
4 Русский мельник. — 1916. — № 4/5. — С. 176. 
5 Черниговская земская неделя. — 1914. — 24 января. 




