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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. У сучасному українському 

суспільстві дедалі вагомішого значення набувають громадські організації 

та суспільні рухи, значущим стає їхній вплив на органи державної влади, 

усе відчутніші результати їхньої практичної діяльності в багатьох 

напрямах українського сьогодення: від соціальних, культурних і освітніх 

проектів до глобальних векторів внутрішньополітичного розвитку країни 

та міжнародних відносин. Подібні процеси свідчать про якісно новий етап 

у розвитку громадянського суспільства в Україні, формування активної 

позиції більшості українців, вироблення громадських важелів впливу на 

урядову політику в країні, становлення принципів соціально 

відповідального управління, спрямованого на демократичний розвиток 

України та добробут її громадян. 

Пореформений час, окрім економічного піднесення українських 

губерній, був ще й періодом розвитку соціальної самоорганізації, коли 

виникає розгалужена мережа товариств різного характеру та спрямування. 

Підвищення значущості громадськості, її вагомий вплив на державну 

політику стає незаперечним фактом. Феодально-аграрний лад, заснований 

на покровительстві виключно великому землеволодінню, себе вичерпав. У 

другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. стрімко розвиваються нові сили 

та нові господарські відносини. У цьому контексті формування 

представницьких організацій буржуазії є закономірним явищем, 

співзвучним європейським тенденціям спільних дій державної влади та 

суспільства в розвитку соціально-економічних і суспільно-політичних 

процесів. 

Організації підприємців з представницькими функціями головним 

напрямом своєї діяльності мали побудову ефективної взаємодії з органами 

державної влади та вироблення методів впливу на процес прийняття 

урядових рішень. Бурхливий розвиток капіталістичних форм 
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господарювання в пореформений період призводить до виникнення 

розгалуженої системи представницьких об’єднань підприємців. Фактично 

не було такої галузі, у якій би не існувало представницьких структур: 

промислові з’їзди та сільськогосподарські товариства, об’єднання 

транспортників і бюро банкірів, союзи кооператорів і науково-технічні 

товариства – усі зверталися з численними клопотаннями, запитами, 

деклараціями, петиціями, резолюціями, а то й прямими вимогами до 

органів державної влади. 

Взаємодія представницьких організацій буржуазії з владними колами 

в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. мала різний рівень 

ефективності, що залежало від змісту самих порушуваних питань, авторів 

звернень (конкретних представницьких організацій та їхньої впливовості) 

та загального вектору економічної політики в країні в певний проміжок 

часу. Ці механізми взаємодії між урядовцями та представниками бізнесу 

мають істотну практичну цінність у сучасних умовах формування 

відкритості в прийнятті владних рішень та врахуванні інтересів 

зацікавлених сторін. 

Правлячі кола в усі часи мали нагальну потребу залучення експертів 

до процесу реформування країни, особливо в періоди стрімких змін і 

глобальних зрушень. Саме представницькі організації підприємців і були 

зосередженням не тільки власників або акціонерів підприємств і компаній, 

їхній склад відзначався широкою участю науковців різних галузей знань та 

фахівців-практиків, теоретичні розробки й практичний досвід яких зіграв 

значну роль у економічному розвитку українських губерній 

пореформеного періоду. Вироблення сучасного ефективного пакету 

реформ стане дієвою основою результативних і незворотних перетворень в 

Україні, якщо до його розробки, як і в пореформений період, будуть 

якомога ширше залучені «люди знань і справи». 

 Водночас самоорганізація промисловців і підприємців сприяє 

підвищенню ефективності галузі, ними представленої. У досліджуваний 
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період у структурі представницьких об’єднань були створені установи 

виробничо-практичного спрямування (науково-дослідного, фінансово-

податкового, юридичного, експортного тощо), а їхня планомірна діяльність 

дозволила нарощувати темпи виробництва й підвищувати технологічну 

оснащеність на території українських губерній, створила умови для виходу 

товарів на європейський та міжнародний рівень. 

Популярна сучасна теза соціально відповідального бізнесу бере свій 

початок у пореформений період. Ніколи раніше в таких масштабах 

підприємницькі кола, у більшості випадків за посередництва 

представницьких організацій, не брали участі в соціально-культурних 

проектах. Значну частину цих дій було спрямовано на забезпечення 

виробничого процесу на підприємствах (медичне забезпечення робітників, 

належний освітній і побутовий рівень), розширення сфери 

капіталовкладень (фінансова підтримка профільних вищих навчальних 

закладів, науково-дослідних та геологорозвідувальних проектів). 

Поступово підприємницькими об’єднаннями висуваються і суто культурні 

ініціативи, порушуються питання морально-етичного характеру. 

Особливо відчутною та затребуваною стає соціальна самоорганізація 

у кризові для країни часи, у чому сучасне українське суспільство 

переконалося на власному гіркому досвіді. У період складних і 

суперечливих військово-політичних потрясінь 1914 – 1919 рр. 

представницькі організації підприємців здійснювали фінансову, 

матеріальну, організаційну та реабілітаційну підтримку воїнів, біженців, 

родин загиблих, усіх тих, хто потребував допомоги. Водночас діяльність 

представницьких корпорацій було спрямовано на утримання рівня 

виробництва, його безперебійної роботи для потреб фронту та 

внутрішнього споживання. 

Окрім того, історія виникнення й розбудови представницьких 

організацій буржуазії становить одну з глибинних науково-теоретичних 

проблем. Без її вивчення вкрай важко скласти правильне уявлення про 
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баланс панівних суспільних сил у Російській імперії в другій половині  

ХІХ – на початку ХХ ст., про соціальну природу державної влади та 

механізми управління. 

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

Дисертацію виконано відповідно до науково-дослідної теми кафедри 

спеціальних галузей історичної науки Донецького національного 

університету (м. Вінниця) «Актуальні проблеми історіографії та 

джерелознавства історії України» (номер державної реєстрації – 

0110U000190) та кафедри історії України Луганського національного 

університету імені Тараса Шевченка (м. Старобільськ) «Соціально-

економічні проблеми розвитку України (кінець ХІХ – ХХ ст.)» (номер 

державної реєстрації – 0110U000393). 

Об’єкт дослідження – представницькі організації буржуазії, що 

сформувалися в українських губерніях у складі Російської імперії 

протягом другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Під «представницькими 

організаціями буржуазії» розуміються громадські об’єднання підприємців 

та інших зацікавлених осіб, серед головних напрямів діяльності яких була 

взаємодія з державними та громадськими інституціями з метою розвитку 

конкретної галузі, регіону чи економіки країни загалом. У залежності від 

сектору економіки або сфери діяльності представницький напрям у їхній 

роботі проявлявся в більшій або меншій мірі, що відображало основні 

закономірності пореформеного розвитку суспільства Російської імперії. 

Предмет дослідження – закономірності становлення та розвитку 

представницьких організацій буржуазії в українських губерніях, 

особливості їхнього представництва в загальноімперських 

представницьких структурах.  

Територіальні межі – охоплюють територію дев’яти українських 

губерній, що входили до складу Російської імперії. Частково залучено 

інформацію щодо інших регіонів, а також європейських країн, яка дала 

можливість здійснити порівняльний аналіз процесів і явищ, показати місце 
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представницьких об’єднань українських губерній у загальноімперській 

мережі представництва. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють 1861 – 1919 рр. Вибір 

нижньої хронологічної межі (1861 р.) зумовлено скасуванням кріпацтва в 

Російській імперії та початком модернізаційних процесів у країні, що 

створили ґрунт для формування представницьких організацій підприємців; 

верхньої – 1919 р. – роком остаточного припинення діяльності 

представницьких організацій буржуазії. 

Мета дослідження полягає у тому, щоб на основі аналізу історичних 

джерел, здобутків попередників, керуючись сучасною методологією 

пізнання історичних явищ і процесів дослідити участь представницьких 

організацій буржуазії українських губерній у суспільно-політичних і 

соціально-економічних процесах другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких основних 

наукових завдань:  

 з’ясувати й проаналізувати стан наукової розробки проблеми, 

проаналізувати джерельну базу, визначити й обґрунтувати методологічні 

засади дослідження; 

 охарактеризувати передумови виникнення представницьких 

організацій буржуазії; 

 розглянути наявні класифікації представницьких організацій 

підприємців, визначити їхні сильні та слабкі сторони, запропонувати 

власний варіант класифікації; 

 проаналізувати правові умови виникнення та діяльності 

представницьких союзів, зміни в законодавчій базі Російської імперії щодо 

союзів і товариств; 

 визначити особливості офіційних (створених за переважної участі 

влади) і приватних організацій підприємців (сформованих за ініціативою 

самих представників капіталу); 



 9 

 висвітлити головні напрями діяльності та специфіку об’єднань за 

галузями виробництва та сферами діяльності (важка промисловість, 

харчова промисловість, торгівля, сільське господарство, кооперація, 

транспорт, фінанси, установи сприяння економічному розвитку); 

 показати характерні риси представницьких союзів місцевого, 

регіонального та загальнодержавного рівнів; 

 проаналізувати проект уніфікації всіх представницьких 

організацій буржуазії за зразком європейських торгово-промислових палат, 

визначити причини його невдачі; 

 відстежити напрями взаємодії представницьких організацій із 

суспільством, виділити головні соціально-культурні проекти, реалізовані 

за допомогою представницьких структур; 

 визначити внесок окремих особистостей у діяльність 

представницьких організацій (подати особистісний вимір діяльності 

представницьких організацій); 

 охарактеризувати головні напрями діяльності представницьких 

корпорацій підприємців в умовах Першої світової війни (виробничий, 

транспортний, робітничий та благодійний напрями); 

 показати ставлення бізнес-кіл до військово-політичних подій  

1917 – 1919 рр., бачення підприємцями перспектив подальшого соціально-

економічного та суспільно-політичного розвитку. 

Методи дослідження обумовлені поставленою метою та виділеними 

завданнями дослідження і складаються із системи загальнонаукових та 

спеціально-історичних методів пізнання: аналіз, синтез, узагальнення, 

класифікація; системний, структурно-функціональний, порівняльно-

історичний, проблемно-хронологічний, статистичний, типологічний, 

аналітико-синтетичний методи тощо. За їхньою допомогою виділено 

структуру конкретних корпорацій підприємців та всього представницького 

руху другої половини ХІХ – початку ХХ ст., визначено його характерні 

ознаки, специфіку та роль у досліджуваний період. 
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Наукова новизна одержаних результатів дисертації полягає в 

тому, що на основі широкої джерельної бази автором вперше: 

 подано цілісний аналіз системи представницьких організацій 

буржуазії українських губерній за головними галузями виробництва 

(промисловість, сільське господарство, транспорт, фінанси, кооперація й 

установи сприяння) та на всіх об’єднавчих рівнях (місцевий, регіональний, 

загальноімперський); 

 обґрунтовано специфіку галузевих відмінностей представницьких 

союзів підприємців, їхню зумовленість характером виробництв; 

 показано різне ставлення влади до представницьких організацій 

буржуазії в залежності від соціально-економічних і суспільно-політичних 

умов розвитку країни та конкретного виду представницького об’єднання; 

 виокремлено український контекст у загальноімперському 

«представницькому русі», показано його визначальний, засновницький 

характер; 

 відстежено антагонізм інтересів аграрного та промислового 

капіталу у формуванні та діяльності представницьких організацій, їхній 

паралельний розвиток до загальноімперського рівня, охарактеризовано 

позицію влади щодо пріоритетності аграрного підприємництва у створенні 

єдиних представницьких структур; 

 представницькі організації буржуазії українських губерній 

досліджено з позиції концепції корпоративізму та «груп інтересів» як один 

із важливих складників розвитку суспільства в напрямі до вищого ступеня 

самоорганізації, самокерованості, відповідальності політичної влади перед 

громадськістю. 

Дістало подальший розвиток: 

 висвітлення визначального державного контролю в економіці 

Російської імперії, що вповні проявилося в діяльності представницьких 

союзів; 
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 фактологічне наповнення діяльності конкретних представницьких 

об’єднань і товариств на основі опублікованих і архівних джерел, значну 

частину з яких уведено в науковий обіг вперше; 

 висвітлення сприйняття представницькими організаціями 

буржуазії військово-політичних подій 1914 – 1919 рр., їхня діяльність у 

цей період.  

Уточнено: 

 аналіз правового поля діяльності представницьких організацій 

підприємців у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.; 

 класифікацію підприємницьких союзів буржуазії крізь призму 

процесів та явищ, характерних саме для українських губерній; 

 розмежування понять «дорадчий» і «представницький» у їхньому 

застосуванні до характеристики підприємницьких об’єднань. 

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що 

інформативне наповнення та результати діяльності представницьких 

організацій буржуазії пореформеного періоду можуть скласти теоретичне 

підґрунтя для вироблення сучасних механізмів взаємодії влади та капіталу, 

капіталу та суспільства, виходу на міжнародну арену організованого 

українського підприємництва у формі прийнятних для розвинутих країн 

Європи торгово-промислових палат. 

Матеріали дослідження можуть бути залучені до викладання курсів з 

історії України, економічної історії України, історії підприємництва в 

Україні, написанні індивідуальних і колективних досліджень з окресленої 

проблематики.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення й 

висновки дисертаційного дослідження знайшли своє відображення в 

доповідях автора на міжнародних наукових конференціях та круглих 

столах: IV Міжнародна науково-практична конференція «Наукова молодь: 

досягнення та перспективи» (Луганськ, 2008); IV Волинська міжнародна 

історико-краєзнавча конференція (Житомир, 2011); П’ята міжнародна 
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науково-практична конференція «Особистість в історії: героїчне й 

трагічне» (Брест, Республіка Білорусь, 2012); Міжнародний круглий стіл 

«Транспортні комунікації Російської імперії в роки Першої світової війни» 

(Москва, Російська Федерація, 2014); Міжнародна наукова конференція 

«Росія в роки Першої світової війни, 1914 – 1918» (Москва, Російська 

Федерація, 2014); ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми джерелознавства» (Вітебськ, Республіка Білорусь, 

2015); Дев’ята міжнародна наукова конференція «Історія торгівлі, податків 

та мита» (Дніпропетровськ, 2015); ІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в 

інтердисциплінарному контексті» (Дрогобич, 2016), ХІІ Міжнародна 

науково-практична конференція «Актуальні питання, проблеми та 

перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному 

просторі: національний та інтернаціональний аспекти» (Рубіжне, 2016). 

Результати дослідження було представлено на наукових 

конференціях та читаннях всеукраїнського й регіонального рівнів: Другі 

всеукраїнські драгоманівські читання молодих істориків «Актуальні 

проблеми вітчизняної та світової історії» (Київ, 2009); Треті обласні 

краєзнавчі читання (Луганськ, 2010); Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Науковий діалог Схід – Захід» (Кам’янець-Подільський, 

2013); ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Науковий діалог 

Схід – Захід» (Кам’янець-Подільський, 2014); IV Всеукраїнська науково-

практична конференція «Науковий діалог Схід-Захід» (Кам’янець-

Подільський, 2015). 

У прилюдних виступах піднімалися такі аспекти проблеми, що 

досліджується: специфіка діловодної документації та періодичних видань 

представницьких організацій буржуазії, класифікації представницьких 

підприємницьких об’єднань, галузеві особливості представництва, 

визначальні постаті представницьких союзів та їхня роль у розбудові 

представництва інтересів капіталу, еволюція системи представництва на 
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початку ХХ ст., діяльність представницьких корпорацій в умовах Першої 

світової війни та військово-політичних подій 1917 – 1919 рр. 

Текст дисертації обговорювався на засіданнях кафедри спеціальних 

галузей історичної науки Донецького національного університету 

(м. Вінниця) та кафедри історії України Луганського національного 

університету імені Тараса Шевченка (м. Старобільськ). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертації відображено 

в індивідуальній монографії (Шандра І. О. Представницькі організації 

буржуазії українських губерній (1861 – 1919 рр.) : монографія / 

І. О. Шандра. – Х. : Майдан, 2016. – 316 с. – 19,75 др. арк.), 18 статтях у 

фахових виданнях, затверджених МОН України, 8 статтях у наукових 

журналах іноземних держав і України, які включено до міжнародних 

наукометричних баз та 6 енциклопедичних статтях, які додатково 

відображають зміст дослідження. 

Обсяг і структура дисертації зумовлені логікою розкриття теми, 

поставленою метою і завданнями та складається зі вступу, шести розділів 

(17 підрозділів), висновків, списку використаних джерел і літератури 

(73 с., 710 найменувань), додатків (54 с., 29 додатків). Загальний обсяг 

дисертації становить 490 сторінок (основний текст – 363 сторінки). 
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РОЗДІЛ 1 

СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ,  

ЇЇ ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА МЕТОДОЛОГІЯ 

 

1.1. Історіографічний вимір проблеми 

 

Історія формування мережі представницьких організацій буржуазії 

становить одну з важливих наукових проблем. Робота представницьких 

союзів підприємців часто мала «тіньовий», «лобістський» характер, а тому 

належить до внутрішніх механізмів взаємодії влади й капіталу, непомітних 

для широкого загалу і тому й досі неповно висвітлених у науковій 

літературі.  Як писав видатний учений Д. І. Менделєєв, «предмет цей 

[представницькі об’єднання торгово-промислового стану] багатогранний, 

спірний, і говорити по нього слід спеціально й докладно, якщо бажаєш 

довести користь з’їздів» [307, с. 14].  

З часу виникнення представницьких структур і до сьогодення 

науковці, публіцисти й журналісти намагалися кожен на свій лад 

висвітлити це явище, його роль і значення у формуванні державної 

економічної політики. Певний ореол «замкненості» й «утаємниченості» 

роботи представницьких союзів додавав ще більшої зацікавленості цьому 

феномену, спонукав пильно відстежувати всі публічні зібрання й заходи 

громадських об’єднань буржуазії.  

У пореформений період робота представницьких організацій 

висвітлювалася з позицій унікальної самоорганізації представників 

капіталу з нальотом соціально-культурної роботи й світського шарму, 

радянська історична наука відводить цим об’єднанням роль підґрунтя 

монополістичних утворень та визначає формою стримування й боротьби з 

робітничим рухом, сучасна історична наука в контексті новітніх 

соціологічних і політологічних теорій характеризує їх як один із проявів 

«груп інтересів», інструмент формування відповідальної перед 
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суспільством державної влади. Отже, в історії вивчення представницьких 

організацій буржуазії виокремлюються три етапи: 1) 70-і рр. ХІХ ст. – 

1917 р. – імперський; 2) 1917 – 1991 рр. – радянський; 3) 1991 – 2016 рр. – 

період української незалежності. На кожному з цих етапів відчутна 

відмінність сутнісного наповнення поняття «представницькі організації 

буржуазії», визначення головної цілі й напрямів їхньої діяльності, ступеня 

впливовості підприємницьких союзів на державну політику та значення 

для розвитку економіки регіонів і країни загалом. Так само різним був 

науковий інструментарій вивчення цієї теми та методологічні підходи до її 

висвітлення. 

Відтворення представницьких організацій буржуазії в Російській 

імперії в науковій літературі почалося, як і належить, з теоретичних 

досліджень. У 70-х рр. ХІХ ст. вийшла робота правового характеру 

М. Нерсесова «Понятие добровольного представительства в гражданском 

праве», автор якої порушив питання «представництва» як явища, висвітлив 

його еволюцію протягом історичних епох та наявний стан у Російській 

імперії [328]. У подальшому такий напрям вивчення було продовжено в 

дослідженнях фахівців з торгово-промислового права (Г. Вольтке, 

А. І. Камінка та Є. С. Лур’є) [53; 251; 295]. Науковці проаналізували 

еволюцію права на заняття торгівлею та промисловістю від початку ХІХ 

до початку ХХ ст., спираючись на конкретні законодавчі норми, порівняли 

російське та європейське законодавство.  

Автори чітко розмежовували дореформене й пореформене торгово-

промислове право, виокремлювали нововведення на відмічали розширення 

сфери підприємницької діяльності. У роботі Є. С. Лур’є 

«Предпринимательские союзы по русскому праву» подається аналіз 

правового становища підприємницьких союзів; до категорії останніх, 

окрім представницьких об’єднань офіційного та приватного характеру, 

автор відносить і синдикати. У підсумку дослідник висловлює сподівання, 

що всі наявні в торгово-промисловому праві Російської імперії юридичні 



 16 

колізії й недоліки з часом буде подолано, у чому неоціненну позитивну 

роль матиме вплив європейського законодавства. Праця юридичного 

характеру А. Камінки «Основы предпринимательского права» має 

загальнотеоретичний вимір, де виділено сутність та форми 

підприємницької діяльності, фінансування підприємств, заснування 

акціонерних компаній, угоди між підприємцями. Особливо цінним для 

дослідження став розділ, присвячений підприємницьким організаціям та 

характеристиці поняття «юридична особа», а також новим віянням у 

літературі щодо визначення терміну «підприємець». 

Роботи 70 – 80-х рр. ХІХ ст. щодо представницьких об’єднань 

характеризують перші за часом виникнення форми офіційного 

представництва інтересів капіталу (комітети торгівлі й мануфактур, 

біржові комітети), у них проаналізовано витоки процесу залучення 

торговців і промисловців до урядових нарад, починаючи від XVIII ст. [330; 

332; 333; 682]. Дослідження Л. Нісселовича первинно були підготовлені як 

доповіді для Санкт-Петербурзького університету («О биржах», 1879; 

нагороджено «золотою медаллю» університету), Товариства для сприяння 

російській промисловості й торгівлі («О торгово-промышленных 

представительных учреждениях», 1882) і Торгово-промислового з’їзду в 

Москві 1882 р. («Торгово-промышленные совещательные учреждения в 

России: исторический очерк», 1887).  

Отримавши широке оприлюднення та високий рівень зацікавленості 

громадськості порушеними проблемами, доповіді були видані окремими 

брошурами. Підсумовуючи проведений аналіз щодо діючих в Росії 

торгово-промислових дорадчих установ, автор виділяє кілька періодів 

їхнього становлення: 1) 1727 – 1828 рр. – від наказу про скликання з’їзду 

фабрикантів у Москві від 24 лютого 1727 р. до діяльності комерц-колегії за 

часів міністра комерції кн. Г. П. Гагаріна; 2) 1828 – 1855 рр. – від 

заснування Департаменту мануфактур і внутрішньої торгівлі до утворення 

мануфактурної та комерційної рад; 3) 1855 – 1882 рр. – від спроб 
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реформування мануфактурної і комерційної рад до Всеросійського 

торгово-промислового з’їзду в Москві 1882 р. Рукопис В. Шнейдера «О 

совещательных учреждениях по делам торговли и промышленности» 

(1884) присвячений історії корпоративного представництва від доби 

Середньовіччя до сучасних авторові торгово-промислових палат країн 

Західної Європи. Основну частину цієї роботи становить аналіз 

представницьких структур підприємців у різних країнах Західної Європи, 

особливості такого представництва та недоліки існуючих форм взаємодії з 

органами державної влади. 

Обидва автори наголошують на зацікавленості влади у формуванні 

структур офіційного представництва інтересів капіталу, що було 

обумовлено ускладненням господарства країн у капіталістичну добу. У 

вказаних дослідженнях торгово-промислові установи розглянуто ще як 

дорадчі (що й відображало їхню тогочасну сутність), а представництво 

подано як необхідну зміну в характері цих установ.  

З розвитком форм приватного представництва буржуазії, починаючи 

з кінця 80-х рр. ХІХ ст., з’являються праці, де їм приділено головну увагу 

або подано характеристику конкретних підприємницьких союзів як, 

наприклад, роботи П. І. Фоміна, присвячені З’їздам гірничопромисловців 

Півдня Росії [156; 563; 566]. У двотомному дослідженні «Горная и 

горнозаводская промышленность Юга России» автор подає історію 

заснування цієї найдавнішої регіонально-галузевої представницької 

організації українських губерній, саму процедуру проходження її 

адміністративного та юридичного погодження, дії гірничопромисловців на 

цій ниві та сприйняття високопосадовцями такої громадської ініціативи 

гірничопромисловців. Також професор П. І. Фомін аналізує перші з’їзди 

підприємців, визначає їхній характер, окреслює головне коло порушених 

питань і основні напрями діяльності корпорації. Загальну характеристику 

розвитку гірничої й гірничозаводської промисловості Південного 

економічного району, розвиток транспорту та вихід товарів регіону на 
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світовий ринок автор подає крізь призму клопотань і заходів З’їздів 

гірничопромисловців Півдня Росії та інших представницьких союзів 

(З’їздів представників промисловості й торгівлі Півдня Росії, біржових 

комітетів чорноморських портів). 

Свій «Краткий очерк истории Съездов горнопромышленников Юга 

России» П. І. Фомін побудував у відповідності до основних напрямів 

діяльності цього представницького союзу: робітниче питання, вища й 

середня спеціальна освіта, гірничопромисловий кредит, взаємне 

страхування від вогню, оподаткування підприємств гірничої й 

гірничозаводської промисловості, земельне питання, митні тарифи, 

морський транспорт і суднобудування, експорт мінерального палива, 

залізничні тарифи й будівництво нових колій та інше. Це ювілейне 

видання, приурочене до ХХХ з’їзду гірничопромисловців (1906), стало 

певним звітом перед громадськістю про результати роботи об’єднання, а 

також рівень розвитку економіки регіону за цей час, що підприємці 

пов’язували як два взаємообумовлені процеси. 

Початок ХХ ст. відзначено загальним накопиченням торгово-

промислової статистики й матеріалів роботи представницьких організацій 

підприємців. На цій основі науковці готують фундаментальні 

узагальнювальні роботи з історії представництва й деяких його форм [88; 

294; 683]. Представництво торгово-промислових інтересів розглядається як 

складник економічного розвитку країни та прояв консолідації буржуазії – 

невід’ємні риси Російської імперії пореформеного періоду. Така 

інформація потрапляє в енциклопедичні видання й підручники. Окремий 

том «Банковой энциклопедии» (1917) присвячений історії та наявній 

організації бірж на Заході та в Росії, біржовим угодам і впливу війни на 

стан біржової торгівлі [10]. До енциклопедії були включені статті відомих 

професорів (І. М. Кулішер, М. Д. Сілін, М. І. Туган-Барановський), які у 

своїх оглядах порушили актуальні питання розвитку інституту біржі, 

виділили її унікальний характер в Російській імперії – невластива біржам 
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інших країн роль представника інтересів буржуазії, що склалася за 

територіальним принципом. У навчально-інформаційному виданні 

«История торговли и промышленности» (1910) спеціальний розділ 

характеризує дорадчі торгово-промислові установи й організації [239]. 

Наведені дані охоплюють час від правління Катерини І до початку ХХ ст., 

також подано список приватних торгово-промислових організацій (усього 

26 найменувань), уміщено витяги зі статутів деяких представницьких 

союзів підприємців, згадано проект реформування наявних органів 

представництва на засадах уніфікації у вигляді територіальних торгово-

промислових палат. 

Власне бачення представницьких організацій буржуазії Російської 

імперії, їхню класифікацію подає у своєму дослідженні «Организация и 

организации торгово-промышленных интересов в России» Є. С. Лур’є 

[294]. Автор виділяє два критерії класифікації – ініціатива створення та 

цільове призначення – і у відповідності до цього подає характеристику 

численних торгово-промислових підприємницьких об’єднань: 

1) офіційного представництва інтересів капіталу, 2) приватних союзів для 

захисту загальних інтересів, 3) синдикатів, 4) союзів роботодавців. На 

початку роботи дослідник наводить перелік літератури (імперські та 

європейські видання) та використаних джерел (звіти, протоколи засідань, 

доповіді, доповідні записки й інші діловодні документи представницьких 

союзів, їхні статути й періодичні видання, загальна преса), а завершує 

книгу «Перелік підприємницьких організацій в Росії», який включає 199 

об’єднань. 

Після революційних подій 1905 – 1907 рр. усе більше авторів 

звертаються до визначення ролі буржуазії в суспільно-політичних та 

соціально-економічних процесах у державі [175; 396]. Популярною стає 

тема ідеологічного підґрунтя буржуазних партій, ліберальних поглядів у 

середовищі буржуазії. У колективному дослідженні «Борьба 

общественных сил в русской революции» автори намагаються виділити 
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основні рушійні сили цих процесів, визначити головних ідеологічних 

союзників та супротивників [312]. Увагу науковців привертає одна з 

центральних торгово-промислових організацій – З’їзди представників 

промисловості й торгівлі (1906, Санкт-Петербург) [489]. У дослідженнях 

простежується протиставлення парламентської та представницької роботи 

буржуазії, невдачі першої та численні успіхи другої форми. 

До наукової роботи з проблематики представництва інтересів 

капіталу долучаються і провідні вчені того часу: видатний економіст 

М. І. Туган-Барановський у своїх працях розглядав кооперативний рух та 

об’єднання загального представництва [541; 543]; визначний хімік 

Д. І. Менделєєв серед актуальних питань промислового розвитку виділяв і 

представницькі організації [305; 306; 307]. Обидва науковці були 

бажаними гостями на численних торгово-промислових з’їздах кінця ХІХ – 

початку ХХ ст., виступали консультантами представницьких організацій 

підприємців. Відомий білоруський історик та економіст М. В. Довнар-

Запольський теж брав участь у роботі представницьких організацій – 

очолював Південно-Західний відділ Російської експортної палати в Києві. 

Його економічні роботи були підпорядковані практичним завданням 

покращення експорту товарів та розробки вигідних зовнішньоторгових 

договорів Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. [157]. 

Окрему групу робіт імперського часу складають дослідження щодо 

загальноекономічного розвитку Російської імперії. У цьому масиві варто 

виділити дослідження, у яких виокремлено Південний економічний район, 

показано його особливість та унікальність у порівнянні з іншими районами 

Російської імперії. Назви праць «Экономическая будущность Юга России» 

та «Русская Калифорния: очерк Донецкого края» одразу налаштовували 

читачів на усвідомлення великого економічного потенціалу цих земель [11; 

692]. Дослідження Є. І. Рагозіна «Железо и уголь на Юге России» написано 

на матеріалах автора з його подорожі в 1894 р. до промислових 

підприємств Донбасу та Придніпров’я [442]. Усі отримані дані було 
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викладено в аналітико-статистичних розділах книги, зібрано в таблиці й 

діаграми, представлено в ілюстративному й картографічному вигляді. 

Автор висловив повну впевненість, що важка промисловість Південного 

економічного району знаходиться «на шляху правильного розвитку». 

Іноземні інвестиції як нова могутня фінансова сила пореформеного 

часу спонукали економістів та істориків до пильного вивчення їхнього 

впливу на економічний розвиток країни, аналізу позитивних та негативних 

моментів цього процесу. Серед численних монографій з цієї тематики 

виділимо роботу Б. Ф. Брандта, у якій автор надає докладний матеріал 

щодо причин руху капіталів, значення його експорту та імпорту, наводить 

багато прикладів зі світової історії [29]. Дослідник розглядає теоретичне 

підґрунтя переміщення капіталів, вивчає досвід іноземних держав, аби 

вповні розкрити величезний потенціал закордонних інвестицій для 

підвищення економічного розвитку Російської імперії. Консультації 

Б. Брандта з професорами Санкт-Петербурга, Москви, Києва, Берліна, 

Відня, Мюнхена та Дрездена дали свій результат – робота відзначається 

комплексністю бачення та глибиною й універсальністю висновків. 

Загалом у дослідженнях другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

відчутна поступова зміна у висвітленні представницьких організацій 

буржуазії від «нового та не вповні зрозумілого явища» до «необхідного та 

невід’ємного складника економічних процесів» капіталістичної доби. 

Фундаментальні дослідження, аналітичні статті й звичайні огляди щодо 

роботи представницьких союзів підприємців цього періоду мають високий 

ступінь інформативності, водночас містять емоційні портретні замальовки 

учасників представницького руху, цитати з виступів провідних державних 

та громадських діячів. Дехто з авторів сам долучався до роботи 

представницьких зібрань, а отже, викладаючи свої думки на папері, разом 

із підприємцями вони також шукали відповіді на практичні питання щодо 

підвищення ефективності представництва, вироблення механізмів якомога 

ширшого залучення торгово-промислових кіл до участі в їхній роботі, 
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формування дієвих заходів поліпшення стану економки країни, розбудови 

уніфікованої представницької структури в Російській імперії з 

урахуванням місцевих особливостей та європейського досвіду.  

Наступний етап опрацювання теми представницьких організацій 

буржуазії відбувався в радянські часи. Для перехідних років ідеологічних 

протистоянь (1917 – 1922) у науці та в суспільстві загалом була характерна 

строката за подачею матеріалу палітра досліджень. Роботи відомих 

дореволюційних авторів М. Л. Хейсіна, П. І. Фоміна, П. А. Берліна 

вирізняються скрупульозністю, інформативністю та виваженістю 

в судженнях [573; 565; 15]. Накопичивши значний фактичний матеріал 

щодо представницьких структур буржуазії, ці дослідники не обмежуються 

описовим викладом, а намагаються відтворити внутрішню логіку складних 

і суперечливих процесів взаємодії влади й капіталу в пореформений 

період. Книги Р. Арського, Л. Лібермана й Н. Гарві відповідали віянням 

уже нової епохи: у них розглянуто «становище пролетаріату та початок 

контрреволюції в Донецькому басейні», представницькі організації 

визначено як «рентовитискувачі», а останній із згаданих авторів у назві 

своєї роботи одразу розставив усі крапки над «і» – «Капитал против труда 

(Союзы предпринимателей, их тактика и приемы борьбы)» [289; 5; 74]. 

Незважаючи на емоційне ідеологічне забарвлення, ці роботи містять цінні 

статистичні дані щодо виробничих потужностей підприємств, рівня 

продуктивності праці та соціально-побутових умов робітників, особливо в 

період Першої світової війни та революційного 1917 року. 

Безперечно, у радянський час акцент дослідження соціально-

економічних процесів змістився з буржуазії на пролетаріат. У роботах 

цього періоду підприємці залишалися апріорі «мовчазними винуватцями» 

всіх негараздів та історичних потрясінь. Радянська історична наука у 

вивченні представницьких організацій підприємців за основу брала 

«ленінську концепцію буржуазії», критикувала більшість оцінних 

положень своїх попередників. Дослідження починалися епіграфом 
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«Пролетарі всіх країн, єднайтеся!», період лютого – жовтня 1917 р. 

визначено як боротьба буржуазії за «збереження економічного 

владарювання», а стан підприємницьких організацій – як «смертельна 

наляканість від власного уряду та тремтіння перед революцією» [40; 45; 

449]. Співзвучна новому часу монографія Г. Циперовича «Международные 

монополии: картели, тресты и концерны», а головна увага дослідника 

зосереджена на питаннях боротьби великого капіталу з робітничим рухом 

та відтоком фінансових коштів за кордон [652]. У роботі «Синдикаты и 

тресты в дореволюционной России и в СССР» Г. Циперович наводить 

важливі факти з історії Всеросійського товариства цукрозаводчиків, 

об’єднання млинарів, З’їздів судновласників та інших підприємницьких 

об’єднань із домінуванням характеристики господарського напряму в їхній 

діяльності [653]. У підсумку автор вказує на зростаючу й об’єктивну 

заплутаність капіталістичного суспільства й підкреслює «хаос його 

внутрішніх протиріч». 

У період 50 – 70-х рр. ХХ ст. відзначаємо стриманість науковців в 

оцінках підприємницьких корпорацій. Основну увагу дослідників 

привертають питання монополізації в економіці Російської імперії та 

питання робітничого руху в роботі представницьких організацій [25; 290; 

457]. Представницькі союзи характеризують як основу для формування 

монополістичних об’єднань і знаряддя їхньої конкурентної боротьби. У 

1967 та 1978 рр. вийшли фундаментальні монографії професора 

В. С. Дякіна, які хронологічно продовжують одна другу («Самодержавие, 

буржуазия и дворянство в 1907 – 1911 гг.», «Русская буржуазия и царизм в 

годы Первой мировой войны, 1914 – 1917 гг.»), відтворюючи послідовну 

еволюцію взаємовідносин буржуазії та правлячих кіл у період між 

буржуазно-демократичною революцією 1905 – 1907 рр. і більшовицьким 

переворотом 1917 р. [163; 164]. Автор зауважує, що до 1905 р. буржуазії не 

існувало як єдиної і свідомої політичної сили, проте проявом цієї 

консолідації після революційних подій стали всеросійські представницькі 
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організації (З’їзди представників промисловості й торгівлі, З’їзди 

представників біржової торгівлі й сільського господарства), а не міцні 

«класові партії». 

Роботи В. М. Костомарова та В. Я. Лаверичева вирізняються 

конкретно-історичним характером, бажанням авторів подати історію 

обраних ними об’єднань (Імператорського Російського технічного 

товариства та Всеросійського союзу торгівлі й промисловості) як 

особливих суспільних явищ у сукупності всіх їхніх складників [269; 280]. 

Всеросійський союз торгівлі й промисловості, як останній оплот 

представництва, діяв протягом бурхливого часу 1917 – 1919 рр., а отже 

залучення автором численних архівних і періодичних видань разом із 

характеристикою Союзу автоматично відтворюють ставлення 

підприємницьких кіл до мінливого політичного життя Росії, їхніх 

ідеологічних переконань та поглядів на майбутній розвиток. 

У 80 – 90-х рр. ХХ ст. спостерігається певне підвищення 

зацікавленості професійних істориків торгово-промисловою тематикою 

пореформеної доби, громадськими об’єднаннями та суспільними силами 

імперської доби. У ці роки вийшли фундаментальні дослідження 

О. М. Боханова, О. Д. Степанського, В. В. Шелохаєва, що розкривають 

різні аспекти історії буржуазії та її представницьких структур [27; 491; 

665]. У роботі О. Д. Степанського розширено поняття «економічні 

організації буржуазії та поміщиків» за рахунок сільськогосподарських 

товариств, які аналізуються поряд із торгово-промисловими об’єднаннями. 

Обидві категорії автор визначає як «легальні громадські організації» та 

характеризує їхнє місце в соціально-економічному й культурному житті 

Російської імперії. 

У цей же час опубліковано наукову двологію Л. Є. Шепелєва з 

питань торгово-промислової політики («Царизм и буржуазия во второй 

половине ХІХ в. Проблемы торгово-промышленной политики», 1981 р.; 

«Царизм и буржуазия в 1904 – 1914 гг. Проблемы торгово-промышленной 
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политики», 1987 р.) [667; 668]. В обох роботах автор аналізує 

представницькі організації підприємців: їхнє утворення та галузеві 

представництва – у першій книзі, всеросійські об’єднавчі центри – у 

другій. Монографії написані з використанням широкого спектру архівних 

джерел, зверненням до мемуарів державних діячів та спогадів великих 

промисловців і банкірів, що створює цілісну та живу атмосферу 

сприйняття різнопланових і суперечливих відносин між правлячими 

колами й буржуазією протягом другої половини ХІХ – початку ХХ ст.  

Окремо виділимо роботу М. М. Шумілова, у якій автор уперше в 

радянській історіографії на основі великого масиву архівних джерел 

піднімає проблему реорганізації пореформеної представницької системи 

підприємців за зразком європейських торгово-промислових палат [685]. 

Цей процес автор показує як взаємодію (або скоріше взаємостримування) 

влади й капіталу, бажання обох сил як мінімум зберегти паритет, водночас 

утримавши свої позиції та набувши нових важелів впливу. 

Заслуговують на увагу фундаментальні дослідження радянських 

істориків, географів та економістів, у яких було порушено питання 

загального економічного розвитку Російської імперії в другій половині 

ХІХ – на початку ХХ ст., формування фінансового капіталу, розвитку 

кам’яновугільної і металургійної промисловості, кризи влади, 

благодійності й меценатства у визначений період [21; 503; 273; 28]. Ці 

роботи є цінними своїм загальноісторичним контекстом, всебічною 

характеристикою епохи, можливістю виокремлення на загальному фоні 

українських губерній та визначення їхнього місця в економіці та 

суспільному житті Російської імперії.  

Монографії відомого радянського економіста, професора 

Г. Д. Бакулєва характеризують чорну металургію та кам’яновугільну 

промисловість Південного економічного району в історичній 

ретроспективі: від початку промислового фабричного виробництва до 

завершення Першої світової війни [8; 9]. Автор наводить численні 
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статистичні дані та архівні матеріали, звертається до спогадів робітників, 

підприємців, державних діячів. Колективна двотомна монографія 

«История технического развития угольной промышленности Донбасса» 

основана на багатому фактологічному матеріалі, містить окрему главу, 

присвячену пореформеному розвитку Донбасу [238]. Монографія 

І. В. Маєвського щодо економіки Російської імперії в умовах Першої 

світової війни вперше була опублікована в 1957 р., кілька разів 

перевидавалася і на сьогодні залишається прикладом комплексного та 

всеохоплюючого підходу до розгляду фундаментальних наукових тем 

[297]. На основі широкого кола опублікованих і архівних джерел та 

їхнього професійного співставлення автор проаналізував стан різних 

галузей промисловості напередодні Першої світової війни, показав 

мобілізаційні зміни в різних галузях, порушив проблему робочої сили й 

продуктивності праці, розкрив побутові умови життя робітників у воєнний 

час та їхню страйкову боротьбу. 

Отже, радянська історична наука суттєво доповнила картину 

сприйняття представницьких організацій буржуазії. Маючи класичний 

академічний характер опрацювання літератури й джерел, вона в багатьох 

випадках не була позбавлена ідеологічної забарвленості. У той же час, 

вивчення радянськими істориками значної кількості архівних матеріалів, 

опублікованої діловодної документації представницьких союзів, мемуарів 

державних діячів Російської імперії, періодичних видань пореформеного 

періоду дозволило зберегти «наукову спадковість» у вивченні історії 

представницьких організацій буржуазії. 

З подоланням ідеологічної моноспрямованості та набуттям 

республіками СРСР незалежності розпочався якісно новий етап у вивченні 

підприємництва в усіх його проявах; актуальності набувають питання 

меценатства, освітніх і наукових проектів, підтриманих буржуазією; 

історики України та Росії намагаються по-новому поглянути на 

представницькі організації буржуазії. 
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Монографія В. В. Крутікова «Буржуазія України та економічна 

політика царизму в пореформений період» (1992) стала підсумком усього 

наукового шляху дослідника у вивченні представництва торгово-

промислових інтересів у Російській імперії. Книга написана на основі 

широкого використання матеріалів роботи представницьких союзів 

буржуазії та їхніх друкованих органів, окрему главу автор присвячує 

виникненню і становленню представницької організації 

гірничопромислової буржуазії Південного економічного району [278]. 

Залізничне питання, митні тарифи, казенні замовлення, 

зовнішньоекономічні зв’язки, робітниче питання – ось головні вектори, за 

якими автор розкриває діяльність промислової буржуазії. Ця монографія 

подає комплексне бачення самого явища «промислової буржуазії», ставши 

підсумком багаторічної наукової роботи професора В. В. Крутікова.  

Політику влади в торгово-промисловій сфері із залученням широкого 

спектру статистичних даних проаналізовано в книзі Т. І. Лазанської 

«Історія підприємництва в Україні» (1999) [286]. Автор розглядає численні 

механізми впливу, регулювання й контролю держави в економіці, 

соціальний і національний склад буржуазії, основні напрями їхньої 

господарської діяльності. Багатий фактичний матеріал (статистичний, 

архівний, персоніфікований), чітка логіка викладення та узагальнюючі 

висновки дозволяють віднести цю книгу до фундаментальних робіт з 

історії підприємництва в Україні. 

Економічний стан Наддніпрянської України та суспільно-політичне 

життя в роки Першої світової війни розкрито в монографії О. П. Реєнта й 

О. В. Сердюка «Перша світова війна і Україна» (2004) [444]. У книзі 

висвітлено стан промисловості й сільського господарства в роки війни, 

продовольчу й транспортну кризи, зусилля громадських сил щодо 

подолання негативних явищ у державі. Усі висновки авторів підкріплено 

скрупульозно зібраними статистичними даними, поданими в порівняльних 
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і аналітичних таблицях, а також вдало підібраними висловлюваннями 

визначних історичних постатей епохи. 

Комплексними дослідженнями з вітчизняної історії ХІХ – початку 

ХХ ст. є монографії «Україна в імперську добу» та «Велика війна 1914 – 

1918 рр. і Україна» (автор та упорядник О. П. Реєнт, Інститут історії 

України НАН України) [446; 36]. Остання монографія посіла гідне місце 

серед визначних розробок українських істориків. Провідним вітчизняним 

науковим центром до 100-річчя Першої світової війни було підготовлено 

колективний труд, який відтворює пріоритетні напрями сучасних 

дослідницьких розвідок: українські землі в контексті міжнародних 

відносин та національної політики Російської імперії, військова історія 

періоду Першої світової війни, соціально-економічне становище й 

повсякденне життя в умовах війни та діяльність громадських організацій у 

період світового протистояння. 

Діяльність депутатів Державної думи від губерній Наддніпрянської 

України, зокрема й від промисловості, охарактеризовано в монографії 

О. О. Коника [259]. Автор аналізує діяльність депутатів у керівних органах 

Думи, спеціальних комісіях та пленарних засіданнях. Матеріали діяльності 

представницьких організацій підприємців використала Л. І. Синявська в її 

дослідженні «Важка промисловість Сходу і Півдня України під час Першої 

світової війни» [474]. Як фактор розвитку промислових підприємств у 

досліджуваний період у монографії виділено взаємодію між буржуазією і 

дворянством та промисловцями й робітниками; основну увагу автор 

приділив аналізу стану гірничо-видобувної, металургійної, 

машинобудівної, суднобудівної галузей у роки Першої світової війни. 

Системний підхід до висвітлення громадського об’єднання аграріїв 

властивий монографії В. Колесник «Подільське товариство сільського 

господарства і сільськогосподарської промисловості (1896 – 1918)» [256]. 

Автор розкриває історію створення цього сільськогосподарського 

товариства, подає аналіз його структурних підрозділів (дослідні установи, 
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бюро кваліфікації посівного насіння, сільськогосподарська хімічна 

лабораторія, меліоративне бюро, галузеві відділи та інші структури). Книга 

багато ілюстрована матеріалами досліджуваного періоду (фотографії 

провідних діячів товариства та їхніх зібрань, вулиць міста, будівель і 

приміщень сільськогосподарського товариства), фактичний матеріал 

подано в таблицях, наведено найбільш важливі архівні документи. 

Як один із аспектів своєї праці «Судновласники і моряки Азово-

Чорноморського басейну: 90-ті рр. ХІХ ст. – 1914 р.» представницьке 

об’єднання судновласників розглядає О. Б. Шляхов [680]. Як прояв певної 

консолідації лав судновласників автор розглядає Всеросійські з’їзди 

судновласників та їх регіональне відділення – З’їзди судновласників 

Чорноморсько-Азовського району. Останні мали міцні зв’язки з біржовими 

комітетами чорноморських портів та одеським комітетом торгівлі й 

мануфактур, що простежувалося за їхнім складом учасників та частим 

співпадінням порушених клопотань. 

Статті О. М. Доніка, В. А. Манжосова та О. Б. Шляхова додають 

цілісності в загальне розуміння сутності представництва та окремих 

організацій підприємців [161; 300; 678]. Дослідження В. Манжосова 

«Представницькі організації гірничопромисловців Півдня Росії в 1917 – 

1919 рр.» характеризує організаційні дії представників капіталу в умовах 

революційних та військово-політичних подій 1917 – 1919 рр., на основі 

архівних джерел дає уявлення про ставлення південної групи буржуазії до 

принесених цими подіями змін у соціально-економічній і суспільно-

політичній сферах, утворення галузевих підприємницьких спілок 

(Антрацитосоюз, Вуглесоюз, Гірничосоюз, Металосоюз та ін.) і їхня 

взаємодія із центральним представницьким об’єднанням регіону – З’їздами 

гірничопромисловців Півдня Росії. Автор наводить багатий фактичний 

матеріал з історії представницьких утворень цього часу на 

гірничопромисловому Півдні, характеризує непослідовну реакцію 

підприємців на піднесення робітничого руху. 
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Регіональні об’єднання аграрної, торгової та промислової буржуазії 

також привертають увагу сучасних українських науковців [37; 320; 547; 

675]. За умови комплексного вивчення цих індивідуальних розвідок 

яскраво виокремлюється специфіка різних галузевих представницьких 

структур, особливості представництва, що сформувалися на українських 

теренах та відмінні риси від загальноімперських процесів. Питання 

представницьких структур у кооперації розглядається в статтях П. П. Гай-

Нижника та В. І. Марочко: кооперативні з’їзди 1917 – 1918 рр. подаються 

авторами як черговий етап розвитку української кооперації, один із проявів 

самоорганізації та національної згуртованості української громадськості в 

період Української національно-демократичної революції [72; 301]. 

Дослідження історії сільськогосподарських товариств становить 

окрему наукову проблему. У переважній більшості робіт українських 

істориків та економістів їх розглядають з позицій переважно науково-

просвітницької діяльності, оминаючи інші важливі напрями роботи. У 

наукових розвідках висвітлено історію заснування сільськогосподарських 

товариств та їхніх окремих структурних елементів, організовані ними 

дослідну та видавничу справи [80; 654]. У дисертаційному дослідженні 

А. О. Пантелеймоненка серед основних напрямів діяльності 

сільськогосподарських товариств виділено: поширення передових агро-

економічних знань, підвищення ефективності сільськогосподарського 

виробництва та комерції, конкурентна боротьба з приватними 

посередниками в торгових операціях [400]. Автор виділяє форми роботи 

сільськогосподарських товариств, відстежує ініціаторів їх відкриття, 

аналізує структуру цих об’єднань. 

Кандидатська дисертація Н. Г. Чайки присвячена виключно 

науковим установам у структурі сільськогосподарських товариств 

Правобережної України [656]. Автором наведено кілька варіантів 

класифікації сільськогосподарських товариств (загальної дії або 

вузькогалузеві, науково-просвітницькі або комерційно-виробничі, великих 
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чи дрібних товаровиробників та ін.), а серед головних напрямів  

діяльності – організаційний, економічний та науково-освітній. Головну 

увагу дослідник концентрує на історії створення та діяльності науково-

дослідних установ при сільськогосподарських товариствах, розробленим 

та реалізованим ними науковим програмам, огляду наукових здобутків 

провідних вітчизняних вчених аграрної науки, а також впливу 

сільськогосподарських товариств на розвиток фахової освіти та 

проведення різноманітних культурно-просвітницьких заходів (з’їзди, 

виставки, курси, читання й т. ін.). 

Дослідники Російської Федерації проблематику представництва 

інтересів капіталу розглядають і як складник більш широких тем 

колективних монографій [236; 687], і як предмет індивідуальних 

досліджень [663]. Монографія І. Шапкіна «Представительские организации 

российского капитала во второй половине ХІХ – начале ХХ веков» (1999) є 

черговою спробою комплексно охопити весь спектр представницьких 

організацій підприємців пореформеного часу. Автор розглядає 

«представництво» крізь призму популярного сьогодні поняття «лобізму», 

обмежується тільки торгово-промисловими структурами, завершує виклад 

матеріалу «пошуком нових форм представництва» (спробами 

впровадження в Російській імперії територіальних торгово-промислових 

палат). І. Шапкін наводить перелік використаних ним при написанні 

матеріалів представницьких організацій, нормативних документів, 

періодичних, законодавчих та архівних джерел, а також приблизний 

список представницьких організацій підприємців на початок ХХ ст. 

В узагальнювальній роботі Б. М. Миронова «Социальная история 

России периода империи (XVIII – начало XX в.)» (2003) серед широкого 

кола проблем виділено також взаємодію суспільства та держави як 

рушійної сили соціальних змін [315]. Цінним для дослідження став 

методологічний підхід автора до проблеми соціальної структури й 

соціальної мобільності імперського суспільства («міжстанової 
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мобільності»), витоків і формування «відкритого суспільства». Науковець 

звертає увагу на здавалося б тотожні, проте різні в усвідомленні й проявах 

поняття «спільність» та «суспільство», «община» й «суспільство», 

пропонує поглянути на «закріпачення», як на характеристику всього 

суспільства, а не тільки селянства. Фундаментальне дослідження 

Б. Миронова дійсно пропонує відмінний від фактологічно-описових робіт 

погляд на соціальну історію, дає натхнення для широкого кола нових 

цікавих і змістовних наукових робіт. 

Географія статей, присвячених представницьким організаціям 

підприємців, охоплює різні регіони Російської Федерації, що свідчить про 

актуальність для російської наукової спільноти питань громадських 

організацій буржуазії (Північно-Осетинський державний університет, 

Челябінський державний університет, Уральське відділення Інституту 

історії та археології РАН) [13; 321; 458].  

У статті А. І. Осадчої розглядається історія біржової торгівлі в Росії 

від часу виникнення й до сучасності, проте автор аналізує біржі не з 

позицій представництва, а як організовані форми ринку [364]. А от роботи 

Л. М. Єпіфанової як раз характеризують біржові комітети з позиції 

представництва інтересів торгово-промислового капіталу [170; 171; 172]. 

Основний дослідницький інтерес автора становить історія Московської 

біржі, проте запропонований підхід до аналізу біржових комітетів як 

офіційних представництв торгово-промислового стану, дозволяє 

застосовувати його як алгоритм розгляду всіх інших бірж Російської 

імперії із врахуванням регіональних особливостей та специфіки об’єднаної 

ними групи буржуазії. Науковець виділяє проект реформи торгово-

промислового представництва на основі біржових структур, захист 

біржовими товариствами своїх позицій, характеризує складання 

Всеросійських з’їздів представників біржової торгівлі й сільського 

господарства як єдиного координаційного центру представників торгового 
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капіталу, а також виокремлює складні внутрішні механізми відстоювання 

корпоративних інтересів та реакцію на ці процеси органів державної влади. 

Виділимо роботи сучасних українських і російських авторів, які для 

даного дослідження мали методологічний характер. Українські політологи 

розглядають представництво інтересів у контексті такого явища, як 

«лобізм», а фахівці з юриспруденції – як один із інститутів цивільного 

права [19; 252]. Ростовські автори С. А. Зінченко та В. В. Галов 

розглядають феномен «представництва» у цивільному й 

підприємницькому праві, починаючи з княжих часів та порівнюючи з 

континентальною та британською правовими системами [188]. Російські 

історики аналогічно до європейських теорій характеризують взаємодію 

двох категорій – «організовані інтереси» (або «групи інтересів») та 

«держава», аналізують теорії плюралізму та корпоративізму [406; 405]. У 

дослідженні О. В. Павроза подається розмежування понять «групи 

інтересів» та «лобізм», наводяться сучасні концепції щодо їхнього 

розуміння та механізми впливу на органи державної влади [395]. Автор 

концентрує увагу на ефективності захисту інтересів, головних принципах, 

на яких має бути побудоване представництво аби дійсно мати вплив на 

формування державної політики. 

Отже, весь комплекс робіт сучасних українських і російських учених 

щодо проблеми представницьких організацій буржуазії пореформеного 

періоду відзначається різноманітністю й строкатістю як за виділеними 

авторами аспектами для досліджень, територією охоплення, так і самими 

підходами до цієї наукової проблеми, баченнями ролі й значення 

«представництва інтересів капіталу» у загальній системі взаємовпливу 

суспільства й держави. 

Таким чином, беззаперечним є вплив домінантних концепцій і 

світоглядних уявлень у суспільстві на конкретно-історичні дослідження. 

Роботи імперського періоду з проблематики представницьких організацій 

буржуазії мають прагматично-практичний характер, автори шукали 
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відповідь на питання необхідності формування таких структур, доцільності 

діяльності цих об’єднань і шляхи підвищення їхньої ефективності. У 

дослідженнях радянського часу вчені підкреслювали класовий характер 

представницьких організацій, їхню обмеженість вузько економічними 

завданнями. Сучасні українські та російські науковці намагаються 

розглянути ці організації як один із феноменальних проявів 

пореформеного суспільства, визначити їхнє місце й роль у загальних 

процесах соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку 

і регіонів, і Російської імперії загалом. 

Оскільки представницькі організації буржуазії мали місце в багатьох 

державах світу, до вивчення їхньої історії зверталися й іноземні автори. 

Проблему економічного розвитку Російської імперії та значення 

представницьких організацій підприємців у модернізаційних процесах 

пореформеної доби порушено в роботах німецьких, британських, 

французьких, бельгійських та американських вчених. До цієї тематики 

німецькі дослідники зверталися вже на початку ХХ ст., адже тісний 

взаємозв’язок російської та німецької економіки зумовив практичну 

зацікавленість авторів у дослідженні еволюції російського протекціонізму, 

біржової торгівлі й загального рівня господарського розвитку (професор 

Г. фон Шульце-Геверниць, доктор О. Штілліх) [709; 684; 683]. 

У більшості зарубіжних робіт другої половини ХХ – початку ХХІ ст. 

інформацію про українські губернії подано в загальному контексті 

розвитку Російської імперії в пореформений період, автори відстежували 

динаміку основних промислових показників [704; 298], особливості 

фабричного законодавства [707], головні напрями урядової політики [92]. 

Надзвичайно цінним є аналіз європейських інвестицій в економіку Росії 

пореформеного часу у викладі самих іноземних авторів (особливо 

французькі й бельгійські капітали як найпоширеніші в промисловості 

українських губерній того часу [404; 699]). Дослідники підкреслюють, що 

у становленні капіталістичної системи Російської імперії занадто сильним 
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був державний вплив, тому місцева торгово-промислова еліта формувалася 

повільніше, ніж цього вимагали темпи індустріалізації країни [698], процес 

розмивання станових меж вони характеризують як закономірне явище 

[706]. Аналізуючи соціальну сферу дореволюційної Росії, американський 

професор Дж. Вест головною рисою цього часу вважає прірву між 

підприємницькими колами та громадськістю, що у подальшому не 

дозволить буржуазії стати керівною силою кардинальних перетворень [39]. 

Професор Лодзинського університету Е. Вишневські основну увагу 

свого дослідження зосереджує на висвітленні такого явища як «російський 

лібералізм» у період після революції 1905 – 1907 рр. і до Першої світової 

війни, розглядає діяльність ліберальних політичних партій, намагається 

неупереджено подати їхнє ставлення до царизму [44]. Даний підхід є 

особливо цінним для вивчення проблеми представницьких організацій 

підприємців, адже саме в цей час відбувається їхня консолідація на 

загальноімперському рівні, що по суті стало реально діючою 

альтернативою політичним партіям буржуазного спрямування. 

Популярною на пострадянському просторі стала книга професора 

Гарвардського університету Річарда Пайпса «Россия при старом режиме» 

(1993) [398]. Автор аналізує два фундаментальні поняття «влада 

правителя» та «влада власника», показує їхню еволюцію та поступове 

розмежування протягом багатьох історичних епох. У такому контексті 

Російська імперія, на думку Р. Пайпса, посідала окреме місце серед усіх 

європейських країн: тут самодержавство не було обмежено суспільством, а 

розмежування влади державної та приватної власності відбулося вкрай 

пізно й у зовсім недосконалих формах. Окрема глава дослідження має 

промовисту назву «Буржуазія, якої не було», де автор указує на 

унікальність відносин, які склалися в імперії між правлячими й торгово-

промисловими колами, характеризує причини й закономірності такого 

становища. 
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Відомий американський історик Пол Грегорі у своїх дослідженнях 

доводить, що рівень розвитку економіки Російської імперії напередодні 

Першої світової війни був вищим, аніж це прийнято вважати за 

традиційною концепцією [86; 701]. Супроводжена численними 

статистичними даними й порівняльними таблицями книга 

«Экономический рост Российской империи (конец ХІХ – начало ХХ в.): 

новые подсчеты и оценки» (2003) спонукає до роздумів та перегляду, 

здавалося б утверджених у історичній науці, положень та непохитних 

аксіом. Цінність роботи полягає ще й у тому, що автор вводить кілька 

важливих макроекономічних показників щодо визначення рівня розвитку 

капіталістичної економіки Російської імперії, показує алгоритм власних 

підрахунків. 

Особливої уваги заслуговує науковий доробок відомого 

американського економіста, керівника американської Асоціації 

економічної історії Олександра Гершенкрона [76]. Його праці в усьому 

світі визнані класикою, а книга «Економічна відсталість у історичній 

перспективі» (перше видання англійською мовою, 1962) увійшла до списку 

«ста найбільш впливових книг післявоєнного періоду». Незмінними 

темами більшості його робіт є питання темпів економічного зростання, 

загальновідома авторська теорія «економічної відсталості» та її 

«переваги». Пореформений період в історії Російської імперії за багатьма 

положеннями цієї теорії є яскравим її підтвердженням, а дії підприємців та 

їхніх представницьких організацій – реалізованими «перевагами 

відсталості». 

Серед усіх представницьких організацій підприємців українських 

губерній найбільшу увагу зарубіжних авторів привертає найдавніше та 

найвпливовіше об’єднання – З’їзди гірничопромисловців Півдня Росії [702; 

703]. Корпорація південної економічної еліти розглядається як прояв 

ініціативи самих підприємців, реакція на ускладнення економіко-

фінансових процесів, результат зростаючого рівня виробництва та 
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реалізованого потенціалу багатого в економіко-географічному плані 

регіону. У сучасних закордонних дослідженнях представницький тип 

підприємницьких структур розглядають як прояв «корпоративних 

інтересів» та «корпоративних груп» [696; 697; 700]. Автори пов’язують ці 

явища із підвищенням самокерованості суспільства та збільшенням 

залежності влади від організованого представництва інтересів різних 

соціальних груп.  

Отже, аналіз пореформеного економічного розвитку українських 

губерній та представницьких об’єднань підприємців подано й на сторінках 

зарубіжної історіографії. Згадки про українські землі нечисленні, проте їх 

завжди супроводжують визначення на зразок «найрозвиненішого», 

«технічно оснащеного», «відповідного світовим і європейським 

тенденціям», «нового промислового» регіону. Закордонні дослідження 

доповнюють наявну картину фактичними й статистичними відомостями з 

європейських та американських архівів, цінні широким застосуванням 

новітніх теорій соціології, політології та інформатики для аналізу 

історичних процесів, пропонують «погляд зі сторони», який часто є більш 

виваженим, відкриває широкі можливості нових напрямів наукових 

пошуків. 

Зазначимо, що досі представницькі організації буржуазії українських 

губерній вивчали переважно в системі фактів, які характеризували інші 

процеси та явища. Робіт з історії громадських організацій підприємців 

небагато й вони не становлять цілісної картини, дають лише уривчасте 

бачення сутності й особливостей представницьких організацій буржуазії 

українських губерній. У науковій літературі так і не було всебічно 

висвітлено такі питання: класифікація та правові умови діяльності 

представницьких союзів, особливості формування офіційного 

представництва інтересів капіталу та їхні відмінності від приватних 

об’єднань підприємців, своєрідність галузевих союзів підприємців, їхнє 
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місце у загальноімперській структурі представництва та значення у 

військово-політичних подіях 1914 – 1919 рр. 

Враховуючи актуальність проблеми представницьких організацій 

підприємців, вивчення цього явища на антагонізмі або спільності процесів 

для різних історичних епох, за весь час їхнього наукового відтворення 

накопичився масив історіографічних та джерелознавчих робіт, який прямо 

чи опосередковано стосується історіографії історії представницького руху 

та їхньої джерельної бази. 

Спеціальні роботи з історіографії та джерел з історії 

підприємницьких організацій буржуазії в Російській імперії підготовлені 

Є. О. Воронцовою. У своїй статті «Предпринимательские организации 

российской буржуазии (к историографии проблемы)» (1988) автор аналізує 

еволюцію та основний характер висвітлення сутності представницьких 

об’єднань протягом імперського та радянського часів, робить 

порівняльний аналіз концептуальних підходів до цієї наукової проблеми. 

Безперечно, дослідник залишається на позиціях «ленінської концепції 

буржуазії», підтримує домінуючу в історіографії того часу думку про 

підприємницькі організації як «знаряддя монополій та арену конкурентної 

боротьби»
 

[59]. Кандидатська дисертація Е. О. Воронцової присвячена 

документальним джерелам представницьких організацій буржуазії, у якій 

автор виділяє для аналізу нормативні документи з’їздів підприємців,  їхню 

діловодну документацію та власні періодичні видання торгово-

промислових корпорацій [57].  

Згодом увесь науковий доробок дослідника було об’єднано в одну 

збірку – «Предпринимательские организации в России: историография, 

источники, история» (2013), яка включає наступні матеріали: історіографія 

історії підприємницьких організацій пореформеного періоду, оцінка в 

радянській науковій літературі економічної могутності буржуазії в роки 

Першої світової війни, актові матеріали представницьких об’єднань, їхня 

діловодна документація та друковані органи, загальна преса та висвітлення 
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в ній корпорацій підприємців, огляди деяких аспектів історії 

представницького руху, статті автора до енциклопедичних видань [58]. Це 

єдине історіографічно-джерелознавче видання, присвячене саме 

представницьким організаціям підприємців, усі інші історіографічні 

роботи охоплюють більш широкі процеси чи явища, мимохідь згадуючи 

підприємницькі союзи.  

Радянська історіографія 50 – 60-х рр. ХХ ст. щодо соціально-

економічної історії Росії початку ХХ ст. проаналізована в роботі 

К. М. Тарновського [497]. Основний акцент автор робить на двох 

закономірно актуальних для радянського періоду моментах: дослідження 

російського монополістичного капіталізму та аграрного ладу в Російській 

імперії. Дослідник підсумовує науковий результат вивчення соціальних та 

економічних процесів в Російській імперії напередодні глобальних 

потрясінь 1917 року. Із властивою академічному науковцеві логічністю та 

належним теоретичним підґрунтям, автор підводить читачів до думки про 

закономірність і невідворотність історичних змін. 

У 1992 р. Державна публічна історична бібліотека в Москві видала 

каталог книжкової виставки, присвячений підприємництву в Російській 

імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., де окремий розділ 

присвячений соціальній характеристиці й представницьким організаціям 

російської буржуазії [422]. Складена бібліографами добірка книг 

уміщувала опубліковані діловодні матеріали роботи представницьких 

союзів, їхні статутні документи, фінансові й стенографічні звіти, а також 

дослідження дореволюційних і радянських істориків із названої 

проблематики. 

Статті американських дослідників Е. Глісона та У. Г. Розенберга 

показують американську історіографію історії Російської імперії 

пореформеного часу, аналізують «великі реформи в Росії» та оцінку їхніх 

ролі й значення в подальших трансформаційних процесах заокеанськими 

науковцями [79; 453]. У монографії О. В. Большакової «Власть и политика 
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в России ХІХ – начала ХХ века» (2008) аналізується еволюція поглядів 

американських дослідників щодо імперської влади в Росії, її сутності й 

привнесених реформами змін, виділені етапи в розвитку американської 

історіографії, які обумовлені домінуючими в історичній науці 

концептуальними підходами й парадигмами [24]. 

З усіх видів джерел найчастіше в поле зору науковців потрапляли 

періодичні та продовжувані видання представницьких організацій 

підприємців, загальна та галузева преса. «Труды Общества для содействия 

и развития русской промышленности и торговли» як історичне джерело 

обрав темою своєї статті Ю. В. Тихомиров, а «Листок Русского общества 

пароходства и торговли» – З. В. Першина та І. С. Гребцова. Автори 

аналізують указані видання в контексті загальнодержавного процесу 

формування економічних періодичних видань і ліберально-буржуазної 

преси в Російській імперії, виокремлюють ідеологічні засади підприємців 

та її особливості в окремих регіонах [408; 502].  

У середині 80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст. з’явилося одразу кілька 

монографій, присвячених висвітленню у пресі економічних перетворень 

другої половини ХІХ – початку ХХ ст. [27; 81]. Промислова статистика 

Росії ХІХ ст. розглядається в джерелознавчому дослідженні 

Ю. Я. Рибакова, де автор подає аналіз головних принципів роботи із 

статистичними таблицями досліджуваного періоду, роз’яснює різницю в 

трактуванні понять і термінів [461]. Мемуари як джерело з історії 

буржуазії подані в статті В. П. Бойка [23].  

Різним видам джерел з історії соціально-економічного розвитку 

українських земель у другій половині ХІХ ст. присвячена окрема робота 

дніпропетровського професора В. В. Крутікова [275]. Автор аналізує 

статистичні огляди представницьких організацій буржуазії, загальні та 

галузеві періодичні видання Російської імперії пореформеного часу, 

виділяє особливості кожного виду джерел, причини тенденційності деяких 
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з них, інформаційний потенціал та принципи їхнього наукового 

опрацювання. 

Аналіз історіографічних та джерелознавчих досліджень переконує в 

актуальності історії представницьких організацій буржуазії і в контексті 

спеціальних галузей історичної науки. Історіографія проблеми є настільки 

різноплановою в оцінках та пріоритетних аспектах дослідження, що її 

узагальнення та систематизація становлять окрему наукову проблему. Так 

само і джерела з історії представницьких організацій підприємців вельми 

різноманітні, розкривають не тільки історію самих об’єднань, а й 

складають міцну основу більшості тем щодо розвитку українських 

губерній протягом другої половини ХІХ – початку ХХ ст.  
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1.2. Характеристика джерел 

 

Стан наукової розробки проблеми свідчить про необхідність 

залучення широкого спектру джерел, які б допомогли розкрити сутність 

такого явища, як представницькі організації підприємців, їхнє місце в 

соціальній і політичній історії пореформеної доби. Використані в 

комплексі різні групи джерел дозволяють розглянути об’єкт і предмет 

дослідження як цілісну систему з їхньою унікальністю формування, 

особливостями структури та напрямів діяльності. 

За інформаційним потенціалом і цільовим призначенням джерела з 

історії представницьких організацій буржуазії можна поділити на сім груп: 

нормативно-правові акти, діловодна документація, періодичні видання, 

статистичні матеріали, документи політичних партій, мемуарна та художня 

література. 

Нормативні джерела є юридичною основою виникнення й діяльності 

представницьких союзів, їхньої розбудови та змін у правовому відношенні 

залежно від волі законодавців. Нормативні акти щодо корпорацій 

підприємців було включено в загальне законодавство Російської імперії. 

Представницькі союзи паливної галузі діяли на підставі статей Гірничого 

статуту, з’їзди біржової торгівлі та з’їзди судновласників – Торгового 

статуту, з’їзди представників російських залізниць – Загального статуту 

російських залізниць, сільськогосподарські товариства – Статуту 

сільського господарства. 

У зв’язку із накопиченням значних змін у торгово-промисловому 

праві на початку ХХ ст. виходять неофіційні збірники документів, у яких 

було вміщено головні нормативно-правові акти щодо управління 

промисловістю, діяльності промислових з’їздів, комітетів торгівлі й 

мануфактур, сільськогосподарських з’їздів та інших установ, що сприяли 

розвитку економіки [133; 466].  
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Події 1905 р. суттєво прискорили суспільні процеси в Російській 

імперії, кількість громадських об’єднань різних категорій населення 

значно зросла, а тому затребуваними виданнями стають своєрідні 

юридичні довідники. Так, у «Справочной книжке о собраниях, съездах, 

публичных лекциях и народных чтениях» та інших подібних збірниках 

подано установчі документи діючих об’єднань і довідкові відомості для 

бажаючих їх відкрити [485; 427; 451]. У багатьох з них наведено текст 

«Нормального статуту для місцевих сільськогосподарських товариств» 

(1898) і «Тимчасових правил про товариства й союзи» (1906), які значно 

впливали на порядок створення та статус підприємницьких 

представницьких організацій.  

Головним установчим документом кожного представницького 

об’єднання буржуазії був статут організації. «Положення…» бірж, 

промислових з’їздів, сільськогосподарських товариств та інших 

представницьких союзів визначали характер, мету, функції та статус 

об’єднань, окреслювали основні напрями діяльності, склад учасників, 

структуру організацій, повноваження посадових осіб, принципи 

формування бюджету, внутрішні й зовнішні зв’язки, умови припинення 

діяльності (їх друкували в періодичній пресі, матеріалах представницьких 

союзів або окремими виданнями).  

Наступна група джерел з історії представницьких союзів – діловодна 

документація представницьких організацій, а також інших громадських і 

державних установ. Її представлено в архівних фондах та окремих 

опублікованих виданнях. Головні напрями діяльності корпорацій 

підприємців зумовили формування таких основних груп діловодних 

документів: підготовчі матеріали, ухвали, документи виконавчих органів, 

клопотання до державних установ, надіслані членами організацій 

запрошення та інформаційні листи, розпорядження та циркуляри 

державних відомств. 
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Опубліковані справочинні матеріали організацій буржуазії 

домінують у кількісному відношенні. Основоположне місце серед усього 

цього розмаїття за повнотою, систематичністю, комплексністю займають 

їхні основні друковані збірки – «Звіти…» біржових комітетів, 

сільськогосподарських товариств, Російської експортної палати та її 

відділень, «Труди…» з’їдів гірничопромисловців, судновласників, 

Товариства сприяння промисловому розвитку, Вільного економічного 

товариства, кооператорів, «Протоколи…» засідань представників 

російських залізниць, «Журнали засідань…» представників промисловості 

й торгівлі, «Резолюції…» епізодичних торгово-промислових з’їздів та ін. У 

всіх цих підшивках матеріалів роботи представницьких союзів за рік 

вміщувалися різні за характером документи: законопроекти, листування з 

урядовими установами, переліки постанов, звіти й економічні огляди, 

доповіді профільних комісій, протоколи й стенограми засідань, звіти 

посадових осіб і завідувачів структурних підрозділів. Ці документи 

подавали не лише спеціальну інформацію про вузькопрофесійні питання 

розвитку представленої ними галузі промисловості, а й відомості про 

необхідні напрями господарських перетворень, ставлення підприємців до 

основних питань фінансово-економічного та соціально-політичного життя 

в державі, зокрема до питань страхування, кредитування, умов розширення 

експортних операцій, орендних відносин, розширення мережі 

транспортних комунікацій, реформування державного устрою, робітничого 

законодавства, завдань промисловості в роки Першої світової війни, 

революційних подій та безліч інших аспектів. 

Також значними тиражами виходили окремі доповіді, звіти про 

участь підприємницьких союзів у всеросійських і міжнародних виставках, 

з’їздах діячів сільського господарства та промисловості, аналіз роботи 

окремих структур представницьких організацій (насіннєві станції, 

лабораторії, Медико-механічний інститут, випробувальні станції, довідкові 

бюро та ін.). Великий наклад усіх діловодних матеріалів, зумовлений 
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участю об’єднань у їхній роботі різних міністерств і відомств, сприяв 

популяризації діяльності організацій як захисників інтересів буржуазії. 

Результатом представницької і аналітико-статистичної роботи союзів 

підприємців було формування при їхніх виконавчих органах значних 

бібліотечних та архівних зібрань. Ці архіви суттєво постраждали в період 

подій 1917 – 1919 рр., деякі союзи підприємців перевозили діловодну 

документацію разом з переміщенням своїх центральних виконавчих 

органів до Харкова, Сімферополя, Ялти, Єкатеринодара, Ростова-на-Дону 

та інших міст. 

Такий історичний підсумок роботи представницьких об’єднань 

буржуазії зумовлює сучасне місцезнаходження їхніх документів, які в 

більшості випадків розпорошені по різних архівних фондах. У 

Державному архіві Ростовської області Російської Федерації (далі – ДАРО) 

ці матеріали зберігаються у фондах Ростовського-на-Дону комітету 

торгівлі й мануфактур (Ф. 167), Ростовського-на-Дону біржового комітету 

(Ф. 170). 

В українських архівах проблематику представництва розкриває 

кілька фондів у різних архівосховищах: Центральний державний 

історичний архів України в м. Києві (ЦДІАК України) – Київське 

відділення Імператорського російського технічного товариства (Ф. 730), 

Комітет з організації фабрично-заводської, торгово-промислової й 

сільськогосподарської виставки, м. Київ (Ф. 938), Товариство споживчих 

спілок Півдня Росії (Ф. 1111), Рада З’їздів гірничопромисловців Півдня 

Росії (Ф. 2161) та ін.; Державний архів Одеської області (ДАОО) – 

Товариство сільського господарства Південної Росії Міністерства 

державного майна й землеробства, м. Одеса (Ф. 22), Одеське відділення 

Російського технічного товариства (Ф. 333) та інші.  

Окрім фондів представницьких союзів, цінними є документи з 

фондів державних установ, які відображають невід’ємну складову процесу 

представництва шляхом взаємодії з органами державної влади (наприклад, 
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ЦДІАК України – Ф. 268. Південне охоронне відділення м. Одеси; 

Ф. 274. Київське губернське жандармське управління; Ф. 276. Південно-

Західне районне охоронне відділення; Ф. 304. Харківське охоронне 

відділення; Ф. 321. Пошуковий пункт при Полтавському губернському 

жандармському управлінні; Ф. 442. Канцелярія Київського, Подільського 

та Волинського генерал-губернатора; Ф. 574. Канцелярія старшого 

фабричного інспектора Київської губернії; Ф. 575. Канцелярія Київського 

окружного інспектора; Ф. 1072. Харківська судова палата; Державний 

архів Дніпропетровської області (ДАДО) – Ф. 11. Канцелярія 

Катеринославського губернатора; Державний архів Одеської області – 

Ф. 2. Канцелярія Одеського градоначальника; Ф. 16. Одеська міська 

управа; Державний архів Харківської області (ДАХО) – Ф. 45. Харківська 

міська управа). У цих фондах виявлено дозволи на проведення 

підприємницьких зібрань, запрошення зацікавленим особам, міжвідомче 

листування та інше. 

Циркуляри, протоколи, проекти, повідомлення, анкетні листи, 

інструкції підприємницьких об’єднань у незначній кількості збереглися у 

фондах промислових підприємств, що входили до складу організацій 

(ДАДО – Ф. 463. Дніпровський металургійний завод Південно-Російського 

Дніпровського металургійного товариства; Державний архів Луганської 

області (ДАЛО) – Ф. 2. Луганський паровозобудівний завод Гартмана 

Російського акціонерного товариства машинобудівних заводів Гартмана; 

Ф. 4. Кадіївські кам’яновугільні копальні і металургійні заводи Південно-

Російського Дніпровського металургійного товариства). 

Комплексне вивчення опублікованих і неопублікованих 

справочинних документів представницьких організацій буржуазії 

підвищує їхню інформативну цінність, дозволяє заповнити наявні 

інформаційні прогалини, відстежити зміст і форми зв’язків між 

представницькими структурами й державними установами, центральними 

виконавчими органами корпорацій підприємців та їхніми членами. 
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Третю групу джерел з історії підприємницьких союзів складають 

спеціалізовані (галузеві) та загальні періодичні видання. Серед галузевої 

преси за характером і специфікою подачі матеріалу розрізняємо газети й 

журнали, які видавали представницькі організації буржуазії, та офіційні 

відомчі видання. 

Власні друковані органи представницьких організацій буржуазії 

були основним методом впливу на суспільну думку, забезпечували зв’язок 

із громадськістю. Майже всі підприємницькі об’єднання у своїй структурі 

мали такі видання: З’їзди гірничопромисловців Півдня Росії («Южно-

русский горный листок», 1888 – 1903; «Горно-заводской листок», 1903 – 

1910; «Горно-заводское дело», 1910 – 1919), З’їзди представників 

промисловості й торгівлі Півдня Росії («Торгово-промышленный юг»), 

Всеросійське товариство цукрозаводчиків («Вестник сахарной 

промышленности»), З’їзди представників російських залізниць («Известия 

Общего бюро Совещательных съездов»), З’їзди представників 

промисловості й торгівлі («Промышленность и торговля»), Російська 

експортна палата («Русский экспорт»), Всеросійська сільськогосподарська 

палата («Вестник Всероссийской сельскохозяйственной палаты») та інші. 

Підприємницькі представницькі організації фактично започаткували 

новий тип періодичних видань – галузеву пресу. Виконавчі структури 

представницьких організацій визначали редакційну політику цих видань, 

призначали редакторів та фактично керували всім поточним процесом. На 

шпальтах газет та журналів зустрічаємо різні види подачі інформації: 

текстові матеріали, графіки, діаграми, таблиці, статистичні зведення, 

котирування цін на основних ринках, ілюстрації, рецензії на наукову 

літературу, огляди закордонної преси, відповіді на запитання читачів та 

інше. На початку та після основних статей розміщували рекламу 

промислових товарів і технічних новинок обсягом від 5 до 25 сторінок у 

кожному номері. Тематика публікацій залишалась майже незмінною: 
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проблеми шляхів сполучення, тарифна політика, робітниче питання, 

новітні технології, закордонні ринки збуту та інше. 

Представницькі організації сільських господарів також мали власні 

періодичні органи. Залежно від території діяльності сільськогосподарських 

товариств видання мали регіональний чи місцевий характер. До останніх 

належать «Вестник Сумского общества сельского хозяйства», «Вестник 

Хорольского общества сельского хозяйства», «Записки Симферопольского 

отдела Императорского Российского общества садоводства», «Нежинец» 

(видання Ніжинського сільськогосподарського товариства), «Известия по 

пчеловодству» (видання Богодухівського товариства сільського 

господарства, Харківська губернія) та інші.  

Вагоміші за масштабом проблеми порушувалися на сторінках 

губернських часописів: «Земледелия» та «Известий Киевского общества 

сельского хозяйства и сельскохозяйственной промышленности» (Київське 

товариство сільського господарства), «Южно-русской 

сельскохозяйственной газеты» та «Хлебороба» (Харківське товариство 

сільського господарства), «Хуторянина» (Полтавське товариство 

сільського господарства), «Записок Императорского Общества сельского 

хозяйства Южной России» та «Листка пчеловода» (Імператорське 

Товариство сільського господарства Південної Росії, м. Одеса), «Южного 

хозяйства» (Катеринославське товариство сільського господарства). 

Більшість газет і журналів сільськогосподарського профілю були 

орієнтовані на сільського читача, а тому значну увагу приділяли простій і 

зрозумілій подачі матеріалу, добору таблиць, ілюстративного й графічного 

матеріалу. 

Далеко не всі біржові комітети могли дозволити собі власний 

друкований орган, адже це вимагало значних фінансових коштів, що для 

багатьох із них було непосильними витратами. Зазвичай біржі 

обмежувалися виданням «Бюллетеней…» чи «Биржевых известий», які 

подавали котирування цін на основні групи товарів на провідних біржах 
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світу, виходили, зазвичай, щоденно накладом у 200 – 500 примірників 

(винятком був Катеринославський біржовий комітет – 5 000 примірників) 

[91, c. 207]. Видавничий «бум» біржової періодики припадає на 1912 – 

1913 рр., коли торги на біржах Російської імперії досягли значних 

масштабів. З 1911 р. у Петербурзі став виходити щотижневий фінансово-

економічний журнал «Биржа», який швидко знайшов своїх читачів. 

Редакція журналу не обмежувалася лише біржовими питаннями, а й 

слідкувала за роботою промислових підприємств, банкірських домів, 

страхових і залізничних компаній, акціонерних товариств, діяльністю 

різних представницьких організацій підприємців і синдикатів, подавала 

офіційні новини. Видання мало власних кореспондентів у Парижі, Берліні, 

Лондоні, Нью-Йорку та інших містах; серед авторів журналу значилися 

члени Державної думи й відомі професори університетів.  

Кооперативні союзи так само покладали велику надію на друковане 

слово. Найпопулярнішими на території українських губерній були 

журнали «Кооперативное слово» (Харківський союз установ дрібного 

кредиту) та «Муравейник – Комашня» (Київський союз установ дрібного 

кредиту). На сторінках видань порушувалися питання завдань 

кооперативної роботи, результативності їхніх найважливіших заходів, 

доцільності подальших об’єднавчих процесів на регіональному й 

загальнодержавному рівнях. Рубрики «Що чути нового», «Кооперативна 

хроніка», «З хліборобської практики», «Пам’ятка подій», «Ціни» покликані 

були бути максимально корисними своїм читачам, своєчасно надавати їм 

корисну, а головне – практичну інформацію. 

Окреме місце серед періодичних видань економічного спрямування 

посідали «Записки Императорского Русского технического общества», 

«Записки Киевского отделения Императорского Русского технического 

общества», «Записки Екатеринославского отделения Императорского 

Русского технического общества» та «Известия Императорского Вольного 

экономического общества», у яких друкувалися глибокі наукові розробки 
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провідних інженерів та економістів країни. Біржові, кооперативні й 

наукові журнали вкрай рідко розміщували інформацію про структуру й 

методи представницької роботи своїх об’єднань, на перший план виходила 

практичність та інформаційна доцільність поданого матеріалу, слідкування 

за актуальними економічним показниками й новітніми фінансово-

економічними й техніко-виробничими явищами й процесами. 

Періодичні видання представницьких союзів підприємців 

об’єднували в собі характерні риси ліберальної преси й особливості 

інтересів представлених ними підприємницьких кіл. Видавнича діяльність 

корпорацій підприємців, окрім інформаційного, наукового й культурного 

значення, була вагомим інструментом впливу на державну економічну 

політику, засобом реалізації представницьких функцій громадських 

об’єднань, методом популяризації їхніх поглядів серед широких верств 

суспільства. Сама наявність або відсутність періодичних видань була 

показником рівня організованості підприємців регіону чи галузі. 

У виданнях представницьких союзів підкреслювалося, що їхні 

завдання – «переконати уряд у великій користі цієї справи [тобто 

економічного розвитку] для всієї країни». Загальна ж преса, навпаки, 

вважала своїм обов’язком протиставити інтереси капіталістичного 

розвитку інтересам споживачів. На противагу друкованим органам 

представницьких організацій буржуазії, у відомчій періодиці було широко 

представлено заходи державної політики, публікувалися законодавчі 

нововведення та офіційна звітність торгово-промислових підприємств. 

Щотижневик «Вестник финансов, промышленности и торговли» (видання 

Міністерства фінансів) виходив у чотирьох частинах: баланси приватних 

кредитних установ; просування по державній службі, нагороди, постанови 

й розпорядження уряду, накази Міністерства фінансів; звіти промислових і 

торгових підприємств; зведення тиражів. Це найбільш повне офіційне 

видання економічного характеру, інформаційний потенціал якого важко 

переоцінити. Журнал «Сельское хозяйство и лесоводство» (видання 
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Міністерства державних маєтностей, згодом – Головного управління 

землеоблаштування й землеробства) містив річні огляди діяльності  

галузевих управлінь міністерства, протоколи засідань 

Сільськогосподарської Ради, оглядові статті щодо розвитку сільського 

господарства в імперії та світі загалом, діяльності представницьких 

організацій аграріїв у країнах Європи, аналіз фахової літератури та інше. 

Такі періодичні видання вирізнялися своїм офіційним характером, 

об’ємністю й інформаційною скрупульозністю підготовки матеріалів, 

відсутністю ілюстративного матеріалу й реклами. 

«Торгово-промышленная газета», «Промышленный мир», 

«Финансовое обозрение», «Экономист России», «Экономический журнал», 

«Горный журнал» подавали огляди господарчої кон’юнктури різних 

районів Російської імперії та особливості стану світового ринку, 

інформаційні статті й різноманітні відомості про представницькі 

об’єднання. Нотатки щодо діяльності представницьких корпорацій 

підприємців публікували в таких загальних виданнях, як «Южный край», 

«Современный мир», «Народное хозяйство», «Киевлянин», «Новое время», 

«Производительные силы России», «Торгово-промышленная Россия», 

«Речь», «Наша заря» та інші. 

Матеріали з різних видів періодичних видань часто дублювалися і 

могли суттєво відрізнятися за характером викладення одних і тих самих 

фактів і подій. Оцінка приватними та офіційними виданнями певних явищ 

та процесів капіталістичної трансформації теж була різною, що є 

позитивним моментом для істориків, які прагнуть подати неупереджений 

аналіз. Редактори ж галузевих газет і журналів висловлювали сподівання, 

що вся їхня робота сприятиме популяризації в суспільстві «здорових 

економічних ідей». 

Наступна група джерел – статистичні матеріали, які містять 

інформацію, що для масових явищ є основою вивчення кількісних і 

якісних їхніх сторін. Водночас складність дослідження представницьких 
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організацій підприємців пореформеного часу полягає у відсутності 

офіційної статистики щодо їхньої кількості та динаміки змін у ній. До 

необхідності ведення обліку представницьких союзів схилялися як 

чиновники, так і окремі дослідники. 

Анкетний метод обстеження організацій буржуазії вперше 

застосував член Імператорського російського технічного товариства 

А. Єрманський (А. О. Гушка). Аналогічно анкетуванню німецького Союзу 

соціальної політики, яке було проведено в 1910 р., російським комітетам 

торгівлі й мануфактур, біржовим комітетам, купецьким управам, з’їздам, 

дорадчим конторам, товариствам і союзам було запропоновано опитні 

листи. Попередній список налічував 161 організацію, уточнений – 143, із 

них на анкету відповіли 62 об’єднання. Організатори опитування 

усвідомлювали, що списки не могли претендувати на вичерпну повноту й 

точність, водночас наголошували, що без цих відомостей «треба було б у 

цій галузі рухатися невпевнено, навмання». Результат анкетного аналізу 

став основою книги «Представительные организации торгово-

промышленного класса в России» [88; 89; 90; 91]. У ній представлено план 

обстеження, попередній та уточнений список представницьких організацій, 

хід обстеження й оцінка отриманих результатів, хронологія виникнення 

організацій, їхній територіальний розподіл, ґенеза об’єднань, ступінь 

організованості капіталу, склад організацій та їхні фінанси, постійне 

представництво в столиці, видавнича діяльність організацій, централізація 

союзів та інші характеристики представництва як явища. Дослідник 

простежує значний вплив проаналізованих ним об’єднань на соціально-

економічні процеси в державі, схиляється до думки про їхню організаційну 

ефективність. 

Ситуація щодо сільськогосподарських товариств виглядала кращою, 

їх облік, який вів Департамент землеробства Міністерства землеробства і 

державних маєтностей, був у широкому доступі [234; 549; 483]. Анкетне 

обстеження сільськогосподарських товариств Харківської губернії, 
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проведене в 1909 р. агрономом А. Головко, заслухав оцінно-статистичний 

відділ Харківської губернської земської управи, за підсумками чого було 

опубліковано окреме видання – «Сельскохозяйственные общества 

Харьковской губернии» [82]. 

Урядові органи теж намагалися зібрати відомості про чинні 

представницькі організації підприємців. Так, у додатку до пояснювальної 

записки до кошторису прибутків і видатків Міністерства торгівлі й 

промисловості на 1912 р. містилася таблиця «Про чинні торгово-

промислові громадські організації» [476]. У ній було подано стислу 

інформацію тільки про 21 підприємницьке об’єднання за таким 

алгоритмом: час заснування, склад, мета, кошти. Безперечно, ці відомості 

були вкрай обмеженими й містили деякі неточності – серед класичних 

представницьких організацій буржуазії було названо комітет у боротьбі з 

фальсифікацією харчових продуктів, товариство нагляду за паровими 

котлами та холодильний комітет, що свідчило про широке розуміння 

урядом поняття «торгово-промислові громадські організації», але такий 

підхід не вплинув на повноту наведених відомостей. Отже, офіційні 

матеріали щодо представницьких організацій підприємців були у вкрай 

незадовільному стані, офіційної статистики підприємницьких союзів не 

вели. 

Загальні статистичні відомості щодо рівня розвитку виробництва так 

само цінні, адже дозволяють скласти уявлення про потужність об’єднаних 

представницькими структурами галузей господарства. Класичними 

статистичними збірниками імперського часу є «Указатель фабрик и 

заводов», «Ежегодник Министерства финансов», «Статистический 

временник Российской империи», «Свод статистических данных по 

железоделательной промышленности (Министерство финансов)», 

матеріали всеросійських торгово-промислових і сільськогосподарських 

виставок та інші [552; 166; 486; 691]. У використанні цих джерел 

важливими є програма обстежень та організація їх збору, методи обробки 
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інформації та відомча приналежність опублікованих відомостей. У 1925 р. 

велика аналітична робота Центрального статистичного управління 

завершилася виданням «Россия в мировой войне 1914 – 1918 года 

(в цифрах)», у якій авторський колектив прагнув зібрати строкату й 

розрізнену інформативну базу періоду Першої світової війни та подати 

загальний статистичний підсумок розвитку Російської імперії за цей 

проміжок часу [456]. 

Окрему групу джерел становлять довідково-статистичні всеросійські 

або територіальні огляди: «Вся Россия», «Вся Екатеринославская 

губерния», «Обзор Харьковской губернии», «Календарь-ежегодник 

Приднепровье» та інші аналогічні видання [65; 509; 64; 168; 353]. Такі 

огляди були зазвичай щорічними, розкривали або загальну динаміку змін у 

країні та її регіонах, або були присвячені конкретній проблематиці 

економічного чи соціального розвитку. Довідкові губернські збірники 

складали їхні статистичні комітети, вони містили адрес-календар, 

адміністративний довідник, статистичний огляд за напрямами виробництва 

та інші матеріали. 

Окрім загальних офіційних відомостей, статистичні показники 

скрупульозно збирали та систематизували самі представницькі організації 

підприємців. З’їзди гірничопромисловців Півдня Росії оприлюднювали 

дані про рівень розвитку паливної, залізорудної, машинобудівної, хімічної 

і металургійної галузей, виробничі потужності окремих підприємств, 

обсяги запланованого вивозу кам’яного вугілля. У 1897 р. з метою 

підвищення якості гірничопромислової статистики при Раді З’їздів 

гірничопромисловців було утворено статистичне бюро. Представницьке 

об’єднання гірничопромисловців видавало щорічні збірники статистичних 

показників розвитку гірничої та гірничозаводської промисловості [180; 

250]. У архівних фондах промислових підприємств збереглися анкети, які 

статистичне бюро щорічно їм розсилало. Правління підприємств мали 

надати таку інформацію: тип підприємства, його потужність, основні 
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виробничі показники, кількість спожитого палива, кількість робітників, 

рівень механізації та електрифікації, інфраструктура та інші відомості. Ця 

інформація потребує критичного аналізу та зіставлення з іншими 

матеріалами, адже підприємці могли надати недостовірну інформацію з 

метою позачергового отримання рухомого складу, військовополонених для 

роботи на заводах і копальнях, продовольства й т. п. 

Статистику за іншими галузями економіки так само дбайливо 

складали представницькі союзи підприємців. У цукровій промисловості 

Київське відділення Імператорського Російського технічного товариства за 

сприяння Головного управління неокладних зборів випускало протягом 

кінця ХІХ – початку ХХ ст. «Ежегодник по сахарной промышленности 

Российской империи» [167]. Збір загальних відомостей за напрямами 

виробництва на початку ХХ ст. зосередився в статистичному відділі 

Всеросійських з’їздів представників промисловості й торгівлі, який 

видавав щорічні огляди [487; 488]. Така інформація, як відмічали 

працівники Ради З’їздів, була корисною не тільки для внутрішнього 

користування, а й для роботи науковців, викладачів університетів, 

державних службовців. 

П’яту групу джерел становить мемуарна література. Спогади 

відомих державних діячів Російської імперії С. Ю. Вітте, П. О. Валуєва, 

В. М. Коковцова, М. В. Родзянко допомагають глибше зрозуміти 

механізми ухвалення урядових рішень, роботу бюрократичного апарату та 

взаємодію влади й представників капіталу в досліджуваний період [42; 35; 

255; 452]. Мемуари російських підприємців (наприклад, М. О. Найдьонова, 

П. А. Буришкіна), окрім суто виробничих процесів, містять 

і загальноісторичний контекст, передають дух епохи, особливості 

соціальної стратифікації та зв’язків у суспільстві [324; 32]. Роботи 

представників гірничопромислової буржуазії О. А. Ауербаха, 

І. Л. Уманського та П. М. Горлова відтворюють процес промислової 

розбудови Південного економічного району, показують перепони на цьому 
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шляху та мотиви підприємців у їхній активній громадській діяльності 

щодо створення представницьких організацій [6; 60; 83]. 

Шосту групу джерел становлять програми політичних партій 

промисловців і підприємців (прогресивно-економічна, помірковано-

прогресивна, торгово-промислова, партія правового порядку, 

Всеросійський торгово-промисловий союз). Розбудова цих партій 

відбувалася протягом 1905 – 1906 рр. як один з аспектів соціального 

піднесення в Російській імперії. Буржуазія стояла перед новими, тепер уже 

відкрито політичними завданнями, і їхнє вирішення шляхом створення 

політичних партій виявилося вкрай невдалим. Більшість промисловців і 

підприємців схилялася до випробуваних форм впливу на органи державної 

влади та громадську думку через представницькі структури, у 1905 – 

1906 рр. вони формуються на загальноімперському рівні, однак у 

програмах і зверненнях політичних партій буржуазного спрямування було 

відтворено загальну концепцію світогляду підприємницьких кіл, їхніх 

поглядів на необхідні зміни в політичній, соціальній та економічній 

площині [190; 401]. 

Образ підприємця знаходимо й у художній літературі, де 

характеристика моральних, соціальних відносин домінує над економічною. 

Ця особлива група джерел містить і чимало штучних стереотипів у 

зображенні підприємців, і створює позитивне бачення підприємницької 

діяльності, яку ототожнювали з вільною творчістю енергійної особистості. 

З подачі українських і російських письменників (М. В. Гоголь «Ревізор», 

І. А. Крилов «Купець», О. М. Островський «Свої люди – розрахуємося!», 

«Гроза», І. С. Нечуй-Левицький «Микола Джеря», І. Я. Франко «Борислав 

сміється») сформувалося неповажне ставлення до промисловців. У 

оповіданні С. Я. Єлпатьєвського «Спирька» подано образ підприємця в 

процесі його становлення: змальовано його зростання від трактирника до 

члена міської думи, учасника столичних нарад, фабриканта й мецената 

[169]. Ф. М. Достоєвський аналітично підмічає унікальну сутнісну 
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трансформацію, яка відбулася в пореформений період з представниками 

капіталу (купці, біржовики, промисловці) – вони посідають «одне з 

найвищих місць у суспільстві» [162].  

У М. Горького знаходимо характеристику підприємців як дієвих 

носіїв нових соціально-економічних відносин: «Фабриканти, 

суднобудівники, торговці, ще вчора безправні, сміливо займали в житті 

місце поряд із дворянством і, подібно стародавнім римським рабам-

«вільноотпущеникам», сідали за один стіл зі своїми владиками. Селянська 

маса, висуваючи таких людей, наче демонструвала цим силу 

й талановитість, приховану в ній, масі. Водночас дворянська література 

наче не бачила, не відчувала цього й не зображувала героєм епохи вольову, 

жадібну до життя, надзвичайно реальну людину-будівничого, “хазяїна”…» 

[85, c. 289]. У романі І. С. Шмельова «Літо Господнє» теж створено 

позитивний образ підприємця, який працює на благо суспільства [681]. 

Тож образ людини-власника в художній літературі не є однорідним, 

відбиває особливості й вади підприємницької діяльності 

та капіталістичного розвитку загалом. 

Залучення всього спектру джерел дозволить заповнити інформативні 

прогалини в історії представницького руху підприємців, дасть змогу 

відтворити логіку взаємодії між владою і капіталом на різних історичних 

стадіях, сприятиме ефективному дослідженню різноманітних проблем 

соціально-економічного розвитку українських губерній у другій половині 

ХІХ – на початку ХХ ст. 
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1.3. Методологічні засади дослідження 

 

Методологічною основою дисертаційної роботи є система теорій, 

підходів, принципів та методів наукового пізнання, на основі 

комплексного застосування яких було виділено предмет і об’єкт 

дослідження, основні історичні явища та процеси, простежено їхній 

взаємозв’язок та взаємозумовленість. Основним явищем, що розглядається 

в дисертації, є представницькі організації підприємців («групи інтересів»), 

а основним процесом – капіталістичні модернізації на території 

українських губерній. Усі особливості, прояви та напрями діяльності 

явища в процесі дають розмаїття фактів і понять, а їхня взаємодія 

породжує глибинну наукову проблему.  

Друга половина ХІХ – початок ХХ ст. для українських земель є 

часом кардинальних соціальних та економічних перетворень, зіткнення 

«традиційних» (феодальних) та «нових» (капіталістичних) світоглядних 

уявлень. Останні протягом ХХ ст. набули свого наукового аналізу у 

вигляді європейських та американських філософських, соціологічних, 

політологічних та економічних теорій і підходів до розвитку суспільства й 

державного управління в умовах капіталістичних відносин. 

Уже на початку ХХ ст. починає викристалізовуватися теорія 

плюралістичної демократії (першопрояви знаходимо в роботах 

британського політолога Г. Ласкі), яка розглядає розвиток 

капіталістичного суспільства як результат компромісу різних суспільних 

прошарків, організацій, союзів, об’єднань та інше. Відповідно до цієї 

теорії, яка набула найбільшої популярності у 60 – 70-х рр. ХХ ст. в роботах 

Р. Аллена, Р. Даля, Д. Рісмена, численні організовані групи з різними 

інтересами впливають на адміністративні органи влади, а результатом 

їхнього узгодження стає поступальний розвиток країни. Поняття «групи 

інтересів» дістало своєї всебічної розробки в роботах американського 

вченого А. Бентлі, який взаємодію груп і державних інститутів вважав 
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визначальним фактором соціально-економічної сфери, а ступінь 

впливовості самих груп – прямо пропорційною їхній кількості [694, c. 38].  

Американський політолог Дж. Уілсон дає таке визначення «групи 

інтересів» – організації, які мають певну автономію від уряду й політичних 

партій, з тією різницею, що вони не шукають шляхів прямої участі у владі 

[710; 551, c. 182]. Пореформений період якнайкраще демонструє 

формування «груп інтересів» (південна група буржуазії, петербурзька, 

московська та інші), їхню взаємодію та основні суперечності, що виникали 

в процесі первинної капіталістичної розбудови економіки. Цей механізм 

спільних дій влади та представників капіталу в досліджуваний період 

яскраво проявився в роботі міжвідомчих комісій і нарад, під час 

підготовки законопроектів і урядових постанов соціально-економічної 

сфери. Підсумком такої роботи ставали заходи економічної політики влади 

як рівнодіюча прагнень більшості представницьких корпорацій країни. 

Отже, сам метод діяльності й тиску «груп інтересів» є неполітичним (не 

прагнуть здобути владу), але функції вони мають політичного характеру 

(участь у формуванні законодавчої бази, вплив на вироблення основних 

напрямів державної політики). У поглядах діячів представницьких 

організацій українських губерній простежуються прояви поступового 

формування «регіональної групи інтересів» у вигляді заяв від імені всіх 

підприємців «Південного економічного району», «південних портів», 

«Донецького басейну» і т. п. 

Представницькі організації підприємців становлять сутнісне 

наповнення такого структурного елемента цієї теорії, як «групи тиску», 

метою діяльності яких було здійснення впливу на органи державної влади 

та інші громадські об’єднання задля досягнення балансу інтересів. Завдяки 

такій взаємодії відбувається долучення суспільних груп до процесу 

державного управління, а неурядові організації стають складником 

управлінської системи. За класифікацією французького політолога 

Ж. Блонделя підприємницькі організації відносяться до 
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протекціоністських, поряд із комунальними, інституціональними, 

ініціативними та іншими видами організацій [20]. Цей «протекціонізм» 

представницьких організацій буржуазії у пореформений період проявлявся 

в наполегливих клопотаннях, зверненнях, участі в роботі урядових комісій 

щодо проведення необхідних для розвитку представленої ними галузі чи 

регіону заходів або змін у законодавчій базі. 

З позицій елітарної теорії (засновники В. Парето, Г. Москі, 

Р. Міхельс) буржуазія становить економічну еліту суспільства, яка має 

вплив на державну владу та бере участь у процесі ухвалення державних 

рішень. Авторитет буржуазії в пореформеному імперському суспільстві, 

рівень її сформованості і досі залишаються дискусійними моментами у 

вітчизняній та світовій історичній науці. Так само і значення її 

представницьких організацій в різні історичні епохи оцінювалося по-

різному: від «принижених прохачів» та «знарядь монополістичної 

боротьби» до «економічного парламенту» та «фінансових королів».  

Важливою складовою елітарної теорії є взаємодія еліт: 

пореформений період відображає зміни в певній ієрархії еліт, 

трансформації самого наповнення поняття «елітарності» – від «еліти за 

походженням» до «еліти за багатством». Також науковий інтерес 

представляє співпраця в досліджувану епоху представників капіталу з 

науковою та культурною елітою країни, яка часто була учасником 

представницьких організацій підприємців, отримувала значне 

фінансування від підприємницьких корпорацій. 

Якнайкраще особливості економічного розвитку Російської імперії 

пореформеного періоду пояснює теорія «економічної відсталості» 

видатного американського економіста А. Гершенкрона [76]. Дослідник 

наголошує на «перевагах відсталості» – більш відсталі країни мають змогу 

скористатися технічними й технологічними досягненнями розвинутих 

країн і в такий спосіб оминути певні етапи розвитку. Подібні «переваги 

відсталості» вповні були використані протягом пореформеного часу на 
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території українських губерній: технічні новинки, технологічні 

вдосконалення, закордонні фахівці, іноземні капітали, нові форми й 

методи ведення бізнесу – усе це було з успіхом перенесено на місцевий 

ґрунт. Так само і представницькі організації підприємців у своїй роботі та 

розбудові власних структурних підрозділів багато в чому орієнтувалися на 

аналогічні європейські об’єднання. Гершенкрон наголошував, що чим 

більш відсталою є країна, тим більш вірогідно, що відбудеться великий 

економічний ривок, наслідком чого стануть високі темпи економічного 

зростання. Саме такі прояви мала економіка Російської імперії у 

досліджуваний період, саме на такий високорозвинений регіон 

перетворюються українські губернії протягом другої половини ХІХ – 

початку ХХ ст. Ця теорія стала альтернативою прямолінійному розумінню 

економічного зростання, продовженням теорії «великого поштовху» 

П. Розенштейна-Родана [708]. Співзвучна вищеназваним теоріям «теорія 

запозичення» наукових та технічних вдосконалень, яка так чи інакше 

проявлялася в роботах більшості дослідників економічної історії 

Російської імперії: від сучасників тих подій до новітніх наукових розробок 

(наприклад, Д. І. Менделєєв, С. Г. Струмілін, П. Грегорі та інші). 

В основу представленої роботи покладено міждисциплінарний 

підхід: дослідження базується на основі теоретичних засад економічної 

історії, історії правової думки, історії державного управління, політології 

та соціології. «Представництво» є комплексним науковим поняттям і в 

різних наукових дисциплінах його трактування схиляється в бік чи то 

економічного лобі, чи то здійснення повноважень за дорученням, чи то 

зобов’язання перед довірителями. До аналізу представницьких структур 

зверталися відомі юристи (Г. Гроцій, XVII ст.), філософи (Г. Гегель, 

XVIII – ХІХ ст.) та економісти (М. Туган-Барановський, ХІХ – початок 

ХХ ст.) різних історичних епох.  

У сучасному політологічному значенні «представництво інтересів» 

прийнято визначати як сукупність форм і методів артикуляції інтересів 
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суспільних агентів (формальних і неформальних агентів) [19, c. 46]. 

Американська політологічна думка розглядає «представництво інтересів» 

як один із основних механізмів взаємодії громадянського суспільства з 

органами державної влади (Ч. Ендрейн, Д. Ептер) [688; 693]. У цивільному 

праві «представництво» наділено багатьма ознаками й особливостями, має 

суттєві відмінності в континентальній та британській правовій традиції, 

визначається з позицій «посередництва» та «повноважень», але не 

зводиться до них. «Представництво» розглядається як суб’єктивне право 

однієї особи (представника) здійснювати юридичні дії від імені іншої 

особи (той, кого представляють) по відношенню до третіх осіб та нести 

зобов’язання за ці дії перед тими, кого представляють [188, c. 77]. Правові 

умови діяльності представницьких організацій  у пореформений період 

суттєво відрізнялися від сучасних, проте в найширшому контексті 

розуміння, «представництво» залишається незмінним: організації 

виступають від імені певної групи підприємців перед органами державної 

влади та громадськими установами, а отже зберігається трьохстороння 

системи взаємодії. 

Корпоративістський підхід пояснює, що в реальній дійсності діє 

складна система влади та капіталу, де кожна зі сторін одночасно є 

співавтором рішень та їхнім відповідальним виконавцем. У такий спосіб 

державне управління виходить за межі суто адміністративних установ і 

залучає у своїх діях найвпливовіші громадські організації. Взаємодія між 

представницькими організаціями підприємців та органами державної 

влади в пореформений період – це прояв корпоративізму, оскільки, з 

одного боку, відбувалося залучення підприємців до владної вертикалі 

шляхом представництва корпоративних інтересів, з іншого – врахування 

владою в її політиці представників зацікавлених груп. Первинно влада 

ініціює формування офіційних організацій капіталу (дорадчий рівень – 

Мануфактурна рада, Комерційна рада; дорадчо-представницький рівень – 

комітети торгівлі й мануфактур, біржові комітети; усі вони в більшості 
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випадків відповідали на запити уряду), поступово дозволяючи приватні 

організації підприємців (представницький рівень – з’їзди, товариства, 

контори й т. п., які починають самі виступати ініціаторами розгляду 

певних питань та ухвалення необхідних рішень).  

Такий підхід до розуміння соціально-економічних процесів 

пореформеної доби дає змогу простежити стадіальність історичного 

розвитку, трансформацію корпоративізму в соціальну систему 

неокорпоративізм. Останній передбачає взаємодію трьох складників – 

держави, капіталу та праці. Лише за умови їх взаємоузгодження можливо 

досягти головного результату – стабільності існуючих соціальної та 

політичної систем. Ігнорування інтересів робітництва в Російській імперії 

призвело до руйнації капіталістичного ладу, зупинило процес 

поступального розвитку. Взаємна відповідальність і  взаємоконтроль трьох 

складників соціально-економічного розвитку неокорпоративізму та 

відповідно зростання рівня керованості суспільства, збалансованість 

економіки, зниження безробіття є механізмом ефективного ринкового 

господарства. Це дає підставу окремим науковцям виділяти 

неокорпоративізм як нову суспільну систему, де головною рушійною 

силою всіх процесів у державі виступають організації, що представляють 

інтереси окремих груп громадян. Ця доктрина серед головних чинників 

розвитку суспільства виділяє можливість удосконалення політичного 

управління за рахунок спеціальних форм соціального співробітництва 

(представницьких організацій різних видів та напрямів). Саме організовані 

«групи інтересів», на думку сучасних дослідників, виступають 

цементуючою силою будь-якого соціуму [405, c. 16]. 

Універсальні принципи об’єктивності, науковості й історизму було 

покладено в основу аналізу процесів формування та розбудови мережі 

представницьких організацій буржуазії, її розвитку у відповідності до 

головних змін соціально-економічної та політичної сфер суспільства. 

Принцип об’єктивності реалізовано шляхом залучення джерел різних видів 
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та походження, що дало змогу співставити фактичні дані, відділити 

достовірну інформацію від зацікавлених оцінок і суджень. Разом із тим, 

вивчення джерел різного походження (урядові чи підприємницькі 

документи, сільськогосподарський чи промисловий капітал, вітчизняні чи 

іноземні автори) дозволяє відстежити мотивацію авторів у оцінках 

процесів та явищ досліджуваного періоду, поглянути на феномен 

«представницьких організацій буржуазії» у сукупності різнобічних 

поглядів та багатостороннього сприйняття.  

Принцип історизму дозволяє висвітлити передумови формування 

представницьких організацій підприємців, розбудову їхньої мережі в 

історичній ретроспективі, виділити «рівні представництва», що 

сформувалися протягом другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

Представницькі організації буржуазії стали втіленням нових економічних 

та соціальних відносин, принесених «великими реформами» середини 

ХІХ ст. З одного боку, їхня поява є закономірною в умовах 

капіталістичних перетворень у Російській імперії, з іншого, діяльність 

представницьких корпорацій підприємців часто не вписувалася в усталені 

звичаї в країні; ставши результатом трансформацій вони самі спонукали та 

підштовхували подальші модернізаційні зміни. 

Принцип науковості передбачає звернення до глибоко обґрунтованих 

та визнаних у науковому середовищі теорій і підходів, дозволяє їх 

екстраполювати на предмет дослідження; дотримання цього принципу дає 

змогу здобути нове знання як фактологічного, так і аналітичного 

характеру, підвищити рівень доказовості й аргументованості наявних у 

історичній науці поглядів на розвиток соціально-економічних і суспільно-

політичних процесів українських земель.  

У дисертації використано загальнонаукові та спеціально-історичні 

методи. Системний метод дозволяє подати аналіз представницьких 

організацій підприємців у нерозривному зв’язку з політикою державної 

влади та суспільними настроями, показати взаємозв’язок між усіма 
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складовими мережі представницьких об’єднань. Представницькі союзи 

розглянуто з погляду функціонування всіх його структурних компонентів 

(структурно-функціональний метод), що дало змогу сформулювати 

завдання, функції, повноваження, значення в соціально-економічному й 

суспільно-політичному розвитку кожного з них. Статистичний метод було 

застосовано для аналізу показників економічного розвитку українських 

губерній та Російської імперії загалом, що дало можливість скласти 

уявлення про рівень ефективності роботи представницьких структур. 

Характеристику різних видів підприємницьких об’єднань здійснено на 

основі типологічного методу, подібні союзи виділено в окремі розділи 

(підрозділи), проведено їхній типологічний опис та узагальнення. 

Аналітико-синтетичний метод сприяв аналізу предмету дослідження з 

урахуванням усієї сукупності об’єктивних умов досліджуваного періоду, 

їхній вплив на сутність, розбудову та діяльність представницьких 

організацій буржуазії.  

Порівняльно-історичний метод було застосовано для виділення 

схожих та відмінних проявів різних видів представницьких організацій, а 

також співставлення з відповідними європейськими об’єднаннями. 

Відстежити логіку послідовного розвитку мережі представницьких 

організацій протягом другої половини ХІХ – початку ХХ ст. дозволив 

проблемно-хронологічний метод. Історико-генетичний метод допоміг 

зрозуміти виникнення, становлення, розвиток, сутнісні зміни та 

припинення існування представницьких організацій буржуазії, поглянути, 

таким чином, на ґенезу цього явища. За допомогою цього методу 

якнайкраще проявилися причинно-наслідкові зв’язки та закономірності 

історичного розвитку пореформеного періоду. Наративний метод був 

необхідним для проведення дослідження аби відтворити логіку подій, 

сформувати наповнене фактами бачення історії представницького руху, 

підготувати основу для подальшого наукового аналізу.  
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Певне місце мав синхронний метод для порівняння законодавства 

щодо союзів і товариств, діяльності представницьких організацій 

підприємців, їхнього впливу на формування урядової політики в 

Російській імперії та європейських країнах. Діахронний метод дозволив 

відстежити прояви «представництва підприємницьких інтересів» до 

сьогодення: пройшовши період формальних торгово-промислових палат 

радянського часу до сучасних територіальних торгово-промислових палат 

(регіональні й Торгово-промислова палата України) та міжнаціональних 

подібних утворень співпраці бізнес-кіл. 

Наведені теоретико-методологічні основи дослідження дали змогу 

зібрати наукову літературу, залучити необхідні джерела, проаналізувати 

факти, явища й процеси та відповідно до мети роботи представити 

узагальнювальні висновки. 
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РОЗДІЛ 2 

ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМЦІВ  

В ІСТОРІЇ ПОРЕФОРМЕНОЇ ДОБИ 

 

2.1. Модернізаційні процеси як передумова виникнення 

представницьких організацій буржуазії 

 

Утвердження капіталістичних відносин для кожної окремо взятої країни 

мало свої конкретні прояви, зумовлені всією сукупністю історичних обставин, 

особливостями попереднього соціально-економічного розвитку та головними 

тенденціями світової економіки. Переведення народного господарства 

Російської імперії на капіталістичну основу проходило з ініціативи владної 

верхівки шляхом упровадження реформ 60-х рр. ХІХ ст., а не внаслідок 

буржуазних революцій, як це відбувалося в більшості західноєвропейських 

держав. Перетворення пореформеного часу зберігали сильні консервативні 

ознаки, у зв’язку з чим у російській економіці переплелися докапіталістичні, 

ранньокапіталістичні та новітні капіталістичні тенденції.  

У країнах раннього капіталізму економічна політика держави зазвичай 

обмежувалася загальними заходами, спрямованими на створення умов для 

вільного розвитку ринкових механізмів (промислове й торгове законодавство, 

підтримка грошової системи, митні тарифи). У Російській імперії спостерігалося 

значне відхилення від західноєвропейських процесів. Стратегічна мета, 

поставлена російським урядом, полягала в такому: у короткий термін створити 

національну промисловість, здатну задовольнити внутрішній попит на 

промислові товари, підвищити рівень обороноздатності країни, зменшити 

залежність Російської імперії від імпортних товарів. Головні принципи урядової 

протекційної політики, що значно виходили за межі суто економічних, 

С. Ю. Вітте роз’яснював так: «Сучасна держава не може бути величною без 

національної розвинутої промисловості. Це показує історія. Це очевидно із 

сучасної дійсності і, нарешті, це зрозуміло з економічної розважливої теорії» [41, 
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c. 504]. Роль держави в пореформеному економічному розвитку країни, 

беззаперечно, була визначальною. 

У перші десятиліття після відміни кріпацтва державне стимулювання 

господарства відігравало вирішальне значення в розвитку українських губерній. 

Взагалі-то урядова підтримка інтересів торгово-промислового стану в Російській 

імперії була звичним явищем, сформувалася задовго до буржуазних перетворень 

у країні й була висловлена у відомому гаслі петровських часів «зібрати 

розсипану храмину купецтва» [173, c. 52]. Імперські дослідники підтверджували, 

що «державна влада ще в колисці російського капіталізму, за необхідністю, 

оточила його представників особливими турботами» [173, c. 52]. Вищі урядовці 

неодноразово наголошували, що їхньою головною метою є «розохотити дух 

здорової підприємливості відповідно до природних умов та потреб вітчизняної 

промисловості» [15, c. 131]. Навіть той факт, що Російська імперія вступила на 

шлях широкого промислового розвитку набагато пізніше більшості 

європейських держав, сприймали як позитивну можливість використати багатий 

досвід чужих помилок та вивести країну на прямий шлях гармонійного розвитку 

всіх продуктивних сил [56, c. 13].  

На відміну від країн з раннім розвитком ринкових відносин, у Росії 

набувають поширення специфічні заходи прямого державного втручання в 

економіку. Казенні субсидії для виробників, кредитування, великі державні 

замовлення за фіксованими цінами, охоронна система тарифів – усе це 

становило систему особливих методів державного стимулювання економіки. У 

руках уряду був зосереджений контроль майже над усіма галузями 

виробництва: установлення цін на продукцію винокурних заводчиків, 

нормування виробничо-торгових операцій цукрозаводчиків, через 

залізничні тарифи впливали практично на всіх виробників товарів масового 

споживання. 

Важливим чинником державної підтримки підприємницької 

діяльності була відносно помірна шкала податків. Прямі податки з торгівлі 

та промислових підприємств постійно підвищувалися, проте все одно їхня 
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частка була незначною у видатках підприємців. Таке саме скромне місце 

вони посідали й у прибутковій частині бюджету держави. За інформацією 

Міністерства фінансів, у 1895 р. фіскальні збори становили 3,25 % від 

загальних надходжень до казни, тоді як самі торгово-промислові прибутки 

становили не менше 45 % національного доходу [492, c. 29].  

Поширеною в Російській імперії була особлива система 

«контролюючої участі» представників уряду в приватнокапіталістичних 

справах (нарадах та з’їздах представників промисловості й торгівлі, 

промислових, фінансових, торгових і сільськогосподарських товариствах). 

Вона дозволяла представникам влади не лише турбуватися про загальне 

узгодження діяльності промисловців і підприємців з державною 

економічною стратегією, а й систематично формувати у свідомості 

фінансово-промислових кіл образ урядових структур як джерела всіх благ і 

найважливішого чинника розвитку приватного сектора економіки. 

Сучасники влучно підмічали цю загальну тенденцію урядової політики – 

прагнення «зачепити представників капіталу зубцями колеса 

бюрократичної машини» [175, c. 315]. 

Розгалужена система державних замовлень, окрім її основного 

завдання – підтримки розвитку вітчизняного виробництва, також мала 

формувати відчуття повної залежності капіталу від влади. У 1866 р. уряд 

ухвалив рішення всі замовлення на будівництво залізниць розміщувати 

всередині країни «незважаючи ні на які труднощі або незручності» [175, 

c. 315]. З середини 1870-х рр. пріоритетним напрямом промислового 

розвитку було визнано сталеливарне виробництво у зв’язку 

з облаштуванням залізничних полотен. У рішенні Комітету Міністрів від 

13 серпня 1876 р. наголошено, що «впровадження сталерейкового 

виробництва в Росії настільки важливе для всього економічного 

майбутнього країни та створює стільки практичних труднощів, що для 

досягнення бажаних успіхів не слід зупинятися перед пожертвами в цій 

справі» [480, c. 182]. За підрахунками економістів, з 1884 до 1895 рр. 
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російський уряд виплатив заводчикам імперії тільки за рейки на 200 млн. 

марок більше, ніж як би їх купили у закордонних виробників. Критики 

зауважували, що на ці кошти можна було б додатково побудувати 2 тис. 

верст залізниць [175, c. 315]. 

Більшість металургійних заводів Донбасу та Придніпров’я не змогли 

б навіть розпочати роботу без державної підтримки. Часто з 

підприємством укладали угоду на постачання державі відповідної 

продукції ще до початку налагодження самого виробництва. Так, першу 

доменну піч Донецького товариства залізоробного та сталеплавильного 

виробництва задули лише в травні 1894 р., тоді як ще в грудні 1893 р. 

Управління казенних залізниць уклало з правлінням товариства договір 

на постачання великої партії рейок. Угоду на постачання рейок з 

Петровським заводом було підписано 5 травня 1895 р., а офіційно 

товариство було зареєстровано лише 6 липня 1895 р. [278, c. 93]. Російське 

товариство машинобудівних заводів Гартмана одержало замовлення від 

Міністерства шляхів сполучення на суму 5,5 млн. руб. ще до початку 

будівництва заводу [278, c. 95]. Головним споживачем продукції великих 

металургійних підприємств теж були урядові відомства: Новоросійський 

металургійний завод постачав казні 81 % своєї продукції, Дружківський – 

72 %, Петровський – 56 % [299, c. 58]. 

Ціни на державні замовлення для окремих підприємств 

затверджували зазвичай на рівні набагато вищому за собівартість 

продукції, наприклад, у 1897 – 1898 рр. ціну на рейки було узгоджено на 

рівні 1,1 – 1,25 руб. за пуд, тоді як собівартість виробництва на провідних 

заводах Донбасу й Придніпров’я становила 77 – 89 коп., на внутрішньому 

ринку ці рейки можна було придбати за 85 – 89 коп., а за кордоном – за  

60 – 65 коп. за пуд [139, c. 62]. Подібна ситуація спостерігалася й у 

цукровому виробництві. Вартість цукру на внутрішньому ринку 

коливалася в межах 424 – 451 коп. за пуд, а витрати на його виробництво 

обходилися підприємцям усього в 140 – 220 коп. [286, c. 22]. Значно 
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завищені ціни встановлювали й на спирт. Окрім цього, у 1890 р. аби 

підтримувати обсяги виробництва на відповідному рівні уряд заборонив 

відкривати нові винокурні в містах та створювати акціонерні підприємства 

в цій галузі [283, c. 8]. 

Саме в такий спосіб забезпечували штучну прибутковість 

підприємств незалежно від ринкової кон’юнктури. На цю ситуацію 

фіктивного розвитку вказував міністр фінансів М. Х. Бунге в записці 

імператору Олександру ІІ: «Поява в Росії заводів металургійних, 

чавуноливарних, рейкопрокатних, паровозобудівних, нафтових родовищ, 

кам’яновугільних копалень тощо має, безперечно, величезне значення, але 

багато з цих підприємств не мають жодного прибутку й існують завдяки 

штучній підтримці» [181, c. 118].  

Отже, у Росії сформувалася дивна диспропорція ринку, яка 

працювала в основному на одного покупця – казну. Таке положення 

держави як центрального суб’єкта всього процесу економічної 

трансформації було зумовлене об’єктивними причинами. Обмеженість 

внутрішнього ринку, бідність значної частини населення та її низька 

платоспроможність стримували розвиток економіки загалом та надавали 

державі можливість відігравати непомірно важливу роль у формуванні 

попиту на товари та їх збуті, що надавало промисловості, за висловом 

сучасників, «казеннокоштного характеру» [15, c. 145]. 

Безпосередні фінансові вливання в приватний сектор були ще одним 

методом державного регулювання економіки. Уряд використовував 

солідний арсенал власних заходів підтримки промислового розвитку 

(вивізні та інші премії, компенсація митних витрат, нормування 

виробництва, субсидії, державні гарантії, позички, пільгові залізничні 

тарифи, пріоритет приватних підприємств над казенними), сподіваючись 

на нейтралітет економічної еліти в питаннях політичних. Щедру підтримку 

від влади отримували ті групи підприємців, які належали до дворянсько-

землевласницьких кіл (цукрозаводчики, винокурні заводчики, 
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гірничопромисловці). Лише за період з 1869 до 1881 рр. кредити отримали 

20 цукрозаводчиків на суму 9 млн. руб. Строк погашення позичок часто 

відтерміновували на 10 – 12 років [139, c. 60]. Фактично кредитування 

деяких галузей промисловості перетворювалося на довгострокове, а  

інколи – безтермінове. Так, Новоросійське товариство кам’яновугільного 

та рейкового виробництва значні пільги від уряду одержало завдяки 

особистим зв’язкам поміщика Полтавської губернії князя С. В. Кочубея, 

який брав активну участь у справах товариства [567, c. 67].  

Преференції від держави підприємці отримували також за експортні 

операції. Пожвавлення вивозу вважали вигідним як в інтересах зовнішньої 

торгівлі країни, так і для темпів промислового розвитку. З метою 

заохочення експорту уряд відшкодовував підприємствам-експортерам 

акцизи на товари, сплачені ввізні мита на сировину й матеріали, видавав 

премії за вивезення продукції [139, c. 61 – 62]. У часи перебування на 

посаді міністра фінансів С. Ю. Вітте в Маріупольському порту вугільний 

каботаж було звільнено від попудного збору; судна, які вивозили 

мінеральне паливо з Маріуполя в Константинополь, не сплачували 

протягом п’яти років корабельні збори. Це дозволяло підприємцям 

продавати на турецькому ринку вугілля за ціною, близькою до вартості 

англійського вугілля [278, c. 109]. 

Значну підтримку отримували галузі, визнані стратегічними для 

загального розвитку країни. У 80-х рр. ХІХ ст. щедроти від уряду 

випадають на долю приватних залізничних товариств. На Заході приватне 

залізничне будівництво теж отримувало державну допомогу, проте в Росії 

урядова підтримка стала такою всеохоплюючою й досягла таких розмірів, 

що вилилась у широку й вирішальну участь держави в діяльності 

приватних залізничних компаній. Відмінністю залізничного будівництва в 

Росії було й те, що імперська мережа зводилася водночас із загальними 

процесами індустріалізації країни. Класичний же європейський шлях 

індустріального розвитку передбачав, що залізничне будівництво завершує 
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промисловий переворот, стає останньою сходинкою в поступальній 

розбудові спочатку легкої, потім важкої промисловості. Тож для 

приватного залізничного будівництва в Російській імперії було виділено 

державний кредит на суму 1 300 млн. руб., для викупу колій у державну 

власність, за підрахунками професора П. П. Мігуліна, казна переплатила 

понад 32 млн. руб. [313, c. 278]. 

Зарубіжні дослідники розгортання широкого залізничного 

будівництва прирівнювали до відміни кріпацтва, настільки важливим було 

зведення залізничних магістралей для загального економічного розвитку 

країни [86, c. 20]. Залізничне питання концентрувало навколо себе великі 

приватні капітали та значну кількість енергійних підприємців, створюючи 

справжню залізничну лихоманку. На залізничних концесіях з казковою 

швидкістю наживали колосальні статки. З’являлися «залізничні 

Монтекристо» – вчорашні злидарі, а сьогоднішні мільйонери [15, c. 118]. В 

українських губерніях з 1865 до 1879 рр. було збудовано 4 808 верст 

залізниць, протягом 1880 – 1897 рр. мережа розширилася ще на 

3 034 версти (частка української залізничної мережі становила п’яту 

частину залізниць європейської частини Росії) [286, c. 29, 34]. Залізниці 

сполучали різні райони країни, давали поштовх розвитку всієї економіки, 

створювали та прискорювали ринок збуту для багатьох галузей важкої 

промисловості (гірничої, металургійної, машинобудівної). 

Особливе місце в державному фінансуванні посідала металургійна 

промисловість, що отримувала урядову підтримку в контексті загальної 

політики держави в залізничній і військовій сферах. У Росії залежність 

розвитку металургії від залізничного будівництва проявилась набагато 

сильніше й довше, ніж на Заході. Південна металургія зароджувалася у 

формі саме рейкового виробництва. Як одна з «нових» галузей 

промисловості, металургія отримувала премії та позики, що забезпечувало 

стабільність розвитку галузі, сталий прибуток підприємств. Так, у 1874 р. 

було встановлено премію на рейки вітчизняного виробництва в розмірі  
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20 – 35 коп. за пуд терміном на 12 років [175, c. 315]. Коли С. С. Поляков і 

Дж. Юз отримали концесії на будівництво Азовської та Костянтинівської 

залізниць відповідно, разом з цим владою їм було виділено землі під 

будівництво металургійних об’єктів, надано позики та премії; водночас 

влада демонструвала поблажливе ставлення до відстрочок у введенні 

підприємств у експлуатацію, різних технічних недоліків на виробництвах. 

Роль регулятора всіх нових тенденцій у народному господарстві 

пореформеної доби виконувала держава, прагнучи подолати обмеженість 

ринкових механізмів, стимулюючи загальний розвиток промислового 

виробництва в стратегічно важливих напрямах. Ураховуючи, що процеси 

прискореної індустріалізації Росії відбувалися пізніше, ніж у провідних країнах 

світу, нагальною потребою був захист вітчизняного виробництва від 

конкуренції іноземних товарів шляхом упровадження протекційних тарифів. 

Крім того, протекціонізм другої половини 80-х рр. ХІХ ст. був необхідним 

для покращення розрахункового балансу через скорочення імпорту та 

залучення іноземних капіталів.  

Цю рису захисної політики відзначав вуглепромисловець 

В. Добролюбов, наголошуючи, що «саме мито матиме важливе значення з 

погляду державного, тому що гроші, які виплачують тепер за кордон, 

залишаться в Росії…» [531, c. 140]. Укріплюючи митний захист, 

російський уряд спирався на досвід розвинутих держав, де прискореного 

розвитку національного виробництва досягали за допомогою протекційних 

заходів. У 1874 р. влада заборонила безмитний ввіз рейок [175, c. 315]. У 

1877 р. встановлено мито на ввезення паровозів та рухомих частин, 

а з 1879 р. за рішенням Комітету Міністрів виробництво сталевих рейок 

було переведено на використання металу вітчизняного виробництва [286, 

c. 13]. Розвиток внутрішнього виробництва паровозів і припинення їх 

ввезення з-за кордону міністр фінансів М. Х. Рейтерн прирівнював до 

забезпечення незалежності країни від імпортного озброєння [77, c. 116]. 
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У 1881 р. на десять відсотків підвищили мито майже на всі категорії 

товарів, у 1885 р. мито було збільшено ще на 20 %. У 1887 р. підвищився 

митний тариф на кам’яне вугілля (2 коп. з пуда для західного сухопутного 

кордону, 1 коп. з пуда – для портів Балтійського моря, 3 коп. – для портів 

Чорного моря) [299, c. 55]. Такі зміни було об’єднано в загальному тарифі 

1891 р., який мав яскраво виражений охоронний характер [139, c. 57 – 58; 

267, c. 311]. Так, мито на чавун у 1881 р. становило лише 5 коп. з пуда, у 

1891 р. вже 25 – 30 коп., а наприкінці ХІХ ст. сягнуло 45 – 75 коп. [286, 

c. 11]. Усі ці дії, як наслідок, призвели до зниження частки іноземного 

вугілля в паливному балансі країни з 34 % у 1884 р. до 18 % у 1897 р. [278, 

c. 90]. У 1857 – 1863 рр. сума мит до вартості імпортованих товарів 

становила 17,6 %, у 1881 – 1884 рр. – 18,7 %, у 1891 – 1900 рр. – 33 % [293, 

c. 89]. Така політика мала сприяти імпорту не товарів, а капіталів.  

Укріплення митного бар’єру на кінець ХІХ ст. було настільки 

очевидним, що підприємці висловлювали «схвалення» такої економічної 

політики уряду [283, c. 16]. Показовим у цьому відношенні було 

побажання голови Ради З’їздів гірничопромисловців Півдня Росії 

М. С. Авдакова, щоб уряд, ставши на шлях протекційності вітчизняної 

кам’яновугільної промисловості, продовжував рухатись у тому самому 

напрямі далі, не зупиняючись перед збільшенням розміру мита  

[521, c. 173]. 

Якщо представники металургійної та гірничої промисловості вітали 

такі дії уряду, то споживачі їхньої продукції, навпаки, вимагали зниження 

митних ставок або взагалі їх відміни. За це активно ратували представники 

Одеського й Київського біржових комітетів [268, c. 76]. Для потреб 

машинобудування уряд дозволив безмитний ввіз обмеженої кількості 

чавуну й заліза (від українських губерній цим правом у 1861 – 1875 рр. 

користувалося 23 підприємства) [286, c. 12]. При цьому С. Ю. Вітте писав, 

що «великі завдання вимагають великих жертв», а вихід зі складної 

ситуації вбачав тільки в розвитку «своєї власної національної 
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промисловості, що обіцяє стати надійною противагою іноземному 

промисловому володарюванню»
 
[303, c. 177]. 

Урядовці не оминали можливості скористатися тарифним важелем 

для формування відчуття залежності підприємців від державної 

«благодійності» й цим відсторонити їх від претензій на владу. У 

суспільстві вкорінювали безапеляційну думку про повну залежність усіх 

сфер економічного розвитку від милості правлячої династії. Непохитною 

залишалася теза, що урядовими наказами можна виправляти та 

спрямовувати економічне життя країни як і куди завгодно. Цю думку 

якнайкраще висловив професор Д. І. Менделєєв: «Посів науковий нехай 

зійде в благоустрої заводської справи на користь народну від бажаного 

дощу заходів Олександра Олександровича» [308, c. 41]. Економісти також 

схвалювали протекційні заходи уряду, які «прищепили нашому дряхлому 

господарському організму якусь бадьорість, пробудили його від сплячки й 

посилили в ньому життєві сили» [292, c. 53]. 

Тарифи на залізничні перевезення всередині країни часто були 

стримувальним чинником у розвитку внутрішнього ринку й водночас 

методом державного тиску на підприємців. Широке приватне залізничне 

будівництво зумовило парадоксальну ситуацію, коли вартість послуг на 

залізницях різних власників суттєво різнилася, а відстань перевезення не 

була показником транспортних витрат. Гірничопромисловці з середини  

70-х рр. ХІХ ст. багаторазово порушували питання про уніфікацію та 

зниження провізних тарифів, проте, оскільки це зачіпало інтереси 

перевізників, для яких держава була гарантом їхньої прибутковості, воно 

довго не знаходило вирішення. За південних підприємців заступився 

Д. І. Менделєєв, пояснюючи, що «про розширення району споживання 

донецького вугілля не може бути й мови без здешевлення тарифів, тим 

більше, що російські відстані величезні й перевезення на дальні відстані 

особливо вигідні для збільшення руху залізниць» [305, c. 12]. Ураховуючи 

нагальну необхідність впорядкування цього питання, у 1889 р. встановили 
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державну монополію на залізничні тарифи. Урядовими рішеннями було 

знижено тарифи на хліб і цукор, донецьке вугілля, метал і руду. Якщо в 

1876 р. донецьке вугілля перевозили до Москви за тарифом 1/60 коп. з 

пудо-версти, то в 1890 р. вже 1/135 коп. з пудо-версти [278, c. 75 – 76]. 

Незважаючи на всі прояви урядового контролю й регулювання 

приватної ініціативи, курс держави на прискорений промисловий розвиток 

мав позитивні наслідки: по-перше, широкомасштабне залізничне 

будівництво розгорнулося не на заключній (як у західноєвропейських 

країнах), а на початковій стадії промислового перевороту; по-друге, 

підприємства важкої індустрії Південного економічного району виникли 

безпосередньо у формі фабрично-заводського виробництва, оминувши 

мануфактурну стадію. Усе це призвело до принципової зміни структури 

економіки країни, водночас здійснюючи суттєвий вплив на всі інші сфери 

життя російських підданих. Директор Департаменту торгівлі та 

мануфактур В. І. Ковалевський вбачав у великій капіталістичній 

промисловості силу, здатну мирним шляхом цивілізувати Росію – 

розвинути її економіку, зокрема й сільське господарство, прискорити її 

культурне зростання, демократизувати політичний устрій країни [666, c. 8].  

Дії уряду щодо підтримки важкої промисловості часто сприймалися 

як заходи руйнування сільського господарства та обробної галузі. Важку 

промисловість у народницьких колах розглядали як «чужорідний наріст, 

що руйнує народний організм, як штучно виплекану квітку, що потребує 

тепличного догляду» [292, c. 54]. В умовах протекційних тарифів 

споживачі змушені були терпіти переплати на користь промисловості, 

обчислювані сотнями мільйонів рублів щорічно [292, c. 57]. На адресу 

важкої промисловості сипалися звинувачення у відтягуванні капіталів 

і робочих рук від традиційних галузей виробництва. Економісти 

застерігали урядовців від «огульного протекціонізму», а підприємців 

закликали не покладатися цілком на субсидії й митні ставки [358, c. 8]. Зі 

свого боку, уряд був непохитним у своїх захисних діях. С. Ю. Вітте 
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неодноразово наголошував, що «не можна жодним чином допускати 

суттєвого зниження існуючого тарифу» [43, c. 250]. Зі свого боку, 

Д. І. Менделєєв доводив, що вільна торгівля можлива лише для країн, які 

вже мають розвинену економічну систему й налагоджені торговельні 

зв’язки. Із властивою науковцеві логічністю, він обґрунтовував, що «всі 

нововведення, чи то залізниці, чи то звільнення селян, чи то вільне слово 

перетворяться в російську силу й сильніше за крупівські гармати 

сприятимуть збереженню нашої самобутності» [306, c. 16]. 

Маневруючи між промисловим і аграрним курсом, самодержавство 

однією рукою підтримувало індустріалізацію, а другою всіляко гальмувало 

її розвиток. При цьому загальні заходи економічної політики, зокрема 

протекційна митна система, в умовах пореформеної доби не завжди 

досягали їхньої мети. Це слугувало додатковим стимулом для інтенсивного 

проведення урядової політики індустріалізації країни шляхом одночасного 

використання всіх наявних форм державного втручання у сферу 

економіки. Відсутність обґрунтованого та твердого економічного курсу, 

архаїчність законодавства, невідповідний склад адміністрації, 

загальнополітична й загальнокультурна ситуація в країні – ось ті перепони, 

які виникали в процесі розвитку капіталістичного господарства. Як влучно 

зауважував підприємець і банкір П. П. Рябушинський, «справа не тільки в 

капіталах, капітали знайдуться, справа в умовах, які настільки гальмують і 

громадську, і приватну ініціативу, що втрачається будь-яке бажання й 

апетит до справи; усюди поліцейська опіка та контроль, усюди обмеження 

та втручання» [15, c. 297].  

Феодальний характер політичної влади заважав сформуватися 

буржуазній культурі й буржуазному ладу. Курс економічної політики 

уряду хитало з боку в бік на розсуд правлячої верхівки. У таких умовах 

торгово-промислові кола були позбавлені можливості економічного 

розрахунку та прогнозування, без яких ставали неможливими великі 

промислові проекти. Держава виконувала стільки функцій ринку, що 
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економіка Російської імперії не була ринковою в повному розумінні цього 

терміна. Державні чиновники поставали в ролі підприємців, державні 

замовлення замінили вільний ринок, а державна промислова політика 

диктувала напрями економічної діяльності [86, c. 51]. За визначенням 

історика початку ХХ ст. П. М. Савицького, «образ російської 

промисловості є образом особливим, державно-приватної системи 

промисловості» [165, c. 308].  

У тісній взаємодії з торгово-промисловими колами абсолютизм 

намагався використати зростаючу силу капіталізму, за їхній рахунок, так 

би мовити, збільшити свою життєздатність у якісно нових історичних 

умовах. Своєю чергою, від такої співпраці підприємці набували рис 

«придатка до політичного апарату абсолютизму» [175, c. 21]. Вітчизняні 

вчені-економісти кінця ХІХ – початку ХХ ст. підкреслювали саме цю 

специфічну рису національної економіки – окрім класичних 

капіталістичних ознак (приватна власність на засоби виробництва, 

розвиток товарно-грошових відносин, вільне ціноутворення на деякі групи 

товарів) було наявним активне втручання держави та її інститутів у 

регулювання економічних процесів [562, c. 48]. 

Разом з тим, вирішальна участь влади в приватнокапіталістичних 

справах за її наслідками призведе до запізнілого, проте успішного 

економічного зростання 80 – 90-х рр. ХІХ ст., яке, своєю чергою, 

спонукатиме до посилення приватної ініціативи і, як результат, 

обмеженості урядового впливу на економіку вже на початку ХХ ст. У 

період економічного піднесення 90-х рр. ХІХ ст. підтримка державою приватних 

проектів значно знижується (преференцій, подібних до тих, що держава 

надавала у 70-х рр., підприємства більше не отримували). За винятком залізниць, 

більшість промислових об’єктів були в приватній власності, а зростання 

виробництва відбувалося за рахунок приватних компаній. З розвитком 

промисловості все очевиднішим для суспільства ставав факт, що «тільки із 
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захисними митами, казенними замовленнями та урядовими вказівками 

далеко не заїдеш…» [397, c. 59]. 

Разом з активними державними заходами в розвитку 

капіталістичного господарства, не можна відкидати й чинник автономного 

розвитку економіки українських губерній у пореформений період [695]. За 

визначенням сучасних російських дослідників, «Російська імперія в 

економічному аспекті являла собою комбінацію кількох регіональних 

економік, кожна з яких мала специфічну ресурсну базу, господарські, 

культурні традиції» [271, c. 49]. 

Вплив об’єктивних законів ринку, іноземних інвестицій, 

ініціативності регіональних підприємців на капіталістичне піднесення 

пореформеного періоду важко переоцінити. На думку американського 

дослідника П. Грегорі, роль державного регулювання в економіці 

Російської імперії значно перебільшена: державні підприємства в Росії 

відігравали не більшу роль, ніж у країнах Західної Європи, бюджетні 

субсидії та митні тарифи не мали вирішального значення в промисловій 

політиці [86, c. 51]. Серед проявів ринкових механізмів учений виділяє 

встановлення цін відповідно до економічної кон’юнктури, активну участь 

підприємств імперії на міжнародному ринку капіталів, значні потоки 

іноземних інвестицій, котирування акцій російських компаній на 

закордонних біржах. 

Зі скасуванням кріпацтва у великих господарствах стали 

використовувати вільнонайману робочу силу, упроваджувати сучасні 

сільськогосподарські машини, культивувати найкращі сорти збіжжя. 

Посівні площі під зерновими постійно збільшувалися: якщо в 1864 – 

1866 рр. вони становили 11,8 млн. дес., то в 1895 – 1900 рр. – 17,3 млн. дес. 

[411, c. 74]. На кінець ХІХ ст. українські землі давали 65 – 68 % врожаю 

пшениці європейської частини Російської імперії [286, c. 30]. Модернізація 

поміщицьких господарств призвела до перетворення Південного 

економічного району на потужний центр Російської імперії з виробництва 
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сільськогосподарської продукції, який давав 43 % світового врожаю 

ячменю, 20 % – пшениці, 10 % – кукурудзи [411, c. 74]. У 1904 р. сільське 

господарство виробляло цінностей на 5,5 млн. руб., а промисловість – на 

3,7 млн. руб. [460, c. 1]. 

Українські губернії були головним регіоном цукроваріння: у 1860 – 

1861 рр. виробництво тут становило 80 % від загальноімперського рівня. 

На 1894 – 1895 рр. воно зросло в п’ять разів і становило 84 % від 

загальнодержавного обсягу. Винокурна промисловість вирізнялася 

концентрацією виробництва, застосуванням новітніх технологій. У 60-х рр. 

ХІХ ст. понад 37 % горілчаних підприємств держави знаходилися на 

території українських губерній (їхнє виробництво становило 31 % від 

загального обсягу продукції). На 1900 р. тут працював 421 завод, 

виробництво яких становило вже 58 % від загальнодержавного [87, c. 37]. 

На 1913 р. загалом по Російській імперії виробництво споживчих 

товарів перевищувало продукцію важкої промисловості: виробництво 

текстилю та продуктів харчування було вдвічі більшим від випуску 

продукції гірничої, металургійної та машинобудівної галузі разом узятих 

[298, c. 220]. Вартість продукції харчової промисловості становила 

568 млн. руб. (36,2 % від усього промислового виробництва), що 

перевищувало аналогічний показник вугільно-металургійного комплексу 

Донбасу та Придніпров’я на 189 млн. руб. [181, c. 136].  

Важка ж промисловість прокладала собі шлях почасти у ворожому 

середовищі, що було пов’язано з укоріненим світоглядом. У суспільстві 

домінувало переконання про суто землеробський характер економіки 

країни, тож інтересам виробництва хліба мали бути підпорядковані всі 

заходи економічної політики, перехід країни від землеробського до 

промислового типу вважали передчасним. Протягом майже всього ХІХ ст. 

підприємництво в Росії сприймали як глибоко ганебне заняття, 

до підприємців ставилися з презирством і дворянство, і інтелігенція. 

Катеринославський сільськогосподарський комітет наголошував, що 
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«промисловість нав’язана Росії штучно» і як невідповідна природним 

умовам розвитку країни приречена на загибель [292, c. 58 – 59]. 

Підприємці відзначали, що «в нас на промислові справи нерідко дивляться 

ще як на щось підозріле й зовсім недавно ще марнотратство й елегантність 

ледарства наше суспільство оцінювало набагато вище, ніж заробіток 

грошей чесною промисловою працею» [15, c. 217 – 218].  

Тільки у 80-х рр. ХІХ ст. намітилася зміна в ставленні до торгово-

промислової діяльності, починає здобувати прихильників ідея великої 

користі підприємницької діяльності. Ліберальні автори зауважували, що 

інтереси промисловості та сільського господарства настільки тісно 

пов’язані між собою, що про їхню протилежність не може бути й мови 

[292, c. 66]. Професор І. Х. Озеров на основі фахових комплексних 

розрахунків показував, що «залишатися землеробською країною тепер 

вкрай невигідно» [358, c. 7]. М. І. Туган-Барановський у доповіді на 

засіданні Імператорського вільного економічного товариства 

аргументовано доводив: Росія – країна капіталістичного розвитку, «так 

само, як і інші цивілізовані країни світу» [545, c. 41]. 

Варто враховувати суттєву особливість Російської імперії: процес 

індустріалізації передував аграрно-технічній революції, що загострювало 

суперечності між розвитком промислового виробництва та традиційністю 

сільського господарства. Випереджальне зростання промисловості 

порівняно із сільським господарством, торгівлею й транспортом, з одного 

боку, було проявом прогресивної тенденції, а з іншого, призводило до 

формування диспропорційності в економіці. 

Яскравим прикладом промислового розвитку став Південний 

паливно-металургійний комплекс. Природні багатства Донбасу займали 

площу 25 тис. кв. верст, що було в півтора рази більше за площу запасів 

кам’яного вугілля у Великобританії та у вісім разів порівняно з Францією 

[462, c. 210]. Д. І. Менделєєв влучно писав: «Немає в нас кращого ґрунту 

для зростання промисловості, ніж донецький» [307, c. 24]. Природні 
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багатства регіону, дешева наймана робоча сила, новітні технології й 

капітали формували такий заводський округ, що за потужностями 

не поступався тогочасним відомим промисловим центрам Західної Європи. 

«Великі» реформи підвели капіталістичну основу під гірничу галузь. 

Поширеним у суспільстві став вираз: «Прийшла пора промислова, а отже 

кам’яновугільна» [309, c. 405]. Д. І. Менделєєв писав: «З усіх російських 

родовищ кам’яного вугілля найближчим за чергою, найважливішим за 

майбутнім значенням, найпершим за історією й чи не найбагатшим, 

безперечно, є донецьке» [309, c. 411]. По всій країні розпочалася посилена 

промислова діяльність, відкривали фабрики й заводи, прокладали 

залізниці, а тому обходитися тільки традиційними видами палива стало 

неможливо, з’явився підвищений попит на імпортне вугілля, який рік у рік 

усе збільшувався. У Донецькому басейні розпочалася справжня 

«кам’яновугільна лихоманка». Зростання потреби у вугіллі призвело до 

його подорожчання (10 – 16 коп. за пуд), а враховуючи низькі витрати й 

незначні ризики підприємствам був забезпечений успіх [532, c. 396]. Ось 

як влучно охарактеризував цей час гірничий інженер А. Ф. Мевіус: «До нас 

на південь налетіло безліч метеликів-підприємців, хто зі своїм, а хто і з 

чужим капіталом і, кинувшись з азартом у вугільну справу, обпалили на 

ній свої легкі крильця» [304, c. 19]. 

Економічне пожвавлення набуло гіпертрофованих рис спекуляцій, 

афер та ажіотажу. Сучасники прозвали Донецький край «російською 

Каліфорнією», адже розвивався він зі швидкістю, невластивою для інших 

регіонів Російської імперії [11, c. 11]. Протягом 1868 – 1872 рр. видобуток 

вугілля зріс з 7,9 до 36,3 млн. пудів [277, c. 127]. У 70-х рр. ХІХ ст. в 

Донбасі видобували майже половину всього кам’яного вугілля Російської 

імперії, а з другої половини 90-х рр. ХІХ ст. – майже 2/3 [9,  

c. 113 – 114]. Протягом 1860 – 1900 рр. видобуток вугілля в Донецькому 

басейні зріс з 6 до 671,7 млн. пудів, тобто в 112 разів [503, c. 32 – 33]. 
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Інші гірничі галузі також мали високі показники. За видобутком 

руди дві українські губернії – Катеринославська й Херсонська – обігнали 

Урал і на 1900 р. давали 48,9 % загальноросійських показників 

(185,8 млн. пудів) [286, c. 40 – 41]. На промисловій основі в українських 

губерніях здійснювали видобуток солі, який на 1880 р. становив 30 % 

загальнодержавного виробництва. 

Якщо в гірничих галузях у 70-х рр. ХІХ ст. вже досягли успіхів, то 

південна металургія тільки набирала обертів, тривалий час уряд сприймав 

її передусім як необхідний складник важливішого процесу – прокладання 

залізниць. Так, угода з англійським підприємцем Дж. Юзом суміщала в 

собі умови на будівництво і металургійного заводу, і Костянтинівської 

залізниці. Справжній розквіт південної металургії припадає на 80 – 90-і рр. 

ХІХ ст. як наслідок структурних змін у капіталістичному господарстві 

країни та посиленого залізничного будівництва. Усього наприкінці ХІХ ст. 

в Південному економічному районі працювало 17 великих металургійних 

заводів з 29 діючими доменними печами [140, c. 201]. Якщо в 1880 р. на 

Півдні виробляли 5 % чавуну Російської імперії, то в 1890 р. – вже 28 %. 

Річне виробництво продукції вугільних копалень і металургійних заводів 

оцінювали в 379 млн. руб, що становило третину вартості промислової 

продукції українських губерній [181, c. 124]. Пропорційно цьому підвищенню 

збільшувався випуск сталі й готових виробів. На кінець століття тут 

виробляли 10 % від загальнодержавних показників (3 млн. пудів) готового 

заліза та 55 % (74,9 млн. пудів) сталі [503, c. 177 – 178]. Американський 

дослідник Дж. Маккей із захопленням відзначав: «Зростання сучасної 

сталеливарної промисловості в Південному промисловому районі було 

найдраматичнішою та найважливішою зміною в промисловості останнього 

періоду Російської імперії. Це був єдиний новий промисловий район після 

піднесення Бакинського району. Він вивів Росію на п’яте місце серед 

світових виробників сталі» [298, c. 215]. 
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На кінець ХІХ ст. українські землі стали центром машинобудування: 

тут працювало близько 300 таких підприємств [286, c. 45]. Вітчизняні 

машинобудівні заводи приблизно на 75 % забезпечували потреби 

внутрішнього ринку [278, c. 20]. На початку ХХ ст. в українських 

губерніях було зосереджено більше половини всього імперського 

виробництва в сільськогосподарському машинобудуванні [181, c. 128]. 

Загалом важка промисловість у Росії у 90-і рр. ХІХ ст. – на початку ХХ ст. 

розвивалася значно швидше, ніж у розвинутих країнах у відповідні періоди 

індустріалізації, проте продовжувала відставати від них у розрахунку на 

душу населення та за прогресивністю її структури (за співвідношенням 

видобувних галузей і галузей машинобудування). 

Отже, протягом пореформеного періоду сформувалася спеціалізація 

українських губерній як основного району з виробництва товарного зерна, 

цукру, вугілля й металу. Важка промисловість Донбасу та Придніпров’я 

випереджала за темпами й обсягами виробництва решту промислових 

районів імперії. Розбудова фактично з нуля потужного індустріального 

центру, який перетворився на найсучасніший і найпотужніший регіон 

Російської імперії, – факт, який був сам по собі величезним успіхом. У 

доповіді голови Катеринославського окружного суду читаємо: «Заводське 

й промислове життя в краї не йде тихим природним шагом, а галопує й 

навіть скаче, завдяки своїм мінеральним багатствам, що притягують 

іноземні й російські, із внутрішніх губерній, капітали» [638, арк. 5 зв.]. На 

1900 р. частка Донецько-Придніпровського району становила 69,5 % 

видобутку кам’яного вугілля в державі, 57,2 % залізної руди, 51,8 % 

виплавки чавуну, 44 % заліза та сталі [254, c. 83]. Проте його унікальність 

на цьому не завершувалася. Формуючись за активної участі іноземного 

капіталу, цей регіон являв собою «приклад промислової галузі високого 

європейського зразка, який розвивався на фоні примітивного російського 

народного господарства» [181, c. 114].  
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Загалом, вартість виробленої продукції українських губерній у 

1890 р. становила 1/5 від загальноімперського показника. Вартість 

продукції харчової промисловості вдвічі перевищувала вартість гірничого 

виробництва. Ці дві галузі разом давали 73,2 % вартості всього обсягу 

виробництва українських земель [286, c. 61]. Водночас розвиток 

промисловості відбувався в рази швидше, ніж сільського господарства, яке 

не мало таких значних капіталовкладень. Протягом пореформеного часу 

виробництво усіх галузей економіки в українських губерніях зробило 

гігантський стрибок від кріпосницьких мануфактур до великої 

капіталістичної індустрії та монополістичних об’єднань. На кінець ХІХ ст. 

загальний вигляд українських терен суттєво змінився: на місці суцільних 

степових рівнин з’явилися гігантські металургійні заводи, машинобудівні 

й хімічні підприємства, було закладено капітальні шахти, цегляні заводи, 

кардинально реконструйовано цукрові й борошномельні підприємства. 

Українські території стали основною паливно-металургійною базою 

імперії, відігравали вагому роль у виробництві борошна, цукру, солі й 

іншої продукції харчової промисловості, а також хімічної промисловості, 

сільськогосподарського й транспортного машинобудування. 

Такий ефективний економічний розвиток був неможливий без 

використання передових технологій, підвищення енергоозброєності та 

вдосконалення механізації підприємств. Запізнілі процеси індустріалізації в Росії 

об’єктивно дозволяли переносити на український ґрунт найновішу техніку та 

прогресивний досвід організації капіталістичного господарства із Західної 

Європи й Північно-Американських Сполучених Штатів. Як раз цей прояв і 

підкреслював О. Гершенкрон у своїй роботі «Экономическая отсталость в 

исторической ретроспективе» [76, c. 63]. Кардинальна технічна перебудова 

підприємств українських губерній відбувалася в 1860 – 1878 рр.; тут цей процес 

проходив швидше, ніж загалом по імперії. Парові машини на розташованих тут 

підприємствах майже всіх галузей виробництва поширилися вже на кінець  

70-х рр. ХІХ ст. (загальна кількість парових двигунів дорівнювала 22,1 % 
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від загальноросійських показників) [286, c. 35]. Українські підприємства разом з 

вітчизняними науковими розробками активно використовували закордонні 

технології й найновіше устаткування. 

У цукровій промисловості широко застосовували іноземну техніку, 

новітні досягнення європейської науки й технології цукрового виробництва, а 

також розробки вітчизняних дослідників (М. О. Толпигін, Л. Т. П’ятаков) і 

наукових установ (Київське відділення Імператорського Російського технічного 

товариства). У другій половині 80-х рр. ХІХ ст. технічну модернізацію в 

цукровій промисловості було завершено. Вийшовши на перше місце за вартістю 

продукції, вона перетворилася на передову на той час галузь великої 

капіталістичної машинної індустрії українських земель. У винокурній 

промисловості протягом 60 – 80-х рр. ХІХ ст. відбулася технічна реконструкція, 

вона стала самостійною галуззю великої фабричної індустрії, де відбувалися 

інтенсивні процеси концентрації виробництва. Усе більше набувала рис 

великого капіталістичного виробництва і борошномельна промисловість, 

відзначалась повна перевага парової техніки й високопродуктивних вальцьових 

верстатів [317, c. 47]. 

Українське сільськогосподарське машинобудування мало власні технічні 

відкриття, його продукція успішно конкурувала із зарубіжними аналогами. Це 

було досягнуто завдяки технологічному вдосконаленню виробничих 

потужностей і зниженню вартості продукції. Українські губернії стали центром 

сільськогосподарського машинобудування всеросійського значення. Більшість 

же великих машинобудівних заводів Півдня виникли й розвивалися як 

універсальні підприємства без чіткої спеціалізації, що дозволяло адекватно 

реагувати на кон’юнктуру ринку, проте витримати конкуренцію із закордонними 

профільними підприємствами, продукція яких була якіснішою й дешевшою, 

було важко. 

Перетворення кам’яновугільних копалень на великі капіталістичні 

підприємства також було пов’язане з технічними нововведеннями. Ще на 

початку 70-х рр. ХІХ ст. виробничі споруди на переважній більшості шахт 
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Донбасу належали до «найархаїчнішої системи рудничної справи» [462, c. 211]. 

Ситуація почала змінюватися з другої половини 70-х рр. ХІХ ст. – використання 

парових машин становило 23 % від їх загальноімперського обсягу [462, c. 212]. З 

часом значна більшість підприємств стала впроваджувати найновіші 

технологічні досягнення (підземні насоси, парові підйомники, вентиляційні 

установки, пневматичні молотки) [317, c. 49]. До середини 90-х рр. ХІХ ст. тут 

експлуатували відносно тонкі пласти кам’яного вугілля, що залягали на 

невеликій глибині, а тому рівень застосування технічних новацій об’єктивного 

міг бути нижчим, ніж, наприклад, у Домбровському басейні [254, c. 83]. 

Використання парових машин у вугільній промисловості Донбасу за роки 

економічного піднесення збільшилося втричі, а їхня сумарна потужність зросла 

майже в чотири рази [278, c. 24]. Виробничі процеси на шахтах поступово 

механізували: обладнували коксові батареї та установки стисненого повітря, 

упроваджували механізоване навантаження вугілля у вагони, проте видобуток 

мінерального палива та його транспортування в лаві здійснювали переважно 

вручну. Порівняно з основними вугільними басейнами Західної Європи 

загальний рівень механізації в шахтах Донбасу залишався низьким. Загальна 

потужність механічних двигунів на одну копальню Донбасу на початку ХХ ст. 

становила в середньому 72 к.с., тоді як у басейні Па-де-Кале (Франція) – до  

260 к.с. [278, c. 25]. 

На металургійних підприємствах, хоч і функціонувало найновіше 

імпортне обладнання, проте не менше 50 % робіт виконували вручну [317, c. 51]. 

Навіть такі показники позитивно вирізняли Південь Росії з-поміж інших районів 

імперії: продуктивність виробництва металургійних заводів Донецько-

Придніпровського району була в сім разів більшою, ніж на Уралі, а 

продуктивність праці – у шість разів вищою [472, c. 270]. Вітчизняні дослідники 

аргументовано довели, що під час будівництва південних металургійних заводів 

враховували технічні досягнення провідних європейських країн, що робило їх 

найефективнішими в Російській імперії [140, c. 202 – 205; 278, c. 4]. Так, значну 

частину обладнання Донецько-Юр’ївського металургійного заводу було 
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придбано в Бельгії та Німеччині, за технічними характеристиками воно 

належало до останніх зразків у Західній Європі. Сучасною технікою було 

обладнано Петровський і Нікополь-Маріупольський заводи [278, c. 17]. Під час 

будівництва Олександрівського заводу Брянського товариства максимально 

враховували досягнення світової металургії, широко використовували 

механізацію виробництва [480, c. 213]. На Дніпровському заводі в 1890 р. була 

найвищою енергоозброєність праці в металургійній промисловості країни (до 

3,5 к.с. на одного робітника при середньому рівні в державі – 0,23 к.с.)  

[480, c. 215]. 

Південна металургія і за технічним обладнанням, і за характером 

технологічного процесу, і за продуктивністю перевищувала 

середньоєвропейський рівень, хоча поступалася американському (приблизно 

5 млн. пудів на одну піч) [299, c. 51]. У середньому на одній домні Півдня 

виплавляли 3,26 млн. пудів чавуну на рік, тоді як у Великій Британії 2 млн. пудів, 

у Німеччині 2,6 млн. пудів, адже промисловість там була побудована раніше, а 

отже, мала нижчий технічний рівень [477, c. 134]. Загалом для металургійних 

заводів Півдня була характерна диспропорція в технічній оснащеності: поряд з 

потужними доменними печами й досконалими коксовими установками 

траплялись аварійні домни та старе обладнання. 

Протягом другої половини ХІХ ст. за спеціалізацією виробництва 

окреслився поділ українських теренів на Північно-Західний і Південно-Східний 

виробничі комплекси. Для першого було характерне домінування 

сільськогосподарського виробництва, підприємств харчової промисловості, а 

процес розвитку галузей виробництва відбувався на основі еволюційних 

поступальних змін. На Півдні та Сході цієї трансформації не відбувалося, після 

скасування кріпацтва під впливом світових капіталістичних тенденцій тут ішов 

процес упровадження великої машинної індустрії, який оминув проміжні етапи 

розвитку фабрично-заводської промисловості. Південні металургійні заводи від 

початку були цілком сучасними підприємствами, на яких чавун виробляли 

на мінеральному паливі із застосуванням гарячого дуття, у виплавці сталі 
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використовували мартенівський і бесемерівський способи, усе виробництво 

відбувалося на основі парової, а пізніше електричної енергії. 

У 90-х рр. ХІХ – на початку ХХ ст. промислові корпорації вже включали 

різні види виробництва (гірничодобувні, металургійні, машинобудівні), які 

становили єдиний промисловий цикл, забезпечуючи стабільність і стійкість 

компаній до змін економічної кон’юнктури. За рівнем технічної оснащеності та 

структури виробництва важкої індустрії Південний район наближався до 

аналогічних промислових центрів Західної Європи та Північно-Американських 

Сполучених Штатів. Зарубіжні дослідники підкреслювали, що в економіці Росії 

цього періоду були тільки деякі вкраплення сучасних виробництв [86, c. 26]. 

Саме до таких вкраплень успішного економічного розвитку належали українські 

губернії. Дослідник Б. Брандт, оцінюючи рівень технологічної озброєності 

одного з металургійних заводів Півдня, писав: «Мандрівникові, який проїздить 

повз цю пустельну місцевість, здається, ніби він якимось дивом перенісся до 

самісінького центру Вестфалії або Бельгії» [29, c. 179]. 

Широке залучення капіталів, зокрема іноземних, було ще однією 

типовою рисою успішного капіталістичного розвитку. Якщо в 

агропромисловому комплексі українських губерній переважав вітчизняний 

капітал, то у важкій промисловості Півдня домінував іноземний. Такий стан 

речей не можна вважати характерним для розвинутих країн світу, де у 

важкій індустрії переважав місцевий національний капітал. Вітчизняні 

інвестори не проявляли схильності до нових або слаборозвинених галузей 

виробництва на українських теренах. Натомість саме тут проявлялась 

ініціативність підприємців і капіталів іноземного походження.  

Проникнення іноземних інвестицій у важку індустрію Донбасу та 

Придніпров’я починається ще в перші пореформені десятиріччя, а з 

середини 90-х рр. ХІХ ст. їхня присутність особливо посилилася, що 

зумовлено загальним покращенням фінансово-економічного клімату в 

Росії. Серед 12 промислових районів Європейської Росії Південний 

економічний район посідав четверте місце за кількістю іноземних підданих, 
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які були власниками промислових підприємств, після Московського, 

Петербурзького та Північнокавказького [410, c. 87]. Іноземні підприємці 

мали кілька переваг перед вітчизняними: інший характер і рівень 

накопичення капіталу, вища технічна й комерційна освіта, переваги 

юридичного профілю (законодавчі привілеї іноземним підданим, 

міждержавні договори, міжнародні норми) [664, c. 30]. «Немає, здається, 

європейської нації, яка не мала б тут своїх представників», – відзначали 

сучасники [11, c. 12]. 

Активній участі іноземних капіталів у вугільних і металургійних 

підприємствах Південно-Східного регіону сприяли їхня висока 

прибутковість і значні дивіденди, що у кілька разів перевищували їхній 

рівень у розвинених країнах Західної Європи. Російська імперія як країна, 

що знаходилася на початковій стадії індустріалізації, об’єктивно мала 

пропонувати вищу, ніж на Заході, норму прибутку, щоб компенсувати 

більші ризики. З цього приводу М. І. Туган-Барановський писав: «…на 

іноземних ринках акції цих заводів [південних], що приносили величезні 

дивіденди, від яких давно відвикли іноземні капіталісти, були такими 

високими, що достатньо було додати до назви слово «дніпровський» або 

«донецький», щоб розраховувати на легкий збут акцій за кордоном» [544, 

c. 261]. Фантастична прибутковість південних акціонерних товариств була 

нечуваною для розсудливих європейців, які звикли до сталої ринкової 

кон’юнктури. Бельгійський консул у 1894 р. писав з Одеси, що «величезний 

успіх деяких фірм збентежив увесь діловий світ. Усі тепер ринуть до Росії» 

[477, c. 128]. Наприклад, акціонери Дніпровського заводу за 1897 р. 

отримали дивіденди на основний капітал у розмірі 40 % [659, c. 627].  

На 1900 р. іноземні інвестиції становили 70 % капіталу, вкладеного в 

гірничу промисловість, 72 % – у машинобудування й металообробку,  

31 % – у хімічну промисловість Півдня [237, c. 46]. Значна частка 

іноземних інвестицій, переважно франко-бельгійського походження, у 

промисловості Донбасу свідчила про «відкритий» характер нового 
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економічного регіону, який відповідав головним рисам європейського 

економічного простору. Франко-бельгійський капітал становив 89,2 % 

іноземних капіталів у кам’яновугільній промисловості Донбасу та 90 % – у 

металургії [27, c. 150; 299, c. 49]. Бельгія взагалі тривалий час була взірцем 

індустріального процвітання. Протягом ХІХ ст. її навіть називали 

«маленькою майстернею світу» [689, c. 31]. 

Кількість капіталів і буржуазії українського походження в Донбасі 

була невеликою, «вона балансувала між обома імперіалізмами – російським і 

французьким» [679, c. 67]. Американський дослідник Р. Пайпс критично 

характеризував торгово-промислові верстви Російської імперії, уважаючи, що 

буржуазія як клас капіталістичного суспільства тут так і не сформувалася. На 

його думку, вугільну й металургійну промисловість Донбасу та Придніпров’я 

заснували англійці, фінансували англійський, французький і бельгійський 

капітали спільно, а підйом російської економіки 90-х рр. ХІХ ст. був «не скільки 

природним продовженням внутрішнього господарського розвитку Росії, скільки 

наслідком пересадки в неї західних капіталів, техніки й, головне, західних 

організаторів індустрії» [398, c. 288 – 289].  

Саме на сутнісну характеристику капіталів, яка полягала в 

інтернаціональності, указував відомий промисловець і громадський діяч 

Г. О. Крестовніков: «Капіталу не потрібні ні енергія, ні патріотизм, йому 

потрібна вигода. Укажіть йому шляхи вигоди, прокладіть йому дорогу до них, і 

капітали по-богатирські підіймуть з надр землі російські незліченні багатства» 

[492, c. 37]. За активної участі іноземних інвестицій на Півдні Росії виник 

найбільший і найсучасніший у країні центр важкої промисловості, на 

підприємствах якого сміливо впроваджували найновіші технологічні рішення. 

Європейські капітали були спрямовані на розвиток базових галузей економіки 

(транспорт, важка промисловість, а не лише сировинний напрям), що 

проявлялося в активному грюндерстві. 

Характер та обсяги виробництва сприяли поширенню в українських 

губерніях акціонерних товариств. Акціонерна форма підприємств 
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дозволяла отримувати необхідні інвестиції через організовані ринки 

капіталу, що забезпечувало можливість швидкого розширення 

виробництва й модернізації. Особливо важливим це було для таких нових 

економічних районів, як Донбас, де слід було враховувати властиві 

першопрохідцям ризики й невдачі. Уряд підтримував акціонерне 

засновництво, надаючи пільги, державні замовлення, премії, дозволи 

на безмитне ввезення обладнання з-за кордону. 

У цукровій промисловості українських губерній кількість 

акціонерних підприємств швидко зростала, лише потягом 1890 – 1894 рр. 

було зареєстровано 28 нових акціонерних товариств з капіталом в 

14,3 млн. руб. [87, c. 34]. Навіть у харчовій промисловості впровадження 

новітньої техніки й технологій передбачало значні затрати, що вже казати 

про металургійну, машинобудівну й видобувну галузі, де організувати 

виробництво одноосібникові було просто неможливо. Для відкриття 

компанії у вугледобувній галузі потрібен був капітал приблизно в 

1,5 млн. руб., що було недосяжним для більшості індивідуальних 

підприємців [279, c. 30]. У 1872 – 1900 рр. в Донбасі було створено 

20 акціонерних кам’яновугільних компаній [140, c. 206]. У 1900 р. 

на Півдні діяло 21 акціонерне товариство в металургії з основним 

капіталом у 133,3 млн. руб., що більш ніж удвічі перевищувало капітал 

акціонерних товариств Уралу (10 товариств з капіталом 56,3 млн. руб.) 

[480, c. 228]. До початку ХХ ст. на них припадало більше 96 % виплавки 

чавуну, до 77,5 % видобутку вугілля, приблизно 73,5 % видобутку залізної 

руди в Росії [278, c. 35]. За приблизними підрахунками тільки тих 

товариств, правління яких знаходилися на території українських губерній, 

на 1905 р. їх було 285 [286, c. 58]. 

Найвищий рівень іноземного грюндерства в Донецько-

Придніпровському районі спостерігаємо протягом 1890 – 1899 рр., коли 

було засновано 16 нових товариств. До 1900 р. в Донбасі та Придніпров’ї 

діяло 14 іноземних акціонерних товариств, яким належало 15 заводів, на 



 94 

1913 р. їхня частка в загальноросійській виплавці чавуну становила 3/5. 

Усього на 1914 р. за участю іноземного капіталу було створено 

29 кам’яновугільних акціонерних компаній (їхня питома вага – 68 % 

загальноросійського видобутку 1914 р.), що становили 80,5 % від їхньої 

загальної кількості в Донбасі та Придніпров’ї (86 % з них були франко-

бельгійського походження). На початку ХХ ст. на частку металургійних 

підприємств з іноземним капіталом припадало 90 % загальноукраїнської 

виплавки чавуну та 70 % вуглевидобутку [686, c. 3, 12, 13]. 

Поширення акціонерних товариств на території українських губерній 

було проявом культурно-історичного вибору «західного» варіанта 

розвитку, на відміну від «ґрунтової (російської)» форми торговельних 

домів. Саме акціонерні товариства стали формою економічних зв’язків із 

західноєвропейським капіталом [705, c. 135]. 

Отже, протягом пореформеного часу на території українських 

губерній унаслідок протекційної політики уряду у сфері промисловості, дії 

ринкових механізмів розбудови капіталістичного господарства, технічних і 

технологічних перетворень в основних галузях виробництва, активного 

залучення іноземних капіталів склалися умови для виникнення 

розвинутого економічного району. Дія об’єктивних законів ринку, з одного 

боку, та цілеспрямована політика уряду, з іншого, зумовили небачені 

раніше темпи економічного зростання. Модернізація економічного устрою 

українських губерній відбувалася в руслі західноєвропейських тенденцій. 

Протягом лише кількох десятиліть тут відбулися перетворення, які 

в країнах Західної Європи охоплювали цілі епохи, наприклад, за 

38 пореформених років (1862 – 1899 рр.) видобуток кам’яного вугілля в 

Росії збільшився в 36 разів, а в США та Великобританії – тільки в 15,4 і 

2,6 рази відповідно [140, c. 230]. Без ініціативності місцевих 

підприємницьких верств цей успіх був би неможливим. 

Буржуазія на українських теренах формувалася паралельно з 

упровадженням ринкових механізмів у ході самих господарських перетворень. 
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У становленні капіталістичної системи важливу роль відігравали держава 

та іноземні підприємці, а тому вітчизняний торгово-промисловий стан 

зростав повільніше, ніж цього потребували темпи індустріалізації країни. 

На відміну від західноєвропейських країн, у пореформеній Росії буржуазія 

не стала провідною соціальною верствою, проте, не набувши рис 

політичної еліти країни, у сфері економіки вона посіла лідируючі позиції. 

Із 70-х рр. ХІХ ст. вже чітко позначилася вагома роль підприємців у 

економічному розвитку країни. Як влучно зазначив російський письменник 

Ф. М. Достоєвський, «золотий мішок був і раніше: він завжди існував 

у вигляді колишнього купця-мільйонера; але ніколи ще не піднімався він 

на таке місце і з таким значенням, як в останній наш час…, незважаючи на 

ту роль, яку вже повсюдно відігравав у Європі мільйон і капітал…»  

[162, c. 334]. 

У дореформений період українська національна буржуазія почала 

складатися переважно в цукровій і винокурній промисловості, що 

розвивалися на основі землеробського капіталу українських і польських 

поміщиків. Серед української буржуазії були представники всіх соціальних 

верств: і поміщики, і купці, і чиновництво, і інтелігенція, і селяни не 

оминули можливості спробувати свої сили в торгово-промислових 

справах. Нерідко відомих підприємців зараховували до стану, до якого 

вони ніколи не належали, так, відомий промисловець-цукрозаводчик 

граф О. О. Бобринський вважався купцем, проте дворянами нерідко 

називали Терещенків і Харитоненків [287, c. 70]. За доби ринкових 

відносин розмивання станових рамок було закономірним. Значну частку 

торгово-промислового стану Донбасу та Придніпров’я становили іноземці, 

здебільшого французи (51,6 %) та бельгійці (26,5 %) [686, c. 14]. 

Визначаючи соціальний склад буржуазії українських губерній, 

стикаємося з проблемою безособовості капіталів, їхньої акціонерної 

форми. Утверджує себе новий соціальний елемент, що з’являється серед 

економічної еліти – технічна інтелігенція. Наймані керівники промислових 
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підприємств мали високий культурний рівень, вищу фахову освіту, були 

знайомі з останніми європейськими технологіями й прийомами організації 

виробництва; вони були носіями нового бачення та нового 

капіталістичного мислення, що забезпечило економічний розвиток регіону. 

Високі посади в керівництві підприємств дозволили їм поступово 

накопичувати акції та значні фінансові кошти, стати впливовими особами 

в промисловому світі (М. С. Авдаков, О. А. Ауербах, П. М. Горлов, 

М. Ф. фон Дітмар, Ф. Є. Єнакієв, А. Ф. Мевіус та ін.) [276, c. 59].  

Розподіл функцій професійного керівника та власника підприємства 

був проявом світових тенденцій кінця ХІХ ст. Різне національне й 

соціальне походження управителів у важкій промисловості Півдня 

свідчило про виникнення системи технократії, у підборі кадрів перевагу 

надавали професійним якостям, а не соціальному критерію [298, c. 217]. Ця 

регіональна економічна еліта була різнорідною в національному, 

релігійному й становому відношенні, позбавлена корпоративної 

замкненості та зв’язаності, а тому формувалася на основі 

загальнооб’єктивних соціально-економічних процесів. 

У процесі пошуку шляхів подання клопотань до владних інституцій і 

виникла ідея створення спеціальних організацій великого капіталу з 

головною функцією встановлення постійних ділових зв’язків з урядом, 

вироблення механізмів впливу на його економічну політику, 

представлення й захист інтересів підприємців. Представницькі органи були 

необхідні підприємцям, як повітря, оскільки в умовах абсолютної станової 

монархії визначальним економічним чинником залишалася залежність 

торгово-промислового капіталу від політики урядовців. М. І. Туган-

Барановський зазначав, що Росія пореформеного періоду «ще занадто  

Азія – і це не може не гальмувати нашого промислового розвитку» [541, 

c. 212]. За такого державного регулювання економіки капіталістична 

промисловість могла розвиватися лише за умови надання їй пільг та 

державних замовлень, а представники бізнесу були змушені шукати шляхи 



 97 

взаємодії з урядовцями. З розвитком ринкових відносин на державному 

рівні все одно збереглися система заступництва й опіки, патріархальні 

традиції в розподілі державних замовлень. 

Високий рівень державного регулювання внутрішнього ринку 

затримував розвиток ринкових механізмів у важкій промисловості. 

Позитивні моменти урядової підтримки промислового виробництва йшли 

рука об руку з негативними – виникало відчуття, що підприємці й весь 

економічний сектор «задихалися в мертвущих обіймах влади» [679, c. 70]. 

Гірничопромисловці Південного економічного району раніше, ніж 

підприємці інших груп, прийшли до створення представницьких 

організацій, аби лобіювати міністерські рішення. Така їхня соціальна 

активність була деякою мірою вимушеною, природним наслідком 

сильного впливу держави саме у важкій промисловості. Легка 

промисловість завжди орієнтувалася на конкуренцію та споживчий ринок, 

швидше давала прибутки своїм акціонерам і власникам, ніж підприємства 

важкої промисловості, які безпосередньо залежали від урядових 

замовлень. 

Зростаюча роль промисловців та підприємців у господарському 

житті країни впливала і на соціальну ієрархію. Об’єктивний хід 

історичного розвитку призвів до падіння економічного значення 

дворянства й підвищення статусу буржуазії, яка уособлювала новий стиль 

життя. Традиційна еліта доіндустріального суспільства, що базувалася на 

знатності походження та земельній власності, поступається місцем 

індустріальній еліті в особі підприємців і представників технічної 

інтелігенції. Саме технічна інтелігенція очолила і південну групу 

підприємців, і її представницькі організації. Нова суспільна сила не лише 

прагнула брати участь у процесі прийняття рішень, але й відчувала 

відповідальність за їхню реалізацію.  

Буржуазія не виявляла якихось відкритих зазіхань на владу, але її 

велика питома вага в господарському житті країни не могла не тиснути на 
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шальки соціально-політичних терезів. Поступовий перехід підприємців до 

когорти економічної еліти пореформеного суспільства поставив на 

порядок денний питання про створення підприємницьких корпорацій, які 

б захищали їхнє право на формування спільної та незалежної від 

державного впливу думки щодо проблем соціально-економічного розвитку 

окремої галузі, конкретного регіону чи усієї країни. Такі представницькі 

союзи мали допомогти в реалізації виробничих проектів та соціально-

освітніх програм, що загалом забезпечувало розвиток регіонів, ними 

представлених. 
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2.2. Класифікації підприємницьких об’єднань 

 

Протягом другої половини ХІХ – початку ХХ ст. підприємницькі 

союзи створюють розгалужену, систематизовану структуру 

представництва інтересів капіталу, що проникала в усі сфери суспільно-

економічного та громадсько-політичного життя країни. За відсутності 

парламентських форм впливу буржуазія з часом розбудовує унікальну за її 

особливостями та масштабну за розмахом мережу підприємницьких 

організацій різного спрямування й характеру. На початку ХХ ст. в 

Російській імперії сформувалася розвинена система підприємницьких 

союзів (близько 150 торгово-промислових підприємницьких об’єднань по 

всій імперії). До цієї кількості включено комітети торгівлі й мануфактур, 

біржові комітети, з’їздівські структури всіх напрямів і рівнів, інші 

товариства та союзи працедавців. Тому чисельність підприємницьких 

організацій має бути визнана величиною доволі умовною, ураховуючи 

плинність часу й ступінь активності самих підприємницьких структур, що 

суттєво коригувало різницю між реальним і заявленим. 

У широкому розумінні підприємницькі союзи – це «об’єднання 

буржуазії для захисту економічних інтересів» [294, c. 1]. Це поняття 

включає кілька видів організацій, що пов’язано з різноплановістю торгово-

промислової діяльності. Дослідники пропонують різні варіанти 

класифікації підприємницьких організацій пореформеного часу. 

У країнах Західної Європи представницькі організації буржуазії 

виникли набагато раніше, ніж у Російській імперії, а тому перші 

узагальнення щодо їх типологізації та класифікації було запропоновано 

саме там. У своїй роботі 1865 р. німецький дослідник Л. Штейн серед «усіх 

єднань людей» окремо виділяє «союзи, що мають на меті розвиток 

господарського життя» [4, c. 222]. Німецький науковець кінця ХІХ ст. 

В. Кулеман розглядає підприємницькі союзи, з одного боку, у ролі 

«покупців» сировини та робочої сили, з іншого, – «продавців» вироблених 
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товарів. Відповідно до цього він пропонує поділ союзів підприємців на дві 

групи: «союзи покупців», які прагнуть зменшити витрати виробництва 

шляхом зниження вартості матеріалів і робочої сили, та «союзи 

продавців», що намагаються збільшити прибуток через розширення збуту 

та високі ціни на товари. Автор виділяє ще одну групу – «економічні 

союзи», до якої відносить фактично всі інші організації буржуазії, які не 

підпадають під визначення двох перших видів об’єднань [91, c. 42]. 

Інший європейський дослідник початку ХХ ст. Й. Грунцель 

пропонує класифікацію всіх підприємницьких представницьких союзів 

залежно від форми їхньої організації. Відповідно до цього критерію він 

виділяє організації, створені за сприяння держави, та «вільні товариства» 

[294, c. 6]. Аналогічною до попередньої є класифікація, запропонована 

німецьким професором Бірмером. На його думку, система 

підприємницьких союзів складається з організацій офіційного 

представництва (т. зв. «обов’язкові» – створені з ініціативи влади, 

виконують функції самоврядування торгово-промислового стану, членство 

підприємців у них є обов’язковим) та громадських об’єднань підприємців 

(т. зв. «вільні» – створені з ініціативи самої буржуазії, захищають загальні 

інтереси промисловців технічного й соціально-політичного характеру, 

участь у їхній роботі підприємці беруть за власним бажанням)  

[294, c. 7 – 8]. 

Європейські та вітчизняні автори кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

розробили ще кілька варіантів класифікації підприємницьких союзів. За 

змістом діяльності їх поділяють на організації офіційного представництва 

(головний напрям діяльності – представництво інтересів капіталу перед 

владою) та союзи для захисту загальних інтересів (головний напрям 

діяльності – вплив на громадську думку й засоби масової інформації)  

[239, c. 55].  

Відповідно до правової основи виникнення організацій вирізняють 

об’єднання публічно-правового та приватно-правового характеру. До 
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публічно-правових належать товариства, що є органами місцевого 

(міського, земського) або станового (дворянського, купецького, 

міщанського, сільського, ремісничого) самоврядування, а тому частково 

наділені повноваженнями державної влади, деякою мірою спираються на 

принцип примусовості й обов’язковості єднання. Товариства приватно-

правового характеру мають на меті конкретні інтереси їхніх членів 

(підприємницькі союзи, товариства взаємодопомоги, установи сприяння 

розвитку науки, техніки, економіки). 

Залежно від галузі торгівлі чи промисловості виділяють союзи 

представників окремих галузей та організації кількох галузей («змішаний 

тип»). За територією представництва торгово-промислових інтересів серед 

організацій капіталу розрізняють загальнодержавні, районні або місцеві 

союзи буржуазії [91, c. 42]; за загальним напрямом діяльності – технічні, 

економічні, соціально-політичні та інші об’єднання підприємців [88, c. 5]. 

Такі види класифікацій спираються на суто зовнішні ознаки, приділяючи 

увагу вторинному й упускаючи сутнісне. Розглядаючи підприємницькі 

організації в межах запропонованих класифікацій, стикаємося з 

проблемою належності одного об’єднання одразу до кількох груп, або 

неналежності до жодної із запропонованих. Це свідчить про відсутність 

універсального принципу для класифікації підприємницьких організацій, 

поверховість розуміння їх змісту й мети діяльності. 

Одним із найвідоміших дослідників проблеми підприємницьких 

союзів Російської імперії пореформеної доби був Є. С. Лур’є. Він 

запропонував виділяти «офіційні» та «приватні» організації буржуазії, 

беручи до уваги відповідно більшу або меншу частку участі влади в 

створенні цих корпорацій, що в умовах Російської імперії було одним із 

визначальних критеріїв. Об’єднання останнього типу, своєю чергою, 

залежно від головної мети їхньої діяльності він поділяє на «союзи для 

захисту загальних інтересів» (представництво інтересів буржуазії в 

державних і громадських установах), синдикати (регулювання цін на 
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товари та їх збут) і союзи роботодавців (контроль за умовами робітничих 

договорів) [294, c. 2].  

У своїй роботі юридичного характеру Є. С. Лур’є з погляду права 

поділяє підприємницькі союзи на три види: союзи офіційного 

представництва підприємницьких інтересів, вільні союзи підприємців та 

торгово-промислові союзи (картелі, синдикати, трести). Перші два види 

союзів, на думку автора, регульовані нормами адміністративного права, 

останній – цивільного [295, c. 12]. 

Для того, щоб подолати розбіжності в класифікаціях, зібрати якомога 

повнішу інформацію та проаналізувати торгово-промислові організації, які 

існували в Російській імперії, у 1910 р. Імператорське Російське технічне 

товариство (далі – ІРТТ) провело їх анкетне обстеження. Такі дослідження 

кількома роками раніше вже проводили німецькі наукові громадські 

товариства й приватні особи («Союз соціальної політики», доктор Кесслер, 

доктор Кулеман), їх результатом стали фундаментальні роботи з історії 

підприємницьких організацій Німеччини. Анкетування як метод для 

з’ясування належного стану речей застосовували в Росії й раніше: у 1906 р. 

в такий спосіб Вільне економічне товариство збирало відомості про 

аграрний рух 1905 – 1906 рр., а в 1909 р. Рада З’їздів представників 

промисловості та торгівлі – про розвиток текстильної промисловості. 

Для розсилки підприємницьким організаціям було розроблено 

роз’яснювальну записку й анкету. У зверненні ІРТТ до торгово-

промислових організацій, сподіваючись на «культурну зрілість керівників 

цих організацій» [89, c. 48], зазначали: «Громадські організації діячів 

торгівлі й промисловості набувають усе більш серйозної ваги та значення. 

До діяльності цих організацій зростає інтерес наукової та громадської 

думки… Однак до цієї пори відзначаємо майже повну відсутність 

фактичного обліку наявних торгово-промислових організацій: не вистачає 

більш-менш точних відомостей про їхню кількість, про їхній 

територіальний розподіл, розмір, райони діяльності, їхній найголовніший 
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зміст і т. ін. … Ідучи назустріч нагальній потребі в заповненні вказаної 

прогалини, Імператорське Російське Технічне Товариство, за пропозицією 

його ХІ Відділу, вирішило здійснити посильне обстеження наявних у Росії 

громадських організацій промислових і торгових діячів» [113, арк. 47]. 

Отримані результати узагальнив член ІРТТ А. О. Гушка, який і 

запропонував, на нашу думку, оптимально прийнятну класифікацію 

підприємницьких союзів. Автор поділяє корпорації відповідно до об’єкта 

їхнього впливу і за цим критерієм виділяє три групи об’єднань: перша 

об’єктом впливу має споживача (картелі, синдикати, трести); друга – усі 

органи законодавчої та виконавчої влади (біржові комітети, Ради З’їздів, 

дорадчі контори, торгово-промислові палати); третя – робітничий клас 

(союзи роботодавців) [88, c. 67]. У межах запропонованої основної 

класифікації можливий і подальший поділ організацій торгово-

промислового стану за територіальною, галузевою та іншими ознаками. 

Усього за результатами обстеження ІРТТ на 1910 р. було виявлено 

143 організації торгово-промислового класу з представницькими 

функціями (біржові товариства, комітети торгівлі та мануфактур, купецькі 

управи, з’їзди, дорадчі контори, союзи, товариства) [88, c. 36]. Для 

порівняння в Німеччині на той час було близько 900 «підприємницьких 

союзів для захисту спільних економічних інтересів» [75, c. 212]. 

Радянська історична наука чітко розмежовувала монополістичні 

об’єднання буржуазії та громадські (представницькі) організації 

підприємців. Як представницькі організації розглядали біржові комітети, 

епізодичні торгово-промислові з’їзди, місцеві та всеросійські галузеві 

з’їзди [25, c. 93; 291, c. 98]. Дослідник у сфері громадських об’єднань 

О. Д. Степанський усі «буржуазно-поміщицькі організації» поділив на дві 

групи: «представницькі» (куди входили тільки власники) та «товариства 

сприяння» (їхніми членами були також інтелігенція й чиновники) [491, 

c. 4]. Автор наголошує, що в сільському господарстві переважали 

організації «сприяння», а в промисловій галузі – «представництва». 
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Запропонована Л. Є. Шепелєвим класифікація підприємницьких союзів на 

«дорадчі» та «підприємницькі» організації надалі стає канонічною для 

радянської історіографії. Загальноприйнятим є визначення дорадчих 

організацій як офіційних колегіальних органів за участю підприємців і 

представників уряду, а підприємницьких – як усіх дозволених урядом 

громадських об’єднань буржуазії [668, c. 127]. 

Сучасні дослідники багато в чому наслідують розроблені 

попередниками принципи класифікації підприємницьких об’єднань. Так, 

російський учений І. М. Шапкін вважає слушним класифікувати 

підприємницькі союзи на організації офіційного представництва 

(«дорадчі») та підприємницькі [663, c. 14]. Дорадчі організації 

створювалися державними установами або за їхньої безпосередньої участі 

як допоміжні інститути в розробці державної економічної політики. 

Ініціатива ж створення підприємницьких союзів зазвичай виходила від 

самих представників капіталу як реакція на численні зміни соціально-

економічного та політичного характеру пореформеної доби.  

Український дослідник О. М. Донік теж дотримується поділу 

представницьких організацій капіталу на дорадчі та суто підприємницькі 

[161, c. 55]. Дорадчими він називає офіційні колегіальні органи, до складу 

яких входили представники бізнесових і урядових кіл, їх створювали 

за безпосередньої участі держави з метою отримання необхідної 

інформації від торговців і промисловців для реалізації державної політики. 

Дозволені урядом об’єднання торгово-промислової буржуазії віднесено до 

категорії «суто підприємницьких організацій», що стали результатом її 

вільного «волевиявлення» в ході глибинних соціально-економічних і 

суспільно-політичних трансформацій пореформеної Росії. Серед останніх, 

своєю чергою, науковець виділяє всеросійські торгово-промислові з’їзди, 

біржові комітети, підприємницькі союзи загальноросійського, 

регіонального й місцевого рівня, науково-просвітницькі підприємницькі 

організації та монополістичні об’єднання. 
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Наведені приклади класифікацій не вичерпують усіх наявних 

підходів до розуміння проблеми сутності й діяльності підприємницьких 

союзів досліджуваного періоду. Кожен варіант є доволі аргументованим і 

логічним, але явище організованого, корпоративного впливу буржуазії на 

владні органи та громадську думку протягом другої половини ХІХ – 

початку ХХ ст. є настільки багатогранним, що не може бути вичерпно 

охарактеризованим жодним з наведених видів класифікації, виходить за 

їхні межі, увібравши, таким чином, усе розмаїття складних і суперечливих 

особливостей пореформеного часу. Чітке розмежування вказаних категорій 

підприємницьких об’єднань також неможливе, як і в природі неможливе 

проведення абсолютних граней. Об’єднання могли виникати з однією 

метою, а з часом, трансформуючись, набувати ще й інших ознак, додаючи 

або заміщуючи первинні функції. 

З усього різноманіття підприємницьких організацій другої половини 

ХІХ – початку ХХ ст. в представленому дослідженні зосередимося тільки 

на тих, що виконували представницькі функції. Головною метою 

діяльності таких організацій було узгодження індивідуальних 

підприємницьких інтересів і подання колективної позиції до органів 

державної влади та в інші громадські установи, а також формування 

позитивного сприйняття в суспільстві підприємницької діяльності 

(переважно через друковані органи та соціально-культурні проекти й 

заходи). Саме урядові заходи перш за все викликали потребу в об’єднанні 

підприємців. Безсумнівно, що податкова, залізнична, митна політика та 

інші види урядової діяльності могли суперечити інтересам підприємців. 

Покращення техніки виробництва, захист інтересів тієї чи тієї галузі 

промисловості перед громадською думкою вимагали належної уваги 

підприємців.  

Формами роботи представницьких об’єднань первинно були збір 

статистичних відомостей та подання клопотань до урядових установ. 

Шляхом систематичного тиску на владні установи та громадськість ці 
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об’єднання впливали на державні органи, що формували економічну й 

соціальну політику в країні. Саме тому ці організації найкраще 

характеризує назва «представницькі», яка відображає їхні суттєві змістовні 

ознаки. 

Усі представницькі організації буржуазії розподіляємо на дві великі 

принципово відмінні групи: офіційні об’єднання та союзи приватного 

характеру. Офіційні представницькі організації буржуазії (у процесі 

формування домінувала урядова воля) повинні були виконувати функцію 

посередницького органу між центральними й місцевими органами влади та 

торгово-промисловим класом у питаннях промислового розвитку. Такі 

установи об’єктивно виникли значно раніше за підприємницькі об’єднання 

приватного типу. Вперше спеціальні дорадчі торгово-промислові з’їзди 

було скликано в часи правління Катерини І [333, c. 5]. Із прискоренням 

процесів промислового розвитку розширюється й участь підприємців у 

справах управління: вони стають постійними учасниками урядових комісій 

і нарад з економічних питань. Для ефективного управління й контролю над 

економікою влада ініціювала створення організацій, які б акумулювали 

погляди торгово-промислового стану на питання господарського розвитку. 

Проводячи реформи фінансової, торгової та соціальної сфер, доцільним 

видавалося враховувати інтереси підприємців. Це підштовхувало 

можновладців до думки про організацію офіційного представництва 

інтересів відповідних професійних груп – мануфактурних і комерційних 

комітетів, біржових товариств [175, c. 332 – 333]. Через ці структури 

представники торгово-промислових кіл отримали можливість брати пряму 

участь у роботі апарату державного управління. Таким був погляд влади на 

представницькі організації буржуазії.  

У той же час, торгово-промислові кола розуміли значну ефективність 

саме колективного впливу задля захисту своїх інтересів. Підприємці як 

люди практики мали значну перевагу над державними чиновниками: 

завдяки численному штату досвідчених фахівців вони мали можливість 
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усебічно досліджувати будь-які економічні процеси. Для уряду 

підприємницькі організації відігравали роль допоміжних органів, для 

буржуазії – їхніх повноважних представників. 

Офіційне представництво, за відсутності альтернативи, створило 

базу, на якій будувалася вся подальша представницька система. Проте ці 

організації мали напівбюрократичний характер, буржуазія виступала там у 

ролі таких собі «знавців». Органи офіційного представництва 

промисловості й торгівлі було сформовано за територіальним принципом, 

тобто поширювали свою компетенцію на визначений регіон. Їхній склад 

призначав уряд, у своїй діяльності вони керувалися законодавчо 

закріпленими нормами, не мали права корегувати програму своїх засідань. 

Галузеві чи регіональні інтереси в таких установах взагалі важко було 

виокремити й належним чином представити. Так, діяльність Ради торгівлі 

й мануфактур на практиці зводилася лише до розгляду прохань і видачі 

привілеїв [333, c. 12]. Неефективність роботи органів офіційного 

представництва була однією з причин появи приватних організацій 

підприємців. Саме останні виявилися органічною складовою 

капіталістичної доби. З часом, розвиваючись та вдосконалюючись, вони 

стануть більш впливовими в економічній сфері, ніж офіційні органи 

представництва [75, c. 211 – 212]. 

Приватні організації із захисту загальних інтересів підприємців 

склалися за галузевою (профільні або загальногалузеві) та територіальною 

(місцеві, регіональні або всеросійські) ознаками. Спостерігалася обопільна 

зацікавленість у створенні таких представницьких організацій: державі 

були необхідні ці структури, як джерело достовірної статистичної 

інформації та інструмент нагляду й контролю за розвитком економіки, а 

підприємцям потрібен був механізм ефективного впливу й представлення 

їхньої об’єднаної позиції перед урядовими установами.  

Багато хто з відомих політичних діячів Російської імперії підтримав 

ідею приватного представництва промислових інтересів. Так, С. Ю. Вітте у 
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своєму зверненні до представників біржових комітетів зазначав: 

«Організовуйтеся так, щоб ви могли періодично з’їжджатися на загальні й 

обласні з’їзди, щоб у вас були постійні бюро або інші установи, які б 

об’єднували вас. Майте власні органи друку для з’ясування всіх ваших 

інтересів у правильному їхньому світлі, для захисту їх перед громадською 

думкою та для підготовки їх подання урядові…» [396, c. 13]. Сам політик 

на початку своєї кар’єри був учасником з’їздів представників російських 

залізниць, які виконували роль координатора в питаннях експлуатації 

мережі залізниць [475, c. 21]. 

Підприємці збиралися на епізодичні всеросійські торгово-промислові 

з’їзди (1865, 1870, 1872 рр.) [291, c. 102], але така форма представництва 

себе не виправдала, їхня результативність виявилася вкрай низькою. У 

середині ХІХ ст. інтереси торгово-промислового стану були представлені 

тільки у формі офіційних органів: комітети торгівлі й мануфактур, біржові 

комітети й купецькі управи. 

Галузеві з’їзди підприємців утворилися на основі формування 

регіональної буржуазії та економічного районування країни. Перша на 

території українських губерній регіонально-галузева представницька 

організація підприємців виникла в 1874 р. – З’їзди гірничопромисловців 

Півдня Росії. З її створенням було покладено початок формування 

галузево-регіональних об’єднань буржуазії. Надалі згуртування охопить 

представників капіталу інших галузей і регіонів (Всеросійське товариство 

цукрозаводчиків, З’їзди представників промисловості й торгівлі Півдня 

Росії та ін.).  

Більшість же місцевих підприємницьких представницьких асоціацій 

постане вже на початку ХХ ст. як результат бурхливого економічного 

зростання. На місцевому рівні об’єднувалися представники середнього та 

дрібного капіталу, процес формування проходив на національному або 

релігійному ґрунті (наприклад, Товариство одеських євреїв худобо- і 

м’ясопромисловців) [161, c. 57]. Представницька система набуде 
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довершеності зі створенням приватних всеросійських загальногалузевих 

об’єднань (всеросійських З’їздів представників промисловості й торгівлі та 

З’їздів біржової торгівлі й сільського господарства, м. Санкт-Петербург) та 

в прагненні уніфікації представницьких організацій у формі торгово-

промислових палат. 

Друга половина ХІХ – початок ХХ ст. подарує строкату мережу 

представницьких організацій буржуазії. Їхній розвиток стане відтворенням 

трансформації соціально-економічних процесів у країні. Як і будь-яке нове 

явище, представницькі союзи мали вписатися в чинний лад, вбираючи в 

себе місцеві особливості та вносячи суттєві зміни в звичні процеси. Усе це 

відбилося й на законодавчій системі Російської імперії, яка так і 

залишалася багато в чому невідповідною бурхливим змінам 

капіталістичної доби. 
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2.3. Правові умови формування та діяльності представницьких 

організацій 

 

На особливу увагу заслуговують питання законодавчого 

регулювання представницьких підприємницьких організацій, їхнє 

виникнення та діяльності в правовому полі Російської імперії. Виконуючи 

важливу роль загального узгодження діяльності бізнес-кіл, стратегічного 

планування промислового розвитку країни, збору статистичної інформації 

щодо стану фінансів, промисловості й торгівлі, ці організації, однак, 

тривалий час були позбавлені загальноюридичних положень щодо їхньої 

державної реєстрації, сфери діяльності та компетенції. 

Уперше імперське законодавство спробувало запровадити загальні 

положення щодо товариств і асоціацій ще в часи Катерини ІІ – у Статуті 

благочиння 1782 р., у якому законом дозволені об’єднання отримували 

«всіляку охорону й захист» [4, c. 228]. На початку ХІХ ст. уряд сприяв 

відкриттю різноманітних товариств, що мали на меті розвиток вищих 

понять моральності – наукові, благодійні, медичні, культурно-

просвітницькі та інші товариства. 

Засновники будь-якої представницької підприємницької організації 

спочатку мали отримати дозвіл Комітету міністрів. Прикладом може 

слугувати шлях створення представницької організації 

гірничопромисловців Південного економічного району, який був типовим 

для пореформеної Росії. За ініціативою гірничого інженера О. А. Ауербаха 

в 1873 р. в Таганрозі відбулася нарада великих вуглепромисловців [501, 

c. 185]. На зібранні за участі гірничого інженера, директора «Товариства 

південноросійської кам’яновугільної промисловості» П. М. Горлова, 

власника Макіївського рудника Г. Г. Іловайського, співвласника 

Щербінівського рудника О. В. Шеєрмана та представника Грушевського 

антрацитового району генерала Я. І. Попова було вирішено клопотати про 

скликання з’їзду підприємців [563, c. 368]. 
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Після наполегливих умовлянь підприємцями міністра державних 

маєтностей П. О. Валуєва, особистого ознайомлення члена Ради міністра 

державних маєтностей В. Іславіна з економічним становищем Донецького 

вугільного басейну розпочалася довга процедура юридичного оформлення 

З’їздів гірничопромисловців Півдня Росії. Слід було заповнити юридичний 

вакуум, оскільки загального закону про союзи й товариства в імперському 

законодавстві не існувало.  

Свою підтримку ініціативі підприємців надав гірничий начальник 

Луганського округу М. М. Летуновський, який мав славу одного з 

найпрогресивніших діячів гірничої справи [38, c. 260]. У доповідній 

записці, з якою він офіційно звернувся до Гірничого департаменту, було 

викладено мотиви, з огляду на які вуглепромисловці порушували питання 

про скликання з’їздів: «Приватна кам’яновугільна промисловість Півдня 

Росії, незважаючи на співчутливе ставлення до неї уряду, відчуває нині 

багато незручностей тому, що уряду абсолютно невідомі потреби 

кам’яновугільної справи, невідома більшість перешкод її розвитку» [268, 

c. 61]. У документі підкреслено, що звернення до урядовців окремих 

шахтовласників не матиме того впливу й не отримає такого уважного 

розгляду, як заяви від корпорації вуглепромисловців. Летуновський 

виділив і найневідкладніші проблеми, які мали б розглянути на з’їзді: 

вибори уповноважених від шахтовласників до урядових установ, 

унормування відносин з правліннями залізниць щодо тарифів і рухомого 

складу, прокладання нових залізничних ліній. 

Урешті-решт «Південні з’їзди» отримали спеціальне «зволення 

Государя Імператора» [3, c. 10]. 14 червня 1874 р. Комітет Міністрів 

затвердив дозвіл на проведення гірничопромислових з’їздів у Південній 

Росії, згідно з яким гірничому начальникові Луганського округу було 

надано право скликати гірничопромисловців для обговорення предметів, 

«до потреб гірничої промисловості стосовних» (Додаток А) [71, c. 921]. 
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Перший з’їзд гірничопромисловців Півдня Росії скликав профільний 

міністр за погодженням з міністрами військовим і шляхів сполучення 

10 листопада 1874 р. в м. Таганрог. Цей з’їзд поклав початок усім 

наступним регіонально-галузевим представницьким організаціям 

приватного типу. 

Кандидатуру на посаду голови з’їзду ретельно підбирали з огляду на 

надійність та бездоганну репутацію. Вибір зупинили на особі гірничого 

інженера Є. Б. Іваницького. До Луганського гірничого округу він прибув у 

1851 р. з формулюванням «для посилення гірничої промисловості в 

Південній Росії», з 1873 р. керував гірничою справою в Катеринославській, 

Херсонській, Таврійській, Волинській і Київській губерніях. На 1874 р. мав 

чин статського радника, був кавалером ордена Св. Володимира четвертого 

ступеня, нагороджений відзнакою за 35-річну бездоганну державну службу 

[189, c. 2055]. Саме він і відкрив засідання першого з’їзду 

вуглепромисловців. 

Уряд суворо регламентував роботу цього зібрання, пильно стежив за 

тим, щоб атмосфера засідань залишалась у межах тільки ділових контактів 

підприємців. Голову з’їзду попередили про необхідність суворого й 

невідступного дотримання порядку та змісту дозволених урядом питань 

[278, c. 49]. У конфіденційному листі з Міністерства державних 

маєтностей до Є. Б. Іваницького було висловлено впевненість у тому, що 

він не допустить обговорення сторонніх проблем, сприятиме виваженому 

та стриманому характеру дебатів [268, c. 62]. 

Робота першого з’їзду гірничопромисловців Півдня Росії проходила 

в такому складі: 21 гірничопромисловець від буржуазії Східного та 

Західного Донбасу, гірничий начальник Луганського округу 

М. М. Летуновський від Міністерства державних маєтностей, начальник 

гірничого управління Області Війська Донського П. О. Васильєв від 

військового міністерства, інженери Ф. А. Поземковський та 

В. О. Кереновський від Міністерства шляхів сполучення, генерал-адмірал 
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А. П. Сємєчкін від морського міністерства, капітан першого рангу 

М. А. Голєніщев від Головного управління Чорноморського флоту, 

комерційний агент А. І. Гулак від Товариства пароплавства й торгівлі, 

інженер В. А. Іванов від Курсько-Харківсько-Азовської залізниці [6,  

c. 461 – 462]. Сам факт проведення з’їзду та сформульовані на ньому 

звернення до державних органів підтримали підприємці інших 

місцевостей, також ці дії високо оцінила петербурзька преса. Редакція 

«Горного журнала» гірничопромисловий з’їзд відмітила серед важливих 

подій економічного життя країни, висловила побажання скликати з’їзди й в 

інших районах гірничозаводської промисловості [84, c. 12]. 

Аналогічний шлях узгодження та «найвищого дозволу» наприкінці  

ХІХ – на початку ХХ ст. пройшли всі представницькі організації великого 

капіталу. Їх виникнення відбувалося в часи відсутності коаліційного права, 

коли громадські організації уряд розглядав як щось неприпустиме, а дії 

їхніх засновників нагадували «ходіння по муках». Губернатори мали право 

закривати будь-які приватні товариства «з метою охорони державної 

безпеки» [362, c. 65]. Влада постійно була скута страхом обговорення на 

таких зібраннях питань реформування державного управління або 

національних проблем. Для порівняння, у Франції до 60-х рр. ХІХ ст. уряд 

теж з підозрою ставився до різних товариств та асоціацій. Потрібно було 

мати не тільки дозвіл уряду, але й дозвіл муніципальної влади на кожне 

таке зібрання [4, c. 226]. 

Перший з’їзд гірничопромисловців Півдня Росії було скликано того 

ж 1874 р. на підставі зазначеного документа. У 1878 – 1885 рр. проходила 

робота над Положенням про з’їзди гірничопромисловців Півдня Росії, за 

підсумками якої й було затверджено перший статутний документ 

представницької корпорації [661, c. 51 – 52]. У пореформеній Росії така 

ситуація, коли факт виникнення організації та затвердження 

«Положення…» мали між собою істотну часову відстань, була звичним 

явищем [57, c. 11]. Для уральських гірничопромисловців ця різниця 
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становила 18 років (1880 – 1898 рр.), для з’їздів млинарів – вісім (1888 – 

1896 рр.) [89, c. 59]. Близько 20 % біржових комітетів також розпочинали 

свою діяльність, не маючи затвердженого статуту [89, c. 58]. 

Організації представництва інтересів великого капіталу 

адміністративне право розглядало як особливі види коаліцій – об’єднань 

для захисту професійних інтересів. У вигляді Найвище затвердженого 

Положення Комітету Міністрів до Зводу законів Російської імперії (далі – 

ЗЗ) увійшли «Положення…» про З’їзди гірничопромисловців Царства 

Польського, гірничопромисловців Півдня Росії, бакинських 

нафтопромисловців та інші. Обов’язковим таке внесення до Зводу законів 

не було, що свідчило про безсистемність кодифікації. Згідно зі ст. 35 

Гірничого статуту міністр державних маєтностей мав право скликати 

з’їзди гірничопромисловців різних районів «коли й де це виявиться 

необхідним» для обговорення проблем «місцевої гірничої промисловості» 

[133, c. 24]. Формулювання цієї статті явно підкреслює пріоритетне право 

міністра скликати з’їзди. Закріплений юридичний статус підприємницьких 

організацій характеризував їх як допоміжні структури, поява яких була 

викликана потребами бюрократичного управління (Додаток Б). 

Отже, об’єднання гірничопромислового характеру діяли на підставі 

статей Гірничого статуту (т. VII ЗЗ), з’їзди біржової торгівлі й 

судновласників – на підставі Торгового статуту (т. ХІ, ч. ІІ ЗЗ), загальні 

з’їзди представників російських залізниць – на підставі Загального статуту 

російських залізниць (т. ХІІ ЗЗ), переважна ж більшість представницьких 

організацій буржуазії діяла на основі власних спеціальних статутів. 

Діяльність сільськогосподарських з’їздів і товариств регулювали 

норми Статуту сільського господарства. Їхню роботу регламентував 

типовий чи спеціально затверджений міністром землеробства й державних 

маєтностей статут [557, c. 16]. Дозвіл на їхню діяльність мав бути 

отриманий від профільного міністерства та Міністерства внутрішніх справ 

[485, c. 44]. Для з’їздів місцевого характеру достатньо було позитивного 
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рішення губернської влади. Ініціатори скликання з’їзду мали подати на 

розгляд губернської влади програму зібрання та проект положення. 

Обов’язковому затвердженню міністерства підлягали ті заходи, на які 

передбачали виділяти державні субсидії. 

Окремі представницькі організації підприємців отримали від уряду 

досить вагомі функції. Деякі приватні союзи для захисту спільних 

інтересів мали право примусового стягнення внесків зі своїх членів, 

наприклад, у третій примітці до ст. 35 Гірничого статуту залізницям у 

гірничозаводському районі Півдня Росії було дозволено стягувати з 

кожного пуда гірничих і гірничозаводських вантажів особливий збір 

(не більше 1/15 коп. з пуда) на відшкодування витрат З’їздів 

гірничопромисловців Півдня Росії [465, c. 12]. Аналогічний порядок 

фінансування було встановлено для З’їздів бакинських нафтопромисловців 

і З’їздів золотопромисловців. Указані привілеї мали тільки окремі приватні 

союзи. За влучним висловлюванням сучасника, «наші старі закони про 

коаліції були, що сітки – у них заплутувався слабкий, їх проривав 

сильний» [74, c. 69]. Такий порядок грошового утримання був характерним 

переважно для об’єднань представників важкої промисловості. 

Сільськогосподарські товариства часто отримували щедре урядове та 

земське субсидування, власні членські внески становили мізерну частку в 

бюджеті цих товариств. Біржові комітети, у свою чергу, неодноразово 

порушували питання про введення обов’язкового обкладення на свою 

користь з торгових операцій на біржі. 

Революційні події 1905 – 1907 рр. прискорили процес юридичного 

оформлення в Російській імперії загальних норм про союзи й товариства: 

17 жовтня 1905 р. вийшов «Маніфест про вдосконалення державного 

ладу», який проголошував загальні принципи «свободи слова, совісті, 

зібрань і союзів»; 4 березня 1906 р. було прийнято перший у Російській 

імперії загальний нормативно-правовий акт, що регламентував створення й 

діяльність громадських організацій – «Тимчасові правила про товариства й 
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союзи». Отже, загальні юридичні норми щодо виникнення й діяльності 

громадських товариств вперше було затверджено в Російській імперії 

тільки на початку ХХ ст. 

«Тимчасові правила…» Державна рада прийняла в найкоротший 

термін як поступку громадській думці. У «міркуваннях» Державної ради 

цей закон охарактеризовано як такий, що «відповідає назрілим потребам 

численного класу осіб, зайнятих у торгових і промислових справах» [232, 

c. 95]. Міністерство торгівлі й промисловості навіть не встигло розробити 

власний проект закону, а його представник обмежився тільки усним 

викладом своєї думки. В аналітичній записці Державної ради наведено й 

такий аргумент: «Досвід інших країн з набагато більш розвиненим 

промисловим життям свідчить, що надані самі собі фабриканти спільними 

зусиллями цілком здатні захищати свої інтереси від надмірних зазіхань з 

боку робітників і що діяльність їхня в цьому напрямі почасти слугує 

для запобігання значних суспільних лих та економічних потрясінь»  

[295, c. 30]. 

У цьому документі було дано таке визначення товариства: 

«Об’єднання кількох осіб, які, не маючи на меті отримання для себе 

прибутку від ведення якогось підприємства, обрали предметом своєї 

спільної діяльності конкретну мету» [451, c. 29]. Хоча представницькі 

організації буржуазії не мали суто економічних мотивів, проте навіть 

сприяння економічному зростанню могло викликати правову колізію. 

Тому створення й діяльність представницьких товариств регулював другий 

відділ «Тимчасових правил…» – «Тимчасові правила про професійні 

товариства, засновані для осіб, зайнятих у торгових і промислових 

підприємствах, або для власників цих підприємств». Професійними 

товариствами були названі ті, котрі «мають на меті з’ясування та 

узгодження економічних інтересів, покращення умов праці своїх членів 

або підвищення продуктивності підприємств, які їм належать», що цілком 
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відповідало сутності представницьких організацій буржуазії [451, c. 30; 

232, c. 81]. 

Законодавці підтвердили право таких об’єднань подавати 

клопотання до урядових установ і надавати необхідну інформацію на 

запити останніх (ст. 4, ч. ІІ) [232, c. 86]. Представницька функція 

громадських об’єднань була названа такою, що «приносить безсумнівну 

користь», а клопотати «нікому взагалі не забороняється» [232, c. 100]. 

Разом із тим, законодавці чітко визначили, що створення синдикатів на 

підставі зазначених норм «терпимо бути не може», у зв’язку з чим на 

органи нагляду покладали обов’язки відстежувати можливі негативні 

тенденції в діяльності підприємницьких організацій [451, c. 31]. 

Сільськогосподарські товариства не було віднесено до професійних 

товариств, а отже їхню діяльність регулював перший відділ цих 

«Тимчасових правил…» [232, c. 82]. 

Стаття друга «Тимчасових правил…» проголошувала, що 

«товариства й союзи можуть бути створені без запиту на те дозволу 

урядової влади» (ч. І), що в реаліях Російської імперії мало свої специфічні 

особливості [632, арк. 184]. Так, у законі залишалася процедура 

узгодження й дозволу губернською адміністрацією новостворених 

товариств (ст. 17 – 25, ч. І) [632, арк. 185 зв. – 186]. Губернські й міські 

присутствія у справах про товариства могли відмовити в реєстрації, 

посилаючись на те, що «не досить чітко визначено район діяльності 

товариства, не визначено які з’їзди й у якому порядку може влаштовувати 

товариство, не вказано порядок вступу членів» та інші аналогічні 

формулювання [100, арк. 10]. Стаття третя містила застереження, що 

міністр внутрішніх справ «у будь-який час, на власний розсуд» має право 

закрити будь-яке товариство, діяльність якого загрожує громадському 

спокою та безпеці [632, арк. 184]. 

На підставі закону 4 березня 1906 р. в південних губерніях було 

засновано багато професійних товариств (Київське агрономічне 
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товариство, Житомирське товариство взаємного кредиту дрібних 

промисловців, Професійне товариство службовців у сільському 

господарстві й сільськогосподарській промисловості Південно-Західної 

промисловості, Київське російське торгове товариство та інші) [626, арк. 2, 

235, 377, 571]. Закон розрізняв два види об’єднань: 1) товариства, що не 

мали статусу юридичної особи – вони не могли відкривати своїх відділень, 

не мали права здобувати й відчужувати нерухоме майно, створювати 

капітали, укладати угоди, приймати зобов’язання та інше; 2) товариства, 

що мали статус юридичної особи. Для першого виду об’єднань наявність 

статуту не передбачалася, для них було встановлено спрощений порядок 

реєстрації (ст. 17 – 19, ч. І). Отримання товариством прав юридичної особи 

передбачало проходження більш складної процедури реєстрації при 

обов’язковій наявності затвердженого статуту (ст. 20 – 28, ч. І) [420, c. 3]. 

Навіть за всієї його лояльності, порівняно з попереднім порядком 

заснування професійних товариств, закон 4 березня 1906 р. все одно 

піддали критиці майже за всіма пунктами як захисники робітничого руху, 

так і ліберально-буржуазні автори. Останні вважали, що пріоритет у 

структурі та формулюваннях як самого закону, так і окремих його норм 

віддали професійним союзам робітників і лише у зв’язку з їхньою 

діяльністю згадували союзи підприємців, які розглядали тільки з погляду 

роботодавців, отже, не могли вповні гарантувати реалізацію 

представницького напряму діяльності підприємницьких організацій.  

Ураховуючи всі передумови ухвалення цього законодавчого акту, 

відмітимо, що головним мотивом законодавців було створення умов для 

легального існування союзів робітників і позбавлення революційних 

партій підґрунтя їхньої діяльності. Вищі урядовці були впевнені, що «тим 

самим робітникам відкривається законний шлях для задоволення 

спільними зусиллями їхніх матеріальних і духовних потреб, а разом з тим 

послаблюється для них і спокуса ухилу в бік політики» [232, c. 95]. 
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За оприлюдненням «Тимчасових правил…» послідували сенатські 

роз’яснення, міністерські циркуляри, але й після всього цього залишилися 

чинними положення про заснування сільськогосподарських, 

дослідницьких та інших товариств, розкидані по різних томах Зводу 

законів. Міністерство внутрішніх справ направляло військовим 

губернаторам, губернаторам і градоначальникам роз’яснення щодо 

порядку затвердження товариств і союзів, все одно залишаючи за 

посадовцями широкі дозвільні права [622, арк. 27 зв.].  

І буржуазія, і робітництво залишилися незадоволеними ухваленими 

нормами, вважали їх поверховими й недостатніми. Відомий дослідник 

початку ХХ ст. Є. С. Лур’є вважав головними недоліками імперського 

законодавства про союзи – множинність самих організацій та загальну 

невизначеність їхнього правового статусу, яка залишилась і після 

ухвалення закону [295, c. 43]. «Вкрай хиткою й вузькою опорою для 

розвитку професійних союзів», що «тільки в мізерному ступені визнає за 

російським робітником право коаліції», вважав закон 4 березня 1906 р. 

прихильник пролетарського руху Н. Гарві [74, c. 12, 67]. 

Товариства та з’їзди, які не потрапляли під дію «Тимчасових 

правил…», підлягали затвердженню профільного міністерства (ст. 5 

«Тимчасових правил…») [632, арк. 184 зв.]. Положення Ради Міністрів від 

21 березня 1907 р. надавало міністрові торгівлі та промисловості право 

своєю владою затверджувати статутні документи союзів і товариств, 

підпорядкованих його відомству. Так, після 1906 р. у такий спосіб було 

затверджено статути Всеросійських з’їздів склозаводчиків, Одеського 

товариства фабрикантів і заводчиків; Найвищого затвердження у 1911 р. 

було удостоєно положення про З’їзди представників промисловості й 

торгівлі Півдня Росії [113, арк. 74 зв.]. Отже, «Тимчасові правила…» і 

Положення Ради міністрів вступали в протиріччя, а законодавці 

керувалися то тим, то тим документом на незрозумілих для суспільства 
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підставах. Єдиної процедури затвердження статутів приватних 

підприємницьких союзів так і не було сформовано. 

Порівняно із західноєвропейськими аналогічними законодавчими 

актами «Тимчасові правила…» суттєво відставали від англійських норм, 

зате німецьке законодавство навіть випереджали. Коли в листопаді 1906 р. 

на обговорення рейхстагу внесли закон про професійні союзи, у німецькій 

пресі підкреслювали що «виріб канцелярії графа Посадовського 

імпортовано в Німеччину з … Росії» [403, c. 254]. 

Правова культура суспільства Російської імперії на початку ХХ ст. 

знаходилася лише в зародковому стані, і без того слабкі громадянські 

принципи поглинала вседозволеність влади й бюрократії. Ураховуючи 

невдоволеність громадськості, але передусім самих чиновників, які мали 

працювати в новому законодавчому форматі, вищі державні органи ще в 

1907 р. почали розробляти постійний закон замість «Тимчасових 

правил…». Зведення норм щодо регулювання професійних союзів 

робітників і підприємців в один закон викликало багато запитань, а їхня 

практична реалізація суттєво відрізнялася від затверджених положень. 

Законодавці прагнули наблизити російські юридичні норми до 

європейських, узгодити всі протиріччя й неточності формулювань. Однак 

уся складність і суспільна значущість порушеного питання, насиченість 

знаковими подіями історії Російської імперії початку ХХ ст. не дали 

можливості затвердити закон про союзи й товариства. 

Після Лютневої революції 1917 р. відділ праці при Міністерстві 

торгівлі й промисловості підготував проект положення «Про професійні 

товариства й союзи», який розглядали «як перший крок на шляху 

створення нового робітничого законодавства вільної Росії» [403, c. 254]. 

Одним із перших нормативних актів Тимчасового уряду була постанова 

від 12 квітня 1917 р. «Про товариства й союзи», котрою всім російським 

громадянам без спеціального на те дозволу гарантували право 

організовувати товариства й союзи з метою, що не суперечила 
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кримінальним нормам [310, c. 126]. Таку норму в європейському 

законодавстві було закріплено ще в середині ХІХ ст. – відповідно до 

прусського закону 1850 р., австрійської та французької норм 1867 р. 

достатньо було повідомити місцевій або центральній владі про створення 

союзу та надіслати його статут [4, c. 227]. 

Сприйняття царською владою громадських організацій з позиції 

конфронтації й ворожості не дозволило в дореволюційний період 

сформуватися відносинам відповідальної співпраці влади та суспільства, 

стримувало розвиток громадянських структур європейського формату. 

Разом з тим, події початку ХХ ст. демонстрували бурхливе зростання 

кількості різних союзів і товариств, не враховувати думку яких влада вже 

не могла. У цьому бурхливому вирі суспільного руху представницькі 

організації зміцнілої буржуазії відіграли важливу роль. Їхня різноманітна 

узгоджена діяльність дала бажані результати – з часів скасування 

кріпацтва й до початку Першої світової війни економіка Російської імперії 

набула значної трансформації. 
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Висновки до розділу 

 

«Нові часи», що настали з відміною кріпацтва в Російській імперії в 

1861 р., принесли глибокі системні зрушення в соціально-економічне та 

суспільно-політичне життя Російської імперії. І спеціальна, і загальна 

преса із захопленням писали про нові промислові об’єкти, публікували 

ранкові й вечірні котирування на світових біржах, розміщували на своїх 

сторінках численну рекламу, самі стаючи складником підприємницьких 

проектів. Здається, ніколи до цього економічний розвиток так 

не захоплював суспільну думку, як у другій половині ХІХ ст. «Ринок», 

«прибуток», «акції», «капітал», «інвестиції», «грюндери» – ось незначний 

перелік нових понять, які міцно ввійшли до мовного обігу звичайних 

громадян. Разом з цими явищами та процесами суттєвою змістовною 

ознакою пореформеної Росії стають представницькі організації 

підприємців. Як і будь-що нове, їхнє становлення було пов’язане з 

багатьма труднощами та перепонами, а як щось «європейське» – 

сприймалося в суспільстві з острахом та пересторогою, адже могло 

похитнути підвалини «традиційної патріархальної Росії». 

Офіційні та приватні, галузеві та загальні, місцевого, регіонального 

або загальноімперського характеру – усі ці представницькі об’єднання, не 

лише виконували їхнє пряме призначення – вплив на органи державної 

влади та громадську думку, а й стали одним із втілень самоорганізації 

соціальних груп, що в умовах наявного монархічно-бюрократичного 

режиму саме по собі було феноменальним явищем, свідченням глибинної 

трансформації не лише методів господарювання, а й свідомості 

представників капіталу. Загальне економічне зростання, досягнуте 

протягом другої половини ХІХ – початку ХХ ст., не в останню чергу було 

результатом організованості підприємців, їхнього вміння налагоджувати 

виробництво, упроваджувати нововведення, впливати на урядову 

економічну політику. 
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У другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. для українських губерній 

склалася сприятлива економічна кон’юнктура: багаті природні ресурси, 

сприятливі кліматичні умови й вигідне економіко-географічне положення, 

з одного боку, та іноземні інвестиції, новітні технології, ініціативність 

місцевих підприємців, протекційна державна політика, з іншого, – 

дозволили постати одному з провідних економічних районів як Російської 

імперії, так і Європи загалом. Глибинний потенціал українських земель усе 

більше виходив назовні, однією з керівних сил цього процесу стали 

представницькі організації підприємців. Колективна наполегливість 

власників та управителів великих капіталістичних підприємств була 

значно результативнішою за індивідуальні звернення підприємців. З часом 

«представництво» виділяється в окрему силу, набуває все більшого 

значення й ваги. 

Досвід і фінансова могутність представників капіталу були 

безцінними для урядовців, проте їхній вплив завжди контролювала й 

обмежувала численними діями влада. Одним із механізмів контролю над 

підприємницькими організаціями була законодавча база Російської імперії 

чи, скоріше, її відсутність у галузі вільного формування союзів і товариств. 

Представницькі об’єднання виглядали як «європейський наріст» на тлі 

«традиційної Російської імперії». 
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РОЗДІЛ 3 

ОФІЦІЙНІ ПРЕДСТАВНИЦТВА ІНТЕРЕСІВ КАПІТАЛУ 

 

3.1. Перші установи взаємодії влади та капіталу 

 

Абсолютна влада стародавніх держав майже виключала можливість 

проявів вільного громадського життя [682, c. 6], проте, на думку юристів, 

деякі спроби «представництва інтересів» були властиві навіть 

середньовічній Русі [188, c. 21]. Основою такого представництва було 

доручення здійснювати конкретні дії (повноваження), які призводили до 

змін у правах та обов’язках того, кого представляли [252, c. 14 – 15]. 

Протягом століть соціальний феномен «представництва» розвивався й 

видозмінювався залежно від умов економічного та суспільно-політичного 

розвитку. 

З усього розмаїття форм соціального представництва вирізняється 

представництво інтересів капіталу в органах державної влади. Вплив 

економічної еліти країни на прийняття державних рішень міг мати 

епізодичний характер, а міг набувати чітких обрисів цілої мережі 

представницьких організацій, що з часом ставали складником 

управлінського механізму. Компетенція представницьких об’єднань 

варіювала від консультативних функцій до реалізації частини владних 

повноважень (наприклад, видача привілеїв, свідоцтв, довідок і т. п.). 

Уперше такі союзи торговців і промисловців виникають у формі 

цехів, товариств, гільдій, приказів та інше. Середньовічні німецькі держави 

виявилися найблагодатнішим ґрунтом для спільної діяльності їхніх 

мешканців у формі різноманітних союзів. З часом промислові громадські 

установи набули тут офіційного статусу, мали важливе значення в 

розвитку цих територій. Видатний німецький філософ Г. Гегель, 

характеризуючи сучасні йому громадські об’єднання, називав їх 

«моральним корінням», «джерелом глибини та сили суспільства», які 
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забезпечують органічний зв’язок громадськості з державою [406, c. 32]. 

Сувора регламентація цехової організації поступово вироджується, з 

розвитком виробничих потужностей поступаючись місцем вільним союзам 

підприємців [682, c. 7]. Уряди країн усе більше відчували потребу 

використовувати досвід і дорадчу участь в управлінні осіб, зайнятих 

безпосередньо торгівлею та промислами. Відтоді починається якісно новий 

період представництва підприємницьких інтересів, результатом якого 

стало виникнення торгово-промислових союзів капіталістичного 

характеру. 

«Представництво» об’єктивно виникає між виробниками та 

споживачами, постачальниками та виробниками, підприємцями та владою 

[188, c. 9]. В умовах широкомасштабного капіталістичного виробництва 

власники починають діяти через особистих або колективних представників 

(тобто представницькі об’єднання) з метою підвищення ефективності своїх 

підприємств. Показово, що теорію представництва вперше розробив 

відомий юрист ХVII ст. Гуго Гроцій у Голландії – країні, яка раніше за всіх 

у Європі перейшла до капіталістичного способу виробництва. У другій 

половині ХІХ ст. ця теорія стає популярною й у Російській імперії, 

представництво розглядають не лише як комплекс повноважень, а і як 

низку обов’язків перед довірителями. Законодавство часів Миколи І 

містило кілька юридичних норм, що регулювали явище «представництва», 

причому його розглядали в широкому контексті як доручення за 

довіреністю [188, c. 21]. Падіння феодальних підвалин у Російській імперії, 

руйнація середньовічних корпорацій та станових каст, звільнення 

селянства, усвідомлення широкими масами головних економічних і 

соціальних закономірностей – усе це зближало окремих особистостей, 

формувало їхні спільні цілі, бажання діяти разом, викликало енергійні 

прагнення до створення союзів, товариств, асоціацій. 

Представницькі організації підприємців мали об’єктом їхнього 

впливу державу, тобто всі органи законодавчої та виконавчої влади. Свою 
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діяльність вони реалізовували шляхом систематичного тиску на владні 

установи та громадську думку. Відповідно до визначеної мети 

кристалізується і зміст роботи цих організацій – подання клопотань, 

звернень, участь із правом дорадчого голосу в роботі урядових інституцій. 

Природно, що набагато раніше за всі інші види підприємницьких 

об’єднань виникли установи офіційного представництва, у формуванні 

яких домінантну роль відігравала держава. Такі об’єднання налагоджували 

взаємодію між органами влади та представниками капіталу. За відсутності 

будь-яких інших видів підприємницьких організацій установи офіційного 

представництва стали основою формування всіх інших підприємницьких 

структур. Від того, як було закладено цей «фундамент», значною мірою 

залежала еволюція приватних підприємницьких союзів [294, c. 24]. 

Офіційне представництво мало дві головні ознаки: формування на 

виборних засадах та безоплатність роботи членів таких установ. 

Ідея надати «самоврядування» торгово-промисловому класу 

з’являється в російських урядовців у 20-х рр. ХVІІІ ст. У зв’язку з 

реформуванням мануфактур-колегій для обговорення «неважливих справ» 

було вирішено скликати на нараду до Москви самих фабрикантів [330, 

c. 5]. Проектований «з’їзд фабрикантів» мав стати постійною дорадчою 

установою, склад якого призначав уряд, а винагороду його учасникам не 

було передбачено. Це була повчальна спроба залучення торгово-

промислового стану до управлінської системи країни, від якої починається 

вся ґенеза офіційного представництва торгівлі та промисловості в 

Російській імперії. Проте влада швидко відмовилася від своєї пропозиції: в 

умовах загального курсу уряду на скорочення керівних структур і 

відсутності в самих фабрикантів бажання витрачати час на такі заходи 

скликання з’їзду було приречене на невдачу. Ця спроба виявилася 

невдалою, але уряд не змінив напрям своєї стратегічної лінії. 

Не відмовляючись від генеральної ідеї створення дорадчих установ у 

фабричній сфері, того самого 1727 р. було організовано комісію про 
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комерцію, яка мала право запрошувати «представників різних галузей 

торгівлі та інших тямущих у торговій справі людей» [330, c. 8]. Первинно 

вона мала значний вплив (їй було надано право приймати петиції та заяви 

від торговців), проте з часом слабшала, і нарешті в 1762 р. її приєднали до 

комерц-колегії. 

У часи Катерини ІІ знову створюють комісію з комерції, членами 

якої, крім чиновників, були й представники купецтва. Ця комісія не була 

органом офіційного представництва, а лише бюрократичною нарадою. 

Надалі залучення купців до складу державних нарад з економічних питань 

стають частішими, особливо значного поширення вони набувають на 

початку ХІХ ст. 

В Олександрівську епоху спостерігається збереження курсу уряду на 

побудову ефективної взаємодії між представниками капіталу й 

чиновниками: урядовці ініціюють створення товариств промисловців, 

підтримують місцеві аналогічні дії. Протягом 1811 – 1818 рр. діяло 

Харківське філотехнічне товариство, створене за пропозицією відомого 

вченого та громадського діяча В. Н. Каразіна. Товариство прагнуло 

до «вдосконалення й поширення землеробської та мануфактурної 

промисловості», мало територією своєї діяльності Катеринославську, 

Херсонську, Таврійську, Полтавську, Чернігівську, Слобідсько-

Українську, Курську, Воронезьку губернії [294, c. 34]. На початку ХІХ ст. 

уряд обмежується лише підтримкою запропонованих проектів, тільки за 

наступного правителя було створено дорадчі установи у справах торгівлі 

й промисловості. 

Мотивами створення організацій офіційного представництва було 

бажання управлінців сприяти розвитку промисловості й торгівлі та 

необхідність захисту фіскальних інтересів, ефективного наповнення 

державної скарбниці за домінування останньої причини. Уряд часто 

стикався із ситуацією відсутності достатньої інформації про реальний стан 

промисловості й торгівлі, ціни на основні товари та сировину, причини 
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кризових проявів у державі, рівень розвитку й спеціалізацію того чи 

іншого регіону країни. Міністерство фінансів більше не заохочує розвиток 

промисловості шляхом надання субсидій і привілеїв, а прагне технічного 

вдосконалення галузі. Такими були головні передумови створення 

офіційних органів представництва промисловості й торгівлі. 

Колишню Мануфактур-колегію було реформовано в Департамент 

мануфактур і внутрішньої торгівлі, при якому, за ініціативи міністра 

фінансів графа Є. Ф. Канкріна, у 1828 р. створили Мануфактурну раду, яка 

за допомогою підвідомчих їй місцевих комітетів і кореспондентів мала 

піклуватися про розвиток виробничої справи [333, c. 5]. До Мануфактурної 

ради входили фабриканти, заводчики дворянського й купецького станів, а 

також науковці; ця установа мала відділення в Москві, мануфактурні 

комітети та кореспондентів у губернських або інших містах з високим 

рівнем розвитку мануфактурної промисловості.  

Головні завдання новоствореної структури були доволі амбітними й 

полягали в доповненні наявних статистичних відомостей, підготовці 

оглядів про потреби розвитку галузі, пошуках коштів для вдосконалення 

виробництва на підприємствах, збір інформації про новітні розробки, 

підбір кваліфікованих кадрів, розгляд спірних питань та інформаційних 

запитів, проведення експертизи випущеної продукції та інше. Безперечно, 

сама установа та її функції відповідали передусім інтересам державного 

управління, а не промислового представництва. На українських землях 

мануфактур-кореспонденти працювали в Катеринославській губернії, 

містах Одесі та Феодосії [330, c. 18]. Дослідник Є. С. Лур’є вважав 

Мануфактурну раду «першим кроком до облаштування в нас офіційного 

представництва промисловості й торгівлі» [294, c. 39]. Право самостійної 

ініціативи цієї мережі щодо обговорення торгово-промислових питань 

було обмеженим, її діяльність зосереджувалася переважно довкола 

роз’яснень на запити відомств. 
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Для сприяння розвитку внутрішньої та зовнішньої торгівлі в 1829 р. 

за зразком Мануфактурної було створено ще й Комерційну раду, проте 

більш ніж за 40 років її існування вона не відзначилася активною 

діяльністю. Мануфактурні й комерційні комітети швидко приходили до 

бездіяльного та безініціативного стану. Тільки Одеське відділення 

виявилося більш-менш корисним у розгляді питань щодо торгового 

облаштування й мореплавства [330, c. 27]. 

Недоліки офіційних дорадчих торгово-промислових установ були 

очевидними для уряду, проте він не поспішав їх реформувати, доки 

економічні питання не стали більше привертати громадську думку, а 

торгово-промисловий потенціал не почав реалізовуватися із значним 

розмахом. Оскільки західноєвропейське офіційне представництво 

суміщало в одній організації захист інтересів і промисловості, і торгівлі, 

російський уряд провів зміни в тому самому річищі. Відповідно 

до оприлюдненого 17 червня 1872 р. «Положення про дорадчі установи в 

питаннях торгової та мануфактурної промисловості» було створено єдину 

Раду торгівлі й мануфактур, а також її відділення в регіонах – комітети 

торгівлі й мануфактур [330, c. 36]. На українських землях створили тільки 

два такі комітети – Київський та Одеський (усього по імперії – 14) [89, 

c. 51]. Реформою 1872 р. нарешті було введено виборний принцип в 

організацію комітетів торгівлі й мануфактур – вони могли ініціювати 

розгляд актуальних для підприємців питань, відповідно, двома сутнісними 

ознаками представницької організації ці установи вже володіли. 

Невирішеним залишалося питання фінансування комітетів. Указувалося, 

що витрати мали покриватися за рахунок міських громадських коштів або 

добровільних пожертв. «Положення про дорадчі установи» 1872 р. 

увійшло до Статуту про промисловість та з незначними редакційними 

змінами продовжувало регулювати організацію й завдання офіційного 

представництва до початку ХХ ст., тому ним фактично і завершується 

історія офіційного представництва промисловості й торгівлі в Російській 
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імперії. Установи ці знаходилися під юрисдикцією Міністерства фінансів, 

а з 1905 р. – новоствореного Міністерства торгівлі й промисловості  

[239, c. 59]. 

Спостерігалася цікава тенденція – Рада торгівлі й мануфактур та її 

комітети мали різний характер представництва: перша – суто дорадчі 

функції, другі – якісно відмінне від центральної установи представницьке 

наповнення. Рада торгівлі й мануфактур, за визначенням юристів-

державознавців, через її призначений склад, була дорадчою установою 

представницького характеру, яка діяла при міністерстві [295, c. 15]. Її 

засідання під головуванням товариша міністра збиралися вкрай рідко – 

один-два рази на рік, проте, напівбюрократичний характер цієї ради і 

відображав еволюцію представництва від дорадчих до представницьких 

форм. Що стосується комітетів торгівлі й мануфактур, то їхній потенціал 

представництва, дозволений законодавчо, так і не було належно 

використано через недосконалий порядок виборів, обмеженість 

компетенції та недостатність фінансування. 

Отже, виникнення представницьких організацій було підготовлено 

тривалими спробами налагодити роботу малоефективних дорадчих 

установ. Доки ініціатива їхнього створення виходила від уряду, установи 

мали характер «дорадчий», але з часом ініціатива формування таких 

структур все більше переходить до самих підприємців і як 

наслідок організації стають «представницькими». Через такі громадські 

інститути представники торгово-промислових кіл отримали можливість 

брати безпосередню участь у діяльності державного апарату. Для уряду 

представницькі організації відігравали допоміжну роль, для підприємців – 

їхніх повноважних представників. За відсутності альтернативи офіційне 

представництво створило основу для формування системи захисту 

інтересів підприємців. Органи офіційного представництва промисловості й 

торгівлі працювали за територіальним принципом, тобто поширювали свої 

функції на конкретний регіон, у своїй діяльності вони обмежувалися 
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законодавчо закріпленими нормами, не мали права вільно вносити 

доповнення в програму засідань. На практиці діяльність Ради торгівлі та 

мануфактур зводилася лише до розгляду прохань і надання привілеїв [333, 

c. 12]. Як відзначали сучасники, «їхня доля – мати добрі наміри, благі 

прагнення, але здійснити їм нічого не вдається» [330, c. 44]. Потрібні були 

інші форми представництва торгово-промислових інтересів. 

Питання аграрного представництва так само було актуальним у 

пореформений період. Уряд відчував нагальну необхідність черпати в 

сільськогосподарському середовищі інформацію, що спрямовувала б його 

аграрну політику. У 1872 – 1873 рр. створили так звану Валуєвську 

комісію, до якої запрошували представників різних місцевостей. У 1902 р. 

було засновано Особливу нараду з потреб сільської промисловості для 

з’ясування проблем і розробки заходів щодо її розвитку. Окрім цих двох 

випадків широкого залучення сільських господарів до управлінських 

питань, уряд практикував анкети та наради з конкретних питань; до складу 

деяких вищих державних установ було включено представників аграрного 

капіталу з дорадчо-представницькими повноваженнями. Так, у 1894 р. при 

Міністерстві державних маєтностей створили Сільськогосподарську Раду, 

а в 1902 р. до Ради з тарифних справ (Міністерство фінансів) і Ради із 

залізничних питань (Міністерство шляхів сполучення) ввели 

представництво від сільського господарства [16, c. 1]. 

У всіх цих структурах відчувалися суттєві недоліки для 

повноцінного представництва сільських господарів: відсутність 

самодіяльності, штучність створених умов засідань і розгляду питань, 

обмежене коло учасників. Важливим складником загального 

сільськогосподарського представництва стануть сільськогосподарські 

товариства, розгалужена мережа яких дозволить сформувати гідне 

представництво інтересів аграрного капіталу. 

Найенергійніші підприємці наприкінці 60-х – на початку 70-х рр. 

ХІХ ст. організовують торгово-промислові з’їзди. Такі масштабні форуми 
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відбулися в Москві (1865, 1872, 1882), Санкт-Петербурзі (1870) та 

Нижньому Новгороді (1896) [291, c. 102]. Ці з’їзди були численними, з 

поважним представництвом як від торгово-промислових кіл, так і від 

уряду. Громадський діяч і підприємець П. А. Буришкін таким заходам дав 

визначення «так звані торгово-промислові з’їзди» [31, c. 89 – 90], оскільки 

значною була присутність чиновництва й технічної інтелігенції. 

Сам характер проведення цих зібрань виключав можливість 

вирішення наявних проблем, робота з’їздів була спрямована на виявлення 

та всебічне обговорення найважливіших моментів соціально-економічного 

розвитку, вироблення стратегії розвитку країни та звернення до уряду з 

клопотаннями. Урядовці уважно стежили за роботою з’їздів, своєю участю 

у жвавих дискусіях та самою присутністю схвалюючи ініціативу 

підприємців до організованості. Торгово-промислові з’їзди сприяли 

подальшому розвиткові представницького руху. Від з’їзду до з’їзду 

відчувалось домінування промислових інтересів у країні над аграрними. 

На торгово-промисловому з’їзді в Москві в 1882 р. розглядали й 

питання облаштування торгово-промислових дорадчих установ і 

наголошували, що потрібно в кожному економічному районі обов’язково 

заснувати товариства торгівців і промисловців, скликати місцеві з’їзди за 

окремими галузями виробництва та створити центральний 

представницький орган [330, c. 44]. Реалізації цього стратегічного завдання 

й буде підпорядкована вся подальша робота з облаштування ефективної 

системи представництва торгово-промислових інтересів у Російській 

імперії. 

Оцінки вченими значення цих з’їздів суттєво різняться. Одні 

вважають, що «торгово-промислові з’їзди сприяли створенню 

підприємницьких організацій, зокрема в подальшому – політичних; 

формуванню підприємництва як самостійної економічної і політичної 

сили; визначали напрям економічної політики Росії» [187, c. 11]. А 

сучасний дослідник О. О. Бессоліцин, наприклад, уважає, що «проведені 
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нерегулярно торгово-промислові з’їзди «померли», так і не встигнувши 

оформитися в організацію, здатну помітно впливати на хід економічного 

розвитку країни» [17, c. 7]. 

Безперечно, така форма представництва не вичерпувала всіх потреб 

торгово-промислового стану щодо взаємодії з органами державної влади. 

Відсутність постійно діючих виконавчих органів виключала можливість 

планомірного проведення виробленої на з’їздах стратегії, не забезпечувала 

виконання прийнятих рішень, що робило їх малорезультативними. Разом з 

тим, дорадчі установи (комісії про комерцію, Мануфактурна рада, 

Комерційна рада), органи офіційного представництва (Рада торгівлі й 

мануфактур, комітети торгівлі й мануфактур) та епізодичні торгово-

промислові з’їзди поступово заповнювали вакуум між владою та торгово-

промисловими колами, готували ґрунт для їхньої активної взаємодії через 

інші форми й методи. 
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3.2. Біржові комітети 

 

Представництво торгово-промислових інтересів у 60 – 70-х рр. 

ХІХ ст. не відповідало темпам економічного зростання країни. Наявні 

офіційні органи взаємодії влади та капіталу (Рада торгівлі й мануфактур та 

її комітети) зберегли риси ще дореформених бюрократичних структур. 

Сучасники писали: «Важко вказати хоча б на одне суттєве питання з 

торгівлі й промисловості, яке б отримало своє вирішення з ініціативи або 

за сприяння Ради мануфактур і торгівлі або місцевих комітетів» [333, 

c. 12]. Станові організації (купецькі управи) перетворилися практично на 

складники казенних відомств, науково-просвітницькі товариства 

(Імператорське російське технічне товариство, Товариство для сприяння 

розвитку російської промисловості й торгівлі) не ставили собі за мету 

захист підприємницьких ініціатив. Епізодичні торгово-промислові з’їзди 

саме через їхній тимчасовий характер були своєрідним звітом підприємців 

щодо рівня розвитку торгово-виробничої сфери, а тому не могли 

виконувати роль систематичного представництва інтересів капіталу. 

На тлі численних недоліків наявної системи представництва біржові 

комітети як виконавчі структури бірж стали саме тим інститутом, завдяки 

якому було можливо реалізовувати представницькі завдання, узгоджувати 

інтереси різних груп буржуазії. За своїм складом, зв’язками, які 

встановлював за їхнього посередництва торгово-промисловий люд, вони 

більше відповідали інтересам підприємців, ніж усі наявні органи 

офіційного представництва. 

Точно визначити час появи бірж неможливо, як неможливо вказати 

дату виникнення багатьох інших самобутніх установ, що сформувались як 

результат історичного розвитку суспільства. Публічні періодичні зібрання 

торговців відбувалися в Римі ще в V ст. до н. е., про що й сьогодні 

нагадують руїни місця стародавніх зборів (Сollegium mercatorum). З 

більшою достовірністю історична наука може стверджувати, що перші 
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біржі виникають на початку XVI ст. (Бельгія – Брюгге, Антверпен, 

Амстердам; Франція – Ліон; Німеччина – Гамбург). 

Перші біржі в Російській імперії виникли в період петровських 

перетворень у зв’язку зі зростанням зовнішнього торгового обігу. Після 

повернення з-за кордону «великий реформатор» вирішив влаштувати 

біржові структури й на батьківщині. За часів Петра І розпочала свою 

роботу тільки Петербурзька біржа, що була скоріше штучним явищем, 

сформованим за бажанням імператора мати подібну до європейських 

установу оптової торгівлі, проводити фінансово-торговельні операції так, 

як і в країнах Західної Європи. 

До «великих реформ» середини ХІХ ст. біржові торги так і не 

перетворилися на головну арену оптової торгівлі; на українських землях 

діяли лише дві біржі – Одеська (відкрито 1796 р.) та Кременчуцька (1834). 

Одеська біржа невипадково стала першою на українських землях – для 

заохочення великої оптової зовнішньої торгівлі в південних портах 

іноземним купцям надавали численні пільги. Саме іноземці й стали 

ініціаторами відкриття біржі в Одесі [675, c. 92]. У щоденних біржових 

торгах брали участь місцеві й іноземні торговці, фінансисти та 

промисловці; предметом торгівлі були переважно сільськогосподарські 

товари й цінні папери. 

У 60-х роках ХІХ ст. виникають ще дві біржі – Київська (статут 

1865 р.) та Харківська (1868) [327, c. 4 – 5; 332, c. 4 – 5]. Активні 

капіталістичні перетворення другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

приводять до зростання кількості бірж, що стало свідченням поглиблення 

капіталістичних відносин, адже навряд чи якийсь інший економічний 

інститут є більш характерним для капіталістичного господарства й 

ринкових відносин, ніж біржа. 

Правовою основою діяльності бірж у Російській імперії був 

Торговий статут, відповідно до якого головне завдання біржі «як місця 

зібрання [полягало]… у взаємних з торгівлі зносинах та угодах» (ст. 656) 
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[294, c. 58]. Доволі стримано характеризуючи сутнісні характеристики й 

функції біржі, законодавці не оминули можливості нагадати її 

відвідувачам про відповідальність за зайві розмови «про справи політичні 

або розпорядження воєнні та примноження й збільшення непристойних 

чуток» [172, c. 269]. 

Кожна біржа мала власний статут, що регламентував коло її 

повноважень і структуру. Водночас у реаліях російської дійсності 

відсутність статуту ще не означала відсутності діяльності самої установи, і 

навпаки, його наявність ще не означала початок роботи біржі. З часу 

виникнення в 1796 р. і до 1816 р. Одеська біржа діяла без будь-якого 

затвердженого нормативного документа, згодом отримала «Постанову для 

Одеського біржового купецтва», і тільки 1848 р. було видано перший 

статут Одеської біржі. Траплялися ситуації й діаметрально протилежні: 

статут Київської біржі затвердили 1865 р., проте зібратися на біржові торги 

купецтво вирішило тільки 1869 р. Наявність окремого статуту кожної 

біржової установи дозволяла більш точно визначити її завдання залежно 

від місцевих потреб, забезпечувала реалізацію особливостей соціально-

економічного розвитку конкретного регіону, наприклад, головне завдання 

Харківської кам’яновугільної та залізоторгової біржі було визначено як 

укладання угод на торгівлю продукцією кам’яновугільної, залізорудної та 

залізоробної промисловості; у статуті Бердянської біржі значилося, що її 

мета – «упорядкування місцевої товарної торгівлі» [130, арк. 1; 554, c. 1]. З 

часом, розвинувшись у солідну мережу, біржі та їхні комітети більшою 

мірою реалізовували представництво торгово-промислового стану за 

територіальним принципом, ніж органи офіційного представництва. 

У пореформену добу біржі спочатку були підпорядковані 

Департаменту зовнішньої торгівлі Міністерства фінансів. З 1864 р. їх 

передали у відання Департаменту торгівлі та мануфактур, з 1900 р. – 

Центральній установі Міністерства фінансів у справах торгівлі та 
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промисловості, з 1905 р. – до відділу торгівлі Міністерства торгівлі та 

промисловості [170, c. 236]. 

У Російській імперії біржі не відігравали суттєвої ролі в економіці 

порівняно із західноєвропейськими країнами. Навіть у розвинених 

торгових центрах країни більшість комерційних операцій здійснювали 

поза межами бірж, про що неодноразово у своїх річних звітах зазначали 

біржові комітети. Так, Київський біржовий комітет зауважував, що 

«значну частину угод було укладено поза біржею», комітет Харківської 

кам’яновугільної та залізоторгової біржі скаржився, що оптова торгівля «в 

більшості випадків усе-таки відбувається поза біржею» [291, c. 98]. У звіті 

Харківського біржового комітету за 1909 р. вказано на відсутність зв’язку з 

широкими колами підприємців регіону, примарність реальних результатів 

діяльності біржового комітету [294, c. 60]. Ця особливість «біржових 

зібрань» знайшла відображення й у художній літературі – колоритний 

підприємець з оповідання С. Я. Єлпатьєвського «Спирька» поспішає «до 

Чорнопузівського трактиру… – начебто біржа, де у визначений час купці 

наші збиралися» [169, c. 34]. 

Використовуючи формулу М. І. Туган-Барановського, що «за 

важливістю біржі в господарському житті тієї чи тієї країни можна робити 

висновок про ступінь її капіталістичної зрілості» [542, c. 24], слід визнати 

її посередній рівень у Російській імперії. Тут вони не повною мірою 

виконували їхнє комерційне призначення, що було спричинено 

особливостями економічної кон’юнктури в державі: недостатня 

сформованість вільного ринку, залежність більшості великих підприємств 

від державних замовлень, нерозвиненість фінансової структури, 

збереження ролі ярмарків в оптовій торгівлі (Контрактовий ярмарок у 

Києві, Хрестовоздвиженський в Одесі, Покровський у Харкові). Так, 

наприклад, у 80 – 90-х рр. ХІХ ст. швидко розвивався новий торговий 

центр українських губерній – Харків. Ціла низка ярмарків переводилася до 

цього міста, де вони відбувалися один за одним майже протягом усього 
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року. Як відмічали науковці, ці ярмарки вже втратили одну із сутнісних 

своїх ознак – із кочової поступово перетворювалися на постійну й осілу 

торгівлю [545, c. 6]. 

Не останню роль відігравав і менталітет самих підприємців, які 

віддавали перевагу особистим діловим домовленостям без допомоги 

посередників. Сучасники відзначали, що розкішна зала Київської біржі «не 

буває переповненою публікою, напевно, через відсутність у місцевого 

купецтва схильності до зборів і нечисленний склад біржового товариства» 

[326, c. 200]. Більшість же угод укладали в приватних конторах, кав’ярнях, 

навіть на вулицях за посередництва позабіржових маклерів. 

Унікальність бірж у Російській імперії полягала в тому, що за ними 

було визнано роль організацій офіційного представництва інтересів 

буржуазії. У загальному Зведенні законів Російської імперії та в окремих 

урядових постановах відсутня законодавча норма щодо функцій біржових 

комітетів як органів офіційного представництва [466, c. 656 – 663]. Такого 

статусу вони набули стихійно у зв’язку з об’єктивним процесом розвитку 

капіталістичних відносин. На цьому наголошували й сучасники тих подій: 

«Біржа, головно, зобов’язана своїм походженням потребі торгового класу в 

зустрічах між собою» [332, c. 8]. Промисловці критично заявляли: «Якщо 

на практиці деякі, і до того ж рідко які, біржові комітети постають як 

представники промисловості, то таке представництво є лише заснованим 

на звичаї і, принаймні, таким, що не спирається на закон» [13, c. 59].  

У Статуті торговому доволі аморфно й лаконічно визначено 

компетенцію бірж – «ухвалювати рішення про все, що стосується 

облаштування та порядку біржових зібрань, зручності й правильності 

біржових угод» [172, c. 270]. Відповідно до законодавчих норм за вкрай 

важливих і невідкладних обставин біржі могли робити подання 

безпосередньо до будь-якого міністерства. Першим органом, що виконував 

представницькі функції на українських біржах, можна вважати біржову 

депутацію (у складі шістьох осіб) Одеського біржового товариства, яка 
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виникла одночасно із самою біржовою установою [675, c. 92]. Вона 

відстоювала інтереси оптової торгівлі в урядових колах, звертаючись із 

поданнями, запитами, скаргами, доповідями. 

Більш докладно представницькі функції бірж було закріплено 

статутними документами кожної конкретної установи. Із затвердженням 

статуту Одеської біржі (1848) у її структурі з’явився біржовий комітет, 

який і перебрав на себе всі представницькі функції. Статут Одеської біржі 

містив норму, у якій «на біржовий комітет було покладено опікування 

підтримкою й розвитком одеської оптової торгівлі та сприяння потребам 

торгівлі й промисловості взагалі, обговорення всіляких пропозицій, що 

мають відношення до користі й полегшення торгових взаємин і розвитку 

торгівлі й промисловості» [294, c. 9]. Одним із завдань Бердянського 

біржового комітету було визначено «клопотання про усунення 

незручностей від розпоряджень у справах торгівлі» [116, арк. 14 зв. – 15]. 

Ухил у бік представництва в роботі бірж, який доволі часто затуляв 

собою практично-фінансову діяльність, яскраво проявився в дослідженні 

професора П. П. Цитовича на замовлення Міністерства фінансів. 1894 р. 

під його головуванням було створено комісію для перегляду законодавчих 

норм про біржі й акціонерні компанії, яка дійшла висновку, що вплив бірж 

на розвиток місцевої економіки «помилково перебільшено», а зростання 

їхньої кількості є результатом «інстинктивного прагнення» підприємців до 

об’єднання [172, c. 279].  

На 1895 р. в Російській імперії було 22 біржові комітети [25, c. 93], 

проте, як відзначали самі біржовики, «швидке зростання кількості 

біржових комітетів не є доказом розвитку в Росії біржової торгівлі, але 

ясно свідчить про те, що в середовищі російського купецтва вповні назріла 

потреба в утворенні торгово-промислового представництва» [291, c. 99]. 

Періодичні видання з неприхованим сарказмом писали, що біржові 

товариства «виникають навіть у ведмежих кутках нашої неосяжної 

батьківщини» [663, c. 59].  
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Поштовхом до масового виникнення біржових комітетів стали події 

першої російської революції. Динаміка виникнення біржових комітетів в 

Російській імперії відтворена в таблиці 3.1 [89, с. 57]. 

Таблиця 3.1 

Хронологія виникнення біржових комітетів 

Період 
Кількість організацій 

З них виникли до 

затвердження статуту 

абсолютна % абсолютна % 

до 1800 р. 1 3,1 1 3,1 

1801 – 1860  2 6,3 2 6,3 

1861 – 1870  
1 3,1 - - 

1871 – 1880  

1881 – 1890  2 6,3 2 6,3 

1891 – 1900  3 9,4 - - 

1901 – 1904  5 15,6 - - 

1905 – 1906  9 28,1 1 3,1 

1907 – 1910  9 28,1 1 3,1 

РАЗОМ 32 100 7 21,9 

 

Дані таблиці свідчать, що після 1905 р. засновництво біржових 

комітетів у кілька разів перевищувало попередні роки. У 1905 – 1917 рр. 

виникли 45 нових біржових комітетів. Дореволюційні науковці відзначали, 

що змінився і характер діяльності бірж – вони стали енергійно відстоювати 

свої інтереси, формується їхнє централізоване загальноімперське 

представництво (Всеросійські з’їзди представників біржової торгівлі й 

сільського господарства, Санкт-Петербург, 1905) [175, c. 333]. Так, біржові 

комітети стали найбільш численними й поширеними представницькими 

організаціями буржуазії пореформених часів, а зростання їхньої кількості 

прямо залежало від потреби представництва інтересів. 
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Незважаючи на кількісне зростання біржових комітетів рівень їхньої 

загальної активності залишався доволі низьким. За підрахунками 

«Торгово-промышленной газеты» в 1917 р. тільки 30 % бірж проявляли 

ініціативність. На 1904 р. своє представництво за посередництва біржових 

структур мали не більше 8 % великих торгових підприємств імперії [13, 

c. 59]. Причини цього явища корінилися в соціальній кволості підприємців. 

Ілюструючи такий стан речей, керівництво Харківського біржового 

комітету заявляло, що «відсутнє єднання торгово-промислового стану та 

усвідомлення серед членів біржового товариства, що біржа є виразницею 

тих інтересів, які займають визначне місце в торгово-промисловому 

класі…» [393, c. 9, 11]. 

До 1917 р. в українських землях діяли загальнотоварні біржі в Одесі 

(1796), Кременчуці (1834), Києві (1865), Харкові (1868), Миколаєві (1885), 

Бердянську (1906), Херсоні (1906), Катеринославі (1907), Олександрівську 

(1908), Феодосії (1908), Маріуполі (1910), Рівному (1910) та спеціалізовані 

в Єлисаветграді (1890, хлібна), Харкові (1902, кам’яновугільна й 

залізоторгова), Сімферополі (1913, винна та фруктова). Особовий склад 

деяких біржових комітетів українських губерній подано в Додатку В. 

Показовим є те, що третина біржових міст були південними портами 

(Бердянськ, Маріуполь, Миколаїв, Одеса, Феодосія, Херсон), 

орієнтованими на експорт продукції сільського господарства та видобувної 

промисловості (карта розташування біржових комітетів наведена в 

Додатку Г). Очевидною була територіальна й галузева нерівномірність 

біржових комітетів, яка мала під собою об’єктивне підґрунтя та залежала 

від рівня розвиненості виробництва й регіону загалом. 

З усіх перелічених українських торгово-промислових центрів тільки 

в Харкові знаходилося дві біржі – загальна та спеціалізована 

кам’яновугільна й залізоторгова. Предметом торгів останньої були товари 

кам’яновугільної, залізорудної та залізоробної промисловості, що було 

відображено в її статуті (Додаток Ґ) [558, c. 5509]. Харківська 
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кам’яновугільна біржа була по суті однією з організаційних структур 

більш масштабної представницької організації – З’їздів 

гірничопромисловців Півдня Росії, що простежуємо за особами посадовців 

і самим характером біржових засідань [662, c. 159]. На думку учасника 

З’їздів гірничопромисловців Півдня Росії, харківського професора 

П. І. Фоміна, біржовий комітет мав примарне значення для покращення 

торгівлі товарами гірничої та гірничозаводської промисловості [564, 

c. 100]. У промислових колах з іронією говорили, що ця біржа була 

корисною гірничій промисловості лише тим, що допомогла гірничому 

інженеру М. С. Авдакову ввійти до складу Державної ради як виборщику 

саме від Харківської кам’яновугільної та залізоторгової біржі. 

Свої представницькі функції біржі виконували в такий спосіб: по-

перше, подавали клопотання до державних установ щодо усунення 

«незручностей», які могли виникнути від деяких торгово-промислових 

урядових розпоряджень. Такий підхід до права біржових комітетів на 

звернення, закріплений у законодавстві та сформульований з погляду 

потреб державного апарату, залишав біржам можливість тільки реагувати 

на дії уряду, а не ініціювати власні заходи. Проте з часом біржі стають 

впливовими експертно-аналітичними установами, акумулюють навколо 

себе все більше торгово-промислових сил, тримаючи руку на пульсі 

глибинних тенденцій і напрямів економічного розвитку і регіонів, і країни 

загалом. Їхнім обов’язком стає інформування уряду про потреби місцевої 

промисловості й торгівлі, надання відомостей про ціни на різні види 

товарів, стан ринку, тенденції розвитку та виробничі потужності регіонів, а 

також подання до влади власних пропозицій і клопотань.  

Звернення біржових комітетів охоплювали всі сфери соціально-

економічного розвитку країни: будівництво нових залізничних ліній 

(Катеринославський, Кременчуцький біржові комітети), прокладення 

нових під’їзних шляхів (Катеринославський, Маріупольский, Харківський 

біржові комітети), залізничні тарифи на перевезення вантажів (Харківська 



 143 

кам’яновугільна й залізоторгова біржа), розширення комерційних 

навчальних закладів (Одеська, Харківська біржі), заснування 

борошномельного банку (Миколаївська біржа), організація представництва 

біржових комітетів за кордоном (Бердянська, Київська, Одеська біржі) та 

інше. 

По-друге, біржі мали надавати експертні оцінки на урядові запити чи 

законопроекти. Для цього створювали спеціальні комісії (тарифні, 

залізничні, хліботоргові, податкові та інші), запрошували спеціалістів 

економічного та юридичного профілів, наприклад, Одеський біржовий 

комітет долучався до розробки проекту спеціальної установи з експортної 

торгівлі хлібом [100, арк. 3]. 

По-третє, біржові товариства брали участь у роботі державних 

і громадських установ та нарад. Так, представники біржових комітетів 

були у складі Ради у справах торгового мореплавства та Комітету з 

портових справ при Міністерстві торгівлі й промисловості, Головного з 

фабричних і гірничозаводських справ присутствія та Особливого з 

промислового податку присутствія при Міністерстві фінансів, районних 

комітетів з регулювання залізничних перевезень лісових вантажів, 

Загального присутствія Казенних палат у справах про промисловий 

податок, піклувальних рад комерційних навчальних закладів та інших 

установ. 

Майже всі біржові комітети були членами загальноімперських 

представницьких об’єднань – З’їздів біржової торгівлі й сільського 

господарства та З’їздів представників промисловості й торгівлі [123,  

арк. 1 – 4]. Належність до всеросійських з’їздівських структур помітно 

відбивалася на діяльності біржових організацій. Торгово-промислові діячі 

різних регіонів розглядали ті самі питання (проект організації торгово-

промислових палат, перегляд торгових договорів, покращення хлібної 

торгівлі й робітничого законодавства) [117, арк. 53 – 54 зв.], що давало 
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можливість запобігти однобічності рішень, максимально врахувати 

інтереси різних регіонів та галузей економіки. 

Біржові товариства брали участь у формуванні Державної ради через 

обрання виборщиків від торгівлі й промисловості (Київська, Харківська, 

Одеська біржі – по два виборщики, усі інші – по одному)
 
[172, c. 280]. 

Членом Державної ради за пропозицією Харківського біржового комітету в 

1912 р. став відомий гірничий інженер М. Ф. фон Дітмар [122, арк. 23]. 

Видатний гірничий інженер М. С. Авдаков увійшов до складу Державної 

ради як виборщик від Харківської кам’яновугільної та залізоторгової біржі 

[564, c. 100]. 

Російські біржі належали до континентального типу біржових 

установ (мали характер суспільно-правових інститутів, були 

підпорядковані законодавчому затвердженню), на відміну від 

англосаксонського принципу облаштування бірж, які були приватними 

асоціаціями на правах самоврядності [473, c. 6].  

Навіть за наявності державного регулювання біржі в Росії все-таки 

мали доволі широку автономію, їм були притаманні деякі ознаки 

самоорганізації та підприємницької свободи, контроль за їхньою 

діяльністю з боку держави був номінальним. По-перше, ініціатива 

заснування бірж належала місцевим підприємцям. Відповідно до ст. 591 

Торгового статуту саме міські громадські управи мали право робити 

подання про заснування біржі та подавати проект її статуту на 

затвердження [674, c. 141]. По-друге, склад їхніх керівних структур був 

цілком виборним, причому його узгодження з вищими інстанціями не було 

передбачено. Право ж біржових комітетів мати власні друковані видання 

надавало їм особливого статусу та забезпечувало можливість впливу 

на формування громадської думки. 

Місцеві органи влади не прагнули мати пильну опіку над роботою 

бірж: держава затверджувала тільки статут біржі, була відсутня норма 

щодо обов’язкової присутності державних чиновників на її засіданнях. 
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Біржові комітети самі слідкували за дотриманням належної поведінки та 

атмосфери на біржі, самі карали порушників позбавленням їх можливості 

відвідувати біржове зібрання. Крім того, біржові комітети мали власну 

печатку та право прямого звернення до державних і громадських установ. 

Отже, було визнано їхню деяку самоврядність, своїми діями влада сприяла 

справам біржового устрою. Місцеве керівництво часто надавало землю під 

зведення біржових будівель або навіть дарувало приміщення для потреб 

біржового товариства [663, c. 46], наприклад, зведення нового будинку 

біржі в Одесі пильно контролювала міська влада, до участі в проекті було 

залучено найкращих архітекторів і науковців Новоросійського 

університету [109, арк. 5; 110, арк. 2]. 

Для порівняння: у Франції ініціатива відкриття бірж належала тільки 

урядові, у Німеччині для нагляду за діяльністю бірж призначали урядового 

комісара, у Австро-Угорщині урядові комісари в деяких випадках навіть 

мали право призупиняти рішення біржового керівництва [170, c. 273]. 

Отже, інститут біржі в Російській імперії розвивався як самоврядна 

установа підприємців, адміністративне втручання в їхню діяльність, 

навпаки, було поставлено законом у доволі жорсткі норми. Така широка 

автономія бірж та їхнє майже привілейоване становище зумовлені 

зацікавленістю уряду в експертних оцінках торгово-промислової 

кон’юнктури та перспектив розвитку країни, які могла надавати тільки 

буржуазія. Не варто забувати, що, створюючи умови для обговорення 

нагальних економічних проблем, влада водночас суворо контролювала 

саму можливість виникнення й обговорення політичних питань. 

Той факт, що у бірж з’явилися функції торгово-промислового 

представництва, є історичною закономірністю розвитку капіталістичного 

господарства в Російській імперії в другій половині ХІХ – на початку 

ХХ ст. Біржа, головне завдання якої – бути місцем організованої 

внутрішньої та зовнішньої торгівлі, об’єктивно виконувала функції 

широкої арени громадської діяльності представників капіталу, узгодження 
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їхніх суперечливих позицій та кристалізації взаємовигідних шляхів 

співпраці. Підприємницькі кола намагалися представити їхню спільну 

думку на розсуд органів державної влади. За майже цілковитої відсутності 

в пореформеній Росії громадсько-політичних установ і законодавчо 

закріплених можливостей самоорганізації соціальних груп біржі стають не 

лише місцем укладання торгових контрактів, а й представницьким органом 

нової суспільної сили – буржуазії. Біржі виявилися зручною формою 

представництва і для торгового капіталу, і для видобувної та харчової 

промисловості, якнайкраще представляли саме регіональні підприємницькі 

інтереси. «Наші біржові комітети, – писав М. І. Туган-Барановський, – є 

установами недосконалими й відверто невдалими. Вони мають бути на 

чолі біржових зібрань. Але оскільки в нас не існує жодного правильно 

організованого представництва торгово-промислових інтересів, то біржові 

комітети, у зв’язку із необхідністю, опинилися в невластивій їм ролі 

виразника загальних інтересів» [642, арк. 118]. 

Біржі були відкритим безстановим зібранням. Для вступу до 

біржового товариства слід було виконати кілька умов: по-перше, подати 

заяву з проханням стати членом біржового товариства; по-друге, сплатити 

членські внески; по-третє, займатися відповідною профільною діяльністю. 

Остання умова суттєво відрізнялася в статутах окремих бірж – так, у 

статуті Київської біржі було зазначено, що її членами можуть стати 

«заводчики та землевласники»; у статуті Миколаївської біржі окремо 

виділено, що брати участь у торгах мають право «товариства та установи, 

які можуть отримувати права на майно» [294, c. 52; 663, c. 50]. Одні й ті 

самі особи й фірми могли брати участь у роботі різних бірж. 

На біржу міг прийти кожен, хто хотів отримати необхідну йому 

інформацію чи взяти участь у біржових торгах на умовах, наданих за 

законом. Уся біржова публіка поділялася на три категорії відвідувачів: 

випадкових, тимчасових і постійних. Останні, своєю чергою, могли бути 
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несамостійними біржовими гравцями (прикажчики, конторники, 

артільники) або самостійними (мали право на укладання угод) [674, c. 146]. 

Усі члени біржі були об’єднані в «біржове товариство». Уперше це 

поняття, яке надавало біржі корпоративного характеру, було введено в 

статуті Київської біржі (1865) [172, c. 266]. У повному складі його 

скликали лише кілька разів на рік на чолі з головою біржового комітету. 

Питання вирішували шляхом голосування звичайною більшістю голосів, 

якщо іншого не було закріплено в статуті конкретної біржі. Про загальні 

збори біржового товариства заздалегідь повідомляли всім його членам і 

місцевій владі (в Одесі – градоначальнику, у Миколаєві – військовому 

губернатору). Загальне зібрання вирішувало питання членства, 

розпоряджалося майном, затверджувало доповіді посадових осіб і 

фінансові звіти, готувало клопотання до владних органів, обговорювало 

надіслані до біржі урядові законопроекти. На загальному зібранні членів 

обирали всіх посадових осіб біржі. Деякі великі біржі, як, наприклад, 

Київська, мали спеціальну посаду «виборного» з широкими 

представницько-розпорядчими повноваженнями. Біржове товариство 

нараховувало від кількох десятків до кількох сотень членів залежно від 

місця знаходження біржі та особливостей регіональної торгівлі. Київська 

біржа, одна з найбільших на українських землях, у 1916 р. мала у своєму 

складі 854 особи, Харківське біржове товариство – 120 осіб [510, c. 78, 79]. 

Оскільки головні завдання бірж знаходилися в комерційній площині, 

більшість їхніх членів були особами, зацікавленими у великій оптовій 

торгівлі. Вони об’єднували місцеву купецьку (фінансову) аристократію, 

фактично тримаючи у своїх руках усі важелі економічного впливу над 

цілими районами. Найкраще представництво у біржових структурах 

знаходили ті галузі виробництва, продукція яких була придатною для 

біржових торгів (випускали замінні товари: цукор, зерно, борошно, метал, 

кам’яне вугілля та інші).  
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Деякі біржі за їхнім статутом, хоч і були загальними, але, захищаючи 

інтереси тільки окремих груп підприємців, перетворювалися на спеціальні. 

Так, основним товаром на торгах Київської біржі був цукор, а тому й 

домінантні позиції в біржовому комітеті посідали цукрозаводчики; 

Феодосійське біржове товариство вирізнялося кількісним домінуванням 

підприємців, пов’язаних з виробництвом і збутом хліба; найбільший 

торговельний обіг на Одеській біржі займали хліб та іноземна валюта. На 

першому місці серед товарів оптової торгівлі Миколаївської біржі був хліб, 

Кременчуцької – продукція борошномельної та лісової промисловості 

[510, c. 77, 79], Харківська біржа спеціалізувалася на оптовому збуті 

худоби, Херсонська – зерна та лісу [274, c. 62, 64]. 

Спеціалізовані біржі зазвичай виражали інтереси конкретної галузі 

промисловості, більшість же загальних бірж були прикладом 

територіального типу представницьких організацій буржуазії, адже їхнє 

головне завдання полягало саме в узгодженні різних галузевих інтересів і 

формуванні спільної позиції підприємців того чи того економічного 

району, а вже потім винесення її на загальнодержавний рівень 

обговорення. 

Для завідування справами біржі створювали біржовий комітет, до 

складу якого входили головуючий та старшини (звичайні члени комітету 

кількістю до десяти осіб). Він був постійно діючим виконавчим органом 

біржі, який і зосереджував у своїх руках усі представницькі функції [427, 

c. 355]. Членів біржового комітету обирали на зібранні біржового 

товариства в переважній більшості випадків на три роки. Його голову та 

старшого маклера затверджувало Міністерство торгівлі та промисловості 

[364, c. 9]. Засідання біржового комітету скликали відповідно до потреб 

за розпорядженням його голови або на вимогу не менш ніж трьох членів 

комітету. Протягом року відбувалося від 10 до 50 засідань біржового 

комітету. Комітет Миколаївської біржі вказував, що їхні зібрання 

відбувалися до 90 разів на рік [91, c. 213]. Саме біржовий комітет 
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вирішував усі поточні справи біржового товариства, готував клопотання до 

урядових установ, виконував господарські, розпорядчо-адміністративні та 

фінансово-торговельні функції.  

До керівництва багатьох бірж протягом тривалого часу входили ті 

самі особи чи представники однієї династії. У біржовому комітеті 

Харківської товарної біржі керівне становище займала фінансова династія 

Алчевських. Талановитий підприємець з м. Суми О. К. Алчевський був 

одним із ініціаторів створення в 1866 р. Харківського товариства 

взаємного кредиту, у 1868 р. – Харківського торгового банку, у 1871 р. – 

Харківського земельного банку, а в 1868 р. – ще й Харківської товарної 

біржі, ставши головним натхненником її роботи. За власний кошт 

підприємець будував нове приміщення біржі та розглядав її як один із 

центральних елементів харківської фінансової системи [319, c. 359]. 

Незмінними на своїх посадах були голова Харківської 

кам’яновугільної та залізоторгової біржі гірничий інженер М. С. Авдаков і 

товариш голови Київського біржового комітету цукрозаводчик 

Л. І. Бродський. Особа Авдакова була тісно пов’язана з найбільшою 

регіональною представницькою організацією буржуазії – З’їздами 

гірничопромисловців Півдня Росії (Харків). У структурі З’їздів Микола 

Степанович обіймав різні посади (уповноважений, секретар З’їздів, голова 

профільних комісій, голова Ради З’їздів та інші). За свідченням сучасників, 

він був одним із найкращих ораторів свого часу, усі засідання за його 

участі мали характер «вкрай цікавих дебатів» [175, c. 345]. Протягом 

багатьох років М. С. Авдаков був почесним членом Ради З’їздів 

гірничопромисловців Півдня Росії [619, арк. 124]. З 1900 по 1905 рр. він 

обіймав посаду голови Ради З’їздів, а з 1907 по 1915 рр. – голови Ради 

З’їздів представників промисловості й торгівлі [249, c. 7408]. Коли 

виникло питання про достойну кандидатуру до Державної ради, голова 

Ради Міністрів С. Ю. Вітте миттєво відповів: «Я зараз вам назву 

абсолютно готового члена Державної ради від промисловості – Миколу 
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Степановича Авдакова» (Додаток Д) [667, c. 99]. У внутрішній структурі 

З’їздів гірничопромисловців Півдня Росії саме йому належить ідея 

заснування в 1902 р. Харківської кам’яновугільної та залізоторгової біржі, 

що мала бути центром торгівлі продукцією важкої промисловості [558, 

c. 5509]. І хоча установа не стала справжнім центром оптової торгівлі 

товарами гірничої та гірничозаводської промисловості, Авдаков любив 

повторювати: «Життя Росії не обертається у сфері одних лише ідей. Воно 

ґрунтується на матеріальних потребах, які вимагають невідкладного 

вирішення» [667, c. 91]. 

Як відзначав один із провідних дослідників економічної історії 

радянського часу Я. І. Лівшин, «персональна унія» керівників найбільших 

промислових товариств і біржових комітетів була типовою рисою та одним 

із головних організаційних принципів побудови останніх [290, c. 222]. 

Для ефективної діяльності біржових торгів і завідування питаннями 

окремих галузей виробництва біржовики мали постійні комісії (ревізійну, 

котирувальну, арбітражну та інші). Ревізійна комісія була контролюючим 

органом біржі, її обирали на загальному засіданні біржового товариства. 

Арбітражна комісія розглядала спірні питання, які могли виникнути під 

час біржових торгів. Перша така комісія в Російській імперії виникла при 

Одеській біржі за ініціативи місцевого купецтва [674, c. 144]. 

Котирувальна комісія відслідковувала всі котировки на біржі – офіційні 

біржові курси цінних паперів, валюти, товарів – та складала (публікувала) 

біржові бюлетені. Окремо біржі могли мати канцелярію, архів і бібліотеку. 

Наявність усіх цих структур дозволяла підприємцям швидко, а головне 

ефективно реагувати на коливання економічної політики ряду та 

фінансово-промислову кон’юнктуру. Координувати дії різних бірж 

допомагали їхні спільні наради. Так, у жовтні 1913 р. при Одеському 

біржовому комітеті було зібрано нараду представників південноросійських 

біржових комітетів з питань хлібного експорту [356, c. 25]. 
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Кошти біржі складалися з прибутків від її нерухомого майна та 

капіталу, внесків за право відвідувати торги, інших добровільних 

пожертвувань, надходжень від роботи експертних бюро, арбітражних судів 

при біржах, надання довідкової інформації, продажу власних періодичних 

видань і реклами на шпальтах біржових видань та розміщення її в 

приміщенні біржі. Розмір членських внесків установлювало кожне біржове 

товариство окремо, він міг становити від кількох сотень до кількох рублів. 

«Добровільні внески», що зазвичай мали цільове призначення, інколи теж 

становили значну суму – Харківський біржовий комітет міг зібрати в такий 

спосіб до 4,5 тис. руб. на рік [172, c. 273]; його голова О. К. Алчевський 

виділяв на потреби біржі близько 500 руб. на рік [392, Приложение: 

«Денежный отчет»]. Суттєві асигнування (близько 5 тис. руб.) Харківська 

кам’яновугільна біржа отримувала щорічно від З’їздів 

гірничопромисловців Півдня Росії на так звані «непередбачувані витрати» 

[537, c. 62]. 

Біржові комітети часто були змушені вводити різні додаткові збори, 

наприклад, повагонний збір із біржових угод давав Кременчуцькій біржі 

від 500 до 2 000 руб. щорічно [172, c. 274]. Серед альтернативних джерел 

фінансових надходжень були такі: надання своїх приміщень торговим 

компаніям під магазини (Київська біржа); кошти за відбір проб 

експортного зерна (Феодосійська біржа); збір від обсягів експорту зерна 

(Одеська біржа); повагонний збір з виробників борошномельних 

підприємств (Кременчуцька біржа) [663, c. 56]. 

Річний бюджет Київського біржового товариства становив 

18,5 тис. руб. [663, c. 57]. Бюджет Миколаївської біржі входив до п’ятірки 

найбільших – понад 50 тис. руб. [90, c. 143]. Фінансові можливості 

переважної більшості бірж знаходилися в межах 2 – 4 тис. руб. на рік, а 

деякі з них обходилися всього кількома сотнями рублів [294, c. 63]. Отже, 

більшість біржових комітетів були доволі обмеженими в коштах, і це 

впливало на виконання ними функцій представництва. Єлисаветградський 
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біржовий комітет у своєму звіті за 1909 р. вказував на неможливість брати 

участь у з’їздах і навіть у виборах до Державної ради саме через 

відсутність коштів [88, c. 121, 129]. У зв’язку з цим серед біржовиків навіть 

виникла ідея впровадження законодавчо закріпленого обкладення 

промислових і торгових підприємств на користь бірж, яку не було 

реалізовано. Водночас самофінансування бірж забезпечувало їм певну 

незалежність у діях від владних органів. 

Якими б суттєвими не були недоліки організації біржових комітетів 

як органів офіційного представництва, ці комітети за їхнім складом, 

зв’язками між ними й широкими торгово-промисловими верствами були 

краще пристосовані до реалізації завдань представництва інтересів, ніж 

комітети торгівлі й мануфактур. Незважаючи на те, що офіційне 

представництво інтересів торгівлі й промисловості було тільки одним із 

завдань біржових комітетів, вони виявилися більш вправними в ньому 

за інші дорадчі торгово-промислові установи. 

Кожен біржовий комітет був унікальною структурою, що 

сформувалася на основі місцевих особливостей; таким самим своєрідним 

було й місце кожної біржі в загальній системі підприємницького 

представництва. Свою назву біржі отримували відповідно до міста, у 

якому їх відкривали, але зазвичай діяльність біржових комітетів 

поширювалася на ширший регіон. Серед них вирізнялися так звані 

«центральні» – до Київського біржового комітету тяжіли всі біржі 

Наддніпрянщини та підприємці сільськогосподарського спрямування 

загалом; до Одеського біржового комітету – біржі південних портів 

(Миколаївська, Херсонська губернії) та орієнтовані на закордонні ринки 

торгово-промислові кола. 

Саме біржам і їхнім виконавчим структурам – біржовим комітетам – 

судилося стати первинними центрами накопичення ділової інформації та 

економічної статистики, офіційними місцями постійного спілкування 

промисловців і торговців. Отже, за посередництва біржових комітетів 
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буржуазія отримувала можливість вирішувати першочергові завдання 

економічного розвитку, що мало цілком позитивні наслідки для країни та 

проявилося в економічному підйомі практично всіх галузей економіки 

наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

Завдяки поширеності в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. і 

широкому складу учасників біржові комітети відігравали важливу роль у 

розвитку представницького руху. Самі підприємці визначили біржі 

повноправними представниками їхніх інтересів, цю історичну роль вони й 

виконували протягом кількох десятиліть. Біржові комітети були 

найчисленнішою формою представницьких організацій підприємців 

пореформеного періоду, які з часом ставали все більш дієвими та 

ефективними. Феноменально поєднуючи в собі економічні та 

представницькі функції, біржі стали уособленням взаємодії влади 

та капіталу, попиту та пропозиції, внутрішньої та зовнішньої торгівлі. 
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Висновки до розділу 

 

З удосконаленням виробництва та ускладненням економічної 

структури країни управлінська еліта Російської імперії приходить до 

думки про залучення представників комерції й мануфактур до роботи 

державних нарад і комісій, аби скористатися їхнім досвідом та обізнаністю 

й мати можливість поглянути на стан речей у виробничо-торговій сфері 

очима самих учасників цих процесів. Промисловий переворот і 

впровадження ринкових відносин протягом ХІХ ст. зробили бюрократію 

нездатною ефективно керувати економікою країни без участі фахівців-

практиків. Вихід намагалися знайти в незвичний для монархії спосіб – 

включення до системи управління представників торгівлі й промисловості, 

але в типових для монархії формах – з ініціативи влади та в окреслених 

нею межах. Так виникають комісії про комерцію, Мануфактурна рада та 

Комерційна рада – суто дорадчі органи. 

 Суттєве змістовне зрушення від «дорадчості» (для владних потреб) 

до «офіційного представництва» (для захисту підприємницьких інтересів) 

відбувається з появою комітетів торгівлі й мануфактур та, особливо, 

біржових комітетів. Окрім виконання статистично-інформаційної функції, 

органи офіційного представництва мали право подавати клопотання 

та звернення до уряду – ініціатива економічного розвитку країни починає 

виходити й від торгово-промислових кіл, чого раніше неможливо було 

навіть уявити. 

Усі органи офіційного представництва інтересів капіталу 

проіснували аж до 1917 р. і, незважаючи на низький рівень їхньої 

активності та наявність на той час більш впливових представницьких 

структур, не були ліквідовані. Навпаки, починаючи з 90-х рр. ХІХ ст. 

розглядали проект перетворення біржових комітетів на зразок 

європейських торгово-промислових палат, а зі створенням Державної ради 

саме органи офіційного представництва, єдині з усіх підприємницьких 
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об’єднань буржуазії, отримали право бути в ній представленими. Серед 

інших видів представницьких союзів підприємців саме біржові комітети 

мали найбільший ступінь «універсальності»: територіальний принцип 

формування, виборність усіх посадових осіб, можливість участі в їхній 

роботі представників різних галузей і підприємців різних статків робили 

біржі привабливою основою для подальшого реформування системи 

представництва інтересів буржуазії. 

Органи офіційного представництва інтересів капіталу започаткували 

діловий зв’язок між урядовими та підприємницькими колами. Функції і 

сфери діяльності комітетів торгівлі й мануфактур та біржових комітетів у 

їхній представницькій площині майже цілком збігалися, що й не дивно, 

адже обидві структури належали до одного типу підприємницьких 

представницьких союзів – органів офіційного представництва. 

Найсуттєвіші питання економічного розвитку Російської імперії 

розглядали на спільних засіданнях комітетів торгівлі й мануфактур та 

біржових комітетів (наприклад, ставки ввізних тарифів, умови 

міжнародних торгових договорів та інше). 

Ці представницькі структури, незважаючи на їхній офіційний статус, 

не мали права примусово оподатковувати певні категорії підприємців на 

власну користь, як це було в континентальних країнах Західної Європи. 

Членство в таких організаціях також не було обов’язковим, а залежало 

тільки від вільної ініціативи підприємців. 

З реформуванням законодавчої влади в Російській імперії після 

революційних подій 1905 – 1907 рр. позиції органів офіційного 

представництва підприємців значно посилилися. Серед усіх 

підприємницьких організацій тільки комітетам торгівлі й мануфактур та 

біржовим комітетам було надано право участі у виборах до Державної 

ради від промисловості й торгівлі. 

Як органи офіційного представництва біржові комітети з часом 

практично витіснили своїм впливом комітети торгівлі й мануфактур, проте 



 156 

загальна вада органів офіційного представництва – їхня низька  

активність – проявлялась і в діяльності біржових комітетів. Територіальні 

інтереси підприємців, уособленням яких були комітети торгівлі й 

мануфактур і біржові комітети, зазвичай відступали на другий план перед 

галузевими інтересами. Необхідність представництва за галузевою 

ознакою викликала появу приватних представницьких структур у формі 

з’їздів, товариств і дорадчих контор. 
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РОЗДІЛ 4 

ГАЛУЗЕВІ ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМЦІВ 

 

4.1. Регіонально-галузеві представницькі організації  

у промисловості й торгівлі 

 

Буржуазія в другій половині ХІХ ст. ще недостатньо усвідомлювала 

єдність своїх завдань, була строкатою, різноплановою, як і економіка 

Російської імперії загалом, де одні регіони розвивалися швидко й 

ефективно, інші – без значних змін. Усе це призводило до суттєвих 

відмінностей, а інколи навіть до антагонізму інтересів певних груп 

буржуазії. За таких умов прагнення до загальнодержавного об’єднання 

підприємців об’єктивно не могли виникнути. 

Формування представницьких регіонально-галузевих організацій у 

Російській імперії в другій половині ХІХ ст. було унікальним явищем, яке 

свідчило про глибину й незворотність капіталістичних трансформацій. У 

Західній Європі руйнування станового ладу стало ознакою буржуазного 

піднесення. Цехи й гільдії як його організаційні форми поступилися 

місцем загальностановому бюргерству, а економічні інтереси згуртували 

торгово-промислові елементи новою об’єднувальною силою капіталу. 

Станові перегородки були не в змозі витримати натиск нівелюючого 

капіталістичного розвитку, і вже нова соціальна сила – буржуазія – прагне 

створити представництво її інтересів.  

У Російській імперії торгово-промисловий клас багато в чому 

виглядав як «біла ворона», постійно наштовхуючись на застарілі 

пережитки феодальних відносин і станової організації, неповороткий 

бюрократичний апарат і презирство аристократії, формуючи власні 

представницькі об’єднання в умовах монархічно-бюрократичного ладу, де 

вільний прояв корпоративних інтересів звучав різким дисонансом 

до наявних порядків. У такій атмосфері підприємці однак були вимушені 
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шукати ефективні методи й форми взаємодії з правлячими колами, 

оскільки, за влучним висловлюванням керівників представницьких 

структур, «нитки всіх проблем промисловості тягнуться до урядових 

установ, без яких не можна вирішити жодного загального питання» [687, 

c. 90]. Найбільше відчувала свою залежність від урядової економічної 

політики важка промисловість, нерозривно пов’язана з державними 

замовленнями, високою концентрацією капіталів і робочої сили, 

експортними митними та внутрішніми транспортними тарифами. Саме в 

паливній промисловості Південного економічного району найраніше 

виникає регіонально-галузева представницька організація підприємців – 

З’їзди гірничопромисловців Півдня Росії (Харків). 

Протягом 70 – 90-х рр. ХІХ ст. в Російській імперії з’являється 

кілька регіональних  представницьких організацій підприємців у різних 

галузях видобувної промисловості переважно у формі з’їздів 

промисловців. Ініціатива створення цих об’єднань виходила від самих 

підприємців, що дозволяло закласти основи приватного представництва 

так, як це бачили самі бізнес-кола. Промисловці паливної галузі стали 

першими у формуванні представницьких союзів, найзначнішими з яких 

були: З’їзди гірничопромисловців Півдня Росії (1874), З’їзди 

гірничопромисловців Підмосковного району (1880), З’їзди 

гірничопромисловців Уралу (1880), З’їзди гірничопромисловців Царства 

Польського (1882), З’їзди бакинських нафтопромисловців (1884) – так 

звана «стара гвардія промислового класу». 

Ця група організацій мала деякі спільні риси. Робота з’їздів 

відбувалася під керівництвом призначеного урядом головуючого та за 

участі значної кількості чиновництва [128, арк. 1, 2; 129, арк. 1]. Програму 

їхньої роботи щоразу затверджувало профільне міністерство, яке могло 

вносити зміни й доповнення на власний розсуд. Ці об’єднання діяли 

постійно, на їхні виконавчі органи (Ради З’їздів, Бюро, Контори) було 
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покладено обов’язок надавати урядові статистичні відомості про обсяги 

виробництва представленої ними галузі промисловості.  

Представницькі об’єднання зазвичай мали власні друковані органи 

(«Горно-заводское дело», «Торгово-промышленный Юг», «Нефтяное 

дело»), видавали матеріали своїх засідань, статистичні й довідкові 

збірники, підтримували проведення й публікацію дослідницьких проектів 

у відповідних галузях промисловості. Організації діяли на основі 

законодавчо затверджених статутів, де й було закріплено представницькі 

функції об’єднань – подавати спільну думку представників галузі або 

регіону, клопотати до урядових органів, брати участь з правом дорадчого 

голосу в роботі державних і громадських установ. 

Більшість таких організацій мали право примусового 

«оподаткування» їхніх членів. Так, З’їзди гірничопромисловців Півдня 

Росії фінансувалися шляхом самообкладання у вигляді спрямованого на 

потреби організації добровільного попудного збору з вивезених гірничих і 

гірничозаводських вантажів, який збирали управління залізниць [465, 

c. 12]. Зовні це надавало вказаній групі організацій офіційного характеру, 

проте за ініціативою створення й формою діяльності вони були 

приватними організаціями промисловців і торговців. 

Названі об’єднання представляли інтереси переважно великої 

промисловості, залишаючи поза увагою інтереси середніх і дрібних 

підприємців. У статуті представницьких організацій містилися різні 

підстави для отримання права голосу (цензова система): за прохідною 

шкалою – один голос залежно від рівня виробництва або кількості 

робітників (З’їзди представників промисловості й торгівлі Півдня Росії) 

чи пропорційною (плюральна система) – залежно від обсягів виробництва 

підприємці могли мати від одного до трьох голосів (З’їзди 

гірничопромисловців Півдня Росії). За даними анкетування, проведеного 

Імператорським Російським технічним товариством тільки 12,5 % 
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організацій типу з’їздів промисловців не мали обмежень на отримання 

права голосу (див. табл. 4.1). 

Таблиця 4.1 

Обмеження щодо отримання права голосу в організаціях типу 

«З’їздів промисловців» [90, с. 133] 

Вид обмеження 
Кількість організацій 

абсолютна кількість % 

Мінімум виробництва 4 25,0 

Плюральна система 4 25,0 

Мінімум виробництва + 

плюральна система 

6 37,5 

Обмеження відсутнє 2 12,5 

РАЗОМ 16 100 

 

Також дані таблиці показують найвищий показник «подвійної 

системи цензу» (і мінімум виробництва, і плюральна система) – 37,5 %. 

Представники великого капіталу доцільність цензу пояснювали 

необхідністю дотримання пропорційності між членськими внесками й 

голосами. Так, у 1883 р. на утримання З’їздів гірничопромисловців Півдня 

Росії шість підприємств внесли близько 20 тис. руб., тоді як усі інші – 

лише 4 тис. руб. Гірничопромисловці вважали неприпустимим, коли 

голосом однакової ваги користувалися і власники копалень, які сплачували 

на утримання організації тисячі рублів, і ті, які вносили не більше 40 коп. 

[531, c. 96]. На практиці встановлення обмежень щодо отримання права 

голосу усувало від активної роботи в представницьких організаціях 

представників середнього та дрібного виробництва, опосередковано 

спонукало до концентрації виробництва й активного процесу заснування 

акціонерних компаній. 

Окрім попудного збору, бюджет організацій поповнювали 

передплата на періодичні видання, надання платних консультативно-
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юридичних та аналітичних послуг та інші надходження, які разом 

становили доволі значну суму. Наприклад, бюджет першого з’їзду 

гірничопромисловців Півдня Росії (1874) становив лише 255 руб., а ХХХІХ 

(1914) – уже 1,5 млн. руб. (дані щодо бюджету цієї представницької 

організації наведені в таблиці 4.2) [484, c. 71]; З’їзди представників 

промисловості й торгівлі Півдня Росії планували їхній річний бюджет у 

межах більш скромної суми – 15 тис. руб. [583, c. 46]. 

Таблиця 4.2 

Бюджет З’їздів гірничопромисловців Півдня Росії (у руб.) 

[складено за: 484, с. 68 – 71] 

З’їзди Роки 

Утримання 

установ 

З’їздів 

Допомога й 

субсидії 

Товариство 

допомоги 

гірникам 

Усього 

витрат 

I – V  1874 – 1880  67 835,37 - - 67 835,37 

VІ – X  1881 – 1885  147 618,35 6 741,44 27 961,57 182 321,36 

XІ – XV  1886 – 1890  115 588,90 10 422,00 42 391,98 168 402,88 

XVІ – XX  1891 – 1895  205 947,90 74 902,84 49 197,45 330 048,19 

XXІ – XXV  1896 – 1900  282 599,20 161 741,23 262 757,08 707 097,51 

XXVІ – XXX  1901 – 1906  620 964,41 257 151,89 460 160,76 1 338 277,06 

 Усього 1 440 554,13 510 959,40 842 468,84 2 793 982,37 

XXXІ – XXXV  1906 – 1910  1 668 259,41 209 674,67 227 537,63 2 105 471,71 

XXX VІ– XXXVIII 1911 – 1913  1 518 611,97 235 018,44 194 900,87 1 948 531,28 

 Усього 3 186 871,38 444 693,11 422 438,50 4 054 002,99 

  

РАЗОМ 

 

4 627 425,51 955 652,51 1 264 907,34 6 847 985,36 

 

Дані таблиці свідчать, що на представницькі функції (утримання 

установ З’їздів) на початку ХХ ст. ця організація витрачала понад 67 % 

бюджету. Приблизно такою ж була частка подібних витрат у бюджетах 

іних корпорацій підприємців. 
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Регіонально-галузеві організації здійснювали різнопланову 

практичну роботу за допомогою створення у своїй структурі спеціальних 

комісій, бюро й контор: надання юридичної та податкової підтримки, 

кредитування, організація оптової торгівлі, лабораторно-діагностичні 

заходи, фонди допомоги робітникам, утримання медичних та освітніх 

установ.  

Але основним видом діяльності, сутністю представництва як явища 

було подання клопотань до державних органів, які не мали нічого 

спільного з принизливими проханнями, а були формою енергійного й 

наполегливого тиску на державні структури. За змістом ці звернення 

охоплювали всі аспекти фінансової, податкової й митної політики, 

міського й земського самоврядування, кредитування, залізничних тарифів і 

залізничного будівництва, торгово-промислового права й робітничого 

питання.  

Запити уряду, надіслані для експертних висновків представницьких 

організацій, були не менш поширеними [661, c. 107, 115 – 121]. 

Небезпідставно сучасники порівнювали представницькі об’єднання з 

економічним парламентом, «рішення якого врешті решт виконують, 

настільки вірять [урядовці] у правильне представництво ними потреб 

вуглепромисловості» [156, c. 8]. Такий шлях проходження законопроектів 

був відсутнім у західноєвропейських країнах, де урядовці лише інколи 

спрямовували офіційні запити до представницьких організацій 

промисловців (торгових палат) [174, c. 27]. 

Водночас клопотання підприємців й запити уряду – це лише 

зовнішні прояви складного комплексу діяльності представницьких 

організацій буржуазії. Важливим складником взаємодії їх з урядом були 

внутрішні механізми впливу – постійне ділове спілкування, участь 

представників від корпорацій у нарадах, законодавчо закріплене виборне 

представництво буржуазії в солідних урядових установах. 
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Особливо поширеним явищем стало скликання міжвідомчих нарад 

за неодмінної участі представницьких структур. Важко знайти 

законопроект зі спектру їхніх клопотань, який би не обговорювали на 

таких нарадах. Підприємці брали участь у міжвідомчих нарадах з питань 

розбудови залізничної мережі й прокладання нових під’їзних шляхів, 

перегляду експортних тарифів й умов підписання торгових договорів з 

іноземними країнами, реформування підприємницького представництва та 

торгово-промислових палат, забезпечення російських заводів сировиною й 

паливом в умовах Першої світової війни, сприяння розвитку вітчизняної 

залізоробної та машинобудівної промисловості шляхом гарантій 

державних замовлень, контролю за утворенням трестів і синдикатів, за 

розподілом казенних замовлень, питань страхування гірників і медичного 

забезпечення на підприємствах, змін положення про державний 

промисловий податок, проекту правил про біржовий суд, закону про союзи 

й товариства та інших актуальних питань. 

Уповноважені від представницьких організацій були учасниками 

міжвідомчих нарад при Міністерстві торгівлі й промисловості щодо 

розгляду постанов про тривалість робочого дня робітників, лікування, 

правила найму та організації праці робітників, інститут робітничих 

старост, підготовчі дії з введення загальнодержавного страхування [124, 

арк. 93]. У Департаменті залізничних справ обговорювали питання 

провізних тарифів, напрямів будівництва залізниць, проекту заготівель 

вугілля казенними залізницями [390, c. 17; 535, c. 9]. Представники з’їздів 

брали участь у нарадах з питань юридичного регулювання синдикатів і 

трестів [125, арк. 30]. Отже, урядові заходи за участю представників 

підприємницьких союзів були основною формою співпраці великого 

капіталу й державної влади в Російській імперії, основою співпраці уряду й 

капіталу. У такий спосіб апарат управління виходив за межі тільки власних 

державних інститутів і залучав у свою сферу найвпливовіші громадські 

об’єднання. 
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Представницькі організації входили до складу таких 

загальноросійських і місцевих установ, як: Рада із залізничних справ; 

Тарифна рада; Головне з фабричних і гірничозаводських справ 

присутствіє; Центральний комітет з розподілу масових перевезень 

вантажів залізницями; Рада з гірничопромислових справ при Міністерстві 

торгівлі та промисловості; Загальні присутствія казенних палат південних 

губерній та губернські й обласні з фабричних і гірничозаводських справ 

присутствія (Харківська, Херсонська, Таврійська, Катеринославська 

губернії, Область Війська Донського); комерційні суди; санітарно-

виконавчі комісії; обліково-кредитні комітети відділень і контор 

Державного банку; порайонні комітети  перевезення гірничозаводських 

вантажів; Комітет загальноімперської статистики залізоробної 

промисловості; Постійна комісія з вивчення газів та інших установ [484, 

c. 25 – 26; 91, c. 224]. 

Для порівняння участі торгово-промисловців у державному 

управлінні Росії та західноєвропейських країн зазначимо, що в Австро-

Угорщині було передбачено участь представників торгових палат у 

Залізничній і Митній радах. У Німеччині та Франції такого представництва 

не було: тільки в небагатьох містах Німеччини торгові палати мали право 

пропонувати кандидатів на посади торгових суддів [174, c. 28]. 

Найдавнішою та найбільшою регіонально-галузевою 

представницькою організацією буржуазії на українських землях були 

З’їзди гірничопромисловців Півдня Росії, створені в 1874 р. Об’єднавшись 

довкола вуглепромисловості, з часом вони вже представляли промисловців 

і підприємців усіх галузей Південного економічного району та 

відстоювали їхні економічні інтереси перед урядом (домагалися вигідних 

тарифів на залізничні перевезення, прокладання за казенний кошт нових 

залізничних магістралей і під’їзних шляхів, отримання державних 

замовлень, підтримки від держави в експорті продукції, підвищення 

ввізних тарифів на вугілля й метал, розвитку фахової освіти, створення 
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могутнього торгового флоту на Чорному й Азовському морях, 

облаштування портів та багато іншого). З’їзди гірничопромисловців 

збирали й систематизували статистичні відомості про обсяги виробництва, 

давали експертні висновки на представлені законопроекти, брали участь із 

правом дорадчого голосу в роботі державних органів. 

Протягом усього часу діяльності З’їзди гірничопромисловців Півдня 

Росії виробили унікальну структуру, покликану цілком задовольнити 

інтереси їхніх членів; усі подальші аналогічні організації підприємців 

інших регіонів і галузей промисловості були сформовані за їхньою 

моделлю («Положення про З’їзди гірничопромисловців Півдня Росії» 

наведено в Додатку Е).  

Головним органом у складі організації був сам з’їзд, який зазвичай 

щорічно збирали переважно в Харкові (перший і другий з’їзди відбулися в 

Таганрозі, четвертий – у Новочеркаську). Тільки з’їзд міг ухвалювати 

рішення, подавати клопотання, виступати із «законодавчою ініціативою» 

перед урядовими органами. Дебати відбувалися відкрито й гласно, кожен 

член з’їзду мав право брати участь у обговоренні, подавати письмові 

звернення, висловлювати із занесенням до протоколу «окремої думки», 

якщо вона розходилася з ухваленим з’їздом рішенням [416, c. 1548]. 

Відкривали роботу зібрання звіти посадових осіб (голови Ради З’їздів, 

уповноважених, ревізійної комісії, очільників структурних підрозділів) і 

розгляд розроблених комісією виборних статистичних даних про обсяги 

виробництва копалень, а також запланований на наступний рік вивіз 

мінерального палива та гірничозаводських товарів. Увесь подальший 

регламент роботи проходив відповідно до попередньо розробленої 

програми, залежав від побажань промисловців і головуючого. 

Обраним на посаду міг бути будь-хто присутній на з’їзді, незалежно 

від представленої ним установи чи підприємства. Посадовці здійснювали 

свої повноваження протягом одного року з правом повторного 

переобрання; вибори проходили шляхом відкритого рейтингового 
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голосування. Було заборонено суміщати деякі посади, наприклад, 

виборного та уповноваженого [671, c. 125]. 

Протягом з’їзду проходили пленарні засідання всіх учасників та 

робота в окремих тематичних комісіях. Тривалість з’їзду зазвичай 

обмежували двома тижнями [415, c. 3]. Програму чергового з’їзду 

заздалегідь публікували в Харківських і Донських відомостях, «Южно-

русском горном листке» та столичних газетах, що давало можливість 

гірничопромисловцям та запрошеним особам підготувати доповіді та 

внести пропозиції, ознайомити громадськість з основними напрямами 

роботи представницького союзу. Питання, які були подані на розгляд від 

міністерств або ті, що виникли під час роботи з’їзду, спочатку 

обговорювали на загальному засіданні, а потім передавали в спеціальну 

комісію для додаткового опрацювання. Результат роботи комісії знову 

вносили до порядку денного пленарного засідання з’їзду, де приймали 

остаточне колегіальне рішення. Вироблене в такий спосіб клопотання 

направляли в державні органи, супроводжуване заявами в пресі та 

наукових товариствах.  

Такий характер проведення з’їздів уповні відповідав початковій 

стадії розвитку промисловості в регіоні. Для буржуазії Південного 

економічного району важливим було поширення в суспільстві реального 

уявлення про важку промисловість, її потреби й місце в господарчому 

комплексі країни, популяризація промислової діяльності як такої та її 

значущості для економіки країни. Реалізувати це завдання мало всебічне 

обговорення актуальних економічних питань представниками різних 

соціальних груп. Така відкритість роботи представницької організації мала 

сприяти поширенню ідеї вагомого значення південної гірничозаводської 

промисловості для нарощування економічного потенціалу всієї імперії. З 

цих міркувань така публічність роботи з’їздів, на думку підприємців, 

якнайкраще відповідала їхнім інтересам, допомагала утвердити в 

суспільстві думку про вагу промисловості для подальшого розвитку 
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країни, її авторитету серед провідних держав світу. До того ж, це 

дозволило виявити талановитих особистостей, які згодом стали 

натхненними діячами представницького руху загальнодержавного рівня 

(М. С. Авдаков, О. К. Алчевський, О. А. Ауербах, П. М. Горлов, 

М. Ф. фон Дітмар, Г. Г. Ясюкович та інші).  

Кожен з вище згаданих діячів був затребуваним фахівцем і водночас 

долучався до активної громадської діяльності у відстоюванні потреб 

регіону: О. А. Ауербах був ад’юнкт-професором кафедри мінералогії 

Гірничого інституту, заснував перше в державі ртутне виробництво 

(«Ртутна справа О. Ауербах і К
о
») [501, c. 190], П. М. Горлов керував 

будівництвом Корсунської копальні (найбільшої на той час у Донбасі), 

М. Ф. фон Дітмар брав участь у будівництві кількох залізниць (Рязансько-

Казанської, Балашово-Харківської, Курсько-Воронезької, Катерининської 

та інших) [658, c. 624].  

У громадській сфері О. Ауербах був одним з ініціаторів утворення 

З’їздів гірничопромисловців Півдня Росії, відзначився як почесний член 

З’їздів гірничопромисловців, член Ради З’їздів, уповноважений З’їздів 

гірничопромисловців, П. Горлов – ініціатор безкоштовного лікування 

гірників на підприємствах, зведення для робітників будинків і казарм, 

заснування гірничого училища імені С. С. Полякова при Корсунській 

копальні [409, c. 12383], М. фон Дітмар – засновник наукової статистики 

на гірничопромисловому Півдні, автор проектів рятувальних станцій, 

лабораторій, Медико-механічного інституту в Харкові.  

Поряд із щорічними черговими з’їздами у разі надзвичайних 

обставин міг бути зібраний екстрений з’їзд гірничопромисловців Півдня 

Росії. Ініціатива надзвичайних зборів належала уповноваженим, а також 

профільним міністерствам [416, c. 1548 – 1549], зокрема, екстрений з’їзд 

1892 р. було скликано за клопотанням уповноваженого ХVІ з’їзду 

М. С. Авдакова у зв’язку із холерною епідемією, яка охопила східну й 

західну частини Донецького басейну. З метою недопущення вугільної 
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кризи та подолання загальних негативних тенденцій у галузі вже за 

пропозицією Міністерства державних маєтностей у 1893 р. також скликали 

екстрений з’їзд [526, c. 15].  

Усього з 1874 по 1917 рр. було проведено 42 чергових та 7 екстрених 

з’їздів гірничопромисловців Півдня Росії. Чисельність делегатів на цих 

зібраннях коливалася від 30 осіб (І з’їзд, 1874) до 489 (XXXVIII з’їзд, 

1913). Динаміка зростання кількості членів з’їздів представлена в 

таблиці 4.3 [складено за: 661, с. 225 – 229]. 

Таблиця 4.3 

Хронологія з’їздів гірничопромисловців Півдня Росії 

№ з/п Дата та місце скликання Голова з’їзду 
Кількість 

членів  

І 10 листопада 1874 р. м. Таганрог Є.Б. Іваницький 30 

V 4 вересня 1880 р. м. Харків В.А. Іславін 88 

X 20 листопада 1885 р. м. Харків Є.М. Таскін 119 

Екстр. 12 вересня 1888 р. м. Харків Є.М. Таскін 89 

XV 1 листопада 1890 р. м. Харків Є.М. Таскін 85 

Екстр. 16 липня 1892 р. м. Харків  І.І. Зеленцов 30 

Екстр. 17 серпня 1893 р. м. Харків А.П. Кеппен 60 

ХХ 27 жовтня 1895 р. м. Харків І.І. Зеленцов 116 

Екстр. 4 вересня 1899 р. м. Харків І.І. Зеленцов 36 

Екстр. 5 травня 1900 р. м. Харків І.І. Зеленцов 62 

XХV 2 листопада 1900 р. м. Харків І.І. Зеленцов 192 

Екстр. 15 січня 1902 р. м. Харків І.І. Зеленцов 213 

ХХХ 1 березня 1906 р. м. Харків В.О. Вагнер 294 

Екстр. 15 травня 1907 р. м. Харків В.О. Вагнер 305 

XХХV 23 листопада 1910 р. м. Харків С.М. Сучков 153 

XL 21 листопада 1915 р. м. Харків С.М. Сучков 452 

XLІІ 28 листопада 1917 р. м. Харків М.Ф. фон Дітмар 190 
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Статус постанов, прийнятих на з’їздах гірничопромисловців, не 

можна визначити однозначно. Керівники З’їздів хотіли їх бачити 

обов’язковими для всіх вуглепромисловців Донбасу [530, c. 310]. На 

ІІІ з’їзді (1878) гірничий інженер О. А. Ауербах запропонував поставити на 

голосування питання про надання постановам з’їздів обов’язкового 

характеру: «У противному випадку ми ніколи не досягнемо нічого, якщо 

З’їзди будуть лише органом дорадчим. А якщо постанови З’їзду будуть 

обов’язковими для всіх, то в З’їздах братиме участь більша кількість 

вуглепромисловців» [563, c. 383]. Але дорадчий характер постанов З’їздів 

гірничопромисловців Півдня Росії зберігся й надалі, оскільки з боку уряду 

їхня діяльність зводилася, перш за все, до збору статистичної інформації 

про розвиток гірничої й гірничозаводської промисловості та запланований 

на майбутній рік вивіз залізницями готової продукції. 

Представницькі функції гірничопромислового представницького 

об’єднання виконувало бюро уповноважених, виконавчо-організаційні – 

комісія виборних (заснована 1878 р.), а потім Рада З’їздів (заснована 

1892 р.). До складу Ради З’їздів входили всі обрані гірничопромисловцями 

посадові особи. Коло її повноважень охоплювало визначення пріоритетних 

напрямів розвитку гірничої та гірничозаводської промисловості 

Південного економічного району, подання пропозицій щодо шляхів 

подальшого розвитку галузі, установлення контактів з державним 

апаратом, адміністраціями залізниць, громадськими закладами, складання 

програми пленарних засідань з’їздів, підготовка матеріалів до наступного 

зібрання, ведення грошової звітності, виконання доручень, покладених на 

Раду черговим з’їздом. Звіти й доповіді роздруковувалися за два тижні до 

початку з’їзду та розсилалися на замовлення гірничопромисловців та до 

визначених державних установ [98, арк. 104]. Через розмаїття міркувань 

членів організації подавалися на розгляд урядові і загальні резолюції, і 

окремі думки підприємців. 
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«За особливі послуги гірничій справі» було введено посади почесних 

членів, яких обирали відкритим голосуванням довічно з правом 

вирішального голосу. Так у Раді було створено «привілейований комітет», 

до якого входили М. С. Авдаков, О. А. Ауербах, М. Ф. фон Дітмар, 

Ф. Є. Єнакієв, Г. Г. Ясюкович та інші [619, арк. 124]. Утворенням 

інституту «почесних членів» підприємці прагнули ще й залучити до 

розгляду та вирішення питань урядових чиновників. Так, серед почесних 

членів фігурують імена Є. М. Таскіна, І. І. Зеленцова та інших 

високопосадовців Гірничого департаменту [278, c. 57]. Отже, з часом стала 

помітною тенденція організації до замкненості, перетворення її на 

привілейований клуб найбагатших і найвпливовіших представників 

торгово-промислових кіл Південного економічного району й бюрократії. 

Разом з тим для підвищення ефективності функціонування великого 

об’єднання логічним було виокремлення керівної меншості, яка поступово 

перебирала до своїх рук усі інструменти впливу, часто підпорядковуючи 

діяльність організації власним комерційним інтересам. Такий процес, з 

одного боку, був об’єктивним, з іншого, – мав негативні прояви. 

Із розширенням напрямів промислового виробництва в Донбасі й 

Придніпров’ї відбулася диференціація структури самої Ради З’їздів – вона 

перетворилася на численний штат кваліфікованих спеціалістів (гірничі 

інженери, інженери шляхів сполучення, економісти, юристи, фінансисти, 

спеціалісти з банківського права та ін.). Традиційна практика створення 

профільних комісій під час безпосередньої роботи з’їзду ефективно діяла 

лише за умови нескладності та нечисленності питань. Коли ж у програмі 

з’їздів стало налічуватися понад двадцять пунктів, для їхнього вивчення 

слід було провести попередній докладний науковий історичний, 

фінансовий, технічний та статистичний аналіз. З огляду на це в 1908 р. в 

Раді З’їздів було виокремлено такі підрозділи: спеціалізовані відділи 

(загальний, залізничний, технічний, санітарний), консультативно-

юридичне, податне та статистичне бюро [484, c. 26]. У роки Першої 
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світової війни було створено продовольчий комітет, з якого в 1917 р. 

виокремився ще й робітничий відділ. 

Через своєрідну «адміністративно-територіальну структуру» З’їзди 

гірничопромисловців Півдня Росії називали «гірничопромисловим 

парламентом». Такий підхід мав сприяти якомога ширшому залученню 

гірничопромисловців до вивчення й обговорення спільних питань, 

попередньому опрацюванню спочатку у вузькому колі проблем місцевого 

характеру. Такі аргументи спонукали Раду З’їздів на початку 1909 р. 

організувати районні комісії Алмазного, Боково-Хрустального, 

Грушевсько-Власівського, Должанського, Криворізького, Лисичанського, 

Макіївського, Мар’їнського, Центрального, Чистяківського та Юзівського 

районів [484, c. 30]. Визначити межі своїх округів Рада З’їздів доручила 

самим районним комісіям. До складу цих територіальних відділень 

входили представники всіх видів промисловості відповідної місцевості, що 

мало підвищити рівень якості й обізнаності корпорації в усіх процесах і 

тенденціях у регіоні. Існував навіть проект реформування представництва 

Південного економічного району за принципом районування, який 

частково реалізували після Лютневої революції 1917 р. 

Також у структурі З’їздів гірничопромисловців Півдня Росії діяли 

органи сприяння підприємницькій діяльності (товариство взаємного 

кредиту, кам’яновугільна й залізоторгова біржа); установи, що 

забезпечували роботу промислових підприємств (рятувальні, 

випробувальні, метеорологічні й сейсмічні станції, хімічна лабораторія, 

кисневий завод); установи соціального спектру (товариство допомоги 

гірникам, контора з найму робітників, фонд масових нещасних випадків, 

Медико-механічний інститут) [660, c. 289]. 

Незважаючи на виробничо-промислову спрямованість 

представницької організації гірничопромисловців Півдня Росії, вони 

вирішували й питання соціально-культурної сфери [284, c. 70]. Швидкий 

економічний розвиток регіону та розширення потреб його мешканців 



 172 

спонукали представницький союз реалізовувати проекти гірничотехнічної 

освіти, виставкової та музейної справи, підтримувати належний рівень 

медицини [132, арк. 4]. 

Збільшення штату гірничих техніків, штейгерів і десятників було 

об’єктивно зумовленою потребою часу. У зв’язку з цим З’їзди 

гірничопромисловців Півдня Росії заснували при Макіївській рятувальній 

станції школу гірничих десятників імені таємного радника В. О. Вагнера, 

статут якої затвердило Міністерство торгівлі й промисловості 23 серпня 

1908 р. З’їзди гірничопромисловців виділяли необхідні кошти на 

будівництво приміщень та утримання школи. На навчання зараховували 

робітників, які мали підземний стаж роботи понад два роки. Підготовка 

тривала протягом року, щорічно випускали близько 30 спеціалістів у 

званні гірничих десятників [391, c. 72]. 

На початку ХХ ст. швидко зростаючим центром промисловості й 

торгівлі став повітовий Луганськ. Для формування належного рівня 

фахової підготовки комерційної освіти за ініціативи З’їздів 

гірничопромисловців Півдня Росії тут було засновано Луганську торгову 

школу. Професійний навчальний заклад з вересня 1901 р. почав підготовку 

службовців торгових і торгово-промислових закладів. На його утримання 

гірничопромислова корпорація щорічно виділяла три тисячі рублів, стільки 

ж виділяла й міська дума [661, с. 282 – 283]. Згідно зі статутом школи, 

розробленим комісією Луганської міської думи (І. А. Кушнарьов, 

Р. Д. Уваров, І. І. Мальцев та інші) та представниками Ради З’їздів 

гірничопромисловців Півдня Росії (М. Ф. фон Дітмар, О. В. Бєлов), 

навчання тривало три роки. До школи приймали дітей міського торгового 

стану, робітників та службовців шахт і заводів. До опікунської ради школи 

входили три представники від З’їздів гірничопромисловців (О. В. Бєлов, 

О. П. Булацель, А. Г. Алексєєв). Міська влада взяла на свій баланс 

утримання приміщень нового навчального закладу. Луганська торгова 

школа відзначалася своєю якісною підготовкою фахівців, 
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висококваліфікованим викладацьким складом, ефективно організованим 

навчальним процесом. 

Підприємці опікувалися й питаннями вищої освіти. З’їзди 

гірничопромисловців неодноразово зверталися з клопотаннями до вищих 

урядових інстанцій щодо прискорення процесу реформування 

Катеринославського вищого гірничого училища в гірничий інститут: такий 

статус йому було надано в 1912 р. На будівництво приміщень навчального 

закладу підприємці зібрали понад 232 тис. руб. (Додаток Є: будівля 

Катеринославського гірничого інституту) [282, c. 77].  

Для підтримки талановитої молоді З’їзди гірничопромисловців 

заснували стипендії: імені гірничого інженера А. Ф. Мевіуса (Санкт-

Петербурзький гірничий інститут, 12 тис. руб.), імені гірничого інженера 

І. І. Зеленцова (Катеринославське вище гірниче училище, 7,5 тис. руб.) 

[402, c. 133]. На початку ХХ ст. вони фінансували, крім згаданих, ще сім 

стипендіальних програм (імені М. С. Авдакова, О. К. Алчевського, 

О. А. Ауербаха, М. Ф. фон Дітмара, А. Ю. Левестама, Д. І. Менделєєва, 

А. В. Міненкова). Тільки за 1916 р. було виплачено стипендій на суму 

понад 4 тис. руб. [539, c. 96 – 98]. Грошову винагороду за старанне 

навчання та зразкову поведінку отримували студенти гірничих інститутів, 

учні Горлівського гірничого училища, Лисичанської штейгерської школи 

та інших професійних навчальних закладів і шкіл. 

Популяризації промислової діяльності мала сприяти участь 

представницьких організацій у всеросійських і міжнародних виставках. 

З’їзди гірничопромисловців Півдня Росії отримали почесні нагороди за 

участь у виставках у Києві, Катеринославі, Одесі, Петрограді, Царському 

селі, Турині (Італія). У серпні 1911 р. проходила ювілейна Царськосельська 

виставка. Майстри-гірники спеціально для виставки підготували зразки 

кам’яного вугілля й антрациту у формі вишуканих ваз. Павільйон Ради 

З’їздів гірничопромисловців відвідав імператор Микола ІІ, монархові 

подарували колекцію руд і мінералів Південного промислового району, 
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спеціально зібрану для спадкоємця престолу цесаревича Олексія. Навзаєм 

представники Ради З’їздів отримали від Його Величності вазу на знак 

подяки й високої оцінки досягнень гірничопромисловців Півдня Росії в 

створенні міцної паливно-металургійної бази країни [536, c. 12]. Павільйон 

З’їздів гірничопромисловців Півдня Росії на Царськосельській виставці 

наведений в Додатку Ж. 

Враховуючи активну громадську діяльність представницького 

об’єднання, до Ради З’їздів гірничопромисловців надходили численні 

звернення від закордонних музеїв, навчальних закладів і торгових палат 

про надання зразків вугілля, руд і металів, інформації про історію розвитку 

й наявний стан південної гірничої й гірничозаводської промисловості. 

Спеціально підготовлена колекція мінерального палива й металів, 

статистичних таблиць, діаграм, карт Донецького басейну була відправлена 

до комерційного музею м. Белграда, де її експонували в залі продукції 

іноземної промисловості на ринку Сербії [534, c. 81]. 

З епізодичної виставкової діяльності представницька організація 

перейшла до заснування постійно діючого музею в м. Харкові. Його 

відкрили для відвідувачів у 1910 р. відповідно до рішення ХХХІ з’їзду 

(1907) [132, арк. 4]. Експозиції розміщувалися в п’ятьох залах, де були 

представлені вогнетривкі, металургійні, кам’яновугільні, антрацитові 

вироби та колекція кам’яної солі й руд. Музей надавав послуги 

довідкового характеру, кількість його відвідувачів на 1913 р. досягла  

1 189 осіб [539, c. 64]. 

Часті спалахи в робітничому середовищі епідемій підштовхували 

підприємницькі організації вживати активних заходів щодо профілактики 

інфекційних захворювань. Креативним винаходом санітарного відділу 

З’їздів гірничопромисловців Півдня Росії стала пересувна виставка-музей 

щодо заходів подолання інфекційних захворювань і алкоголізму [97, 

арк. 54]. Такі просвітницькі дії серед робітників мали покращити рівень 
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їхньої індивідуальної гігієни, знизити рівень захворюваності на 

підприємствах Донбасу й Придніпров’я. 

Для забезпечення підприємств району кваліфікованими 

спеціалістами Радою З’їздів гірничопромисловців було організовано бюро 

попиту й пропозицій медичного персоналу, діяли курси санітарів і 

бактеріологічна лабораторія [535, c. 4]. Ужиті заходи виявилися доволі 

ефективними: обстеження умов життя та праці робітників Півдня Росії, 

проведене урядовою комісією в 1900 р., констатувало вищий за 

середньоімперський рівень медичної допомоги. Витрати підприємців на 

медичне забезпечення в 1904 р. майже вдвічі перевищували визначений 

урядом необхідний мінімум [285, c. 121]. 

Рада З’їздів гірничопромисловців Півдня Росії заснувала в Харкові 

Медико-механічний інститут (червень 1907), який став першою і єдиною 

в Російській імперії установою, де лікували найскладніші випадки каліцтв, 

визначали ступінь втрати працездатності потерпілих на виробництвах 

(Додаток З: форма обліку постійних інвалідів Медико-механічного 

інституту). Кошти на утримання інституту виділяли З’їзди, працедавець 

оплачував лікування. Такий тип медичного закладу, який суміщав функції 

лікування й визначення втрати працездатності, було взято з практики 

німецьких інститутів. Харківський Медико-механічний інститут був 

укомплектований усім необхідним обладнанням, що ставило його на один 

рівень з найкращими європейськими лікарнями (Додаток І: будівля 

Медико-механічного інституту в Харкові). 

Отже, структура й головні напрями діяльності представницької 

організації важкої промисловості Південного економічного району 

відповідали головним змінам пореформеної доби. Обрані форми й методи 

діяльності дали змогу гідно представити погляди й інтереси нової 

соціальної сили суспільства – буржуазії. Гірничопромисловці 

висловлювали задоволення власними досягненнями у сфері 

представництва та рівнем ефективності взаємодії з органами державної 
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влади. Так, багаторічний голова Ради З’їздів М. С. Авдаков у 1907 р. з 

гордістю відзначав, що «історія розвитку гірничої справи в Росії за третину 

століття йшла пліч-о-пліч з розвитком з’їздів, які рік у рік висувають усе 

важливіші питання економічного життя» [687, c. 90]. З нагоди 

ХХV ювілейного з’їзду гірничопромисловців Півдня Росії (1900) газета 

«Новое время» писала: «За минулу чверть століття з цими з’їздами 

відбулася велика метаморфоза: із зібрання більш-менш скромного, 

малопомітного, яке несміливо висловлювало свою думку…з’їзд південних 

гірничопромисловців перетворився на велику установу, яка орудувала 

сотнями тисяч… Зростання з’їзду гірничопромисловців як суспільної 

одиниці не менш грандіозне, ніж зростання представленої ним південної 

гірничопромисловості» [240, c. 5]. 

Південні З’їзди гірничопромисловців були першою 

представницькою організацією регіонально-галузевого типу в Російській 

імперії, закономірним явищем соціально-економічного розвитку 

представленого ними регіону. Вони відіграли важливу роль у справі 

розвитку промисловості Південного економічного району, консолідації 

торгово-промислового класу. На форумах «гірничої інтелігенції та гірничої 

грошової аристократії» [412, c. 87], як їх називали сучасники, наочно 

проявлялися всі актуальні проблеми промисловості.  

Принципи представництва, розроблені З’їздами Півдня, було 

покладено в основу більшості представницьких об’єднань промисловців 

Російської імперії. Подібно об’єднанню гірничопромисловців Півдня Росії 

у 80-х рр. ХІХ ст. сформувалися з’їзди підприємців інших 

гірничозаводських районів Російської імперії (Кавказу, Підмосковного 

району, Уралу, Царства Польського). Уряд навіть прямо рекомендував 

усім новим об’єднанням спиратися на багатий досвід З’їздів 

гірничопромисловців Півдня Росії, брати за основу їхні статутні документи 

та структуру організації. 
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Первинно всі регіонально-галузеві представницькі організації імперії 

об’єднували незначну кількість промисловців, проте на початку ХХ ст. 

вони набули суттєвої ваги та впливу як серед підприємницьких кіл, так і в 

уряді. У пресі представницькі організації часто визначали як «буржуазний 

парламент», а державні заходи економічного характеру, і за оцінками 

підприємців, і за словами чиновників, впроваджували тільки після 

узгодження з представницькими об’єднаннями.  

Отже, для першого етапу представницького руху в промисловості 

Російської імперії (70-і рр. ХІХ ст. – 1905 р.) була характерна консолідація 

підприємців за галузевою ознакою на регіональному ґрунті, що 

відображало особливість промислового розвитку Російської імперії 

пореформеного періоду – бурхливий розвиток спочатку охоплює 

видобувні галузі за майже повної відсутності інших видів промислового 

виробництва в конкретному регіоні.  

Якщо протягом другої половини ХІХ ст. підприємницькі організації, 

крім найголовнішої представницької функції, мали ознаки синдикатської 

діяльності, що було викликано об’єктивними процесами економічного 

розвитку країни й виробничою необхідністю вигідного збуту продукції, то 

метою союзів підприємців, які виникли після 1905 р., був переважно 

захист інтересів промисловців і торговців з погляду роботодавців. 

Робітничий рух 1905 – 1907 рр. та пов’язана з ним поява робітничих 

організацій викликали нову хвилю представництва. На українських землях 

виникають об’єднання підприємців конкретного району незалежно від 

галузі промисловості й торгівлі – товариства заводчиків і фабрикантів у 

Києві, Харкові, Катеринославі, Херсоні. 

Разом з тим, на початку ХХ ст. вже можна говорити про 

промисловий розвиток конкретного регіону загалом, формуються місцеві 

інтереси заводчиків і фабрикантів, базуючись на виробничих основах – 

створюються представницькі об’єднання підприємців різних галузей 

цілого регіону (З’їзди представників промисловості й торгівлі Півдня Росії, 
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м. Одеса). Об’єднавчі процеси охоплюють середні та дрібні виробництва 

(наприклад, Товариство тютюнових торговців в Одесі), а також за 

національною ознакою (наприклад, Товариство взаємної допомоги євреїв-

торговців). 

Після 1905 р. проявляється ще одна суттєва риса представництва – 

отримали своє оформлення загальноімперські представницькі об’єднання 

(Всеросійські з’їзди представників промисловості й торгівлі, Всеросійські 

з’їзди біржової торгівлі й сільського господарства, Всеросійське 

товариство цукрозаводчиків, Всеросійське товариство льнопромисловців, 

Всеросійські з’їзди склозаводчиків, Всеросійське товариство суконних 

фабрикантів, Всеросійське товариство шкіряних заводчиків, Російське 

товариство книгопродавців і видавців та інші). Цей процес 

загальнодержавної консолідації підприємців, безумовно, спричинив 

скликання Державної думи, а оскільки найголовнішим завданням 

представницьких організацій був вплив на органи влади, таке значне 

перетворення державного управління, безперечно, позначилося на 

кількісних і якісних характеристиках представницького руху. 

Яскравим прикладом регіонального союзу для захисту спільних 

інтересів було Одеське товариство фабрикантів і заводчиків (1910), яке 

розвинулося з місцевого Товариства для захисту інтересів і розвитку 

одеської промисловості (1906) [209, c. 78]. Відповідно до статуту його 

діяльність поширювалася на Херсонську, Подільську, Бессарабську й 

Таврійську губернії та мало на меті представництво інтересів своїх членів 

перед державними й громадськими установами, подання клопотань, 

видання статистичних матеріалів, проведення конкурсів, виставок та інше 

[352, c. 6]. На 1912 р. у складі товариства було 454 делегати від 

підприємств регіону [323, c. 66].  

Товариство мало свого представника та право вирішального голосу в 

Київському порайонному комітеті, брало участь у роботі Тарифних з’їдів, 

Всеросійських з’їздів представників промисловості й торгівлі та інших 
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державних і громадських установ. У складі товариства було організовано 

залізнично-тарифний, паливний і матеріальний відділи, бюро реєстрації 

неплатежів, довідкову контору кредитоспроможності (мали 600 агентів у 

районі своєї дії) [209, c. 79]. При товаристві на початку 1914 р. заснували 

медичну організацію з мережею лікарень, амбулаторій, аптек; створили 

кооператив для спільної закупівлі мінерального палива [357, c. 13 – 14, 18]. 

Одним із наочних проявів діяльності організації став Перший Південно-

російський торгово-промисловий з’їзд, який відбувся в Одесі в жовтні 

1910 р. Саме там виникла ідея представницького об’єднання підприємців 

всіх південних губерній. 

Результатом її втілення стали З’їзди представників промисловості й 

торгівлі Півдня Росії (1911). Ініціативу Одеського товариства фабрикантів і 

заводчиків підтримали Одеський біржовий комітет та місцеве відділення 

Імператорського Російського технічного товариства. Підготовлений проект 

«Положення…» було представлено на «Найвище благий погляд» та 

затверджено 9 червня 1911 р. Новостворене об’єднання серед інших цілей 

виділяло «підвищення над вузько місцевими інтересами, усебічне й 

неупереджене вирішення питань торгово-промислового життя півдня Росії 

на ґрунті ретельного вивчення умов планомірного й гармонійного розвитку 

всіх його частин», а для цього, як координаційний торгово-промисловий 

центр, охоплювало Херсонську, Подільську й Таврійську губернії, 

територію Області Війська Донського, Кубань, Причорноморський Кавказ 

і Бессарабію [113, арк. 74 зв.]. Згідно з «Положенням про З’їзди 

представників промисловості й торгівлі Півдня Росії», могли скликати 

загальні (усіх галузей промисловості й торгівлі) та групові (окремих 

галузей) з’їзди. Організація складалася з дійсних членів (торгові та 

промислові громадські установи, кредитні, страхові й транспортні 

підприємства) і дорадчих (акціонерні підприємства з капіталом не менше 

100 тис. руб.) [417, c. 4 – 5]. Серед учасників З’їздів представників 
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промисловості й торгівлі Півдня Росії вирішальні позиції належали 

великим експортерам хліба [281, c. 115]. 

Рада З’їздів на чолі з О. К. Тімротом оформилася відразу ж у 1911 р., 

тоді ж почав виходити друкований орган організації – «Торгово-

промышленный юг», головний редактор С. І. Соколовський (Додаток Ї). 

Основною формою діяльності об’єднання стало проведення один – два 

рази на рік економічних нарад підприємців (зазвичай були присутні до 

300 осіб [625, арк. 1]). У 1912 р. з нагоди від’їзду урядової експедиції 

для вивчення ринків Близького Сходу відбулася нарада за участі членів 

З’їздів, Одеської біржі, купецтва, експортерів, представників фабрично-

заводської промисловості, пароплавств, Південно-Західних залізниць та 

деяких південних біржових комітетів, на якій було наголошено, що 

переоблаштування Одеського порту є «кардинальною умовою розвитку 

близькосхідного експорту» [208, c. 175]. 

Запланований на лютий – березень 1914 р. загальний з’їзд 

представників промисловості й торгівлі Півдня Росії, присвячений 

переважно перегляду російсько-німецького торгового договору, було 

відкладено [105, арк. 9; 112, арк. 299 зв.]. Керівний склад організації 

намагався створити постійний штат службовців представницького 

об’єднання, проте при незначному бюджеті це виявилося доволі складною 

справою. 

Окрім регіональних, після 1905 р. масово виникають місцеві 

підприємницькі об’єднання – Одеське товариство тютюнових торговців, 

Одеське товариство утримувачів пекарень, Катеринославське товариство 

м’ясоторговців, Київське товариство візників-промисловців, Бердичівське 

професійне купецьке товариство та багато інших. Усе це свідчило про 

широту об’єднавчих процесів, які охопили підприємців 

найрізноманітніших галузей промисловості й торгівлі. Місцеві організації, 

отже, були результатом другої хвилі підприємницької представницької 

ініціативи та стали можливими тільки як результат накопичення достатніх 
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капіталів на місцях, залучаючи до свого складу представників бізнесу 

середньої ланки. 

Отже, за територією діяльності представницькі організації 

промисловців і торговців оформилися в загальноімперські об’єднання, 

обласні та місцеві. Своєю чергою, усі ці організації поділяються на дві 

категорії: загальногалузеві та спеціалізовані. Незважаючи на значне 

поширення регіонально-галузевих представницьких організацій (деякі 

автори напередодні Першої світової війни нараховували їх близько 40 

[290, c. 227]), багато галузей промисловості й торгівлі свого 

представництва взагалі не мали. Наявні ж галузеві представницькі 

структури незначною мірою могли захищати інтереси середньої та дрібної 

промисловості й торгівлі. У січні 1906 р. один із діячів представницького 

руху А. А. Вольський відзначав: «У кращому випадку під опікою 

представницьких організацій у нас близько третьої частини нашої 

фабрично-заводської та гірничої промисловості» [294, c. 82]. 

Регіонально-галузеві представницькі об’єднання обтяжувала 

обмеженість їхньої діяльності дорадчими функціями, неможливість 

реалізації невідкладних заходів у соціально-економічній сфері, про що 

красномовно свідчила назва статті в журналі «Новое время» – «Три роки 

застою та дюжина з’їздів» [52, c. 3]. «Гра в парламент» – таке враження 

викликала діяльність представницьких структур і, як нехарактерна для 

чинного ладу, викликала глибоку настороженість чиновницького апарату й 

усіх консервативних сил. Між тим, за відсутності інших можливостей, 

підприємці й у такій ситуації знаходили багато способів впливу на урядову 

політику.  

Порівняно з іншими соціальними верствами, торгово-промисловий 

клас був об’єднаним в організації, які розпочали свою діяльність ще тоді, 

коли для інших соціальних груп громадські утворення залишались 

недоступними. Публіцистика початку ХХ ст. відзначала, що «відстоювати 

свої класові інтереси вітчизняні капіталісти вміють з такою енергією, якій 
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не можна не віддати належне. Більш того: вони проявляють при цьому 

такий ступінь об’єднаності, європейської організованості, якого в нас 

не звикли чекати від промисловців» [175, c. 324]. 

Представницькі організації підприємців ревно захищали інтереси 

своїх членів. При цьому питання політичного характеру не порушували, 

навпаки, усіляко підкреслювали, що корпорації промисловців і торговців 

займаються «практичними питаннями політичної економії та економічної 

політики» й об’єднують «людей справи» [63, c. 195 – 196]. Як наслідок, у 

пореформений період склалася розвинена система представницьких 

організацій буржуазії. Завдяки своїм спеціальним органам – галузевим 

і тематичним відділам, комітетам і комісіям, вони накопичували 

промислову статистику й різноманітну торгово-промислову інформацію, 

створюючи унікальну інформаційну базу щодо еволюції капіталістичного 

господарства в Російській імперії. 
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4.2. Сільськогосподарські товариства 

 

У середині ХІХ ст. землеробська культура в Російській імперії була 

в незадовільному стані: господарства вели екстенсивними способами, без 

плану й системи, добрива застосовували в надзвичайних випадках. За 

влучним висловлюванням секретаря Полтавського сільськогосподарського 

товариства В. О. Тихомирова, «землеробство не становило такого заняття, 

у яке дореформений землевласник прагнув би вкладати значний капітал та 

інтелігентну працю» [233, c. 1]. 

На початку ХХ ст. землеробство давало близько двох третин 

національного багатства Російської імперії, а витрати на десятину 

обробленої землі становили лише 10 коп. (водночас у Північно-

Американських Сполучених Штатах цей показник був більшим у 39 разів, 

у Німеччині – у 23, у Великій Британії – у 22 рази) [445, c. 5 – 6]. За 

відсутності достойної урядової підтримки сільськогосподарський капітал 

вдається до об’єднання з метою захисту власних інтересів, вироблення 

й подання на розгляд владних установ необхідних заходів щодо розвитку 

галузі. Сільськогосподарське підприємництво було представлене в 

організаціях загальноекономічного типу, наприклад, близько 37 % 

біржових комітетів спеціалізувалися на торгівлі продукцією сільського 

господарства, оскільки Російська імперія – країна переважно 

сільськогосподарського експорту. Серед представницьких об’єднань 

приватного типу аграрні організації становили 13,6 % [90, c. 130]. Ділова 

аграрна еліта українських земель була також активним учасником 

загальнодержавних зібрань підприємців. 

Крім наведених форм представництва, землеробський капітал 

сформував значну кількість спеціалізованих організацій із захисту своїх 

економічних інтересів – сільськогосподарські товариства різного 

територіального охоплення. Протягом другої половини ХІХ ст. виникає 

ціла мережа сільськогосподарських товариств, що було викликано 
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потребами підвищення ефективності традиційного господарства, 

необхідністю його технічного переозброєння й технологічного 

вдосконалення, а також бажанням аграріїв відстоювати свої права та 

інтереси. До об’єднання товаровиробників у товариства спонукали 

неврожаї, проблеми збуту продукції на внутрішніх і зовнішніх ринках, 

питання трудових ресурсів і транспорту.  

Першою організацією цієї групи в Російській імперії прийнято 

вважати Вільне економічне товариство (1765). Перше 

сільськогосподарське товариство на українських землях виникає у 1828 р. 

за задумом генерал-губернатора Новоросійського краю князя 

М. С. Воронцова – Імператорське товариство сільського господарства 

Південної Росії (Одеса). До 1861 р. в Російській імперії існувало всього 

21 сільськогосподарське товариство [549, c. 51]. Діяльність більшості 

товариств була переважно теоретичною, а не практичною, до їхнього 

складу входили переважно представники інтелігентних професій, а не 

реальні аграрії, район діяльності був не меншим за губернію, що давало 

більш узагальнювальні висновки, виключало можливість спеціального 

районування. 

У пореформену добу кількість сільськогосподарських товариств 

швидко зростає, на 1885 р. Міністерство державних маєтностей нарахувало 

їх 92 (з 35 філіями) [549, c. 15], на 1898 р. цей показник стрімко зріс – вже 

269 [512, c. 2]. Така кількість сільськогосподарських товариств була 

незначною порівняно із західноєвропейськими аналогічними 

об’єднаннями: на 1882 р. у Пруссії їх діяло 1710, Данії – 70, Бельгії – 56, 

Голландії – 171 товариство [549, c. 16]. 

У перше десятиліття після скасування кріпацтва, коли ще 

нерозвинутими залишалися земельний кредит і шляхи сполучення, 

сільськогосподарські товариства намагалися в першу чергу підтримати ті 

галузі, які в умовах вільнонайманої робочої сили відчували падіння 

виробництва – винокуріння, вівчарство, скотарство й конярство. До 
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первинних функцій товариств з часом додаються прояви кооперації, що 

проникли з Німеччини, виникають сільськогосподарські товариства малих 

районів. Кількість товариств з року в рік зростала, їхня діяльність набувала 

більш практичної спрямованості – підвищення господарського й 

загального культурного рівня аграріїв. 

Поступово змінювався й склад цих об’єднань – із дворянських вони 

перетворюються на всестанові: разом із землевласниками й заможними 

орендарями до них входять вчені сільськогосподарських і природничих 

наук, управителі маєтків, сільські священики, сільська інтелігенція, селяни, 

що забезпечувало продуктивну діяльність товариств з безпосередньою 

практичною результативністю. Успіх Полтавського 

сільськогосподарського товариства сучасники вбачали саме в наявності 

великої кількості відділень у повітах, завдяки чому формувався тісний 

зв’язок з практиками (відділення в Зінькові – 1894 р., Золотоноші – 1894 р., 

Кременчуці – 1895 р., Лубнах – 1902 р.) [383, c. 8], проте не всі 

сільськогосподарські об’єднання мали таку широку палітру учасників, 

особливо повітові й сільські, наприклад, Яблунівське товариство 

Полтавської губернії скаржилося на «відсутність діяльних і здібних осіб» 

[513, c. 6]. 

Мету й компетенцію сільськогосподарських товариств 

регламентували їхні статути, спеціально затверджені для кожного 

конкретного об’єднання головноуправителем землеоблаштування та 

землеробства [467, c. 8]. Відповідно до статуту Імператорського товариства 

сільського господарства Південної Росії (1828 р., зі змінами 1898 р.) його 

метою було сприяти покращенню ведення поміщицького господарства на 

капіталістичних засадах, опікуватися впровадженням передових 

агрономічних заходів і перспективами розвитку провідних галузей 

сільського господарства [103, арк. 46 – 46 зв.]. Мету Полтавського 

сільськогосподарського товариства в статуті було сформульовано як 

«сприяння спільними зусиллями облаштуванню сільського господарства 
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губернії на основах раціональних і практичних» (1865), а один з його 

членів-засновників князь М. О. Долгоруков визначав її як «поширення 

розсудливих економічних розумінь» [233, c. 6, 7]. У статуті Київського 

товариства (1874) наголошено, що його метою є «сприяти розвитку й 

удосконаленню всіх галузей сільського господарства й 

сільськогосподарської промисловості в межах Київської губернії» [655, 

c. 209], а в статуті Катеринославського (зі змінами 1904 р.) – «сприяти в 

районі своїх дій, об’єднаними зусиллями своїх членів, розвитку й 

вдосконаленню сільського господарства й сільської промисловості» 

(Додаток Й) [556, c. 1]. 

Зважаючи на масштаб поширення землеробських товариств у другій 

половині ХІХ ст., Департамент землеробства Міністерства землеробства та 

державних маєтностей розробив для них «Нормальний статут для місцевих 

сільськогосподарських товариств» (затверджено 1898 р.). Це значно 

полегшило процес заснування товариств, адже на їхню роботу давав дозвіл 

губернатор, а не міністр, як раніше [336, c. 4]. Зразком для цього 

нормативного акту стали статути чинних прибалтійських і французьких 

сільськогосподарських товариств.  

Відповідно до затвердженого документа в районі своєї діяльності 

сільськогосподарські об’єднання мали сприяти розвитку й удосконаленню 

сільського господарства та сільської промисловості: з’ясовувати 

господарські потреби різних сільськогосподарських галузей шляхом 

спільного обговорення актуальних питань на зібраннях своїх членів, 

сільськогосподарських бесідах і з’їздах, організовувати експедиції та 

екскурсії з просвітницькою й дослідницькою метою; представляти 

інтереси своїх членів у державних і громадських установах, подавати 

клопотання; поширювати теоретичні та практичні відомості із сільського 

господарства на публічних читаннях, публікувати свої праці та інші 

сільськогосподарські книги, мати власний періодичний журнал; 

засновувати сільськогосподарські училища, бібліотеки, музеї, дослідні 
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станції, поля, ферми, сади, розплідники, влаштовувати конкурси, виставки, 

аукціони землеробських машин, знарядь та інше; відкривати довідково-

комісійні бюро, сільськогосподарські склади для здійснення 

посередництва із забезпечення господарів необхідними товарами й 

сировиною, а також збуту виробленої продукції; створювати у своєму 

складі спеціальні комітети й відкривати місцеві відділення в районі своєї 

діяльності. Кожне сільськогосподарське товариство мало подавати 

до Департаменту землеробства щорічний звіт про свою діяльність  

[93, арк. 526]. 

Членами товариств могли бути всі зацікавлені особи, окрім 

неповнолітніх, вихованців навчальних закладів, нижчих військових чинів 

та осіб з обмеженими судом правами. Так, у складі Імператорського 

товариства сільського господарства Південної Росії на 1886 р. було 

422 особи [378, c. 4]; Полтавське товариство сільського господарства в 

1889 р. мало 242 члени [384, c. 3]; Харківське товариство сільського 

господарства в 1890 р. – близько 200 членів [386, c. 3], Подільське 

товариство в 1899 р. – 516 членів [256, c. 17]. Кількість членів кожного 

товариства з року в рік варіювалася, у складі товариств було зазвичай 

виділено засновників товариства, почесних членів, членів-кореспондентів, 

довічних та дійсних членів. 

Серед членів сільськогосподарських товариств були знакові фігури 

пореформеної імперії. До складу товариств у різні часи входили августійші 

особи (велика княгиня Олена Павлівна – почесний член Полтавського 

сільськогосподарського товариства), представники аристократії (князь 

М. В. Репнін – голова Київського товариства сільського господарства; 

князь А. Є. Гагарін та граф Д. Ф. Гейден – очільники Подільського 

товариства сільського господарства; князі Л. В. та С. В. Кочубеї – 

засновники Полтавського товариства сільського господарства; князь 

М. П. Урусов – почесний член Катеринославського товариства 

бджільництва), державні діячі (міністр державних маєтностей 
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О. О. Зелений, міністр внутрішніх справ П. О. Валуєв, міністр внутрішніх 

справ О. Є. Тимашев, міністр фінансів І. О. Вишнеградський, полтавський 

губернатор М. О. Мартинов – почесні члени Полтавського 

сільськогосподарського товариства; міністр землеробства та державних 

маєтностей О. С. Єрмолов, голова Катеринославської губернської земської 

управи М. В. Родзянко – почесні члени Верхньодніпровського товариства 

сільських господарів Катеринославської губернії).  

Єдиним фактом на всю країну було перебування на посаді віце-

президента одного із сільськогосподарських товариств Полтавської 

губернії жінки – О. М. Родзянко (діячка в царині сільськогосподарської 

хімії) [578, c. 26]. 

Завідування справами сільськогосподарського товариства доручали 

Раді товариства (або правлінню), до складу якої входили голова (він же й 

голова всього товариства), його заступник, секретар, скарбничі й рядові 

члени. Посадових осіб обирали на рік звичайною більшістю голосів усіх 

членів товариства. Саме Рада товариства здійснювала представницькі 

функції: виконувала рішення загальних зібрань, готувала й направляла 

клопотання, розпоряджалася майном товариства та прибутками, мала 

права юридичної особи [617, арк. 9]. 

Загальні засідання товариства скликали за необхідності, на вимогу 

ревізійної комісії або якоїсь кількості його членів. Розгляду підлягали 

поточні справи об’єднання, затвердження членів товариства, обговорення 

підготовлених доповідей і наукових розвідок. Кожен рік роботи 

завершувався підсумковим засіданням зі звітом про виконану роботу та 

обранням посадових осіб. Засідання Ради товариства скликав його голова 

за встановленою в статуті черговістю. У 1885 р. Товариство сільського 

господарства Південної Росії мало 12 засідань товариства та 21 – Ради 

товариства [378, c. 5]. У 1886 р. Одеський відділ Російського товариства 

садівництва мав 8 зібрань і 20 засідань правління [375, c. 1]. У 1912 р. 
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Катеринославське товариство бджільництва провело 8 загальних зібрань і 

35 зібрань Ради товариства [380, c. 13, 15]. 

У структурі товариств діяли спеціалізовані комітети: 

за сільськогосподарськими напрямами (рільництва, рослинництва, 

скотарства, винокуріння, рибальства, виноградарства й виноробства, 

садівництва, шовківництва, бджільництва, вівчарства, конярства та інші) та 

за напрямами діяльності (з організації дослідної справи, агрономічної 

освіти, видавничої справи, економічних питань, сільської кооперації та 

інші). Подільське товариство сільського господарства мало навіть 

відділення «з поліпшення дрібних господарств», тобто допомоги дрібним 

селянським господарствам [256, c. 72], а Імператорське товариство 

сільського господарства Південної Росії – «комітет сільськогосподарської 

економії й статистики» [623, арк. 5].  

Кожне товариство, залежно від специфіки представленої ним 

території, могло мати у своєму складі й унікальні структури. При 

Харківському товаристві сільського господарства в 1883 р. розпочало 

роботу бюро сільськогосподарської консультації, де можна було отримати 

таку інформацію: дізнатися про новини й удосконалення в галузі 

землеробства, скотарства та сільськогосподарських машин; одержати 

різноманітні довідки щодо сільського господарства, ознайомитися з цінами 

на продукцію землеробства, а також станом торгівлі нею; замовити аналіз 

сільгосппродукції (визначення господарської придатності насіння, 

відсоткового вмісту крохмалю в картоплі та цукру в буряку); полегшити 

купівлю та збут землеробських товарів і знарядь праці. Кількість 

відвідувачів бюро коливалася в межах 5 – 25 осіб на день [549, c. 69]. 

Покупцями насіннєвого матеріалу були земства й сільськогосподарські 

товариства Харківської та сусідніх губерній. 

Подільське товариство відкрило бюро рекомендації 

сільськогосподарських службовців (1915), де вели облік вакантних посад і 

списки осіб, які шукали роботу, проводили співбесіди з кандидатами та 
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складали рекомендації [254, c. 23, 44]. При Харківському товаристві 

сільського господарства в 1901 р. було створено Товариство 

взаємодопомоги службовців у сільському господарстві та Харківське 

відділення Товариства сприяння жіночій сільськогосподарській освіті [572, 

c. 8]. Обидва товариства сприяли працевлаштуванню спеціалістів аграрної 

сфери та загальній популяризації агрокультурних знань серед населення. 

У віданні Полтавського товариства сільського господарства 

знаходилася пересувна маслоробня, яка працювала на території власної 

губернії, а також у Херсоні та Катеринославі. На ній демонстрували 

найкращі прийоми виробництва масла та французьких сирів, годування 

худоби й догляду за нею [384, c. 40]. Поява цієї маслоробні в населеному 

пункті була справжньою подією, селяни залюбки переймали нові рецепти 

виготовлення масла й кисломолочних продуктів. 

Бюджет сільськогосподарських товариств складався з членських 

внесків, субсидій від урядових і громадських установ, пожертв приватних 

осіб, прибутків від складів, виставок, хімічних лабораторій та інших 

установ і заходів, проведених товариствами [336, c. 27; 467, c. 9]. У 1884 р. 

Департамент землеробства видав сільськогосподарським товариствам «на 

посилення їхньої діяльності» грошові субсидії на суму понад 46 тис. руб., 

не враховуючи виплат одноразової допомоги, коштів на облаштування 

виставок та інші заходи [549, c. 17]. Фінансування здійснювали зазвичай за 

цільовим призначенням. Так, у 1884 р. Товариство сільського господарства 

Південної Росії одержало від Міністерства державних маєтностей 

7,2 тис. руб. для дослідження виноградників у Бессарабській, Херсонській і 

Подільській губерніях [377, c. 198]. З 1903 р. Подільське товариство 

сільського господарства отримувало щорічну субсидію на утримання 

відділення рільництва від Міністерства землеробства в розмірі 

1,2 тис. руб., а з 1910 р. її підвищили до 5,6 тис. руб. [256, c. 29, 34]. Така 

допомога від центральних відомств була звичним явищем і для інших 

сільськогосподарських товариств як губернського, так і місцевого рівнів. 
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Полтавському товариству сільського господарства в 1879 р. 

губернське земство виділило субсидію в розмірі 2,5 тис. руб. на утримання 

посадових осіб товариства, друк матеріалів та облаштування виставок [233, 

c. 3]. Це саме товариство отримало від губернського земства ділянку землі 

вартістю 7,5 тис. руб. у повне користування для облаштування дослідного 

поля, а також щорічну субсидію для його функціонування в розмірі 

3 тис. руб. [233, c. 6]. На адресу Верхньодніпровського товариства 

сільських господарів у 1903 р. від Катеринославського губернського 

земства надійшли кошти в сумі 2,1 тис. руб. на заснування дослідного поля  

[379, c. 3]. Сільськогосподарський напрям взагалі був одним із 

пріоритетних у роботі земств, за їхньої власної ініціативи проводилося 

багато заходів аграрного спрямування, а членів сільськогосподарських 

товариств залучали як експертів або запрошених гостей. 

Приватні пожертви сільськогосподарські товариства отримували 

найчастіше від своїх членів зазвичай на конкретну мету. Так, член 

Подільського товариства О. М. Тишкевич у 1914 р. пожертвував  

10 тис. руб. на створення фонду для видачі безвідсоткових позичок 

сільськогосподарським службовцям, які тимчасово не працювали [256, 

c. 26]. Почесний голова Лохвицького товариства сільських господарів 

Полтавської губернії надав товариству субсидію в розмірі 200 руб. для 

дослідів з тютюнництва [145, c. 279]. 

Фінансові можливості сільськогосподарських товариств коливалися 

в значному діапазоні: від кількох десятків тисяч до кількох тисяч рублів у 

залежності від конкретного регіону, «іменитості» й кількості його членів. 

На 1884 р. Імператорське товариство сільського господарства Південної 

Росії при 420 членах мало капітал у 26,9 тис. руб., із них було отримано за 

рік дохід у розмірі 4,4 тис. руб., який спрямовували на утримання 

стипендіата в Імператорському Новоросійському університеті. Бюджет 

Харківського товариства сільського господарства за 1890/1891 рр. 
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становив близько 18 тис. руб. [572, c. 11], Полтавського за той же звітний 

рік – понад 26 тис. руб. [384, c. 57]. 

Товариства місцевого характеру або відділення всеросійських 

сільськогосподарських товариств обходилися значно меншими сумами 

(Одеський відділ Імператорського російського товариства садівництва на 

1884 р. – 2 394 руб. [373, c. 14], а на 1888 р. – вже 15 986 руб. [376, c. 14]; 

Катеринославський відділ Російського товариства садівництва на 1893 р. – 

8 850 руб. [382, c. 25]; Симферопольський відділ Російського товариства 

садівництва на 1912 р. – 13 592 руб. [385, c. 160]). Доходи сільських 

товариств коливалися в межах від 250 руб. до 2 тис. руб. [18, c. 402]. 

Фінансові кошти товариств у різні роки суттєво відрізнялися, адже 

основну частину надходжень становили субсидії державних установ та 

пожертви приватних осіб. Наприклад, Полтавське товариство сільського 

господарства за період з 1878 до 1886 рр. зібрало членських внесків на 

суму 7 230 руб., від власної діяльності отримало прибуток у розмірі 

760 руб., а субсидій від Міністерства державних маєтностей, губернського 

й повітових земств та пожертв від приватних осіб за весь цей період 

отримало на суму 36 610 руб. [233, c. 180 – 181]. 

У діяльності сільськогосподарських товариств виділяють два головні 

напрями: науково-просвітницький та представницький. 

До найголовніших завдань сільськогосподарських товариств, на 

думку урядовців, належав збір статистичних відомостей, оскільки ніякі 

заходи не могли бути ефективними без первинного вивчення стану справ. 

Для реалізації цього завдання сільськогосподарські товариства мали своїх 

кореспондентів (Київське товариство сільського господарства в такий 

спосіб збирало відомості щодо сільськогосподарських показників усіх 

південно-західних губерній). Найстаріше на українських землях 

Імператорське товариство сільського господарства Південної Росії теж 

розпочало свою діяльність зі статистичного обстеження регіону своєї 
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діяльності й зібрало цінний матеріал з історії південноукраїнського 

господарства. 

Головним методом представлення інтересів аграріїв було подання 

звернень до державних установ різного рівня. Імператорському товариству 

сільського господарства було «дароване» право вести співпрацю з 

іноземними агрономічними товариствами й науковцями задля 

вдосконалення різних галузей сільського господарства й промисловості 

[103, арк. 43 зв.]. Клопотання сільськогосподарських товариств 

стосувалися всіх питань аграрного розвитку як регіону, так і країни 

загалом та адресувалися переважно міністерствам державних маєтностей, 

фінансів, шляхів сполучення, губернським земствам, науковим і 

громадським установам. Зміст цих звернень був наочним свідченням 

характеру діяльності товариства й особливостей регіону, ним 

представленого. Так, Імператорське товариство сільського господарства 

Південної Росії клопотало про відкриття в Одесі відділення Селянського 

земельного банку [377, c. 198], укладення міждержавних торгових угод 

[378, c. 7]. Подільське товариство сільського господарства підготувало 

резолюції до Державної думи щодо нового лісового законодавства та змін 

правил кредитування під зерно в Державному банку [256, c. 78]. 

Полтавське товариство спрямовувало клопотання до відповідних урядових 

установ щодо упорядкування перевезень хлібних вантажів, унормування 

оподаткування підакцизних товарів, пільгове кредитування землевласників 

та селян, перегляду статуту Земського банку, прокладення нових 

залізничних ліній [233, c. 4].  

Харківське товариство наполегливо клопотало про облаштування за 

державний кошт хлібних елеваторів, що значно полегшило б умови хлібної 

торгівлі господарів губернії [386, c. 13]. Знайшовши підтримку міської 

влади, Харківського земельного банку, громадських установ, губернське 

сільськогосподарське товариство протягом багатьох років незмінно 
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клопотало про відкриття в Харкові вищого агрономічного навчального 

закладу [572, c. 5; 158, c. 1 – 22]. 

Клопотання Київського товариства сільського господарства 

відзначалися найвищим ступенем скрупульозності. Навіть такі питання, як 

«регулювання великої кількості свят, що віднімають час протягом 

насичених літніх та осінніх робіт» та «заборона розведення рослини 

“барбарис”, як такої, що сприяє розвитку іржі на хлібних злаках» не 

залишилися поза увагою господарів [143, c. 134]. 

У багатьох питаннях клопотання сільськогосподарських товариств 

збігалися. Так, у 1889 – 1890 рр. у суспільстві розгорнулося широке 

обговорення перегляду митних тарифів. Ґрунтовне дослідження Вільного 

економічного товариства про вплив проектованих змін на сільське 

господарство викликало схвальну реакцію більшості 

сільськогосподарських товариств. Своєю чергою, Полтавське 

сільськогосподарське товариство, «виказуючи щире співчуття та глибоку 

вдячність» Вільному економічному товариству, цілком поділяло висунуту 

ним «велику істину, що тільки у власних купівельних силах нації криється 

джерело здорового й широкого розвитку нашої промисловості та 

сільського господарства» [384, c. 19 – 21]. Також спільну позицію в 1883 р. 

висловили Київське товариство сільського господарства та Імператорське 

товариство сільського господарства Південної Росії щодо правил 

стягнення акцизу в цукровому виробництві [159, c. 90 – 91]. Такі випадки 

спільних звернень сільськогосподарських товариств або представницьких 

організацій інших видів були звичним явищем. На думку підприємців саме 

у такий спосіб підвищувався рівень уваги владних кіл до порушених 

проблем, що у свою чергу в більшій мірі гарантувало позитивне вирішення 

питання. 

У тісній взаємодії із сільськогосподарськими товариствами урядовці 

були зацікавлені не менше, ніж аграрії. Знавці сільськогосподарської 

справи брали участь у розробці законопроектів щодо винокуріння, 
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реформування садових закладів Міністерства державних маєтностей, 

організації кращої культури землеробства, обробітку та придбання 

високоякісних добрив для ґрунтів, поширення спеціальних 

високоврожайних культур і продуктивного скотарства, розширення мережі 

сільськогосподарських шкіл, вироблення правил вивозу насіння цукрового 

буряка за кордон та інших інновацій
 
 [549, c. 16; 256, c. 79]. 

Вирішувати практичні питання аграрного сектора, а разом з тим 

реалізовувати наукові проекти були покликані експериментально-дослідні 

установи при сільськогосподарських товариствах: дослідні станції, 

контрольні насіннєві станції, бюро кваліфікації посівного насіння, 

меліоративні бюро, сільськогосподарські хімічні лабораторії, 

сільськогосподарські рахівничі бюро, мікро-ентомологічні бюро та інші 

структури.  

Полтавське товариство сільського господарства одне з перших у 

1885 р. облаштувало власне дослідне поле. Його успіхи були настільки 

значними, що преса відзначала: «Рідко який хлібороб на Півдні Росії не 

знає тепер висновків Полтавського дослідного поля» [14, c. 1312]. 

На Всеросійській промисловій і художній виставці в Нижньому Новгороді 

1896 р. за зразкове облаштування дослідного поля Полтавське товариство 

нагородили дипломом [579, c. 362]. 

У віданні Київського товариства знаходилося Деребчинське дослідне 

поле барона А. А. Маса, яке, за оцінкою членів товариства, «облаштоване з 

матеріального боку настільки добре, що кращого й бажати не можна» [144, 

c. 181; 256, c. 31]. У 1902 р. було засновано Подільську дослідну станцію з 

мережею дослідних полів. У 1915 р. в 14 садибах Поділля тривали 

39 дослідних проектів (вивчали вплив штучних добрив на врожайність 

культур на різних видах ґрунтів, проводили сортовипробування вівса, 

кукурудзи, кормового буряка й моркви, удобрювання лугів) [549, c. 10]. 

При Київському товаристві сільського господарства діяла 

контрольна насіннєва станція; у 1884 р. для проведення таких аналізів при 
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Харківському товаристві сільського господарства відкрили 

сільськогосподарське бюро [549, c. 17]. Полтавське товариство сільського 

господарства з 1883 р. мало метеорологічну станцію в Полтаві з 

15 метеорологічними пунктами по всій губернії [549, c. 17]. Товариство 

взаємодіяло з Головною фізичною обсерваторією щодо отримання 

попереджувальних телеграм про очікувані зміни погоди. Дослідження 

сільськогосподарських товариств не лише приносили практичну користь, 

а й надавали цінний науковий матеріал, який у подальшому став основою 

фундаментальних наукових досліджень. 

Для вдосконалення виробництва товариства відкривали зерноочисні 

та прокатні пункти, склади техніки й сільськогосподарського реманенту, 

станції прокату сільгоспмашин, кіннозаводські бюро, довідкові бюро, 

складські приміщення та елеватори, злучні пункти, розплідники та інші 

спеціалізовані структури [256, c. 23]. Особливо важливе значення 

в поширенні кращих землеробських знарядь і машин мали організовані 

товариствами склади цих виробів, а також конкурси землеробських машин, 

де кожен охочий міг ознайомитися з технічними новинками. 

З метою інформування споживачів з асортиментом 

сільськогосподарських товарів, для полегшення збуту виробленої 

продукції та придбання новітньої сільськогосподарської техніки 

товариства влаштовували публічні громадські заходи землеробського 

спрямування – виставки й конкурси. На державному рівні проведення 

виставок належало до компетенції Палати державних маєтностей, яка діяла 

на підставі «Правил…» від 4 травня 1861 р. У проведенні виставок 

адміністративні органи дотримувалися черговості, до уваги рідко брали 

місцеві потреби аграріїв. Сільськогосподарські ж товариства діяли саме 

виходячи з особливостей представленого ними регіону. У 1879 р. 

Полтавське товариство сільського господарства провело губернську 

виставку, яка показала високі результати, особливо у відділах механічному 

та рослинництва [233, c. 41]. У 1884 р. Товариство сільського господарства 
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Південної Росії організувало сільськогосподарську й фабрично-заводську 

виставку в Одесі. Витрати на цей захід становили 33 820 руб. (із них 

700 руб. допомоги від Міністерства державних маєтностей), але й цю суму 

було покрито та отримано чистого прибутку в розмірі 9 555 руб. Виставка 

виявилася настільки популярною, що дохід тільки від продажу вхідних 

квитків становив 25 591 руб. [549, c. 99]. 

У 1884, 1894, 1906, 1907 та 1909 рр. Харківське товариство 

сільського господарства провело насіннєві виставки [572, c. 10; 359, c. 1], у 

1883 р. брало активну участь у міжнародній виставці овець у Харкові [572, 

c. 4]. Щорічні насіннєві виставки організовувало Київське товариство 

сільського господарства. Помітною подією для всіх городян Києва стала 

осіння виставка товариства в 1888 р. – її відвідало близько 11 тис. осіб  

[22, c. 64]. 

Сільськогосподарська та промислова виставка в Києві 1897 р. була 

наймасштабнішою за весь час роботи Київського товариства сільського 

господарства (Додаток К: оголошення про проведення виставки), займала 

площу в 17 десятин, мала понад 1,7 тис. експонентів, її супроводжували 

одночасно 11 з’їздів [469, c. 422; 584, c. 543 – 544]. За художнім 

оформленням найкращим було визнано павільйон землевласника 

Й. А. Потоцького. Цукрову промисловість було представлено на виставці 

скудно, олійниці взагалі не виставляли, проте машинний відділ посідав 

провідне місце і за кількістю павільйонів, і за різноманітністю експонатів 

[470, c. 434].  

Серед поважних осіб на виставці були присутні великий князь Петро 

Миколайович, київський губернатор Л. П. Томара, Митрополит київський 

та галицький Іонікій, високопосадовці та інші почесні гості [584, c. 543 – 

544]. Незважаючи на масштабність здійсненої роботи й усі переваги 

проведеного дійства, аграрії залишилися з думкою, що не варто одночасно 

проводити виставку та з’їзди сільських господарів, адже за такої кількості 
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цікавих об’єктів огляду знижується результативність науково-практичних 

обговорень [493, c. 763]. 

Масштабне виставкове дійство розгорнулося в Києві в 1913 р. 

Громадські та урядові установи Південно-Західного краю на спільній 

нараді висловилися за проведення чергової сільськогосподарської і 

торгово-промислової виставки, аби підвести підсумки економічного 

розвитку на початку нового століття. Головою організаційного комітету 

було обрано очільника Подільського товариства сільського господарства 

О. Тишкевича. Всеросійська сільськогосподарська, фабрично-заводська, 

торгово-промислова й науково-художня виставка тривала з 14 травня по 

1 жовтня 1913 р. (Додаток Л). За весь час виставку відвідало близько 

мільйона осіб та було проведено групових екскурсій для 

172 тис. учасників. 

Менші за територією охоплення та часом проведення виставки були 

так само популярними й ефективними. Такі «ярмаркові виставки», що їх 

проводили сільськогосподарські товариства в повітових містах, містечках і 

селищах, мали на меті долучити до культури сільського господарства 

якомога більшу кількість сільського населення. Тільки Полтавське 

товариство сільського господарства за 1882 – 1886 рр. організувало 

16 таких виставок (у Лубнах, Костянтинограді, Решетилівці, Чутові, 

Миргороді, Прилуках, Драбові, Диканці) [233, c. 42; 433, c. 89]. У 1911 р. 

це товариство провело дві губернські та 15 місцевих виставок [577, c. 18 – 

19], у 1914 р. – три губернські та 20 місцевих [482, c. 17 – 19 ]. 

Засвідчивши практичну користь для господарів і поступово 

завойовуючи прихильників, сільськогосподарські виставки стрімко 

розширювали коло своїх учасників і відвідувачів. Якщо Першу 

сільськогосподарську й кустарно-промислову виставку (1910), влаштовану 

Хорольським товариством сільського господарства, відвідало 2 878 осіб, то 

вже Другу (1913) – 7 069 осіб; особливою втіхою організаторів був той 

факт, що із загальної кількості відвідувачів 4 710 були селяни [66, c. 3 – 4]. 
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Сільськогосподарські товариства самі були учасниками міжнародних 

виставок. На Міжнародній паризькій виставці (1900) Харківське 

сільськогосподарське товариство мало свій відділ і здобуло золоту медаль 

[572, c. 7]. 

З метою всебічного обговорення питань землеробської практики, що 

мали велику господарську значущість, для обміну думками, знаннями й 

досвідом товариства ініціювали сільськогосподарські з’їзди. Полтавське 

товариство сільського господарства проводило з’їзди землевласників у 

1879, 1881 та 1883 рр. [231, c. 24 – 26]. Свій перший обласний 

сільськогосподарський з’їзд Харківське товариство зібрало в перший же 

рік існування (1880) [572, c. 4]. У проведенні Всеросійського 

сільськогосподарського з’їзду в Києві в 1913 р. активну участь брало 

Київське товариство сільського господарства; воно ж було організатором 

обласних з’їздів сільських господарів у Києві 1890 та 1892 рр. 

Разом із загальними зібраннями сільськогосподарські товариства 

скликали і спеціалізовані з’їзди (з вівчарства, свинарства, конярства, 

рослинництва, садівництва, тютюнництва, винокуріння та інші). Так, у 

вересні 1899 р. Товариство сільського господарства Південної Росії 

запрошувало всіх зацікавлених осіб на з’їзд млинарів Південного краю, де 

було розглянуто наступні питання: умови розвитку млинарства на Півдні 

та експорт його продукції, конкурентоспроможність південних 

господарств на світовому ринку борошна, нові ринки збуту, якість 

продукції, статистика виробництва та його собівартість, вплив на 

виробництво провізних тарифів, заходи сприяння розвитку млинарства та 

інше [101, арк. 12].  

Комітет виноробства Товариства сільського господарства Південної 

Росії в серпні 1910 р. скликав З’їзд виноробів, куди з’їхалися всі 

зацікавлені особи Херсонщини, Бессарабії, Поділля й Таврії з метою 

обговорення наявного рівня розвитку галузі [102, арк. 127]. Як результат 

роботи делегатів з’їзду в регіоні було здійснено спробу облаштувати 
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артезіанські колодязі, покладено початок спостережень за кліматом 

південноукраїнських земель, перевірено й доповнено агрокліматичні карти 

Херсонської та Бессарабської губерній.  

У 1911 р. Харківське товариство провело З’їзд діячів із селекції 

сільськогосподарських рослин, насінництва й поширення посівного 

матеріалу. Головним питанням на цьому зібранні стала проблема 

створення селекційних установ і поширення посівного матеріалу в Росії 

[523, c. 17]. З доповідями на з’їзді виступили директор Харківської 

селекційної станції, професор П. В. Будрин та професор Київського 

політехнічного інституту В. В. Колкунов, викладачі Харківського 

університету й господарі-практики [524, c. 8]. 

Окрім власне організації з’їздів, сільськогосподарські товариства 

через своїх делегатів брали участь у роботі з’їздів, які проводили інші 

сільськогосподарські товариства, представницькі організації інших видів 

чи державні установи. Матеріали роботи таких з’їздів, які зазвичай 

видавали окремою брошурою, мали не лише практично-прикладне 

значення, а й містили важливі науково-теоретичні положення, сприяли 

формуванню співробітництва між різними представницькими 

об’єднаннями. 

Для збору, узагальнення й популяризації знань товариства мали 

власні галузеві бібліотеки, які поповнювали за рахунок міжбібліотечних 

обмінів, купівлі на кошти товариств нових видань, безкоштовної передачі 

книг від членів товариств, державних та наукових установ. Бібліотека 

Товариства сільського господарства Південної Росії в 1885 р. нараховувала 

1 754 найменування [378, c. 9]. Бібліотека Київського товариства 

сільського господарства в 1912 р. мала 2 760 примірників фахової 

літератури [656, c. 13]. Щоб збільшити бібліотечний фонд, 

сільськогосподарські товариства часто надсилали свої матеріали до 

аналогічних книжкових зібрань, зверталися до авторів з проханням 

подарувати їм свої роботи. Вагомим надбанням 1886 р. для Одеського 
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відділу Російського товариства садівництва став подарунок княгині 

Л. Волконської – 182 томи різноманітної літератури, що одразу збільшило 

бібліотечний фонд відділу вдвічі [375, c. 16]. 

Сільськогосподарські товариства видавали журнали та спеціальні 

дослідження довідкового, навчального, наукового й науково-популярного 

характеру. Найбільшу кількість опублікованої товариствами літератури 

становили звіти про їхню роботу, описи проведених виставок чи з’їздів, 

ґрунтовні науково важливі розробки членів товариств з конкретних питань 

сільськогосподарського профілю. Особливою подією серед усієї 

сільськогосподарської літератури пореформеного періоду став 

«Иллюстрированный сельскохозяйственный словарь: энциклопедия 

сельского хозяйства» (1895), укладений завідувачем відділом 

рослинництва Київського товариства сільського господарства, професором 

С. М. Богдановим (Додаток М). 

Більшість губернських, і навіть повітових та місцевих 

сільськогосподарських товариств мали свої періодичні друковані органи. 

На 1915 р. загалом в імперії було 310 періодичних сільськогосподарських 

видань, із них на території українських губерній виходило понад 60 [656, 

c. 13]. Широке коло читачів мали такі видання: «Земледелие» та «Известия 

Киевского общества сельского хозяйства и сельскохозяйственной 

промышленности» (Київське товариство сільського господарства), 

«Хуторянин» (Полтавське товариство сільського господарства), «Записки 

Императорского Общества сельского хозяйства южной России». Місцеві 

сільськогосподарські видання також були затребуваними – «Вестник 

Сумского общества сельского хозяйства», «Вестник Хорольского общества 

сельского хозяйства», «Нежинец» (видання Ніжинського 

сільськогосподарського товариства), «Южно-русская 

сельскохозяйственная газета» та «Хлебороб» (Харківське товариство 

сільського господарства) та інші. Разом з номерами журналів виходили 

безкоштовні додатки, у яких публікували практично цінну наукову 
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інформацію і, що важливо, в доступній для сільського населення формі. 

Видання мали різний тираж та вартість, різний рівень ілюстративності й 

вмісту наукових фахових статей. Як відзначали в «Известиях по 

пчеловодству», варто «привчати простого селянина розбиратися в 

друкованому слові» [366, c. 3]. 

Для надання системності в отриманні сільськогосподарських знань 

товариства долучалися до заснування навчальних закладів. 

Сільськогосподарські товариства брали безпосередню участь у відкритті 

вищих і середніх професійних навчальних закладів (Політехнічний 

інститут у м. Києві), Боярська школа бджільництва І розряду (ст. Боярка, 

1902), Гуменська практична школа садівництва й сільського господарства 

(Подільська губернія, 1902), Житомирська школа садових робітників 

(Волинська губернія, 1909) [514, c. 252; 656, c. 12], школа садівництва та 

городництва в Одесі (1886) [375, c. 15], Катеринославська школа 

садівництва, городництва й бджільництва [382, c. 9], нижчі сільські школи 

в Глухівському (1885) та Зміївському (1885) повітах Харківської губернії 

[549, c. 9]. Вихованці цих навчальних закладів мали посилити штат самих 

сільськогосподарських товариств, великих та дрібних господарств. 

Товариства влаштовували періодичні сільськогосподарські курси 

для агрономічного персоналу й усіх зацікавлених осіб. У 1893 р. 

Катеринославський відділ Російського товариства садівництва провів 

курси для вчителів із шовківництва та садівництва в губернському місті та 

в Бахмуті й Маріуполі [382, c. 14]. Курси з плодівництва періодично 

організовували Сімферопольський і Бахчисарайський відділи Російського 

товариства садівництва [385, c. 155]. У багатьох товариствах цей напрям 

діяльності посів особливе місце. Для його кращого координування 

Харківське сільськогосподарське товариство в 1902 р. організувало 

спеціальний Комітет з організації народних читань [572, c. 9]. 

Популярними заходами Подільського товариства були курси з молочної 
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справи й садівництва, гончарства й цементно-пісочного виробництва [431, 

c. 36; 429, c. 43]. 

Ознайомчі екскурсії та «наукові прогулянки» практикували майже 

всі сільськогосподарські товариства. У 1904 р. резонанс у місцевій пресі 

викликала проведена Полтавським сільськогосподарським товариством 

екскурсія з оглядин найбільш вражаючих садів [383, c. 16]. Одеський 

відділ Імператорського Російського товариства садівництва практикував 

відвідування найкращих садів поблизу міста, екскурсії до Уманського 

училища землеробства та садівництва, а також південного узбережжя 

Криму [374, c. 8]. У червні 1886 р. цей відділ влаштував публічне  

гуляння – «Свято троянд», яке зібрало навколо товариства представників 

усіх верств одеського суспільства та привернуло увагу впливових осіб до 

питань садівництва [375, c. 57]. 

З накопиченням теоретичної та практичної інформації, розширенням 

сфери діяльності товариств об’єктивно виникла ідея створення музейних 

колекцій. Кожен музей товариства прагнув представити свій регіон у 

сільськогосподарському, природничому, історичному, культурному й 

демографічному аспектах (музей «формових дерев» при Київському відділі 

Імператорського Російського товариства плодівництва, музей 

бджільництва при Південно-Російському товаристві бджільництва та 

Богодухівському товаристві сільського господарства, загальні музеї при 

Подільському товаристві сільського господарства, Полтавському 

товаристві сільського господарства, Одеському відділі Імператорського 

Російського товариства садівництва та інші). 

На зламі століть засновництво сільськогосподарських товариств 

тільки посилилося. Протягом 1898 – 1903 рр. в Російській імперії виникло 

ще 465 нових об’єднань (разом з філіями), із них на основі Нормального 

статуту – 334. Сільськогосподарські товариства, що сформувалися після 

1898 р., були в переважній більшості селянськими, за напрямом  

діяльності – скоріше проявом сільськогосподарської кооперації, ніж 
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формою представництва інтересів аграріїв. Усього в імперії на 1904 р. 

діяло 734 сільськогосподарських товариства: 497 універсальних та 

237 спеціалізованих (зі скотарства, птахівництва, бджільництва, 

садівництва та інші), проте більшість із них існували тільки на папері, 

реально діючими, за підрахунками Московського товариства сільського 

господарства, були близько 150 об’єднань [491, c. 7]. Серед причин такого 

явища вказували байдужість самих господарів до завдань товариств, 

невміння діяти спільно заради загальних інтересів, нестача науково 

підготовлених кадрів (зокрема, секретарів з агрономічною освітою) та 

обмеженість грошових коштів. Київське сільськогосподарське товариство 

також відзначало, що «наші сільськогосподарські товариства en masse 

бувають і сонливими, і бездіяльними; насправді, у величезній більшості 

випадків усе управління справами наших сільськогосподарських товариств 

знаходиться в руках однієї особи або групи осіб, які під прикриттям 

громадського прапору переслідують часто особисті, а не громадські цілі» 

[443, c. 166]. 

Для порівняння: у Франції на 1901 р. було зареєстровано 

1 067 сільськогосподарських товариств, із них тільки за 43 визнано 

«суспільну користь» [504, c. 480]. Самі французькі товариства, їхня 

структура, основні напрями діяльності та сприйняття в суспільстві були 

мало схожими на процеси в Російській імперії. Розвинутий рівень техніки 

й технологій у французькому сільському господарстві, а також 

відпрацьовані ринкові механізми робили головними ініціаторами всіх 

процесів самих виробників-аграріїв, залишаючи сільськогосподарським 

товариствам у переважній більшості випадків поверхово аматорський 

рівень дій. 

Новим поштовхом до поширення сільськогосподарських товариств у 

Російській імперії стали «Тимчасові правила про товариства і союзи» від 

4 березня 1906 р., які дозволяли більше враховувати місцеві особливості та 

потреби регіонів. На 1 вересня 1912 р. в 50 губерніях Європейської Росії 
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діяло 3 743 сільськогосподарські товариства, з них 727 на території 

українських губерній (найбільша кількість у Полтавській губернії – 287) 

(див. табл. 4.4) [690, c. 38]. 

Таблиця 4.4 

Сільськогосподарські товариства українських губерній 

(на 1 вересня 1912 р.) 

Губернія Усього с/г товариств 
У т.ч. 

спеціалізованих 

Волинська 14 7 

Катеринославська 70 9 

Київська 39 14 

Подільська 21 5 

Полтавська 287 6 

Таврійська 44 17 

Харківська 80 6 

Херсонська 69 8 

Чернігівська 103 4 

   РАЗОМ 727 76 

 

Дані таблиці свідчать, що п’ятірку лідерів за кількістю 

сільськогосподарських товариств становлять Полтавська, Чернігівська, 

Харківська, Катеринославська та Херсонська губернії – території степової і 

лісостепової частини українських земель із родючими чорноземами й 

сприятливим кліматом для ведення інтенсивного зернового господарства, 

вирощування технічних культур, а також ефективного тваринництва й 

різних видів сільських промислів. Культура землеробства на цих 

територіях увібрала в себе останні розробки національної і світової 

аграрної технології, що забезпечувало найвищу продуктивність праці в 

сільському господарстві. 
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Членами сільськогосподарських товариств Полтавської губернії були 

в основному селяни й козаки із земельною власністю в розмірі 3 – 6 дес. 

(18,5 %) та 9 – 15 дес. (18,2 %). Чисельний склад сільськогосподарських 

товариств Полтавської губернії представлений у таблиці 4.5. 

Таблиця 4.5 

Сільськогосподарські товариства Полтавської губернії  

(за даними анкети від 211 товариств на 1913 р.) 

Повіти 
Кількість 

товариств 

Кількість 

членів 

Із них, селян і козаків 

писемні неписемні 

Гадяцький 24 1 488 684 128 

Золотоноський 9 1 463 219 33 

Зеньковський 9 539 261 45 

Костянтиногородський 19 1 777 1 294 371 

Кобелякський 13 567 380 22 

Кременчуцький 16 980 415 54 

Лохвицький 12 847 540 68 

Лубенський 12 628 382 35 

Миргородський 17 1 528 873 187 

Переяславський 12 377 221 38 

Пирятинський 14 608 291 17 

Полтавський 16 1 189 434 87 

Прилуцький 6 274 107 10 

Роменський 18 987 696 115 

Хорольський 14 747 588 82 

              РАЗОМ 211 13 999 7 385 1 292 

 

Дані таблиці показують, що найбільша кількість 

сільськогосподарських товариств на Полтавщині була зафіксована в 

Гадяцькому (24), Костянтиногородському (19), Роменському (18) та 
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Миргородському (17) повітах, а кількість їхніх членів складала близько 

1 500 осіб. 

На початку ХХ ст. вже сформувалася мережа сільськогосподарських 

товариств (загальноімперські, обласні, губернські, повітові, волосні та 

сільські). Універсальні губернські сільськогосподарські товариства набули 

майже повсюдного поширення: Полтавське (1865), Київське (1874), 

Катеринославське (1875), Харківське (1879), Чернігівське (1884), 

Подільське (1896). 

Окрім губернського товариства сільського господарства, оціночно-

статистичним відділом Харківської губернської земської управи в 1909 р. 

було нараховано 30 сільськогосподарських товариств (див. табл. 4.6)  

[82, c. 4]. 

Таблиця 4.6 

Сільськогосподарські товариства Харківської губернії 

(станом на 1909 р.) 

Повіти Усіх товариств 
У т.ч. повітового 

типу 

Богодухівський 2 2 

Валківський 2 1 

Вовчанський 12 - 

Зміївський - - 

Ізюмський - - 

Куп’янський 3 1 

Лебединський - - 

Охтирський 6 1 

Старобільський 2 - 

Сумський - - 

Харківський 3 - 

РАЗОМ 30 5 
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Дані таблиці свідчать, що перше місце за кількістю товариств 

належить Вовчанському повіту (12), друге – Охтирському (6), які разом 

складали 60 % усіх товариств губернії. Ще 40 % товариств розподілилися 

між п’ятьма повітами: Куп’янський і Харківський – по 3 товариства, 

Богодухівський, Валківський і Старобільський – по 2 товариства. 

Лебединський і Змієвський повіти сільськогосподарських товариств не 

мали взагалі, в Ізюмському й Сумському повітах сільськогосподарські 

товариства відкривалися, проте так і не змогли налагодити своєї роботи. 

Серед загальних товариств місцевого характеру виділялася робота 

таких товариств сільського господарства: Кобелякського Полтавської 

губернії (1877), Куп’янського Харківської губернії (1888), 

Верхньодніпровського Катеринославської губернії (1901), Луцького 

(1900), Рівненського (1901) і Житомирського (1907) Волинської губернії, 

Єлисаветградського Херсонської губернії (1882). 

Виникали і спеціалізовані товариства губернського та місцевого 

характеру: Київське товариство садівництва, Південноросійське 

товариство бджільництва, Київське товариство шовківництва, Волинське 

товариство хмелярства, Кременецьке товариство бджільництва, 

Катеринославське товариство бджільництва, Товариство взаємодопомоги 

садівників, виноградарів та виноробів Таврійської губернії [518, c. 511]. 

На південноукраїнських землях вузькоспеціалізований характер мали 

Зібрання виноробів, садівників і сільських господарів Ялтинського повіту 

(1868), Бессарабське товариство садовласників і виноробів (1892). 

Спеціалізовані сільськогосподарські товариства відображали 

специфіку природно-кліматичних умов представлених ними місцевостей: у 

Волинській губернії чотири товариства спеціалізувалися на питаннях 

хмелярства, у Київській і Полтавській – діяло відповідно п’ять і три 

товариства бджільництва, у Подільській – два товариства скотарства, у 

Таврійській – 11 товариств садівництва й виноградарства (відомості на 

1912 р.) [690, c. 41]. 
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Свої відділення на території українських губерній мали 

загальноімперські сільськогосподарські товариства: Імператорське 

російське товариство садівництва (1858) – Харківське відділення (1877), 

Миколаївське (1881), Феодосійське (1881), Одеське (1883), 

Сімферопольське (1883), Волинське (1898); Імператорське російське 

товариство плодівництва (1891) – Київське відділення (1891), Кам’янець-

Подільське відділення (1910); Імператорське російське товариство 

рибництва та рибальства (1881) – Київське відділення (1893). 

Сільськогосподарські товариства українських губерній накопичили 

солідний арсенал теоретичних і практичних розробок. Науково-дослідні 

установи при них не лише збагатили аграрну теорію, а й напрацювали 

практичні рекомендації щодо підвищення ефективності ведення 

господарства з урахуванням усіх особливостей економіко-географічного 

положення губерній. На думку сучасників, товариства виконували важливу 

функцію – «сприяли облаштуванню господарства на засадах наукових і 

практичних» [233, c. 33]. У дослідних закладах сільськогосподарських 

товариств працювали відомі вчені того часу, науковий доробок яких став 

підґрунтям вітчизняної сільськогосподарської науки, а самі 

сільськогосподарські товариства набули заслуженого визнання. 

Водночас сільськогосподарські товариства були «радниками уряду в 

частині сільськогосподарських питань… мали можливість цілком 

самостійно й багатьма шляхами впливати на вдосконалення техніки 

сільського господарства» [549, c. 15]. Вони користувалися 

покровительством та матеріальною підтримкою з боку уряду, їхнє 

заснування не натрапляло на адміністративні перепони. Ще 1881 р. було 

оприлюднено відношення міністра державних маєтностей М. П. Ігнатьєва, 

що сільськогосподарські товариства «не будуть залишені його 

імператорською величністю без уваги і що його величність завжди готовий 

сприяти їхній корисній діяльності» [233, c. 2]. Відповідно до цієї 

генеральної стратегічної лінії й діяли урядовці протягом усього 
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пореформеного періоду. Міністерство землеробства та державних 

маєтностей підкреслювало, що галузеві сільськогосподарські з’їзди «є 

одним з найкращих способів для ознайомлення з цими 

[сільськогосподарськими] питаннями» [485, c. 45]. 

Разом з тим, діяльність сільськогосподарських товариств підлягала 

контролю чиновницького апарату, адже, на думку останніх, вони були 

«благодатним ґрунтом для поширення всіляких шкідливих думок». Так, 

клопотання Київського товариства сільського господарства щодо 

розширення території своєї діяльності на Волинську й Подільську губернії 

було відхилено у зв’язку з високою часткою польського населення в цих 

губерніях [183, c. 80]. 

Оцінюючи діяльність сільськогосподарських товариств, урядовці 

визначали їх як посередників «між землеробським населенням і 

міністерством та співробітниками його в різноманітних справах» [234, 

c. 42]. Цю взаємодію здійснювали шляхом спільного проведення 

численних заходів, участі товариств в обговоренні міністерських ініціатив, 

надання урядові необхідної довідкової та статистичної інформації, подання 

клопотань від аграріїв. Тісні контакти між державним апаратом 

і сільськогосподарськими товариствами також було забезпечено 

присутністю на засіданнях останніх багатьох високопосадовців. У середині 

90-х рр. ХІХ ст. навіть виник проект реформування всіх наявних 

сільськогосподарських товариств у напрямі їхньої уніфікації, розширення 

представницьких функцій і створення центрального Всеросійського 

товариства сільського господарства [55, c. 505], проте його не підтримав 

міністр О. С. Єрмолов і заперечували земства.  

Зі свого боку, сільськогосподарські товариства також прагнули 

об’єднати їхні зусилля: від конкретних напрямів діяльності (племінні 

книги, контрольна справа [430, c. 32], дослідні станції, лабораторії [146, 

c. 206]) до створення загальнодержавних представницьких структур. У 

1915 р. Подільське товариство порушило питання про координацію 
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діяльності великих сільськогосподарських об’єднань Правобережжя з 

метою спільного представництва в центральних установах [256, c. 78]. 

Зростання кількості сільськогосподарських товариств об’єктивно 

викликало потребу їхнього об’єднання в регіональному чи 

загальнодержавному масштабі, але таке бажання аграріїв не набуло 

логічного завершення. Водночас посилюється вплив на діяльність 

товариств центрального відомства, спостерігається «бюрократизація 

громадських сільськогосподарських установ» [419, c. 6]. 

Таким чином, сільськогосподарські товариства чисельно переважали 

установи представництва торгово-промислових інтересів, їхня діяльність 

відзначалася охопленням більшої кількості господарств, ширшою науково-

дослідною та експериментальною спрямованістю діяльності. 

Представницький напрям у роботі цих товариств був поміркованим, 

загальна підтримка у владних колах сільськогосподарського курсу країни 

забезпечила певну інертність аграріїв у прагненні до створення своїх 

всеросійських представницьких організацій. 
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4.3. Кооперативні з’їзди 

 

Артільне співробітництво відоме здавна: колишні чумацькі ватаги та 

селянські толоки можна вважати зародками кооперативної співпраці. У 

добу «великих реформ» народне господарство Російської імперії швидко 

трансформується в напрямі до капіталістичного виробництва, відбувається 

руйнація поміщицько-феодального ладу, перехід до товарного обігу та 

міжнародного обміну. У цих умовах з’являються різні кооперативні 

товариства, які М. І. Туган-Барановський визначає як «господарські 

підприємства кількох добровільно об’єднаних осіб, що мають своєю метою 

збільшення, завдяки спільному веденню господарства, трудових доходів 

його членів або скорочення витрат останніх» [543, c. 9]. Маючи своєю 

визначальною сутністю колективність, кооперативи в Російській імперії 

пройшли більш ніж піввіковий шлях до створення своїх представницьких 

структур – З’їздів представників кооперативних установ. 

Такий тривалий процес пов’язаний з двояким ставленням влади до 

кооперації. З одного боку, у межах своєї економічної політики та з метою 

збереження монархії влада була зацікавлена в розширенні прошарку 

індивідуальних власників як на селі, так і в містах. З іншого боку, уряд 

всерйоз остерігався антидержавних революційних настроїв на таких 

з’їздах. За влучним спостереженням нижегородського губернатора 

О. О. Хвостова, «розвинуті люди» в керівництві кооперативних товариств 

«зловживали своїм становищем та впливом на населення в зовсім 

небажаному сенсі (курсив наш – І. Ш.)» [266, c. 118].  

Ураховуючи ці побоювання, незважаючи на вагому роль кооперації 

в економіці пореформеної Росії, її загальнодержавну представницьку 

організацію влада так і не дозволила. У причинах цього явища, перебігу 

епізодичних кооперативних з’їздів, питаннях, які порушували на цих 

зібраннях, криється одна з важливих соціально-економічних проблем 
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суспільства Російської імперії початку ХХ ст., черговий штрих до 

розуміння витоків революційних подій. 

Кооперативний рух в українських губерніях пройшов кілька етапів: 

за початковими роками першого підйому (60 – 70-і рр. ХІХ ст.) 

починається двадцятирічна доба його занепаду; із середини 90-х років він 

знову посилюється й максимального розвитку досягає після 1905 р.; у роки 

Першої світової війни та української національно-демократичної революції 

відбувається нове піднесення кооперації, яке триває до більшовицького 

перевороту, коли кооперативна справа вступає в нову стадію розвитку. 

Протягом другої половини ХІХ – початку ХХ ст. кооперація на 

українських землях за розмахом, рівнем розвитку та впливом у суспільстві 

стала своєрідною «державою в державі». «На Україні нам доведеться 

зважати на кооперативну державу», – наголошував один із впливових 

діячів радянської кооперації І. А. Саммер [543, c. 42]. 

Перші сталі форми кооперації в українських селах з’являються у  

60-х рр. ХІХ ст. переважно у вигляді хліборобських артілей. Спільна 

обробка орендованої землі давала можливість артільникам на отримані 

доходи відкривати товариські крамниці, школи, будувати вітряки, скотні 

двори, купувати сільськогосподарський реманент. У цей же час виникають 

кооперативи й у містах – у більшості випадків ощадно-позичкові або 

споживчі товариства. Першим на українських землях споживчим 

товариством було Харківське (1866), створене з ініціативи 

університетських викладачів [40, c. 6]. Один із засновників цього 

товариства М. П. Баллін вважав за можливе «досягнення щастя роду 

людського шляхом кооперації в усіх, без винятку, видах людської 

діяльності» [573, c. 13]. За 1895 – 1905 рр. було засновано 407 нових 

споживчих товариств, тоді як за 30 попередніх років – лише 57. На 1 січня 

1914 р. в українських губерніях діяли 2 181 кредитне та 911 ощадно-

позичкових товариств [40, c. 26]. 
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Високої ефективності цієї розгалуженої, але стихійно складеної 

мережі кооперативних установ можна було досягти шляхом зведення їх до 

єдиної загальнодержавної системи. Відомий економіст-кооператор 

О. В. Меркулов зауважував, що система місцевих і центрального союзу 

має для кооперації таке саме значення, як хребет для людського  

організму – «де немає союзів – там кооперація подібна до безформної 

маси» [40, c. 29].  

Ідея скликання з’їзду кооперативних установ вперше виникла 1870 р. 

серед харківських кооператорів, проте такий захід не дозволила губернська 

влада на тій підставі, що діяльність товариства не повинна поширюватися 

за межі міста. Але саме прагнення до об’єднання кооперативів залишилося, 

що знайде свої прояви в їхніх наступних заходах. 

У 1896 р. під час Нижегородського ярмарку відбувся Перший 

Всеросійський з’їзд споживчих товариств (прибули 34 представники від 

28 товариств) [573, c. 65]. На з’їзді розглядали стан споживчої кооперації 

та організацію її «районних союзів» – об’єднань кооперативних товариств 

конкретного регіону для ведення спільної господарської та громадської 

діяльності. Було обрано «постійну комісію в справах споживчих 

товариств», яка розробила типовий кооперативний статут і перший проект 

кооперативного закону. 

У 1898 р. пройшов Перший Всеросійський з’їзд кредитної 

кооперації, який зібрав 353 делегати, представників Міністерства 

землеробства й державних маєтностей, Міністерства фінансів, Державного 

банку. З’їзд уперше порушив питання організації центрального банку для 

кредитних товариств та організації союзів товариств. Клопотання з’їзду 

виявилися результативними: уже 1901 р. уряд затвердив перший у 

Російській імперії статут союзу кредитних товариств – Бердянського союзу 

кредитних товариств. У межах районного союзу всі товариства були 

зобов’язані встановлювати однаковий відсоток на внески, проводити 

однакові кредитні операції [573, c. 75]. Утворення Бердянського союзу 
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стало важливою віхою розвитку кооперації на українських землях, ґрунтом 

для подальших процесів її структуризації.  

Після 1905 р., коли кооперативний рух набуває масового характеру, 

державне регламентування стає чинником стримування його розвитку, що 

викликає невдоволення й відкритий протест кооператорів. Перший 

Всеросійський кооперативний з’їзд у Москві (квітень 1908) зібрав 

824 представники всіх видів кооперації з різних куточків Російської 

імперії. Серед спеціально запрошених гостей були представники Вільного 

економічного товариства, Московського товариства сільського 

господарства, кооперативного відділу Полтавського товариства сільського 

господарства та Московської міської думи [522, c. 3]. Ще за місяць до 

початку роботи з’їзду Департамент поліції розіслав розпорядження всім 

охоронним відділенням імперії встановити нагляд за делегатами [613, 

арк. 76]. Начальник Київського охоронного відділення повідомляв, що за 

наявною в нього інформацією на з’їзд мали прибути «провідні революційні 

діячі» [621, арк. 46], отож готувався пильний нагляд за проведенням заходу 

й виступами на ньому.  

Протягом тижня працювали чотири секції з’їзду: кредитна, 

споживча, артільна, сільськогосподарська [573, c. 101]. З’їзд порушив 

клопотання про кооперативний закон, проте в умовах урядового контролю 

за тематикою дебатів було знято з обговорення питання союзного 

будівництва й робітничої кооперації [526, c. 6]. З’їзд змушений був 

закритися, так і не закінчивши роботи [574, c. 177 – 178]. Влада всіма 

своїми діями демонструвала небажаність подібних «дійств»; такої 

прихильності, як діячі сільськогосподарських або промислових з’їздів, 

кооператори явно не отримали. 

Незважаючи на наявні адміністративно-бюрократичні перепони, у 

1907 р. було засновано Київський кредитний союз, а в 1908 р. – Київський 

союз споживчої кооперації. З року в рік урядове затвердження статутів 

кооперативних союзів стає все важче отримати, тому виникають 
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«договірні об’єднання», наприклад, «Товариство споживачів Півдня Росії» 

(Харків, 1912) [573, c. 108]. Загалом передвоєнні роки – це час створення 

«південноросійських» крайових союзів: на 1916 р. тут уже було 49 союзів, 

серед яких 20 кредитних, 26 споживчих, два змішані, один 

сільськогосподарський [40, c. 29]. 

Стають регулярними зібрання районних з’їздів кооператорів, так, 

перший з’їзд споживчих товариств Катеринославської губернії відбувся 

1909 р., другий – 1911 р., третій – 1913 р. [329, c. 118 – 119]. У 1911 р. 

пройшов з’їзд установ дрібного кредиту Катеринославської губернії. 

Близько 300 делегатів, яких зібрав цей захід, обговорювали питання 

підготовки фахівців кооперативної справи, проведення товарних операцій 

зі збуту хліба [440, c. 17]. У травні 1913 р. в Черкасах відбувся Перший 

кооперативний з’їзд представників споживчих товариств Черкаського 

повіту [618, арк. 127 зв.]. У серпні 1914 р. Імператорське товариство 

сільського господарства Південної Росії провело Одеський обласний з’їзд 

представників кооперативних установ дрібного кредиту [623, арк. 3 – 4]. 

Наступного року Одеса приймала вже два з’їзди одночасно – 

загальнокооперативний і споживчої кооперації [624, арк. 5]. У листопаді 

1915 р. скликали з’їзд представників кооперативів Київської губернії для 

розгляду питань збуту продуктів сільського господарства, харчової та 

переробної промисловості, ремісничих виробів і предметів промислу  

[616, арк. 9].  

Такі з’їзди ставали щорічними – у січні 1916 р. пройшов черговий 

з’їзд представників кооперативів Київської губернії [617, арк. 36]. Він був 

ініційований Київським союзом установ дрібного кредиту, тривав 

протягом п’ятьох днів, зібравши представників різних кооперативних 

товариств Київщини, представників владних органів і земств [425, c. 5]. 

Щодо цього зібрання жандармерія відмічала «яскраво виражене прагнення 

підкреслити в культурницькій роботі переважання місцевих інтересів», що 

було розцінено як «український сепаратизм» [615, арк. 69 зв.]. Цей з’їзд 
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було достроково закрито через значну кількість виступів мітингового 

характеру та небезпечних для правлячого режиму закликів. На більшості 

з’їздів, що відбувалися в роки Першої світової війни, звучала критика 

влади щодо постачання армії, за що від наглядових органів ці заходи 

отримали визначення «самозваного надпарламенту». Поліційні органи 

зупиняли роботу й закривали несанкціоновані зібрання чи кредитні спілки, 

організаторів таких заходів притягували до кримінальної відповідальності 

[266, c. 121]. 

Другий Всеросійський кооперативний з’їзд у серпні 1913 р. зібрав у 

Києві до 1,5 тис. представників від 900 кооперативних організацій 

(Додаток Н: Положення щодо проведення Всеросійського кооперативного 

З’їзду). Основна частина організаційної роботи щодо скликання з’їзду 

лягла на плечі товариша голови – Х. А. Барановського, уже на той час 

відомого кооператора, редактора журналу «Муравейник / Комашня», 

головного ініціатора створення Київського кооперативного банку 

(Союзбанку) [553, c. 224].  

Усі публічні зібрання з’їзду, і загальні, і секційні, були 

регламентовані тимчасовими правилами «Про товариства й союзи» від  

4 березня 1906 р. [614, арк. 6]. У вересні 1913 р. Міністерство внутрішніх 

справ попереджало членів Ради Міністрів «про поступове захоплення 

представниками лівих партій керівництва в кредитних спілках з метою 

революційною» [266, c. 118].  

У таких умовах голова Всеросійського кооперативного з’їзду граф 

Д. Ф. Гейден просив «говорити у формі, прийнятній для уряду», закликав 

«берегти з’їзд» [266, c. 126]. Проте все одно на з’їзді лунали радикальні та 

небезпечні для імперської влади ідеї. У рапорті чиновника з особливих 

доручень Володковського відмічена «велика численність [на з’їзді] 

представників інородницьких окраїн», «особливо віталися оратори, які 

допускали в промовах негативне ставлення до існуючого правопорядку», 

«деякі промовці дозволяли собі порушувати питання щодо національних і 
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релігійних обмежень, свободи культурно-просвітницької діяльності 

кооперативів» [630, арк. 1 – 2]. 

Незважаючи на суворий урядовий контроль за проведенням з’їзду 

й безпосередню вказівку генерал-губернаторові від Міністерства 

внутрішніх справ закрити зібрання при першій же спробі ухилитися від 

програми в бік політичних дискусій, на ньому було порушено низку 

актуальних питань [628, арк. 9]. Було розглянуто й ухвалено остаточний 

проект кооперативного закону. Знову делегати не дійшли згоди щодо 

структури союзного будівництва: українські кооператори за підтримки 

сибірських, уральських і кубанських союзів відстоювали федералістський 

підхід, захищаючи принцип «крайових» союзів із всеросійськими 

центрами на чолі. У підсумку делегати ухвалили компромісне рішення про 

можливість існування самостійних місцевих союзів з одночасною 

реорганізацією Московського союзу споживчих товариств у «союз союзів» 

(Центросоюз). 

Крім того, розглядали питання взаємин із земствами, просвітницької 

діяльності кооперації, статусу співробітників кооперативних спілок [628, 

арк. 51]. На з’їзді було констатовано, що кооперативні товариства 

службовців стали все більш поширеними, адже їхні прагнення були 

спрямовані на забезпечення своїх членів продуктами й товарами за 

вигідними цінами [559, c. 1]. З метою підняття загального культурного 

рівня населення було прийнято рішення активізувати видавничу й 

просвітницьку діяльність кооперативів, сприяти організації кооперативних 

курсів і читань, створити фонд для заснування кооперативного інституту, 

ініціювати проведення лекцій і бесід з кооперації в інших навчальних 

закладах. 

Шановному товариству також було представлено проект 

«Положення про З’їзди представників кооперативних установ», складений 

за зразком аналогічних представницьких З’їздів у важкій промисловості 

[69, c. 3]. Відповідно до розробленого «Положення…» Всеросійські З’їзди 



 219 

з кооперації мали стати постійно діючою організацією з функціями 

розпорядчого органу, діяльність якого поширювалася на кооперативні 

установи всієї країни. Департамент поліції ці наміри сприйняв як 

прагнення «до об’єднання громадськості для досягнення політичних 

цілей», було висловлено суворе застереження, що згідно з цим проектом 

з’їздівська структура ставала практично незалежною від влади  

[266, c. 120].  

Чиновники різних рівнів і відомств висловлювали стурбованість 

такими об’єднавчими намірами кооперативів, адже, на їхню думку, «якщо 

керівництво останніми буде захоплено ворожими державі елементами, 

вони можуть становити велику політичну загрозу… За діяльністю 

кооперативів необхідний найсуворіший нагляд, оскільки об’єднують вони 

близько 25 млн. населення» [630, арк. 2 – 3]. Негативний висновок 

Департаменту поліції й загальне ставлення владних кіл до цих процесів 

спричинили суттєве відстрочення питання про створення представницької 

організації в кооперації – тільки 1 серпня 1917 р. Тимчасовий уряд видав 

постанову «Про з’їзди представників кооперативних установ»  

[631, арк. 142].  

Якщо представницькі об’єднання промислового характеру 

натрапляли на перепони й пильний контроль з боку влади, то постійне 

представництво кооперативних інтересів узагалі до революційних подій 

1917 р. не було дозволене. Кооперативне середовище як найбільш 

сприйнятливе до соціалістичних і революційних ідей небезпідставно 

становило загрозу для наявного монархічно-бюрократичного ладу. 

Залучення до лав кооператорів найнижчих верств суспільства, відсутність 

«впливових покровителів» кооперації у владних колах не дали можливості 

сформувати в цій сфері власні представницькі структури. Потрібним буде 

черговий виток революційної хвилі аби голос кооперації зазвучав на повну 

силу. 
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Зупинити розвиток кооперативних установ було б з боку влади 

нераціональним, зважаючи на їхню об’єктивну економічну доцільність, а 

допустити формування постійно діючих представницьких структур – 

нерозсудливим. Епізодичні кооперативні з’їзди і так були для влади 

загрозливими, особливо після революції 1905 – 1907 рр., адже, ставши 

популярними, соціал-демократичні теорії, що на них лунали, провідну 

роль у новому соціально-економічному устрої відводили саме кооперації. 
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4.4. Установи сприяння розвитку промисловості й торгівлі 

 

Економічне процвітання країни можливе лише як результат 

гармонійного поєднання трьох складників: наукових знань, наполегливої 

праці та підприємницької ініціативи. Зростання фінансового капіталу буде 

швидшим, а показники вищими за умови якісного вкладення наукового 

капіталу. Як влучно відзначив відомий французький філософ  

Ф.-Р. де Ламенне, «наука стає більш плодотворною, стаючи доступнішою 

якомога більшій кількості розумів». У поєднанні знань, активності та 

грошей, на думку багатьох філософів та державних діячів, криється 

джерело добробуту всіх громадян країни.  

Науково-технічні товариства ХІХ – початку ХХ ст. були саме тим 

науковим капіталом, брак якого гальмував розвиток капіталістичного 

господарства в Російській імперії. Вони стали посередником, який зв’язав 

докупи всі складники економіки – теорію і практику, науковців і 

підприємців, розум і гроші. У цьому й полягає вся унікальність і 

значущість установ сприяння розвитку промисловості й торгівлі в 

пореформений період. 

До установ сприяння розвитку промисловості й торгівлі належать 

різноманітні товариства, головне завдання яких полягало в практичній 

реалізації технічних розробок і вдосконалень, безперервному зв’язку теорії 

та практики виробництва, проведенні актуальних досліджень на вимогу 

уряду чи звернень підприємців, науковому обґрунтуванні перспективних 

напрямів розвитку країни. Членами цих товариств були відомі вчені й 

гірничі інженери, підприємці й фінансисти, діячі культури й державні 

службовці, а також усі особи, які проявляли зацікавленість до окреслених 

проблем. 

Такі організації сприяння, які масово виникали в пореформений час, 

часто виконували масштабні наукові проекти прикладного характеру, 

складали економічні огляди та фінансові звіти як за окремими галузями 
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виробництва, так і щодо господарської кон’юнктури імперії загалом. 

Економічне піднесення 80 – 90-х рр. ХІХ ст. позначилося і на діяльності 

цих товариств – до звичного переліку завдань додалися питання 

зовнішньоекономічного, юридичного та соціального характеру. 

Адресний довідник Російської імперії за 1900 р. серед установ 

сприяння економічному розвитку країни вказує: Імператорське вільне 

економічне товариство (Санкт-Петербург, 1765), Імператорське російське 

технічне товариство (Санкт-Петербург, 1866), Товариство для сприяння 

промисловості та торгівлі (Санкт-Петербург, 1867), Імператорське 

товариство судноплавства (Москва, 1873), Товариство для сприяння 

покращенню й розвитку мануфактурної промисловості (Москва, 1889), 

Товариство для сприяння покращенню й розвитку фабрично-заводської 

промисловості (Санкт-Петербург, 1897), Товариство поширення 

комерційної освіти (Москва, 1897) [65, c. 146]. І хоча цей перелік не є 

вичерпним, він характеризує основні вектори наукових робіт у Російській 

імперії. Усі ці товариства, кожне у своїй галузі, мали всіляко сприяти 

економічному піднесенню: відстежувати технічні інновації та можливість 

їхнього прискореного впровадження у виробництво, видавати наукові 

праці, проводити конкурси, виставки, публічні читання, організовувати 

відкриття профільних навчальних закладів, музеїв і лабораторій, надсилати 

звернення-клопотання до уряду в межах своїх повноважень. 

Історія виникнення технічно-просвітницьких товариств у Російській 

імперії сягає ще часів Катерини ІІ. У жовтні 1765 р. найвище було 

дозволено заснування Імператорського вільного економічного товариства, 

якому судилося стати першим громадським об’єднанням сприяння 

економічному процвітанню країни та одним з найдавніших у Європі. 

Товариство отримало дарований імператрицею девіз – «бджоли, що мед до 

вулика приносять» (з надписом «корисне») [510, c. 51]. «Вільність» цього 

товариства поєднувалася з особистим покровительством імператриці, тому 

деякі дослідники визначають його як громадсько-державне [546, c. 54].  
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На початковому етапі діяльності основну увагу товариство 

зосереджувало на питаннях землеробства, але згодом сфера інтересів 

суттєво розширилася, охоплюючи всі галузі господарства. Воно сприяло 

популяризації в Росії культури вирощування картоплі, розширенню 

посівних площ цукрового буряка, льону, конопель, бавовнику та інших 

технічних культур; підтримувало розвиток бджільництва та скотарства, 

геологічних досліджень і розробки лісів; організовувало школи, дослідні 

хутори, зразкові ферми й сільськогосподарські виставки.  

У роботі економічного товариства брали участь провідні науковці та 

громадські діячі, їхні гарячі дискусії під час наукових засідань 

підтримували Л. І. Лутугін і Л. М. Толстой, Д. І. Менделєєв і М. І. Туган-

Барановський. З 1862 р. президентом Вільного економічного товариства 

став відомий вчений-геолог Є. П. Ковалевський [500, c. 229]. Його 

фундаментальне дослідження «Геогностическое обозрение Донецкого 

горного кряжа» стало підґрунтям як наукового, так і промислового 

«відкриття» Донбасу [253]. Саме за видатні роботи з геології Донбасу 

Ковалевського було обрано почесним членом Академії наук [499, c. 31]. 

Із заснуванням Імператорського Вільного економічного товариства 

було створено прецедент для виникнення інших громадських об’єднань 

такого типу. Залучаючи на допомогу громадськість у тих сферах, де 

впливу держави було недостатньо (наука, освіта, економіка, мистецтво), 

урядові кола все-таки здійснювали постійний контроль за різноманітними 

проявами громадської ініціативи. 

Тенденція підтримки державою організацій із захисту інтересів 

торгівлі та промисловості зберігається й на початку ХІХ ст. як одна з умов 

відродження економіки країни. З ініціативи В. Н. Каразіна та підтримки 

уряду Олександра І було створено Харківське філотехнічне товариство 

(1811 – 1818 рр.). Його головна мета полягала в «удосконаленні й 

поширенні землеробської та мануфактурної промисловості» [294, c. 34]. 

Діяльність товариства поширювалася на Катеринославську, Херсонську, 
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Таврійську, Полтавську, Чернігівську, Слобідсько-Українську, Курську та 

Воронезьку губернії [331, c. 49]. 

Заснування наступного товариства стало відображенням розвитку 

міжнародної наукової спільноти та створення подібних інституцій у 

країнах Західної Європи: перше географічне товариство виникло в Парижі 

в 1821 р., Берлінське географічне товариство було відкрито 1828 р., 

Лондонське – 1830 р., Російське – 1845 р. [546, c. 54]. За задумом 

засновників Російського географічного товариства воно мало внести свою 

лепту у справу розвитку світової науки. Товариство організовувало 

географічні експедиції в різні куточки неосяжної країни. Географічне 

товариство мало кілька відділень: кавказьке, східносибірське, північно-

західне, оренбурзьке та західносибірське. У 1873 р. було відкрито 

Південно-західний відділ Російського географічного товариства в Києві, 

який зібрав у своїх стінах В. Б. Антоновича, М. П. Драгоманова, 

П. П. Чубинського й інших провідних діячів національного відродження 

українських земель. Відділ здійснював ґрунтовні географічні, статистичні, 

археологічні та українознавчі дослідження, які заклали підвалини багатьох 

напрямів сучасної української науки. 

Реформи 60-х рр. ХІХ ст. стали початком нової ери в господарському 

житті Російської імперії, підвищенням зацікавленості технологічними 

процесами й технічними відкриттями. Питання промислового розвитку 

викликали непідробний громадський інтерес, що зумовило появу кількох 

спеціалізованих науково-технічних товариств, створених з метою 

впровадження теоретичних розробок у практику виробництва. 

Найбільшими об’єднаннями науково-практичного типу були 

Імператорське Російське технічне товариство й Товариство для сприяння 

російській промисловості та торгівлі. 

Імператорське Російське технічне товариство (ІРТТ) було засновано 

1866 р. Ідея його організації виникла серед викладачів Петербурзького 

технологічного інституту. Безпосереднім натхненником справи був 
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професор технології, декан Землеробського інституту Є. М. Андрєєв [269, 

c. 12, 14]. Відповідно до статуту, головною метою товариства було 

«сприяти розвитку техніки й технічної промисловості в Росії» [106, арк. 1]. 

Свою мету товариство реалізовувало шляхом читання лекцій, проведення 

виставок і відкриття бібліотек, допомоги в розширенні технічної освіти, 

направлення клопотань до урядових установ з приводу поліпшення 

розвитку промисловості. На 1905 р. ІРТТ мало 38 відділень по всій імперії 

[546, c. 56], з них дев’ять діяли на території українських земель і мали 

регіональну спеціалізацію.  

До роботи українських відділень долучалися провідні науковці: 

основоположник фізичної хімії, професор М. М. Бекетов, хімік-технолог, 

професор Є. Л. Зубашев (харківське відділення); очільник одеської школи 

теорії механізмів, професор В. М. Лігін, економіст і громадський діяч 

М. В. Брайкевич (одеське відділення); основоположник вітчизняної школи 

органічної хімії, професор П. П. Алексєєв (київське відділення). Особовий 

склад Київського відділення ІРТТ за 1889 р. представлений у Додатку О. 

Активну участь у роботі цього відділення брали відомі в науковому світі 

діячі: професор хімії Київського університету М. А. Бунге, 

основоположник паровозобудування в Російській імперії, інженер шляхів 

сполучення О. П. Бородін, відомі інженери-технологи цукрового 

виробництва М. О. Толпигін та В. Ф. Симиренко, професор анатомії 

Київського університету В. О. Бец, професор хімії Київського університету 

П. П. Алексєєв та інші. 

Усі відділення товариства діяли на підставі типової «Інструкції», у 

якій було зазначено регіон діяльності й наголошено на невідступному 

дотриманні «Статуту ІРТТ» [107, арк. 59, 79]. Так, Київське відділення, 

засноване 1870 р., приділяло особливу увагу цукровій промисловості «як 

найбільш поширеній у Київській та суміжних з нею губерніях» [634, 

арк. 13]. З цією метою воно випускало спеціалізовані огляди, відкривало 

хімічні лабораторії. З часом його думка з питань технології цукроваріння 
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стала визначальною для всієї країни. Відділення швидко розширювало 

свою діяльність, свідченням чого стало перенесення його засідань із 

Городища до Києва, у 1873 р. кількість членів відділення становила вже 

близько 170 осіб (голова – М. А. Бунге). 

У 1871 р. розпочало свою роботу Новоросійське відділення ІРТТ 

(Одеса), яке об’єднало фахівців інженерно-технічного, архітектурного та 

військового профілю [318, c. 207]. Портове положення цього міста, 

налагоджені зовнішньоекономічні зв’язки наклали відбиток на пріоритетні 

напрями діяльності відділення – воно було в основному зосереджене на 

вивченні кон’юнктури європейських ринків.  

У 1876 р. до Одеського відділення ІРТТ надійшла пропозиція взяти 

участь у виставці виробів промисловості й витворів мистецтва у 

Філадельфії, присвяченій сторіччю незалежності Північно-Американських 

Сполучених Штатів. На запрошення, як було зазначено в супровідному 

листі, «государ імператор звелів відповідати стверджувально» [108,  

арк. 7 – 7 зв.]. Німецьке генеральне консульство також надіслало 

запрошення на міжнародну виставку друкарства в Лейпцигу (1914) [112, 

арк. 46]. Для реалізації завдання популяризації вітчизняних товарів за 

кордоном у 1895 р. Одеське відділення ІРТТ провело І Південно-

російський торгово-промисловий з’їзд, головним питанням порядку 

денного якого став експорт російських товарів на близькосхідні ринки 

[111, арк. 31]. З метою впорядкування експозицій у 1912 р. при відділенні 

відкрили музей охорони праці й життя робітників [112, арк. 127]. 

Катеринославське відділення ІРТТ, відкрите в 1894 р., основну увагу 

зосереджувало на питаннях важкої промисловості. Сприяння розвитку 

гірничої справи, металургії та машинобудування було головним напрямом 

науково-практичних зусиль усіх товариств, що діяли в Катеринославі: 

Товариського гуртка інженерів, Товариства технологів, 

Катеринославського наукового товариства та інших [525, c. 76 – 80]. 

Результатом їхньої спільної роботи стало скликання у вересні 1910 р. 
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З’їзду діячів з гірничої справи, металургії та машинобудування. 

Почесними членами цього заходу були міністр торгівлі й промисловості 

С. І. Тімашев, управляючий Катеринославською губернією барон 

М. О. Гревениць, професор І. А. Тіме та інші високопосадовці й науковці. 

Робота з’їзду проходила в гірничій, металургійній, машинобудівній секціях 

та підсекції із сільськогосподарського машинобудування. У форумі брали 

участь представники від Гірничого управління Південної Росії, 

Імператорського Московського інженерного училища, ІРТТ та його 

київського відділення, Російського металургійного товариства, З’їздів 

гірничопромисловців Півдня Росії та інших організацій. Витрати на 

проведення заходу склали 2 479 руб.  

У вітальних промовах звучала схвальна оцінка зібраного заходу, 

побажання плідної та конструктивної роботи його делегатам. У підсумку 

на з’їзді було порушено питання про заснування в Донецькому басейні 

постійної торгової виставки предметів вітчизняного виробництва, які 

споживаються гірничою промисловістю та розроблено проект 

«Положення…» про Всеросійські з’їзди діячів з гірничої справи, 

металургії, загального й сільськогосподарського машинобудування. 

Подібну до ІРТТ розгалужену мережу філій мало Товариство 

сприяння російській промисловості й торгівлі, засноване в Санкт-

Петербурзі 1867 р. [12, c. 116]. Як зазначав представницький комітет 

товариства, у ньому «слід вбачати сильний засіб взаємного зближення 

діячів торгівлі з діячами промисловості та зі справжніми представниками 

економічної науки. Як члени товариства тут можуть зустрітися, 

висловитися в публічних бесідах і друкованих працях, можуть взаємно 

порозумітися й піти пліч-о-пліч учений-економіст і ремісник, банкір і 

фабрикант, адміністратор і рахівник, капіталіст і досвідчений спеціаліст-

трудівник» [502, c. 130]. Витяг зі статуту Товариства представлений у 

Додатку П. 
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Товариство мало близько 20 відділень по всій Росії (преображенське, 

варшавське, московське, східносибірське та інші), в Одесі його було 

відкрито 1873 р. Впливовість товариства яскраво ілюструє персональний 

склад його членів, серед яких Д. І. Менделєєв, С. Ю. Вітте, Т. С. Морозов. 

З 1884 р. покровительство над товариством взяли члени царської родини. 

Воно поєднувало в собі наукові та представницькі риси, поширювало свою 

діяльність на всю імперію. Одним із головних напрямів його роботи було 

геологічне й картографічне вивчення імперських просторів і розширення 

зовнішньої торгівлі [175, c. 333; 520, c. 10].  

Завдання представлення інтересів торгово-промислових кіл 

товариство виконувало доволі успішно. Як відзначав голова виконавчого 

комітету товариства М. П. Ігнатьєв, «ми … не можемо допомогти 

скрутному становищу російської промисловості й торгівлі, але ми повинні 

своїми дослідженнями, своїми розсудливими клопотаннями, 

підкріпленими безсумнівними фактами, висвітлити слабкі сторони, вказати 

болючі місця й ті заходи, які можуть покращити ситуацію, полегшити 

труднощі й попередити пагубні наслідки» [663, c. 78]. «Труди…» 

Товариства для сприяння російській промисловості й торгівлі як раз 

ілюструють реалізацію цього завдання. Матеріали розміщувалися тут за 

кількома відділами: 1) звіт про діяльність товариства за минулий рік 

роботи; 2) журнали засідань Комітету та загальних зібрань товариства за 

поточний рік; 3) клопотання й представлення уряду про потреби торгівлі й 

промисловості; 4) доповіді. Як бачимо, окремим розділом були виділені 

клопотання товариства, які являли собою ґрунтовну розробку певного 

актуального, на думку членів товариства, моменту розвитку економіки 

країни. 

За аналогією із загальноімперськими об’єднаннями виникали 

товариства місцевого характеру. Київське товариство природознавців у 

серпні 1872 р. зібрало черговий ІІІ З’їзд російських сільських господарів. 

Найбільшу увагу присутніх викликали питання сільськогосподарської 
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механіки й технології, а також створення розгалуженої мережі 

спеціалізованих навчальних закладів [104, арк. 4, 23]. З розвитком гірничої 

промисловості поширеними стають товариства землемірів, геологів і 

маркшейдерів. Суттєвий внесок у геодезичне й геологічне вивчення 

гірничих виробок Донецько-Криворізького басейну робило Товариство 

маркшейдерів Півдня Росії [126, арк. 3 зв.]. 

Таким чином, у системі представницьких організацій вказаним 

товариствам належало особливе місце. Багатий досвід роботи, високий 

науковий рівень, об’єктивність досліджень були головними рисами 

науково-технічних товариств і загальноімперського, і місцевого рівнів, 

тому часто їхні члени були запрошені як експерти або від держави, або від 

підприємців, отже, вони виконували роль з’єднувальної ланки між 

капіталом та владою. 

Часто науково-практичні товариства ставали ініціаторами скликання 

торгово-промислових з’їздів – популярної в пореформений період форми 

ділового спілкування підприємців. За участі Імператорського Російського 

технічного товариства й Товариства для сприяння російській 

промисловості й торгівлі у 1870 р. в Петербурзі було скликано перший 

Всеросійський з’їзд фабрикантів, заводчиків та осіб, які цікавляться 

вітчизняною промисловістю [294, c. 42]. У липні 1882 р. промисловий з’їзд 

у Москві було проведено з ініціативи Товариства для сприяння російській 

промисловості й торгівлі. Цей форум зібрав більше 250 осіб, серед яких 

Великий князь правлячої династії, найвищі посадовці, науковці світового 

рівня та впливові підприємці [447, c. 1]. У привітальній промові до 

присутніх на з’їзді Великий князь Олексій Олександрович відзначив: 

«Ваші поради й зауваження як людей, що працюють над справою й добре 

знайомі з місцевими умовами, матимуть важливе значення для успішного 

вирішення питань, запропонованих на ваше обговорення» [517, c. 1 – 2]. 

У серпні 1882 р. з ініціативи Імператорського Російського технічного 

товариства було скликано черговий з’їзд у Москві. Його учасникам 
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представили понад 70 доповідей з питань гірничозаводської 

промисловості, металургії, питань шляхів сполучення, хімічного 

виробництва, будівництва, електротехніки, технічної освіти, кустарної 

промисловості та ін. Київське відділення ІРТТ особливо запрошувало своїх 

членів на засідання третього відділення під головуванням професора 

П. П. Алексєєва, яке було присвячено цукроварінню, пивоварінню й 

винокурінню [635, арк. 22]. У вересні 1910 р. Одеське відділення ІРТТ 

провело досить цікавий захід – з’їзд спеціалістів і діячів з міського 

благоустрою. Організатори пропонували учасникам обговорити стан 

благоустрою міст в імперії та за кордоном, а також заходи щодо 

покращення міської санітарної справи, освіти, медицини й характеру 

забудови [102, арк. 117 зв. – 118]. 

У серпні 1915 р. ІРТТ ініціює скликання З’їзду російських техніків, 

на якому обговорювали економічну мобілізацію в умовах Першої світової 

війни та прийняли рішення про створення Всеросійського союзу технічних 

сил країни [510, c. 25]. На зібранні Київське відділення з гордістю 

доповідало про успішність дослідів з отримання хімічних препаратів, які 

раніше в країні не виробляли. 

Місцеві відділення ІРТТ часто ініціювали проведення регіональних 

і всеросійських форумів підприємців. Так, Одеське відділення провело 

І Всеросійський З’їзд спеціалістів і діячів з міського благоустрою (Одеса, 

14 вересня 1910 р.) [102, арк. 118]. У квітні 1913 р. у Петербурзі під егідою 

Імператорського Російського географічного товариства та за активної 

участі Товариства маркшейдерів Півдня Росії було організовано 

І Всеросійський з’їзд маркшейдерів. Усі його рішення стосувалися 

налагодження координації геологорозвідувальних і картографічних робіт 

[127, арк. 1]. 

Наукові товариства протягом тривалого періоду їхньої діяльності 

здобули високий авторитет у суспільстві. Вони не лише виконували 

науково-інформаційні функції, а й здійснювали роботу представницького 
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характеру, направляючи клопотання до урядових кіл. Логічно розроблені й 

науково обґрунтовані проекти економічних перетворень, підготовлені 

ними, часто знаходили підтримку, їх успішно втілювали в життя. Отже, 

між державною владою та науково-технічними товариствами склалися 

ефективні форми взаємодії, що відіграли важливу роль в економічному 

розвитку країни. 
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Висновки до розділу 

 

Приватні представницькі об’єднання буржуазії, тобто ті, що виникли 

з ініціативи самих підприємців, первинно оформлюються за галузевою 

ознакою. У важкій промисловості такі об’єднання виникають у формі 

з’їздів, в аграрному виробництві – товариств. Саме ці два напрями 

господарства (важка промисловість і сільське господарство) дозволили 

вповні проявитися регіональним інтересам підприємців. 

Більш численними на території українських губерній були, 

безперечно, установи представництва аграріїв, що й не дивно, ураховуючи 

їхню вагому частку в сільськогосподарському виробництві всієї імперії. 

Промислові представницькі організації не мали кількісної переваги, проте 

явно домінували за впливовістю на уряд та фінансовою силою. 

Свій внесок у розбудову системи представництва зробила й 

українська кооперація, хоча умови для формування її постійних 

представницьких структур у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. не 

були сприятливими й це питання отримає позитивне вирішення тільки 

в 1917 р. 

У палітрі «кричущо яскравих» і різноманітних підприємницьких 

інтересів за регіональними й галузевими ознаками вирізняються їхньою 

виваженістю «аристократичних напівтонів» науково-практичні організації 

сприяння розвитку промисловості й торгівлі. 

Весь цей спектр регіонально-галузевих об’єднань відображав 

особливості й рівень розвитку українських губерній у пореформений 

період, їхнє місце та значення в загальноімперському господарстві й 

найгостріші питання й суперечності, що проявилися в суспільстві з 

розвитком громадської ініціативи взагалі та розбудовою організацій 

представництва інтересів капіталу зокрема. 

Приватні представницькі організації підприємців, що склалися в 

різних сферах, суттєво різнилися між собою. Сам характер 
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«представницькості» найбільше проявлявся в промислових об’єднаннях – 

уся їхня структура й головні напрями діяльності були орієнтовані на 

взаємодію з урядом, як і сама промисловість, що розвивалася в значній 

залежності від урядових заходів. Набагато меншу представницьку роботу 

проводили сільськогосподарські товариства, адже в умовах технічної й 

технологічної відсталості сільського господарства Російської імперії 

нагальною потребою була науково-просвітницька діяльність серед 

широких мас сільських господарів. Більша орієнтованість 

сільськогосподарських товариств на суспільну роботу зумовлена й 

цілковитою їхньою впевненістю в міцній підтримці, яку гарантував уряд в 

умовах реального збереження аграрного курсу розвитку економіки країни. 

Надійність влади відчували сільськогосподарські товариства, 

отримуючи суттєве фінансування від центральних і місцевих державних 

установ. Урядової фінансової підтримки промислових представницьких 

організацій взагалі не було. Це питання вони вирішували або шляхом 

самообкладання представленої ними галузі промисловості, або 

встановленням членських внесків. Останній варіант зазвичай був 

неефективним, і через брак коштів такі організації проводили доволі 

обмежену, скоріше номінальну, представницьку діяльність. 

Торговий капітал був представлений переважно місцевими 

представницькими об’єднаннями. Заявлена в назві багатьох 

підприємницьких організацій «торгівля» не мала самостійного значення, а 

була підпорядкована інтересам збуту промислових товарів. 

Представницьким організаціям кооператорів узагалі не знайшлося 

місця в системі громадських установ Російської імперії. Охоплюючи 

найнижчі верстви суспільства й виявляючи схильність до популярних 

західноєвропейських політичних ідей, кооперативи та їхні союзи входили в 

ще більше протиріччя з наявною монархічно-бюрократичною системою, 

ніж промислові об’єднання буржуазії. 
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Особливу роль у представницькій системі Російської імперії 

відігравали установи сприяння розвитку економіки країни. Вони 

уособлювали в собі науковий потенціал країни, їхні роботи вирізнялися 

високим рівнем теоретичності та об’єктивності, а особовий склад 

учасників (переважно науковці) дозволяв сформувати більш нейтральну 

позицію в розгляді будь-якого, навіть проблематичного, економічного 

питання. Саме через цю нейтральність науково-практичних товариств за 

їхніми експертними оцінками та авторитетною думкою (підтримкою) 

зверталися і урядовці, і підприємці (промислові з’їзди 

й сільськогосподарські товариства) у разі виникнення конфлікту інтересів 

з приводу конкретних дій у тому чи тому напрямі соціально-економічного 

розвитку. 
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РОЗДІЛ 5 

ПІДПРИЄМНИЦЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ 

У ЗАГАЛЬНОІМПЕРСЬКІЙ СТРУКТУРІ ПРЕДСТАВНИЦТВА 

 

5.1. Всеросійські галузеві представницькі організації 

 

На початку ХХ ст. у більшості галузей економіки вже діяли 

загальноімперські організації (представників залізоробної промисловості, 

хімічної, виробництва землеробських машин, лісової, склоробної, 

текстильної, паперової, деревообробної, цукрової, борошномельної, 

винокурної, приватних залізниць, судновласників, страхових товариств, 

комерційних і земельних банків та інші). 

Одними з перших до формування загальнодержавних 

представницьких структур вдаються представники важкої промисловості. 

Від таких показників, як обсяги випуску металу й ціна на нього, 

уніфіковані стандарти виробництва й асортимент товарів 

машинобудування, залежав загальний рівень розвитку економіки країни. 

Саме тому влада підтримувала об’єднання підприємців, які б 

координували ці питання у всеросійському аспекті, водночас 

представляючи інтереси промисловців відповідних галузей виробництва.  

Загальноімперське представництво металургійної промисловості 

здійснювала Постійна дорадча контора залізозаводчиків. Це об’єднання з 

часу його заснування в столиці 1888 р. (положення затверджено 1892 р.) 

збирало відомості про розвиток залізоробної промисловості в Росії та 

розробляло заходи щодо подальшого розвитку галузі. Це була колегіальна 

установа, склад якої переобирався кожні три роки представниками від 

36 заводів та 26 найбільших фірм, які виробляли до 65 % річної виплавки 

чавуну в країні (відомості на 1916 р.).  

За період своєї діяльності Контора стала однією з найвпливовіших 

підприємницьких організацій в країні. З 1900 р. в її структурі діяла 
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надзвичайно важлива для галузі постійна комісія з розробки російського 

нормального метричного сортаменту під керівництвом професора 

М. А. Белелюбського, яка затверджувала склад продукції за марками, 

розмірами й профілями [510, c. 57]. У роки металургійної кризи (1901 – 

1902 рр.) Контора просувала ідею запровадження державного нормування 

металургійної промисловості (на зразок цукрового нормування), проте 

уряд цей проект не підтримав – примусове обмеження випуску фабрично-

заводських виробів і утримання штучно високих цін не було запроваджено 

[293, c. 135]. 

У 1907 р. було затверджено статут такого галузевого об’єднання, як 

З’їзди російських фабрикантів землеробських машин і знарядь, Рада якого 

знаходилася в Харкові. Створення цього З’їзду значною мірою зобов’язане 

З’їздам гірничопромисловців Півдня Росії, але надалі інтереси цих двох 

організацій часто мали антагоністичний характер. У назві З’їздів 

фабрикантів землеробських машин і знарядь не було регіональної 

прив’язки, що передбачало участь у їхній роботі підприємців цієї галузі 

всієї імперії та підтверджувалося практикою засідань, проте ініціатива 

створення й лідируючі позиції в об’єднанні були за підприємцями 

південних губерній. 

З’їзди фабрикантів землеробських машин представляли інтереси 

сільськогосподарського машинобудування, розробляли заходи сприяння 

його розвитку, надавали довідкову інформацію [193, c. 191]. Першими 

їхніми клопотаннями були встановлення конкурсної основи на відбір 

підприємств для державних замовлень, спрощення процедури 

кредитування сільських господарів під закупівлю землеробських машин, 

урегулювання тарифів на перевезення сільгоспмашин та інші [193, c. 192]. 

За посередництва спеціального бюро Ради З’їздів здійснювали колективну 

закупівлю сталі й заліза, обговорювали питання оптового й роздрібного 

продажу землеробських машин і знарядь, що свідчило про виконання 
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представницьким об’єднанням деякою мірою й синдикатських функцій 

[294, c. 151]. 

З’їзди фабрикантів збирали щорічно. Членом організації міг стати 

будь-який підприємець за умови, якщо на його підприємстві працювало не 

менше 50 робітників. З метою безпосереднього обміну спостереженнями й 

дослідженнями між спеціалістами із сільськогосподарського 

машинобудування було організовано «технічні співбесіди», які проводили 

одразу ж після самих з’їздів [199, c. 61]. На 1912 р. ця організація 

об’єднувала 53 члени [290, c. 227]. З’їзди домоглися від уряду 

преміювання виробництва складних сільськогосподарських машин, 

перегляд же чинних митних тарифів вважали необхідним лише за умови 

відміни стимулюючих виплат [212, c. 493]. 

З’їзди розгорнули різнопланову діяльність не лише 

представницького, а й господарського характеру, об’єднуючи у своїх лавах 

найбільших виробників сільськогосподарського машинобудування. Уже на 

першому своєму зібранні вони прийняли рішення здійснювати всі 

закордонні замовлення колективно через Бюро З’їздів [294, c. 151]. Третій 

з’їзд фабрикантів доручив Раді З’їздів підготувати проект контори, яка б 

займалася оптовою закупівлею чавуна, заліза та сталі; також обговорювали 

питання щодо встановлення фіксованих цін на продукцію 

сільськогосподарського машинобудування.  

Отже, представницька організація мала й суто комерційні обов’язки. 

Протягом 1910 – 1913 рр. З’їзди фабрикантів вели інформаційну війну із 

синдикатом «Продамет», який об’єднував переважну більшість 

підприємств металургії [296, c. 170 – 171]. Вони розгорнули 

широкомасштабну кампанію в пресі щодо необхідності зниження цін на 

залізо та сталь для підвищення рівня загального розвитку економіки 

країни, проте влада погодилася надати пільги вітчизняному 

машинобудуванню, але не втручатися в справи металургійної монополії. 

У жовтні 1912 р. уряд вніс на розгляд Державної думи проект постанови 
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про заохочення вітчизняного сільськогосподарського машинобудування, 

який передбачав безмитний пропуск деяких видів закордонного 

обладнання, зниження податкового навантаження на заводи-виробники 

сільгоспмашин, покращення організації та умов збуту готових товарів, але 

не було головного – заходів щодо зниження цін на метал на внутрішньому 

ринку [296, c. 171]. 

У 1914 р. в Москві відбулося організаційне засідання новоствореного 

відділу З’їздів фабрикантів – торгового, у якому взяли участь 

23 представники великих підприємств (переважно південних губерній), 

іноземні та вітчизняні фірми, що займалися торгівлею землеробськими 

машинами [213, c. 506]. Члени відділу вирішили облаштувати місцеві 

агентури для з’ясування платоспроможності споживачів, у майбутньому 

створити товариство взаємного кредиту, організувати спільне стягнення 

боргів, заснувати юридичну консультацію для членів відділу з торгового 

права та податкових питань, запровадити точну статистику ввозу й 

виробництва сільськогосподарських машин. 

На початку ХХ ст. обсяги сільськогосподарського машинобудування 

в країні значно зросли. У зв’язку з цим у Катеринославі було створено 

Південний відділ З’їздів, який об’єднав підприємства, що до Першої 

світової війни виробляли близько 3/4 усієї кількості машин, що були 

випущені в імперії [96, арк. 42]. У 1915 р. до сільського господарства 

країни надійшло машин і знарядь на суму 127 млн. руб., із них 50 % 

вітчизняного виробництва [510, c. 50]. Експерти відзначали, що «розвиток 

технічних знань і фабрично-заводської промисловості дає нам можливість 

обробляти наші рідні поля плугами нашого ж виробництва, збирати 

й обмолочувати скошений хліб машинами наших же фабрикантів» [286, 

c. 48 – 49]. У роки Першої світової війни фабриканти відзначали падіння 

виробництва на 67 % та клопотали про постачання машинобудівних 

підприємств паливом і сировиною як підприємств, що працюють на 

оборону, відтермінування від військової повинності кваліфікованих 
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працівників, першочергову подачу вагонів заводам та інші заходи  

[510, c. 56]. 

Отже, представницькі організації в металургії та 

сільськогосподарському машинобудуванні сформувалися відразу на 

загальноімперському рівні, що було зумовлено специфікою цих галузей. 

Обидва напрями господарства належали до «нових» у Російській імперії, 

що викликало високий рівень уваги з боку урядовців, пильне відстеження 

загальнодержавних показників виробництва в цих галузях. 

Ще однією сферою економіки, у якій представницькі організації 

виникли відразу на загальнодержавному рівні, був транспорт. Окрім 

класичних представницьких функцій, транспортні представницькі 

об’єднання проводили велику роботу по встановленню загальних, 

районних і групових угод між управліннями залізниць або судноплавними 

компаніями для уніфікації умов перевезень пасажирів і вантажів. Тільки в 

такий спосіб транспортні комунікації могли ефективно виконувати їхнє 

пряме призначення – забезпечення цілісного функціонування всієї 

економічної системи. 

У пореформений період сформувалася лише одна представницька 

організація залізничників – З’їзди представників російських залізниць. 

Прагнення регламентувати з урядового центру все розмаїття питань 

залізничної мережі було нездійсненним і призводило тільки до руйнації 

системи. Водночас розвиток імперської залізничної мережі розпочинався з 

повної автономності кожної залізниці, їхня діяльність і відповідальність 

обмежувалася виключно власними коліями. Щоб досягти пункту 

призначення вантажу, його доводилося кілька разів перевантажувати, що 

значно подовжувало тривалість транспортування, псувало товари, нерідко 

призводячи до їх підміни або повної втрати. 

Ураховуючи всі недоліки транспортної системи Російської імперії, у 

1869 р. міністр шляхів сполучення граф В. О. Бобринський скликав 

уповноважених приватних і казенних залізниць для вирішення питань 
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щодо встановлення прямого пасажирського й товарного сполучення в 

країні. Перший з’їзд відбувся в Санкт-Петербурзі за участі представників 

18 залізниць під головуванням барона А. І. Дельвіга. Усі шляхи залізничної 

мережі було розділено на три групи (залежно від головного напряму 

товарних перевезень): 1) Південно-Східний район – Рига; 2) Південно-

Східний район – Петербург і Ревель (увійшла Миколаївська залізниця); 

3) порти Чорного й Азовського морів – Петербург і Ревель (увійшли 

Курсько-Харківсько-Азовська, Києво-Балтська, Курсько-Київська, 

Миколаївська, Харково-Кременчуцька, Одесько-Балтська залізниці) [186, 

c. 28]. У подальшому кількість залізниць-учасниць з’їздів збільшувалася: 

третя група об’єднувала майже всі залізниці українських губерній [428,  

c. 1 – 2]. На початку ХХ ст. залізничні дорадчі з’їзди розвинулися 

в розгалужену структуру і вже об’єднували загальні, групові, тарифні, 

конвенційні, міжнародні й технічні з’їзди, а також з’їзди залізничних 

юрисконсультів та з’їзди залізничних лікарів. 

Первинно робота зі встановлення підстав і правил для прямого 

пасажирського й товарного сполучення розпочалася в групових з’їздах. 

Було визначено умови перевезень у кожній з груп, рухомий склад курсував 

виключно в межах цих груп. Поступово такі питання узагальнювали й 

розглядали Загальні з’їзди. Діяльність останніх була зосереджена на 

узгодженні інтересів залізниць, з одного боку, та пасажирів і власників 

вантажів, з іншого; усе це в комплексі мало відповідати 

загальнодержавним інтересам. 

За результатами роботи групових з’їздів на російських залізницях 

було впроваджено систему обміну вагонами, установлено загальну 

тарифну систему перевезень, вироблено тарифи для основних вантажних 

товарів (хліб, нафта, цукор та інше), підготовлено правила прямих 

пасажирських сполучень. Групові з’їзди напрацювали правила про 

накладні платежі: залізниці утримували з одержувачів вартість вантажу – 

накладний платіж, чим добровільно взяли на себе обов’язок обслуговувати 
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потреби промисловості й торгівлі, оскільки банки на той час ще 

не відповідали всім вимогам підприємців. Весь цей обсяг тривалої роботи 

групових з’їздів було покладено в основу «Загального статуту російських 

залізниць» [354]. Він є зібранням різноманітних документів щодо 

організації залізничного сполучення: правила вантажних і пасажирських 

перевезень, облаштування вокзальних приміщень і привокзальних 

територій, продажу квитків і встановлення й оплати тарифів на 

перевезення вантажів. 

Загальні з’їзди представників залізниць збиралися кілька разів на рік 

для обговорення господарських, правових, економічних, адміністративних 

та інших питань експлуатації залізниць. У їхній роботі могли брати участь 

представники приватних і казенних залізниць, Міністерства шляхів 

сполучення, Міністерства фінансів та інших урядових установ, групових 

з’їздів, а також спеціально запрошені особи [435, c. 4]. Рішення 

ухвалювали звичайною більшістю голосів, кожна залізниця мала право на 

один голос. 

На з’їздах представників залізниць були присутні представники 

тільки деяких біржових комітетів (з українських знаходимо Одеський) і 

З’їздів представників промисловості й торгівлі – на цьому участь у їхній 

роботі інших представницьких організацій підприємців завершувалася. У 

1916 р. до Загальних з’їздів представників залізниць надійшло звернення 

від Ради З’їздів представників лісової промисловості й торгівлі з 

проханням про включення їхніх представників до складу постійних членів 

Загальних з’їздів. Лісопромисловцям було відмовлено з аргументацією, що 

задоволення цього клопотання може викликати аналогічні звернення від 

інших галузевих представницьких об’єднань, чим значно розширить 

кількість учасників залізничних з’їздів «без особливої на те потреби». 

Представникам лісової промисловості було рекомендовано звертатися до 

З’їздів представників промисловості й торгівлі, котрі як постійні члени 

залізничних з’їздів і захищатимуть їхні інтереси [438, c. 13 – 14]. З’їзди 
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гірничопромисловців Півдня Росії були учасниками Тарифних з’їздів 

представників залізниць, а в участі в Загальних конвенційних з’їздах їм 

було також відмовлено [439, c. 1]. 

Керував справами Загальних з’їздів завідувач, обраний черговим 

загальним з’їздом на рік (пізніше – на три роки). Він мав збирати та 

зберігати повну колекцію статутів, тарифів та умов перевезень усіх 

залізничних товариств, усіх договорів про пряме пасажирське й вантажне 

сполучення, усіх протоколів роботи представницького об’єднання. На 

покриття витрат з діловодства завідувачеві справами було призначено від 

кожної залізниці по 100 руб. і додатково по 50 руб. на поштові й 

канцелярські витрати [186, c. 11]. Із 1875 р. Загальні з’їзди видавали 

«Железнодорожный листок», у якому друкували офіційні розпорядження, 

постанови з’їздів, тарифи, правила перевезень та іншу актуальну для 

перевізників інформацію. 

З розбудовою залізничної мережі імперії З’їзди представників 

залізниць ставали все більш впливовою організацією. Спільний бюджет 

Міжнародних, Конвенційних і Тарифних З’їздів у 1914 р. перевищив 

1 млн. руб. [438, c. 295]. Витрати на утримання з’їздів покривали 

управління залізниць пропорційно валовому доходу кожної залізниці за 

рік, що передував звітному [258, c. 6]. 

Працювали з’їзди за програмою, схваленою урядом; їхні рішення 

виконували з дозволу Міністерства шляхів сполучення. Окрім питань 

прямого залізничного сполучення, на загальних з’їздах обговорювали різні 

законопроекти: Правила технічної експлуатації залізниць, Положення про 

перевезення військ, Положення про перевезення пошти залізницями, 

телеграфні й митні правила, Положення про залізничні технічні училища 

та школи, Правила взаєморозрахунків залізниць за посередництва 

Державного банку та багато інших [560, c. 8]. 

При Загальних З’їздах діяли: номенклатурна комісія (подавала 

класифікацію товарів, які перевозили залізниці), статистичний відділ 
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(аналізував інформацію й розробляв висновки щодо перевезень масових 

вантажів), технічна комісія представників служб рухомого складу 

(попередньо готувала матеріали з технічних питань, вирішувала спірні 

моменти в користуванні вагонами), комісія з розбору комерційних і 

технічних претензій, розрахункова комісія, контролери-техніки з перевірки 

терезів, білетний відділ (підготовка й розсилка бланків пасажирських 

квитків прямого сполучення). Загальні витрати цієї організації на всі 

спеціальні установи та представницькі функції становили близько 

190 тис. руб. на рік [435, c. 10]. 

Неодноразово представники управлінь залізниць порушували 

питання про створення постійно діючого виконавчого органу З’їздів на 

зразок Ради З’їздів (Контори чи Бюро), проте таке нововведення визнавали 

доцільним, але передчасним. Невідкладні питання в період між з’їздами 

вирішували відповідні комісії. Тільки в 1878 р. було прийнято рішення 

обирати голову з’їзду для кожного окремого загального зібрання під час 

відкриття його засідань. 

З 1893 р. Тарифні з’їзди були виділені в спеціальну структуру, 

окрему від Конвенційних загальних з’їздів. Їхні рішення затверджував 

Тарифний комітет, а за потреби – Рада з тарифних питань [272, c. 414; 179, 

c. 562]. Наступного року було організовано особливі З’їзди з міжнародного 

сполучення. При Загальних з’їздах проводили технічні дорадчі з’їзди з 

різних галузей залізничної справи (технічної, експлуатаційної, лікарської, 

юридичної). Ураховуючи відповідальність залізниць перед власниками 

вантажів та особами, що постраждали під час залізничних перевезень, 

скликали З’їзди залізничних юрисконсультів, аби з’ясувати правову 

відповідальність залізниць у таких випадках. На З’їздах залізничних 

лікарів розробляли питання медичної допомоги на залізницях і відомчих 

санаторіїв. 

Окрім виконання їхніх прямих завдань, З’їзди представників 

російських залізниць виділяли кошти на утримання випробувальної станції 
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з просочування шпал при Інституті інженерів шляхів сполучення, на 

облаштування VІІ Міжнародного конгресу з випробування матеріалів, на 

спорудження паровозної майстерні в дослідній станції російських 

залізниць, на випуск спеціалізованих періодичних видань та інше  

[437, c. 5 – 7].  

На практиці З’їзди мали широкі розпорядчі права, які, втім, не були 

юридично закріплені. Вони мали характер дорадчий, але їхні рішення на 

загальних зібраннях були обов’язковими для виконання всіма залізницями, 

якщо такі були ухвалені одноголосно (навіть для тих, які не брали участь в 

обговоренні) [186, c. 6]. Активність З’їздів і вагомість їхніх рішень багато в 

чому залежали від особи міністра шляхів сполучення. Були такі періоди, 

коли постанови З’їздів вважали обов’язковими, якщо міністерство у 

визначений термін не опротестувало рішення представницької організації. 

Водночас через відсутність урядового затвердження рішення З’їздів 

управліннями деяких залізниць сприймали як рекомендаційні, а тому не 

виконували. Доки на з’їздах був присутній призначений урядом голова, 

вони мали офіційний характер, як тільки таке призначення припинялося, 

з’їзди набували приватних рис. Затвердження урядом постанов з’їздів для 

представників приватних залізниць було двояким: з одного боку, для 

користувачів залізничних послуг це мало вигляд урядової постанови; а з 

іншого, управління залізниць намагалися ухилитися від такого 

затвердження, аби воно не перетворилося на пряме втручання в роботу 

приватних компаній. 

Слід відзначити, що складність перехідного пореформеного періоду 

в організації ефективної взаємодії складників економіки країни наділила 

представницьке об’єднання залізничних перевізників невластивими йому 

функціями. Так, З’їзди виконували ще й судово-замирювальні дії, без яких 

часті спірні питання на залізницях взагалі призвели б до кризи перевезень: 

загальні суди залізничники вважали нездатними впоратися з обсягами та 
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специфікою позовів, тож З’їздам доводилося розбиратися ще й з такими 

проблемами. 

Значення діяльності З’їздів представників російських залізниць 

важко переоцінити. Майже все залізничне господарство в імперії було 

облаштоване та працювало на засадах, вироблених цими З’їздами. Робота 

їхніх засідань вирізнялася точністю й скрупульозністю, відсутністю будь-

якої емоційності й напруження пристрастей навіть під час Першої світової 

війни: військові перевезення, проблеми з переселенцями та міжнародні 

розрахунки вони розглядали з тією самою виваженістю, що й питання «про 

встановлення на перевезення “віників трав’яних” попудного тарифу за 

п’ятим класом» або «про тимчасову заміну пломбувальної мотузки для 

навішування пломб звичайним шпагатом, що використовують для 

ув’язування» [439, c. 4; 436, c. 4]. Функціонування залізничної мережі 

потребувало постійного керівництва та вчасних розпоряджень, що і 

здійснювало представницьке об’єднання залізниць. Швидкість, 

практичність, доцільність і відповідність наявним засобам реалізації – усе 

це надало З’їздам високого авторитету та вагомого значення. 

Зростання значення судноплавства в економіці країни, з одного боку, 

і необхідність координації інтересів влади та підприємців у цій галузі, з 

іншого, призвели до виникнення в 1908 р. Всеросійських з’їздів 

судновласників з постійним місцем перебування їхніх керівних структур у 

столиці. Редакція журналу «Русское судоходство» з нагоди відкриття 

Загального з’їзду судновласників із захопленням писала, що цей форум має 

стати «запорукою твердо вкоріненого усвідомлення в життєвій 

необхідності правильно організованого представництва судноплавної 

промисловості» [519, c. 9]. 

У грудні 1908 р. було найвище затверджено «Положення про З’їзди 

судновласників», відповідно до другого параграфа якого могли бути 

зібрані загальні з’їзди судновласників, районні та групові (кількох районів) 

(Додаток Р: Положення про З’їзди судновласників) [294, c. 115; 527, c. 11]. 
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Спираючись на цю норму, одеські судновласники виявили бажання 

заснувати в Одесі районний З’їзд судновласників Чорного й Азовського 

морів. Одеський морський порт був другим за обсягом вантажообігу після 

Санкт-Петербурзького. До нього щорічно прибувало близько 

1,1 тис. парових і 120 парусних суден, тут розміщувалася головна контора 

Російського товариства пароплавства й торгівлі [237, c. 62]. 

Голова Комітету Загальних з’їздів судновласників 

П. М. Летуновський визначив порядок відкриття районних з’їздів: 

письмове подання заяв для участі в цих з’їздах, підтвердження Комітетом 

З’їздів судновласників репрезентативності представлених заяв, спільна 

нарада представників районних і загальних з’їздів щодо порядку денного й 

часу зібрання, затвердження програми Комітетом З’їздів судновласників, 

відкриття першого районного з’їзду одним із місцевих судновласників 

[527, c. 4]. 

Положення про загальні З’їзди судновласників не встановлювало 

фіксований розмір членських внесків і не вказувало, що вони мають бути 

однаковими в усіх районах. З огляду на це Комітет З’їздів судновласників 

надавав повну самостійність місцевим підприємцям у визначенні цієї 

ставки, а також частки, яка мала надходити на загальні витрати 

всеросійського зібрання. 

Отримавши позитивну відповідь на запит від Центрального комітету 

судновласників, організаційний комітет Чорноморсько-Азовського району 

розіслав запрошення всім зацікавленим особам. У циркулярі було вказано, 

що нинішнє державне й економічне становище Російської імперії 

«потребує об’єднання судновласників з метою правильного з’ясування та 

раціонального захисту інтересів торгового мореплавства, тобто, потребує 

створення організацій, які мали б можливість висловлювати на місцях 

авторитетні думки з різних питань торгового мореплавства та 

представляти їх у вищих урядових інстанціях» [527, c. 5]. Саме такою 
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організацією захисту інтересів торгового флоту мали стати З’їзди 

судновласників Чорноморсько-Азовського району.  

Згоду на участь у новій представницькій організації дали Російське 

товариство пароплавства й торгівлі, Російське страхове та транспортне 

товариство, Російсько-Дунайське пароплавство, а також інші акціонерні 

товариства й окремі судновласники. Як наслідок, З’їзди судновласників 

Чорноморсько-Азовського району об’єднали близько 40 % усього парового 

торгового флоту зовнішніх морів Російської імперії  [527, c. 7]. 

Перший з’їзд проходив 10 – 20 серпня 1909 р. в Одесі (Додаток С: 

список учасників першого з’їзду судновласників Чорноморсько-

Азовського району). На ньому розглянули стандартні організаційні 

питання (обрання посадових осіб, ревізійної комісії, визначення розміру 

членських внесків) та заслухали доповіді (про мита на іноземні судна, 

заохочення вітчизняного суднобудування, криголами та правила 

сертифікації суден). Програму затвердили Міністерство шляхів сполучення 

та Міністерство торгівлі й промисловості. На організаційному засіданні 

були присутні голова Одеського біржового комітету В. Р. Мунц, начальник 

Одеського торгового порту В. В. Давидов, чиновники, суднобудівельники 

та судновласники [527, c. 28 – 31; 237, c. 127]. 

Перший з’їзд відкрив головний організатор та ідейний натхненник 

цього підприємницького форуму П. П. Регір-молодший, одноголосно 

обраний головою з’їзду. Першим кореспондентським відправленням 

З’їздів судновласників Чорноморсько-Азовського району була телеграма 

вдячності на ім’я міністра торгівлі й промисловості В. І. Тімірязєва із 

запевненням, «що їхня посильна робота сприятиме створенню правильної 

мореплавної програми, яка допоможе нашому торговому флоту піднятися 

на належну височінь» [527, c. 36]. 

Після тривалих дебатів на з’їзді було визначено розмір членських 

внесків – 75 руб., з яких 30 руб. належало відправляти до столичної 

контори. Представницька організація азово-чорноморських судновласників 
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мала посередні фінансові можливості, оскільки їхній бюджет коливався в 

межах двох – трьох тис. руб. на рік. Для порівняння, З’їзди 

гірничопромисловців Півдня Росії мали річний дохід 1,5 млн. руб., а З’їзди 

бакинських нафтопромисловців – 2,5 млн. руб. [484, c. 71; 90, c. 143]. 

Виникнення районних з’їздів судновласників схвально сприйняли 

вже наявні організації офіційного представництва. Так, Одеський біржовий 

комітет у своєму зверненні вітав «молоду організацію» й висловлював 

побажання успіху в її роботі на благо процвітання російського 

комерційного флоту й завоювання нових ринків збуту для вітчизняних 

товарів [527, c. 38]. 

З’їзди судновласників Чорноморсько-Азовського району мали право 

збиратися не рідше одного разу на рік, а у випадку нагальної необхідності 

й частіше. За місяць до запланованого початку роботи форуму його 

програму подавали на затвердження міністра торгівлі й промисловості та 

міністра шляхів сполучення. Окрім міністерств, повідомлення про 

скликання з’їзду судновласників Чорноморсько-Азовського району 

направляли місцевій адміністрації та всім районним з’їздам 

судновласників. Водночас право голосу мали лише власники судноплавних 

компаній (або їхні представники). Найвпливовішими учасниками З’їздів 

судновласників були управителі Північного пароплавного товариства, 

Російсько-Дунайського пароплавства, Російського транспортного та 

страхового товариства, делегати від З’їздів представників промисловості й 

торгівлі, З’їздів гірничопромисловців Півдня Росії та Імператорського 

товариства судноплавства [529, c. 6 – 7]. 

Завідування справами районних з’їздів було покладено на місцевий 

комітет, який обирали з членів з’їзду у складі не менше трьох осіб [527, 

c. 13 – 14]. Щороку Комітет оновлювався на третину, причому колишні 

члени могли бути знову обраними. До обов’язків районного Комітету 

входили: підготовка програми й попередня розробка всіх питань для 

обговорення; складання списку кандидатів у члени районного Комітету; 
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виконання рішень районного з’їзду; підтримка зв’язків з державними 

установами в питаннях зацікавленості районних З’їздів; завідування 

майном представницької організації; ведення фінансової звітності [527, 

c. 16]. Комітет З’їздів судновласників Чорноморсько-Азовського району 

було затверджено в такому складі: П. П. Регір (голова), О. К. Тімрот, 

Г. М. Марголін, Б. П. Марков, Ф. К. Звороно, І. Й. Островський [527, c. 25]. 

Питання, винесені на голосування, вирішували звичайною більшістю 

голосів. Правомочними вважали рішення Комітету З’їздів, якщо на ньому 

були присутні не менше трьох його постійних членів. 

З’їзди судновласників Чорноморсько-Азовського району розгорнули 

доволі активну представницьку роботу. Завдяки їхнім наполегливим 

клопотанням набули силу закону такі положення: про виділення з 

державного казначейства коштів на портобудування, про облаштування 

хлібної гавані в Одесі, про облаштування набережної в Ростові-на-Дону та 

інші [529, c. 1]. Комітет судновласників брав активну участь у підготовці 

проекту «Правил, які визначають порядок видання свідоцтв торгових 

суден» і проекту закону «Про заохочення вітчизняного суднобудування» 

[528, c. 2 – 3]. 

Підприємницькі об’єднання часто практикували взаємну підтримку 

своїх клопотань, і з’їзди судновласників теж використовувати такий метод 

впливу на державні органи. Так, у питаннях управління торговими 

портами З’їзди судновласників Азовсько-Чорноморського району 

спиралися на аналогічну думку З’їздів представників біржової торгівлі й 

сільського господарства, а в питаннях страхування суден їх підтримав 

Одеський біржовий комітет [528, c. 8]. 

З’їзди судновласників Чорноморсько-Азовського району мали 

активні ділові контакти з найвпливовішою регіонально-галузевою 

підприємницькою організацією – З’їздами гірничопромисловців Півдня 

Росії. Більш кваліфікованих партнерів, ніж ця представницька організація, 

важко було знайти: З’їзди гірничопромисловців докладно розробляли 



 250 

питання про порти, пристані, суднобудування, торгове мореплавство й 

каботаж [566, c. 78 – 86]. Комітет судновласників направляв своїх 

делегатів на засідання З’їздів гірничопромисловців і неодноразово 

звертався до них по допомогу у вирішенні невідкладних клопотань. 

Доповідь голови Комітету З’їздів судновласників П. П. Регіра «Про 

морські перевезення донецького вугілля в порти Балтійського моря» 

ввійшла до програми роботи ХХХV з’їзду гірничопромисловців Півдня 

Росії (1910) [131, арк. 5]. На ХХХVІ (1911) та ХХХVІІ (1912) з’їздах 

гірничопромисловців Півдня Росії інтереси судновласників представляв 

секретар Комітету М. Д. Юдицький [537, c. 6]. Обидві організації 

розглянули й ухвалили спільне клопотання про необхідність урядового 

сприяння розвитку каботажу [537, c. 39]. Налагоджена система 

представництва інтересів підприємців в урядових установах, яку 

десятиліттями майстерно відпрацьовували Південні з’їзди 

гірничопромисловців, дала свої результати – усі клопотання «тарифними 

установами були задоволені» [529, c. 15]. Схожість позицій 

гірничопромисловців і судновласників з багатьох питань економічного 

розвитку країни була об’єктивно зумовленою, тому гірничопромислові 

З’їзди теж направляли своїх представників для участі в роботі з’їздів 

судновласників [529, c. 7]. 

Невідкладні проблеми регіональні З’їзди судновласників намагалися 

вирішити й через своє центральне представництво. Члени Комітету 

загальних З’їздів брали участь у міжвідомчих нарадах, тарифних з’їздах, 

комісіях урядових і громадських установ, де обговорювали питання 

вітчизняного судноплавства. Судновласники Чорноморсько-Азовського 

району ставали учасниками й інших громадських організацій і заходів, так, 

П. П. Регір-старший був головою Одеського біржового комітету, 

М. С. Рабинович очолював Херсонський біржовий комітет, 

Д. О. Хараджаєв керував Маріупольським біржовим комітетом, що 
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забезпечувало єдину тактику представницького впливу на урядові 

установи [679, c. 68]. 

Питання мореплавства в уряді знаходилося в підпорядкуванні 

відділів торгового мореплавства й торгових портів Міністерства торгівлі та 

промисловості. Представники З’їздів судновласників брали участь у роботі 

Ради у справах торгового мореплавства при цьому міністерстві, проте таке 

представництво судновласники Чорноморсько-Азовського району вважали 

недостатнім і запропонували створити Особливу нараду мореплавних 

підприємств. Подання з цією пропозицією від 1 липня 1909 р. схвалив 

профільний міністр. П. П. Регір навіть розробив проект «Положення про 

наради мореплавних підприємств при відділі торгового мореплавства» 

[528, c. 10]. Але, звітуючи в жовтні 1912 р., Комітет З’їздів судновласників 

лише «висловив жаль» з приводу невирішеності клопотання [529, c. 3]. Для 

позитивного розв’язання цього питання судновласникам не вистачило 

фінансової ваги й авторитетності, на порядку денному уряду виявилися 

більш нагальні завдання. 

У 1916 р. зібрався V черговий з’їзд судновласників Чорноморсько-

Азовського району – готувалися до миру: обговорювали питання вільних 

гаваней, заходи щодо посилення торгового флоту [219, c. 496]. Того ж року 

VII Всеросійський з’їзд судновласників зібрав у Петрограді близько 

50 представників Чорноморсько-Азовського, Азовсько-Донського, 

Каспійсько-Волзького, Нижегородського, Рибінського, Ленського, 

Петроградського районів, представників річкових і морських компаній 

[215, c. 448]. Наступний рік не приніс очікуваного миру, на порядку 

денному для всієї країни гостро стоятимуть нові випробування 

революційних перетворень. 

Робота З’їздів судновласників була доволі ефективною, схвальне 

ставлення до рівня їхнього професіоналізму висловлювали урядовці, 

підприємці і, звичайно ж, самі члени Комітету З’їздів. У його звіті за 

перший рік роботи зазначено: «Комітет лестить себе надією, що таке 
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ставлення членів З’їзду до загальної справи залишиться таким самим і 

надалі, а це дасть можливість продовжувати роботу з непохитною 

впевненістю в тому, що праця З’їздів принесе дійсну користь усім нам 

близькій справі вітчизняного торгового мореплавства» [528, c. 13]. З’їзди 

судновласників Азовсько-Чорноморського району стали черговим проявом 

самоорганізації підприємців у пореформену добу, прикладом узгодженої 

взаємодії морських перевізників з державними органами. 

Таким чином, робота транспортних представницьких організацій 

була менш публічна й більш практична, ніж представників паливної галузі. 

Уміння підприємців домовлятися між собою тут було важливішим, ніж у 

будь-яких інших сферах економіки, адже протиріччя в галузі комунікацій 

ставали відразу помітними й вносили повний дисбаланс у функціонування 

всього господарства країни. Конфліктні ситуації між залізничниками та 

судновласниками теж траплялися, що було об’єктивним проявом 

конкуренції між перевізниками. Урядовці намагалися утримувати баланс 

між інтересами цих груп буржуазії, сприяючи розвитку обох галузей. 

У разі радикального зіткнення інтересів зазвичай сильнішими виявлялися 

позиції З’їздів представників російських залізниць. 

Загальноімперський рівень представництва інтересів сформувався й 

у фінансово-банківській сфері. Тісна взаємодія установ усієї фінансової 

системи країни, об’єктивна необхідність узгодження їхніх заходів привели 

до виникнення громадських організацій банкірів, які стали одними з 

перших у системі представництва підприємницьких інтересів. З’їзд 

представників акціонерних комерційних банків уперше було скликано в 

1873 р. під головуванням управителя Державного банку Є. І. Ламанського. 

Членами цієї організації були всі акціонерні комерційні банки Російської 

імперії, які діяли на той час, крім Російсько-Китайського банку, Обліково-

Позичкового банку Персії, банків для Кореї та Монголії. Постійний 

виконавчий орган цього об’єднання – Комітет З’їздів – знаходився в 

Санкт-Петербурзі. Його робота була спрямована не стільки на зовнішні 
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зв’язки, скільки на внутрішній обмін банківською статистикою між 

фінансовими установами, розробку єдиної кредитної політики. Зведені 

баланси на перше число кожного місяця складав і публікував Комітет 

З’їздів на підставі банківських звітів. 

Комітет З’їздів представників акціонерних комерційних банків діяв 

відповідно до популярного прислів’я: «гроші люблять тишу». Другий з’їзд 

банкірів було зібрано тільки 1903 р. в умовах економічної кризи початку    

1900-х рр.  

Перша світова війна також викликала пожвавлення діяльності 

фінансистів – банківські представницькі структури з номінальних 

трансформуються в більш дієві. У 1916 р. в Петрограді відбувся третій 

з’їзд представників акціонерних комерційних банків, на якому розглянули 

проект положення «Про З’їзди та Раду З’їздів представників акціонерних 

банків комерційного кредиту», збільшили представництво в Раді З’їздів до 

24 найбільших банків Російської імперії [61, c. 13765]. Як пояснювали 

фінансисти, назріла необхідність перетворення Комітету З’їдів з установи 

статистичної на центральний орган банківського представництва, який би 

координував політику банків і налагоджував безпосередній зв’язок між 

банками та владою [290, c. 229]. Відповідно до проекту «Положення…» 

головною метою об’єднання було представництво інтересів банків, 

членами могли бути акціонерні комерційні банки, Рада З’їздів керувала 

всіма справами організації; на другу половину 1916 р. для покриття витрат 

на організаційні заходи було асигновано 100 тис. руб. [61,  

c. 13765 – 13766]. 

Головою Ради З’їздів було обраного керівника правління 

Міжнародного банку, металозаводчика О. І. Вишнеградського. Українську 

промислову еліту на з’їзді представляв член Державної ради, голова Ради 

З’їздів гірничопромисловців Півдня Росії, гірничий інженер 

М. Ф. фон Дітмар [61, c. 13762]. При з’їздівській структурі планували 

створити центральну довідкову контору щодо кредитоспроможності – її 
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необхідність було зумовлено очікуваним після війни пожвавлення 

внутрішньої та міжнародної торгівлі [217, c. 188]. 

Крім указаного представницького об’єднання фінансистів, діяли 

З’їзди представників установ російського земельного кредиту (входили 

10 земельних банків, із них українські землі представляли Київський, 

Полтавський і Харківський земельні банки; головував П. П. Цитович [202, 

c. 142]) та З’їзди представників акціонерних страхових товариств [294, 

c. 114]. У 1909 р. у Харкові відбувся З’їзд представників південних 

товариств взаємного кредиту, де було визнано за доцільне надати 

діяльності товариств взаємного кредиту, що існували, більшої 

одноманітності (виробити нормальний статут), порушено питання про 

спрощені для них умови отримання кредитів в установах Державного 

банку [201, c. 457]. У заході взяли участь 70 представників установ 

дрібного кредиту, губернських і повітових кас, кредитних і позичково-

ощадних товариств [265, c. 19]. 

Фінансово-банківські представницькі організації особливо 

активізувалися в роки Першої світової війни: руйнація усталених 

фінансових потоків, зміни розрахунків вимагали реагування з боку 

фінансових структур. У 1914 р. в столиці відбувся п’ятий З’їзд 

представників товариств взаємного кредиту, організований 

Петроградським центральним банком (було представлено близько 

400 товариств взаємного кредиту) [142, c. 63]. Більшістю голосів учасники 

з’їзду підтримали пропозицію клопотати перед урядом про заснування 

акціонерного банку товариств взаємного кредиту. У Петрограді в жовтні 

1915 р. відбувся ХІІІ з’їзд представників земельних банків, на якому 

обговорювали питання позичок і відтермінування погашення кредитів 

в умовах війни [214, c. 476], а в 1916 р. – З’їзд представників банкірських 

домів і контор, на якому порушили питання про створення постійного 

представницького об’єднання [215, c. 447]. 
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Українські банкіри були впливовою делегацією на З’їздах 

провінційних комерційних банків – Південно-Західний край представляли 

Г. Є. Афанасьєв (Київ) та Я. А. Бродський (Одеса) [510, c. 39]. Ідея 

об’єднання провінційних банків виникла ще в 1914 р. серед петербурзьких 

фінансистів, які в союзі бачили 25 банків з основним капіталом близько 

130 млн. руб. [450, c. 4]. За зразок було взято французький «Syndicat des 

banques de province», а отже, серед завдань запланованого об’єднання, 

окрім представницьких, простежувалися синдикатські прояви [450, c. 4]. 

Перший Всеросійський з’їзд представників провінційних банків відбувся в 

травні 1915 р. під головуванням члена ради Державного банку 

Є. С. Каратигіна [494, c. 11]. Делегати з’їзду дійшли спільної думки про 

необхідність створення «центрального банку провінційних банків». 

Обов’язок розробити статут проектованої установи було покладено на 

Комітет З’їзду (по два представники від шести районів), на утримання якої 

банки робили внески від 500 руб. до 1 тис. руб. залежно від розміру 

їхнього основного капіталу [494, c. 12]. 

Деякі представницькі об’єднання у фінансово-банківській сфері 

діяли понад 40 років, але, на перший погляд, мало чим проявили себе на 

арені соціально-економічних перетворень. Їхня структура нагадувала 

тіньовий фінансовий центр, що активізувався в моменти кризових явищ у 

державі (економічних чи воєнних екстремумів). Саме банківський сектор 

першим розпочав процес галузевого представництва інтересів капіталу, 

проте так і не використав цей потенціал уповні. 

Ще один господарський напрям – харчова промисловість – теж 

демонструє в пореформений період створення представницьких структур 

одразу на загальнодержавному рівні. Харчова промисловість південних 

губерній становила 32 % в загальноімперському виробництві [286, c. 61]. 

Провідні позиції традиційно посідали цукрове виробництво, млинарство й 

винокуріння. 
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Однією з найвпливовіших представницьких організацій українських 

губерній було Всеросійське товариство цукрозаводчиків (Київ, 1897). 

Заявлений у назві всеросійський рівень об’єднання відповідав сутності 

товариства, а розташування правління в Києві підкреслювало вирішальну 

роль українського цукроваріння і в підприємницькій корпорації, і в 

імперському виробництві цукру загалом. У перший же рік роботи 

товариство об’єднувало 185 заводів із 218, що діяли на той час [651, 

c. 275]. На 1911 р. до нього входив 231 цукровий завод по всій імперії, що 

становило 79 % цукрових заводів усієї країни (із них українські губернії – 

151 підприємство, 65 % в об’єднаному товаристві) (див. табл. 5.1)  

[369, c. 853 – 860]. 

Таблиця 5.1 

Цукрові заводи на території українських губерній, що входили до 

складу Всеросійського товариства цукрозаводчиків (станом на 1911 р.) 

Губернії Цукрові заводи 
Цукрово-рафінадні 

заводи 

Рафінадні 

заводи 

Волинська 8 2 1 

Київська 47 5 2 

Подільська 39 4 1 

Полтавська 4 - - 

Харківська 21 - 3 

Херсонська 2 - 2 

Чернігівська 8 - 2 

Всього 129 11 11 

 

До складу Правління Всеросійського товариства цукрозаводчиків 

входили найбільші власники цукрових заводів (граф А. О. Бобринський – 

голова правління, брати Бродські, П. І. Харитоненко, Б. І. Ханенко та інші). 

Серед членів товариства були й представники аристократії (граф 

В. О. Браницький, князь М. Б. Щербатов, князь С. О. Долгорукий та інші). 
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Правління, яке складалося з 15 членів і чотирьох кандидатів, керувало 

поточними справами товариства: нагляд за всіма установами при 

товаристві, подання статистичних відомостей, скликання загальних зібрань 

та інші представницько-розпорядчі функції (склад правління та 

спеціальних установ при Товаристві цукрозаводчиків наведений у 

Додатку Т). У подальшому кількість членів правління збільшили до 36 осіб 

і ліквідували посади кандидатів [224, c. 18]. Першим головою правління 

був М. П. Балашев, надалі цю посаду незмінно обіймав А. О. Бобринський. 

У складі правління діяла контора, яка вела діловодство та грошову 

звітність, збирала статистичну інформацію, готувала матеріали 

для загальних зборів. Центральна контора знаходилася в Києві, її відділи – 

у Санкт-Петербурзі, Варшаві й Сумах.  

Товариство мало власний періодичний орган «Вестник сахарной 

промышленности» (головний редактор – В. І. Шульц-Моро) [629, арк. 1]. 

Газета мала такі рубрики: урядові розпорядження й заходи щодо цукрової 

промисловості; оригінальні та перекладні статті, відомості з різних галузей 

промисловості з малюнками й кресленнями; кореспонденція та листи до 

редакції; хроніка іноземної та російської літератури з цукрової 

промисловості та бібліографія; довідковий відділ; торгово-промислові 

відомості й статистика; оголошення. Видання було щотижневим, членам 

товариство його розсилали безкоштовно, для інших передплатників річна 

ціна становила 10 руб.  

Зважаючи на повну залежність цукрових заводів від підвозу 

сировини, а особливо палива, при товаристві в 1910 р. було створено 

залізничний відділ (завідувач М. І. Вішовати). Він мав займатися 

загальними питаннями перевезень, слідкувати за дотриманням норм подачі 

вагонів та умов транспортування вантажів, сприяти прокладанню під’їзних 

шляхів до цукрових заводів, захищати інтереси цукрозаводчиків у 

тарифних установах та іншими аналогічними питаннями [432, c. 328]. 
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Серед спеціальних установ Всеросійського товариства 

цукрозаводчиків було організовано: лабораторію в Києві (завідувач 

наукового відділу – професор І. Д. Жуков), ентомологічну станцію 

(м. Сміла, Київської губернії), мережу дослідних полів (завідувач – 

С. Л. Франкфурт), експертну комісію з очищення стічних вод цукрових 

заводів (проф. С. М. Реформатський) [371, c. 864 – 866]. 

Хімічну лабораторію товариства було відкрито в 1901 р. з метою 

об’єднання в одній установі всіх необхідних товариству досліджень щодо 

фальсифікацій сахарином харчових продуктів і напоїв, з’ясування 

придатності різних способів очищення стічних вод для цукрових заводів, 

вивчення головних і допоміжних продуктів цукрового виробництва [463, 

c. 366]. Того самого року було відкрито ентомологічну станцію для 

дослідження шкідників і хвороб цукрового буряка, вироблення заходів для 

боротьби з ними та впровадження їх у практику господарювання. Крім 

того, проводили аналізи насіння різного походження на їхню 

доброякісність, вивчали бур’яни та їхній вплив на вирощування 

культурних рослин [394, c. 4 – 5]. 

Під час ярмарків або виставок Товариство цукрозаводчиків 

організовувало читання щодо вирощування цукрового буряка та боротьби 

з його шкідниками й захворюваннями. Лекції для господарів проводили 

керівники науково-практичних установ Товариства (завідувач мережі 

дослідних полів С. Л. Франкфурт, ентомолог Є. М. Васильєв, міколог 

Й. М. Тржебинський) [394, c. 7]. Уперше в 1913 р. фахівці станції взяли 

участь у сільськогосподарських курсах для селян, які проводила Черкаська 

повітова управа протягом місяця [394, c. 9].  

Для підтримки вищої освіти Товариство цукрозаводчиків на відсотки 

з капіталу в 14,8 тис. руб. у 1909 р. заснувало стипендії імені графа 

А. О. Бобринського для студентів Київського політехнічного інституту 

[351, c. 724]. Неодноразово товариство виділяло кошти для будівництва 
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приміщень цього інституту, гуртожитків, утримання студентів з бідних 

родин (Додаток У) [257, c. 264 – 265]. 

Підприємці та промисловці Києва брали активну участь у зборі 

коштів на зведення скульптурної композиції на честь 50-річчя скасування 

кріпосного права. Всеросійське товариство цукрозаводчиків передало в 

комітет зі спорудження монументу 6,7 тис. руб. [220, c. 572]. Пам’ятник, 

який був одним із найфундаментальніших у всій імперії, було відкрито 

30 серпня 1911 р. в присутності імператора Миколи ІІ та голови Ради 

Міністрів П. А. Столипіна. Участь представницьких організацій 

підприємців у культурно-освітніх заходах демонструвала всю 

багатогранність їхньої діяльності, свідчила про активну громадську 

роботу. У цьому було й усвідомлення єдності економічної еліти зі своїм 

народом, причетності до його духовного розвитку. 

Від заснування в 1901 р. і до 1913 р. мережа дослідних полів 

Всеросійського товариства цукрозаводчиків нараховувала десять ділянок. 

Центральна Миронівська дослідна станція розробляла фундаментальні 

питання селекції цукрового буряка. Результати роботи дослідних полів 

було опубліковано в популярному виданні «Что нужно знать земледельцу» 

(20 тис. прим.). Це та інші видання Товариства цукрозаводчиків 

безкоштовно розсилали всім дослідним установам, бібліотекам вищих 

сільськогосподарських навчальних закладів, багатьом науковцям і 

приватним господарям [394, c. 8]. 

Грошовий фонд Товариства складався з членських внесків у 

встановленому загальним зібранням розмірі, але не більше 1/4 коп. з пуда 

виробленого цукру [555, c. 28]. Рахунки товариства знаходилися в п’ятьох 

банках і становили на 1910 р. суму понад 113 тис. руб. За цей же рік 

членських внесків було зібрано майже 134 тис. руб., утримання лабораторії 

обійшлося в 14,3 тис. руб., на видання «Вестника сахарной 

промышленности» витратили близько 16 тис. руб., загальний бюджет 

товариства становив понад 263 тис. руб. [370, c. 867 – 871]. 
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Всеросійське товариство цукрозаводчиків також отримувало 

грошову допомогу від центральних відомств та земств. У 1912 р. 

Департамент землеробства надав Товариству субсидію в розмірі 8 тис. руб. 

на утримання мережі дослідних полів цукрозаводчиків (стільки ж виділило 

саме Товариство) [223, c. 666]. У 1912 р. Київське губернське земство 

асигнувало 20 тис. руб. на посилення обладнання Миронівської дослідної 

станції [222, c. 751 – 752]. У 1914 р. Департамент землеробства для 

облаштування Центральної дослідної станції Товариства виділив 

15 тис. руб. та на її утримання ще 6 тис. руб. [225, c. 563]. 

Обговорення питань розвитку цукрової промисловості, подання 

звернень до урядових і громадських установ, обрання посадових осіб 

відбувалося на загальному зібранні Товариства цукрозаводчиків 

(Додаток Ф: програма загального зібрання Всеросійського товариства 

цукрозаводчиків). Усі рішення ухвалювали звичайною більшістю голосів, 

кожен цукрозаводчик (орендатор, представник акціонерного товариства) 

мав один голос, незалежно від потужності підприємств, які він 

представляв. Членів Правління обирали на три роки, грошової винагороди 

за перебування на посаді не було передбачено. 

Більшість проблем цукрової промисловості в країні вирішували за 

участю представників Товариства, воно фактично контролювало весь 

ринок цукрового виробництва в імперії та його експорт за кордон. Для 

впровадження кардинальних заходів створювали спеціальні комісії, до 

яких входили найвпливовіші цукрозаводчики та представники біржових 

комітетів. Тісні зв’язки склалися між Всеросійським товариством 

цукрозаводчиків і Київським біржовим комітетом (голова Л. І. Бродський), 

у якому домінували представники цієї самої галузі. Для максимального 

впливу на ціноутворення цукрового ринку Товариство вдавалося до 

міжзаводських угод щодо затримки на підприємствах деякої кількості 

цукру й навіть вилучення його із внутрішнього обігу. 
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У 1907 р. було проведено з’їзди цукрозаводчиків у Києві, Варшаві й 

Сумах. Причиною такої активності правління Товариства стала криза в 

цукровій промисловості, у зв’язку з чим Товариство клопотало перед 

урядом про зниження контингенту цукру внутрішнього споживання та 

збереження без змін максимальних цін на нього. На з’їзді в Києві 

спостерігалося вагоме представництво міністерств і відомств, оскільки 

мало обговорюватися питання обсягів експорту цукру у відповідності до 

норм, визначених постійною Брюссельською цукровою конвенцією  

[627, арк. 2]. 

За участі правління Товариства вирішували питання про 

впорядкування вивозу цукру до Фінляндії, закриття порто-франко у 

Владивостоці, видачу позик під цукор Державним банком, перегляд 

законодавства щодо сахарину, зниження акцизу на цукор та інші 

проблеми, що прямо або опосередковано зачіпали інтереси цукрової 

промисловості. Представники від Всеросійського товариства 

цукрозаводчиків були активними учасниками комісії з упровадження 

закону про лікарняні каси на цукрових заводах [633, арк. 502]. Ними було 

підготовлено власний проект статуту лікарняних кас, який був у 

подальшому доопрацьований. 

Всеросійське товариство цукрозаводчиків брало активну участь у 

всіх представницьких структурах, що так чи так розглядали питання 

експорту: воно було членом близькосхідного відділу Російської експортної 

палати, комісії з організації ІІ Південноросійського торгово-промислового 

з’їзду [224, c. 18], З’їздів представників промисловості й торгівлі Півдня 

Росії, Загальних тарифних з’їздів, Всеросійських з’їздів представників 

промисловості й торгівлі, Всеросійських з’їздів представників біржової 

торгівлі й сільського господарства та інших об’єднань. Представники 

Товариства входили до складу російської делегації в засіданнях постійної 

Брюссельської цукрової комісії як експерти з технічних питань (від 
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Товариства – А. О. Бобринський, М. Ю. Цехановський, Г. С. Щеніовський, 

Й. Г. Натансон) [195, c. 50]. 

У харчовій промисловості Російської імперії одними з перших 

представницькі органи створили млинарі. Перший їхній з’їзд відбувся в 

Москві 1888 р. з ініціативи Московського товариства сільського 

господарства (Додаток Х: список учасників з’їзду від українських 

губерній). На цьому форумі, який зібрав 119 осіб, було визначено головне 

завдання роботи об’єднання – «борошномельна справа при такому її 

розвитку не потребувала б особливої підтримки з боку уряду, якби 

одночасно з її вдосконаленням розширювався її ринок збуту» [490, c. 226]. 

Починаючи з цього з’їзду й надалі головним питанням зборів підприємців 

залишатиметься регулювання продовольчого ринку імперії. Українські 

землі представляли млинарі з Чернігівщини, Одещини, Катеринославщини 

та Криму. Саме тоді було закладено підґрунтя періодичності роботи 

представницької структури: порушено клопотання про скликання в 

наступному році місцевих з’їздів і призначення загального з’їзду на 1890 р. 

[490, c. 228]. 

Черговий Всеросійський з’їзд зібрався тільки 1895 р., головні 

питання, порушені на ньому, стосувалися експорту борошна, шкіл 

борошномельної справи, заходів щодо розширення внутрішнього ринку 

споживання (Додаток Ц: програма з’їзду млинарів) [346, c. 584]. Українські 

губернії на з’їзді представляли: Л. Я. Бершацький (інженер-технолог, 

м. Одеса), К. О. Зворикін (професор, Харківський технологічний інститут), 

Є. А. Могиленський (представник харківських млинарів), С. І. Розен 

(представник кременчуцьких млинарів), М. М. Усишкін (інженер-

технолог, м. Катеринослав), М. Г. Підгорський (представник Київського 

товариства сільського господарства) та інші особи [481, c. 110 – 111].  

Делегати цього з’їзду визнали необхідність створення всеросійського 

союзу млинарів, який би розпочав боротьбу із заокеанськими 

конкурентами на європейському ринку [67, c. 75]. Схвальну реакцію 
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учасників з’їзду отримало повідомлення, що одеський млинар 

Г. Е. Вейнштейн пожертвував 50 тис. руб. на облаштування професійної 

школи при його млині в Одесі [68, c. 108]. 

На травень цього ж року було заплановано провести екстрений з’їзд 

млинарів, обласні ж з’їзди мали бути зібрані при біржових комітетах. 

Приводом для такої енергійності підприємців стала наочна необхідність 

вироблення «Положення…» про з’їзди млинарів та створення їхнього 

постійного представницького органу – Ради З’їздів. Відповідно до проекту 

положення українські губернії утворювали малоросійський (Харківська, 

Полтавська, Катеринославська, Київська, Волинська, Чернігівська губернії, 

Єлисаветградський та Олександрівський повіти Херсонської губернії) та 

чорноморський (Херсонська, Таврійська, Подільська губернії, 

Придніпров’я до Олександрівська включно) борошномельні райони. Із 

12 борошномельних районів Російської імперії тільки нижньоволзький, 

центральний і малоросійський мали б право обирати до Ради З’їздів по 

одному уповноваженому та двох кандидатів, всі інші – по одному 

кандидату [426, c. 294]. 

Раду З’їздів млинарів було створено на IV з’їзді (1896), вона 

отримала всі представницькі повноваження: її обирали на місцевих з’їздах 

відповідно до квоти представництва кожного району, вона захищала 

інтереси млинарів, організовувала необхідні для розвитку галузі заходи, 

вивчала ринки збуту та інше. У травні 1902 р. було затверджено «Правила 

про з’їзди млинарів», відповідно до яких у Всеросійських з’їздах мали 

право брати участь представники від губерній (а не всі млинарі-платники 

зборів) [198, c. 624]. У 1908 р. при Раді З’їздів у Петербурзі було створено 

Центральне довідкове бюро попиту та пропозиції техніків 

борошномельного виробництва, що мало підвищити рівень ефективності 

ведення млинарства [196, c. 170]. 

На початку ХХ ст. тенденція до централізованості млинарів тільки 

зростала. Так, ІХ Всеросійський з’їзд млинарів (1909) одноголосно 
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підтримав ідею заснування борошномельного банку, який би став 

об’єднаним посередником зі збуту борошна на закордонних ринках [121, 

арк. 1]. Того ж року розгорілися гострі дискусії з приводу затвердження 

нового положення про з’їзди млинарів. Каменем спотикання в цьому 

документі стала норма щодо обов’язкового стягнення з визначених 

борошномельних підприємств коштів на утримання З’їздів, у чому 

противники нововведення вбачали перетворення представницького 

об’єднання на синдикат. Своєю чергою, представники з’їздів млинарів 

апелювали, що такі норми давно діють щодо З’їздів гірничопромисловців 

Півдня Росії, З’їздів бакинських нафтопромисловців, З’їздів 

золотопромисловців та інших організацій [454, c. 628]. Проект 

«Положення…» двічі вносили на розгляд Державної думи (1909, 1911 рр.), 

і обидва рази його було відхилено. 

На цьому ж з’їзді млинарям імперії пропонували об’єднатися в союз 

для збуту борошна, створити товариство взаємного кредиту або 

борошномельний банк. Як приклад наводили київських млинарів, які вже 

порушили аналогічне клопотання перед Міністерством фінансів, що 

делегати з’їзду визнали «вкрай корисним». Кременчуцькі млинарі 

клопотали про надання субсидії в розмірі чотири – шість тис. руб. на 

будівництво школи млинарів, але їм у цьому відмовили, оскільки порядок 

збору коштів на потреби представницького об’єднання млинарів на цей 

момент так і не було затверджено [134, c. 273 – 274]. 

На загальноімперських з’їздах млинарів вагомим було 

представництво підприємців українських земель (Чернігівської, 

Таврійської, Харківської, Миколаївської, Катеринославської губерній). На 

ІХ Всеросійському з’їзді українські терени було поділено на три 

борошномельні райони залежно від сировини й особливостей збуту 

(Київський: середній річний розмел зерна – 68 млн. пудів, передбачуваний 

збір на потреби З’їздів млинарів – 10,4 тис. руб.; Чорноморський: розмел – 

28,5 млн. пудів, збір – 4,8 тис. руб.; Південно-Малоросійський: розмел – 



 265 

58,5 млн. пудів, збір – 4,2 тис. руб.; Київський і Південно-Малоросійський 

райони за цими показниками посідали перше та друге місце серед усіх 

борошномельних районів імперії) [30, c. 20; 134, c. 273]. 

Районні з’їзди млинарів відбувалися майже щорічно зазвичай при 

біржових комітетах. На 9 вересня 1899 р. було призначено з’їзд млинарів 

Південного краю, що мав відбутися в Одесі [101, арк. 12]. Організаційними 

питаннями у справах з’їзду опікувалося Імператорське товариство 

сільського господарства Південної Росії. У лютому 1908 р. було отримано 

дозвіл Міністерства торгівлі й промисловості на проведення Київського 

районного з’їзду млинарів; скликання з’їзду доручили уповноваженому 

району Я. Фабриканту [193, c. 194]. Районний з’їзд прийняв такі 

постанови: сприяти відкриттю хлібних бірж, заснувати бюро виробників 

круп при районному комітеті та товариство взаємного кредиту млинарів 

[194, c. 644]. 

У 1908 р. під головуванням Г. Е. Вейнштейна в Одесі відбувся З’їзд 

млинарів Чорноморського району. Більшість присутніх висловилася за 

зміну поділу країни з 16 борошномельних районів на 14, за підвищення 

державного преміювання борошна та зерна, за проведення об’єднаного 

з’їзду Чорноморського й Азовсько-Кавказького районів [195, c. 51]. З’їзд 

млинарів Південно-Західного краю в Києві в 1910 р. розглядав питання про 

відкриття товариства взаємного кредиту, про необхідність зниження 

залізничних тарифів на експортоване борошно [200, c. 398]. У червні 

1910 р. Рада З’їздів млинарів перед Міністерством торгівлі й 

промисловості порушила клопотання про скликання в Одесі З’їзду 

млинарів Чорноморського й Азовсько-Кавказького районів [203, c. 638]. У 

ньому взяли участь 30 делегатів, які заслухали доповіді про організацію 

експортного товариства південноросійських і кавказьких млинарів, 

заснування товариства взаємного страхування млинів від нещасних 

випадків, відкриття всеросійського борошномельного банку та інше [204, 

c. 818]. У 1912 р. майже по всій імперії відбулися районні з’їзди млинарів 
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щодо організації борошномельного банку. На українських землях такі 

з’їзди пройшли в Одесі, Києві та Катеринославі [322, c. 1 – 2]. У червні 

1913 р. в Одесі відбувся з’їзд млинарів Чорноморського району, на якому 

розглядалися питання про організацію Одеського товариства страхування 

робітників від нещасних випадків [211, c. 537; 151, c. 69]. 

У роки Першої світової війни Рада З’їздів млинарів пропонувала 

організувати кооперативні закупівлі хліба й палива за сприяння 

Міністерства землеробства та Міністерства торгівлі й промисловості [281, 

c. 120]. У правлячих колах таку ініціативу підприємницького об’єднання 

сприйняли як спробу створити синдикат млинарів, що претендував би на 

монополізацію закупівель зерна. ХІІ з’їзд млинарів констатував скрутне 

становище в галузі у зв’язку з транспортною кризою, нестачею сировини 

й палива, нераціональним збутом продукції та мобілізацією до лав армії 

кваліфікованих працівників [510, c. 36]. На Всеросійському зїзді млинарів 

у серпні 1916 р. обговорювали питання сортування борошна та ціни на 

нього. У цей неспокійний воєнний час спостерігаємо організаційне 

оформлення союзів млинарів у локальні об’єднання: бюро київських 

млинарів, бюро катеринославських млинарів та бюро млинарів Харківської 

губернії, які закуповували зерно й розподіляли його по млинах [281, c. 127, 

128]. Діяльність цих об’єднань у продовольчій справі центральне 

представницьке об’єднання визнало позитивною, а їхнє повсюдне 

поширення необхідним. 

У 1916 р. в Одесі відбувся з’їзд млинарів Південного району 

(зібралися представники Херсонської, Бессарабської, Таврійської та 

Катеринославської губерній), який визнав необхідним створення 

центрального органу з розподілу зернових запасів [218, c. 372 – 373]. На 

ХІІІ Всеросійському з’їзді млинарів (1916) серед інших обговорювали 

питання про створення спеціальних місцевих органів на допомогу 

Центральному бюро з млинарства [216, c. 116]. 
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У загальній структурі економіки Російської імперії борошномельна 

справа посідала вагоме місце, а ось її представницькі структури були 

доволі розпорошеними, ставлення влади до її розбудови часто було 

негативним. Постійне стягнення коштів з млинів на користь з’їздівської 

структури так і не було дозволено, нове «Положення…» так і не 

затвердили.  

Самі млинарі часто в пресі наголошували на критичному ставленні 

уряду до процесів їх представницького оформлення, уважали 

безпідставними острахи влади щодо створення в країні синдикату зі збуту 

борошна. Уряд був непохитним у цьому своєму переконанні, близькість 

чиновництва та правлячої верхівки до поміщицтва залишала другорядними 

інтереси млинарів. Водночас приклад встановлення фактично повного 

контролю Всеросійського товариства цукрозаводчиків над ринком цукру в 

імперії спонукав уряд бути обережним з дозволами на об’єднавчі процеси 

в сфері виробництва товарів першої  необхідності для населення. 

Аналогічні до розглянутих товариств харчової промисловості 

синдикатські прояви мало Російське товариство винокурних заводчиків 

(1906) [290, c. 228]. Одним із головних питань, що ставили на їхніх 

загальних зібраннях, був пошук вигідних ринків збуту продукції й 

надходжень сировини. Окрім того, товариство подавало клопотання про 

прийняття нових законів або внесення змін до чинного законодавства 

з винокуріння, обирало зі своїх членів делегатів до урядових і громадських 

установ. Рада Товариства знаходилася в Петербурзі, проте воно мало 

розгалужену мережу своїх відділень – більше двадцяти [294, c. 153]. На 

1 лютого 1910 р. кількість членів товариства становила 1 326 осіб. За цей 

рік було відкрито кілька нових відділів, з них на українських землях – 

харківський і подільський відділи. З метою прискорення створення 

місцевих організацій Правління й Рада Товариства навіть знизили розмір 

членських внесків. 
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У 1908 р. у Харкові відбувся з’їзд винокурних заводчиків Південного 

району. Окрім класичних питань експорту спирту та цін на нього, було 

порушено проблему про колективну закупівлю палива для всіх заводів 

[197, c. 218]. У 1910 р. в Рівному зібрався з’їзд власників винокурних 

заводів Волинської губернії, який клопотав про підвищення цін на спирт 

під час закупок акцизним відомством та зменшення зарплатні робітникам 

[206, c. 668]. Того ж року відбувся з’їзд винокурних заводчиків Південно-

Західного краю, на якому виникла ідея створити у складі Всеросійської 

організації представників винокурної промисловості Союз винокурних 

заводчиків Південно-Західного краю [205, c. 161]. 

У 1912 р. на Всеросійському з’їзді винокурних заводчиків, який 

проходив у Києві, було порушено питання про відкриття самостійного 

відділу винокурних заводчиків при Київському товаристві сільського 

господарства за зразком Харківської, Подільської та інших губерній [653, 

c. 255]. Зібраний у січні 1913 р. черговий Всеросійський з’їзд винокурних 

заводчиків обговорював питання збуту спирту на близькосхідний ринок та 

умови впровадження страхування робітників на винокурних заводах  

[210, c. 569]. 

У зв’язку із забороною на продаж алкогольних напоїв у роки Першої 

світової війни винокурні заводчики змушені були значно скоротити, а 

деякі й зовсім припинити виробництво, посилено шукати можливості 

збільшення експорту продукції за кордон. Поступово робота цього 

представницького об’єднання припиняється. 

Отже, з усіх всеросійських галузевих організацій підприємців 

найбільший представницький вплив в українських землях мали об’єднання 

в металургії, сільськогосподарському машинобудуванні, транспорті, 

фінансово-банківській сфері, цукроварінні, млинарстві й винокурінні. У 

представницьких організаціях важкої та харчової промисловості позиції 

українського капіталу були доволі сильними, особливо в цукровому 

виробництві. Транспортний і фінансово-банківський сектори економіки 
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по-іншому, ніж на загальноімперському рівні, взагалі не могли 

розвиватися, адже за їхньою суттю вони тяжіли до охоплення всіх 

територій у тогочасних державних кордонах. А оскільки українські 

губернії належали до економічно розвинутих територій Російської імперії, 

вони не могли бути обійдені увагою жодної із всеросійських 

представницьких організацій буржуазії. 
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5.2. Всеросійські об’єднання представництва загальних інтересів 

підприємців 

 

Каталізатором процесу самоорганізації буржуазії у всеросійському 

масштабі стали події першої російської революції. Суспільне піднесення 

1905 – 1907 рр., зміни в державному устрої, робітничий рух – усе це значно 

вплинуло на прагнення підприємців до об’єднання в структури загального 

представництва інтересів. «У той час, коли глибоке бродіння охопило всі 

елементи російського суспільства, коли всі соціальні сили, хвилюючись і 

поспішаючи надолужити довгі роки непробудної сплячки, швидко почали 

створювати найрізноманітніші організації, представники нашого великого 

капіталу не могли залишитися осторонь від загального руху», – читаємо в 

статті сучасника описуваних подій [489, c. 1]. 

Голова організаційного бюро союзу промислових і торгових 

підприємств (предтечі З’їздів представників промисловості й торгівлі) у 

своїй промові в лютому 1906 р. вказував, що «об’єднання підприємців 

невідкладне, переважно через скликання Державної думи, на обговорення 

якої буде винесено, імовірно, різноманітні законодавчі акти, що 

стосуються інтересів промисловості й торгівлі… Завданням моменту є 

створення такої організації, де можна було б заздалегідь обговорити й 

підготувати всі питання, які розглядатиме Дума» [294, c. 85]. Наявні на той 

час у значній кількості місцеві, районні та всеросійські галузеві 

представницькі організації стали об’єктивною основою зведення «союзу 

союзів» промисловців і торговців. 

Постійних загальнодержавних міжгалузевих об’єднаних центрів до 

1905 р. підприємці не мали, проте це не означає, що представницькі 

організації діяли зовсім некоординовано. Була відсутня формальна 

централізація, але практично її завжди здійснювали шляхом систематичної 

участі представників підприємницьких корпорацій у міжвідомчих 

урядових нарадах і комісіях. Для вироблення загальної стратегічної лінії 
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представницькі союзи збиралися на попередні власні наради, ухвалювали 

там головні напрями діяльності й обирали лідерів для їх тактичного 

впровадження. Якщо до 1905 р. організації капіталу могли задовольнятися 

такою централізацією «від випадку до випадку», то після революційних 

подій з’явилася потреба в нових формах загальнодержавного узгодження 

підприємницьких інтересів – утворення постійно діючих центральних 

представницьких структур. 

Процес формування Всеросійських з’їздів представників 

промисловості й торгівлі розпочався ще в березні 1905 р. На численних 

нарадах підприємців і в ході роботи організаційних бюро 

викристалізувалася ідея створення всеросійського об’єднання – союзу для 

захисту насамперед економічних інтересів підприємців, а тому, як 

підкреслювалося, «незалежного від їхніх політичних переконань» [294, 

c. 90]. Як зазначалося в їхніх звітах «промисловість і торгівля мають 

негайно об’єднатися» у зв’язку із «передбачуваним скликанням Держдуми 

й існуючими організаціями Земських і Міських діячів» [118, арк. 27]. Після 

неодноразових невдалих спроб об’єднання на політичному ґрунті торгово-

промислова буржуазія за аналогом німецького Handelstag створює свою 

спілку підприємницьких союзів. 

У квітні 1906 р. зібрався установчий з’їзд представників 

промисловості й торгівлі для обговорення «Положення…» та обрання 

тимчасової Ради З’їздів. До тимчасової Ради від українських губерній 

увійшли А. О. Бобринський і П. І. Харитоненко (представники 

Всеросійського товариства цукрозаводчиків) та М. Ф. фон Дітмар і 

Г. Г. Ясюкович (представники З’їздів гірничопромисловців Півдня Росії). 

У серпні 1906 р. було затверджено «Положення…», а в жовтні 1906 р. вже 

скликано перший з’їзд представників промисловості й торгівлі (Асоціації) 

[418, c. 2 – 3]. 

Завдання новоствореної організації згідно «Положення…» полягали 

в такому: об’єднання представництва інтересів промисловості й торгівлі 
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перед урядом і суспільством; сприяння виникненню місцевих організацій 

для захисту інтересів промисловості й торгівлі; регулювання відносин між 

працею та капіталом; збирання статистичних відомостей з торгово-

промислових питань; організація виставок, музеїв, шкіл та інше [418,  

c. 2 – 3]. Із вуст ораторів першого з’їзду лунали дещо пафосні промови 

щодо цілей нового об’єднання: «З’їзд покликаний говорити голосом усієї 

торгово-промислової Росії та завоювати собі серйозну роль досвідченого й 

об’єктивного консультанта в усіх тих випадках, коли урядові й 

законодавцеві буде в тому потреба» [489, c. 3].  

Голова Ради З’їздів цього об’єднання В. І. Тімірязєв у своєму виступі 

так характеризував головний принцип роботи представницької структури: 

«Метою з’їзду зовсім не є нарікати на ті чи ті труднощі й перешкоди, 

критикувати ті чи ті вже прийняті урядом заходи економічного характеру. 

Навпаки, вважаємо своїм обов’язком відверто й повною мірою сприяти 

уряду в його багатоскладній і важкій праці» [510, c. 22 – 23]. 

На урочистому відкритті першого з’їзду Асоціації М. С. Авдаков 

заявив: «Пробудження політичної свідомості викликало до життя безліч 

політичних партій і союзів, але серед цих різноманітних голосів не чутно 

було голосу промисловості й торгівлі. Тепер це мовчання припинилося: 

промисловість і торгівля заговорили» [667, c. 91]. Атмосфера зібрання 

нагадувала старі добрі часи, у знайомих формах представництва 

підприємці почувалися впевнено. Своєрідним підтвердженням законності 

й визнання цієї організації владою була присутність на з’їзді міністра 

фінансів В. М. Коковцова, міністра торгівлі й промисловості 

Д. О. Філософова, міністра шляхів сполучення М. К. Шауфуса та 11 членів 

Державної ради [667, c. 90]. 

У звіті за перший рік діяльності Асоціації було наведено численні 

приклади ефективної співпраці урядовців і підприємців, за висновком 

самого об’єднання більшість клопотань було цілком або частково 

задоволено [47, c 25]. Характеризуючи такий стан речей М. І. Туган-
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Барановський відзначив: «У цьому й полягає секрет своєрідної історичної 

ролі нашого капіталістичного класу, що він прекрасно досягає своєї 

економічної мети без будь-якої політичної організації» [540, c. 1]. 

Голова Ради міністрів В. М. Коковцов, пригадуючи історію 

виникнення З’їздів представників промисловості й торгівлі, зазначав: «Як 

громадські організації, ваші з’їзди, пропонуючи наймудріші рішення, 

виявляться безрезультатними у своїх прагненнях, якщо вони не знайдуть 

підтримки з боку уряду, – так і уряд, своєю чергою, проникнутий 

найкращими намірами, не знайде шляхів до істинного вирішення народних 

завдань, якщо не черпатиме свої висновки та свої заходи у вказівках 

повсякденного життя, принесених вашим досвідом і вашою працею»  

[643, арк. 3]. 

Члени З’їздів представників промисловості й торгівлі поділялися на 

дві категорії: дійсні (торгово-промислові організації й синдикати) та 

дорадчі (підприємства з капіталом не менше 300 тис. руб). Усі дійсні члени 

залежно від значення й обсягу діяльності представленої ними організації 

поділялися на п’ять класів: перший мав п’ять голосів; другий – чотири, 

третій – три, четвертий – два і п’ятий – один голос. Така градація 

зберігалася під час усіх голосувань, окрім виборів Ради З’їздів і ревізійної 

комісії, коли кожен дійсний член мав тільки один голос [345, c. 3]. Як 

приклад, наводимо список дійсних членів екстреного з’їзду представників 

промисловості й торгівлі 1911 р. від українських губерній (Додаток Ч). 

Організатори З’їздів представників промисловості й торгівлі 

відзначали, що «Рада З’їздів буде чуйним помічником і радником у всіх 

питаннях, з якими до неї звернуться учасники цієї загальноімперської 

організації» [672, c. 1]. Кількість членів організації постійно зростала: 

дійсних – з 37 у 1906 р. до 67 у 1917 р., дорадчих – з 55 у 1906 р. до 588 в 

1917 р. [488, c. 236]. Підтримку своїх клопотань отримало Всеросійське 

товариство цукрозаводчиків щодо сахарину на рафінадних заводах [149, 

c. 25]. Завдяки наполегливим протестам З’їздів представників 
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промисловості й торгівлі вдалося уникнути масштабного підвищення 

залізничних тарифів і запровадити поступовий перехід до нього по групах 

товарів [149, c. 22]. В інтересах вугільної промисловості Рада З’їздів 

порушила клопотання про подовження терміну безмитного ввозу гудрону 

для брикетного виробництва [148, c. 10]. 

Управління справами Всеросійських з’їздів було покладено на Раду 

З’їздів і призначений нею Комітет; Раду З’їздів обирав на два роки 

черговий з’їзд; з’їзди скликали щорічно. За весь час їх існування загальні 

з’їзди збиралися 11 разів, Рада З’їздів мала 58 засідань. Реальним постійно 

діючим органом був Комітет Ради З’їздів, який завідував справами Ради та 

складався з голови, трьох його товаришів і трьох членів Ради. Першим 

головою Ради З’їздів був В. І. Тімірязєв (член Державної Ради, голова Ради 

Російського для зовнішньої торгівлі банку), товаришами голови – 

М. С. Авдаков, Е. Л. Нобель та Г. Г. Ясюкович (протягом 1907 – 1912 рр. 

голова – М. С. Авдаков, його товариші – А. О. Бобринський, Е. Л. Нобель, 

Г. Г. Ясюкович, М. А. Ясюнинський [239, c. 63]). 

Рада З’їздів мала кілька відділів: юридичний, торгово-промисловий,  

залізничний, статистичний, акціонерний та особливих комісій (відповідно 

до питань розгляду). Бюджет організації складався переважно з членських 

внесків, сума яких коливалася між 200 руб. й 5 000 руб. залежно від класу. 

У 1910 р. членські внески разом з іншими надходженнями Всеросійських 

з’їздів становили 124,2 тис. руб. [476, c. 63]. 

Закулісна політика підприємців призвела до відновлення стратегії 

кулуарного вирішення питань у владних верхах. Поступово коло 

діяльності З’їздів представників промисловості й торгівлі розширювалося, 

організаційний апарат впливу на державну владу все більше 

вдосконалювався (як приклад, програма VII чергового з’їзду представників 

промисловості й торгівлі – Додаток Ш). При Раді З’їздів діяли різноманітні 

постійні комісії, у яких фахівці-практики пильно відстежували законодавчі 

нововведення, збирали статистичні та інші матеріали, готували подання й 
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клопотання, вели роз’яснювальну роботу в пресі та на публічних заходах. 

У друкованому органі З’їздів представників промисловості й торгівлі 

читаємо, що думка об’єднання «у більшості випадків суттєво впливала на 

рішення урядових нарад» [47, c. 25]. 

Рада З’їздів брала активну участь у розробці законопроектів із 

забезпечення робітників на випадок хвороби та їхнього страхування від 

нещасних випадків, виплат допомоги у випадках каліцтва; у дослідженні 

стану провізної та пропускної спроможності залізниць, а також внутрішніх 

провізних тарифів і митних ставок; у будівництві нових залізничних ліній; 

у розробці правил біржових судів; в облаштуванні місцевих 

вимірювальних установ та у вирішенні багатьох інших питань розвитку 

всього спектру галузей економіки. Щоб наочно уявити обсяг робіт 

Асоціації, відзначимо, що тільки поштові витрати Ради З’їдів для 

запрошення членів організації на наради за рік перевищували тисячу 

рублів [149, c. 26]. 

Надаючи важливого значення наявності відомостей з різноманітних 

питань економічного й фінансового характеру, Рада З’їздів формувала 

власну бібліотеку, яка з часом стала однією з найкращих у Санкт-

Петербурзі. До послуг бібліотеки зверталися не лише приватні особи, а й 

урядові установи. Крім того, численні відділи Ради З’їздів мали 

можливість швидко надавати всю необхідну інформацію й довідки. 

Довідковий відділ спеціально був створений для видачі довідок з питань 

промисловості й торгівлі, а саме: про потреби в закордонних товарах, 

експорт вітчизняних товарів, ціни та основних європейських ринках і т. п. 

[115, арк. 5; 640, арк. 14 – 15]. 

Навіть спираючись на багаторічний досвід підприємницького 

представництва в Російській імперії, З’їзди представників промисловості й 

торгівлі відзначали складність у роботі із законодавчими органами. 

Підприємці наголошували на «ворожому ставленні Державної думи» до 

промисловості й торгівлі [670, c. 528]. У такій ситуації вони бачили тільки 
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один шлях порозуміння – на з’їздах лунали заклики якомога ширшого 

входження до законодавчих установ осіб, які були б обізнані в торгово-

промислових справах. На VI з’їзді представників промисловості й торгівлі 

(1912) заслухали об’ємний огляд «Промисловість і торгівля в законодавчих 

установах», який став щорічним. При Раді З’їздів було організовано 

спеціальний підрозділ, що відстежував роботу законодавчих установ з 

питань торгівлі й промисловості. За участі депутатів тих думських комісій, 

де розглядали подібні питання, Всеросійські з’їзди організовували спільні 

наради з представниками зацікавлених галузей. 

Торгово-промислова буржуазія критикувала виборче законодавство, 

яке в Державній думі створювало «аграрну більшість», що відтісняло на 

другорядний план питання промислового розвитку [155, c. 5753]. Часто 

ідеї, які підприємці виносили на обговорення, розходилися з домінантними 

принципами аграрної еліти суспільства. Даючи аналіз діяльності Думи, 

З’їзди представників промисловості й торгівлі зазначали: «Взагалі-то 

Державна дума не перейнялася розумінням державного та народного 

значення промисловості й у всіх починаннях бачила лише промисловців, 

інтереси яких їй були чужими, а прагнення незрозумілими й підозрілими» 

[15, c. 271]. Підприємці звинувачували парламентарів в абстрактності й 

відірваності від реальних умов життя, оперуванням категоріями 

дореформених часів, негнучкому мисленні, надмірній теоретичності, 

поєднаній із самовпевненістю, демагогією та банальними 

розмірковуваннями. 

«Наші депутати не могли перебороти в собі: одні – панської зневаги 

до торгово-промислової праці, інші – характерного для земця підозрілого 

ставлення до цієї категорії діяльності, треті – властивої російському 

інтелігенту неприязні до представників промисловості й торгівлі,  

четверті – властивого нашому рядовому громадянину специфічно 

обивательського погляду на торгівлю та промисловість, особливо на 

останню, як на оранжерейну рослину, штучно нам прищеплену, штучно 
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вирощену та штучно підтримувану» – так красномовно підприємці 

оцінювали думську торгово-промислову політику
 

[15, c. 272 – 273]. 

«Думська атмосфера в економічних питаннях являла собою цікаву 

комбінацію інтелігентської неприязні до всякої виробничої діяльності… до 

всяких інших форм народного господарства, крім ходіння за сохою» [314, 

c. 153]. Тож, не маючи підтримки в Державній думі, буржуазія вирішувала 

питання звичним для себе чином – закулісними канцелярськими шляхами 

представництва торгово-промислових інтересів. 

У таких умовах діячі Асоціації змушені були перенести центр своєї 

діяльності до урядових установ, співробітництво з державним 

представницьким органом влади складалося проблематично. В обхід 

Державної думи ставили та знімали з порядку денного, вирішували й 

уточнювали питання соціально-економічного характеру. У зв’язку з такою 

тактикою З’їздів представників промисловості й торгівлі парламентарі 

навіть убачали в них «загрозу Державній думі» [468, c. 441 – 442]. Утім, 

уже через кілька років співпраці уряду, Державної думи й буржуазії стали 

помітними реальні результати роботи Асоціації.  

Яскравим свідченням налагодження зв’язків між буржуазією та 

вищими органами державної влади став з’їзд у 1914 р., де було присутньо 

вже понад 150 осіб (члени Державної думи й Державної ради, 

представники міністерств та інших державних установ) [367, c. 3]. У свою 

чергу представники промисловості були членами Державної ради (голова 

Ради Московського купецького банку та Московського біржового 

товариства Г. О. Крестовніков, голова Ради З’їздів представників 

промисловості й торгівлі, колишній міністр торгівлі й промисловості 

В. І. Тімірязєв, голова Ради З’їздів гірничопромисловців Півдня Росії та 

З’їздів представників промисловості й торгівлі М. С. Авдаков, голова Ради 

З’їздів гірничопромисловців Півдня Росії М. Ф. фон Дітмар та інші)  

[235, c. 201]. 
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Підприємці змогли знайти важелі впливу й на думську політику. У 

друкованому органі об’єднаної промисловості – «Промышленности и 

торговле» за 1913 р. – знаходимо позитивну оцінку «економічних днів» у 

Державній думі. За наслідками п’ятьох років діяльності діячі З’їздів 

представників промисловості й торгівлі відзначали, що їхні «міркування в 

промислових і торгових питаннях беруть до відома у законодавчих 

палатах, адміністративна влада та суспільна думка країни» [667, c. 107]. 

Редакція «Промышленности и торговли» схилялася до думки, що ганебна 

практика ігнорування в бюджетних дебатах перспективного розвитку 

промисловості й торгівлі подолана, а отже, представницька робота 

Асоціації визнавалась результативною [468, c. 441]. 

З членів обох палат парламенту утворилася торгово-промислова 

група, до складу якої ввійшли члени Державної ради від торгівлі й 

промисловості, а також деякі члени Державної думи. Парламентська група 

«захищала інтереси торгівлі, промисловості й фінансів» шляхом 

попереднього обговорення економічних питань, узгодження тактичних 

моментів подальших дій. На її засіданнях, які відбувалися в приміщенні 

З’їздів представників промисловості й торгівлі під головуванням 

М. С. Авдакова, попередньо обговорювали економічні законопроекти [489, 

c. 22]. Члени промислової групи отримували численні дорікання у 

відстоюванні ними «кишенькових інтересів промисловців у збиток 

загальнодержавним» [464, c. 32], адже вони дійсно мали всі ознаки 

політичного представника великої буржуазії, складали впливове лобі 

в законодавчих палатах. 

Резолюції та огляди З’їздів представників промисловості й торгівлі 

вирізнялися масштабністю та глибиною, як і належало організації 

загальноімперського представництва інтересів торгово-промислового 

стану. Напередодні Першої світової війни в розробленій під керівництвом 

М. С. Авдакова резолюції VIII З’їзду представників промисловості й 

торгівлі (травень 1914 р.) було наголошено, що першочерговим завданням 
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часу є найширший розвиток професійної освіти з метою підняття технічної 

підготовленості російського робітника. Урядову політику було визначено 

як таку, що «не стоїть на висоті господарських завдань теперішнього 

моменту». «Розумна економічна політика», на думку підприємців, 

не мала б заохочувати державний сектор економіки усупереч приватній 

ініціативі, варто було б обмежити до мінімуму казенні закордонні 

замовлення та ослабити митні тарифи, знизити податковий тягар на 

промисловість і торгівлю [677, c. 3]. Підприємці не без суму зауважували, 

що «російська казна є найбільшим у світі власником надр і поверхні землі, 

найбільшим лісопромисловцем, найвеличнішим залізничником, 

найбільшим замовником», регулює весь господарський обіг у країні [676, 

c. 5]. Названі підприємцями негативні риси в економіці Російської імперії 

й методах державного бюрократичного управління трансформуються в 

системну кризу в роки Першої світової війни. 

Під час Першої світової війни З’їзди представників промисловості й 

торгівлі стали одними з ініціаторів мобілізації промисловості для потреб 

фронту, за їхньою пропозицією було сформовано військово-промислові 

комітети та їхні центральні структури; представницька організація 

виділяла значні кошти, направляла продукти й одяг воїнам на фронт і 

родинам нужденних (евакуйованим особам, сім’ям солдатів). Їхня 

діяльність поступово згасатиме протягом 1917 – 1919 рр. 

Сучасники відзначали високий рівень впливовості й масштабність 

роботи Всеросійських з’їздів представників промисловості й торгівлі. 

Дослідник представницьких організацій початку ХХ ст. Є. С. Лур’є 

зауважував, що «незважаючи на короткочасність існування Ради З’їздів 

представників промисловості й торгівлі, ця організація встигла посісти 

видатне положення як за її впливом на уряд, так і за її значенням серед 

організацій торгово-промислового класу» [294, c. 95]. На четвертому 

черговому з’їзді представників промисловості й торгівлі з вуст товариша 

міністра торгівлі й промисловості прозвучало: «Вітаючи з’їзд, я 
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проникнутий визнанням заслуг, які з’їзди виявили торгівлі й 

промисловості та відомству, яке я представляю» [294, c. 95]. За оцінкою 

М. І. Туган-Барановського, «майже не було клопотань Ради З’їздів, які б не 

увінчалися більш-менш повним успіхом. Інколи записки, складені Радою 

З’їздів, перетворювалися, без суттєвих змін, на законопроекти відповідних 

міністерств» [540, c. 1]. 

Утім, критичні зауваження на адресу Асоціації траплялися не в 

меншій кількості. У своїй роботі «Национальная организация капитала» 

ревний прихильник соціал-демократичних ідей Ю. М. Стєклов 

саркастично зауважував щодо «вагомості думки» Всеросійських з’їздів, 

яка забезпечувалася, на його думку, за рахунок «ваги їхніх мільйонів» 

[489, c. 10]. Радянський же період надає визначення суті цього об’єднання 

як «центральної лабораторії синдикатів та справжнього генерального 

штабу російських промислових монополій і банків» [290, c. 234]. «Шкурно 

зацікавлений буржуазний парламент» – таким було поширене визначення 

З’їздів представників промисловості й торгівлі [667, c. 107]. Але, що б не 

казали критики, можна стверджувати, що, незважаючи на нетривале 

існування об’єднання, воно посіло виняткове місце і за своїм впливом на 

державні органи влади, і за значенням серед представницьких організацій 

торгово-промислового класу Російської імперії; об’єднання становило собою 

якісно новий етап представництва інтересів буржуазії всієї країни на 

міжгалузевій основі. 

Отже, можна констатувати, що міцна представницька організація 

замінила буржуазії політичні партії. Як зазначав М. І. Туган-Барановський, 

«ніякої політичної партії… не вийшло, – очевидно, тому, що в такій партії 

не було реальної потреби. Але замість неї виникла, наче випадково та 

попутно, поза задумом ініціаторів цієї справи, організація зовсім іншого 

роду, яка виявилася надзвичайно життєздатною» [423, c. 10]. З’їзди 

представників промисловості й торгівлі завжди підкреслювали свій 

неполітичний характер, але їхній своєрідний нейтралітет був специфічною 



 281 

формою політики, напевно, найефективнішою в умовах тогочасної 

імперської дійсності.  

По суті представницька діяльність буржуазії була поверненням до 

методів і тактики дореволюційного часу з деякими змінами – більше 

професіоналізму, більший масштаб дій. Невдачі зі створенням політичних 

партій, розчарування буржуазії в парламентському представництві 

відновили методи безпосереднього впливу на уряд поза Державною думою 

за допомогою апробованих десятиліттями форм – представницьких 

організацій. 

Торговий капітал, своєю чергою, теж створює власну центральну 

всеросійську структуру – З’їзди представників біржової торгівлі й 

сільського господарства (1905). Їхня діяльність розпочалася з найвище 

затверджених Державною радою «Правил…» від 30 травня 1905 р. 

Перший всеросійський з’їзд представників біржової торгівлі й сільського 

господарства відбувся в листопаді 1906 р. 

До з’їздівської структури входили представники біржових комітетів, 

банків, страхових і пароплавних товариств, галузевих промислових з’їздів, 

але ні сільськогосподарських товариств, ні земств або інших представників 

сільськогосподарських інтересів практично не було. Основні зусилля 

організації були спрямовані теж переважно на питання торгівлі, тобто 

сферу інтересів біржових комітетів. Бюджет З’їздів так само складався в 

основному з коштів біржових комітетів, у 1910 р. їхні внески становили 

близько 12 тис. руб. [476, c. 63], на 1914 р. кошторис було затверджено в 

сумі 22,3 тис. руб. [231, c. 174].  

Отож, незважаючи на назву, аграрний капітал був представлений у 

цій організації доволі слабко. Формування дуалістичної системи 

представництва економіки країни за промисловим і торгово-

сільськогосподарським напрямами на практиці так і не відбулося. 

За формальними ознаками склад та основні напрями діяльності обох 

Всеросійських з’їздів збігалися, у зв’язку з чим виникла необхідність 
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уточнення й розмежування завдань їхньої діяльності. На другому з’їзді 

представників біржової торгівлі й сільського господарства А. А. Вольський 

від імені Ради З’їздів представників промисловості й торгівлі вказував на 

безпідставність думок, що «начебто два органи об’єднання інтересів 

вітчизняної торгівлі й промисловості є конкурентами: роботи за наявного 

економічного становища Росії вистачить з надлишком для обох 

організацій» [193, c. 190]. Утвердилося розуміння, що З’їзди представників 

біржової торгівлі мають зосереджувати основну увагу на питаннях 

торгового характеру й зовнішньоекономічних зв’язків, а З’їзди 

представників промисловості й торгівлі – на питаннях промислового 

розвитку й внутрішньо економічних заходах. Проте такий розподіл 

компетенції був досить умовним, частими були випадки спільної роботи 

З’їздів представників промисловості й торгівлі та З’їздів біржової торгівлі 

над одними й тими самими законопроектами.  

З’їзди представників біржової торгівлі й сільського господарства 

уряд деякий час навіть розглядав як центральну структуру в питанні 

загальної трансформації представницьких організацій усієї імперії в 

торгово-промислові палати. Відразу ж після створення цієї організації 

Міністерство торгівлі й промисловості направило до Державної думи 

новий законопроект щодо З’їздів представників біржової торгівлі й 

сільського господарства, схвалений нею, але в грудні 1909 р. відхилений 

Державною радою, яка рекомендувала урядові прискорити роботу з 

упровадження в Російській імперії торгово-промислових палат. Це 

опосередковано означало визнання пріоритету за З’їздами представників 

промисловості й торгівлі, З’їздам біржовиків залишалося задовольнятися 

старим законом від 30 травня 1905 р., що не втратив чинності [172, c. 288]. 

Навіть існував проект об’єднання цих двох організацій, який так і не 

реалізували [290, c. 234]. 

Як бачимо, інтереси аграрного капіталу не отримали належного 

представництва своїх інтересів у З’їздах представників біржової торгівлі 
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(за винятком тільки окремих аспектів, пов’язаних з експортом 

сільгосппродукції). Після конкретної вказівки Державної ради щодо 

необхідності прискорення процесу створення торгово-промислових палат 

аграрії замислюються над формуванням власних представницьких 

структур, які й набудуть подальшого розвитку у вигляді Російської 

експортної палати (1910), Всеросійської сільськогосподарської палати 

(1912), Російської імпортної палати (1916). 

Виконавчим органом З’їдів представників біржової торгівлі була 

Рада З’їдів, яку обирали на три роки. До її складу входили голови всіх 

розташованих у Санкт-Петербурзі біржових комітетів та спеціально обрані 

на з’їзді особи. З часу створення й до 1914 р. Раду З’їздів очолював 

О. Я. Прозоров (голова петербурзького біржового комітету), його 

наступником був В. І. Тімірязєв (колишній міністр торгівлі й 

промисловості й перший голова Ради З’їздів представників промисловості 

й торгівлі). 

Всеросійська біржова організація надсилала своїх представників для 

участі в усіх найважливіших урядових нарадах, мала постійне 

представництво в деяких державних установах (комісія з перевезень, 

комісія з перегляду торгових договорів з іноземними державами при 

Міністерстві фінансів та інші) [7, c. 99]. Важко назвати більш-менш 

суттєве питання, яке б не було у сфері інтересів біржових установ. У заяві 

Катеринославського біржового комітету з цього приводу читаємо: 

«Інтереси торгово-промислового класу розмаїті та пов’язані з усіма 

сферами сучасного життя. Вони… сягають майже всіх завдань 

загальнодержавного значення» [91, c. 216]. 

Найбільшу активність організація проявляла в розробці питань 

зовнішньоторгової політики, укладанні міжнародних торгових договорів і 

митної політики. З’їзди представників біржової торгівлі та З’їзди 

представників промисловості й торгівлі часто були партнерами в 

підготовці важливих законопроектів. У 1908 р. обидві організації брали 
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участь у міжвідомчій нараді щодо змін положень державного 

промислового податку [149, c. 23]. Таку саму масштабну роботу вони 

провели в 1911 р. щодо опрацювання проекту Статуту російських 

залізниць [182, c. 2]. 

Структура Всеросійських з’їздів представників біржової торгівлі 

передбачала проведення регіональних біржових з’їздів. Українські губернії 

підпадали під визначення Південного району, який представляв експортну 

торгівлю борошном з чорноморських портів. Наприклад, у грудні 1906 р. у 

Таганрозі працював з’їзд представників біржових комітетів експортерів 

південних портів, який зібрав делегатів від більшості чорноморсько-

азовських портових біржових комітетів [120, арк. 4]. 

Вплив З’їздів представників біржової торгівлі на соціально-

економічні процеси в державі був значно скромнішим, ніж З’їздів 

представників промисловості й торгівлі. Останні завжди підкреслювали 

свою співпрацю зі З’їздами біржовиків, намагаючись представити в такий 

спосіб узагальнену позицію торгово-промислового класу всієї імперії. 

Робота З’їздів представників біржової торгівлі й сільського господарства 

тривала до бурхливих подій 1917 р. 

Розглянуті об’єднання були всеросійськими за масштабом 

порушених питань, але на практиці їхня діяльність проявлялася лише там, 

де діяли їхні члени. Всеросійські з’їзди, своєю чергою, теж були 

учасниками регіонально-галузевих та загальноімперських галузевих 

зібрань (З’їзди гірничопромисловців Півдня Росії, З’їзди представників 

промисловості й торгівлі Півдня Росії, З’їзди представників російських 

залізниць та інші). У роботі об’єднаних всеросійських з’їздів брали участь 

члени Державної думи й Державної ради, міністр торгівлі й промисловості 

С. І. Тімашев, голови Ради міністрів (О. Я. Прозоров, В. М. Коковцов), 

голова Державної думи М. В. Родзянко та інші високопосадовці. 

Урядовці визнавали навіть певну залежність від представницьких  

організацій підприємців. На VІІ з’їзді представників промисловості й 
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торгівлі (1913) голова Ради міністрів В. М. Коковцов засвідчував неабияку 

цінність для уряду сприяння з боку громадських установ торгово-

промислового стану. Високопосадовець наголошував, що «в період 

підвищеної економічної та промислової кон’юнктури: обіг країни 

пожвавлюється, паралельно розвиваються й ускладнюються завдання, а з 

ними й кошти їхнього вирішення. Знайти ці кошти сам уряд не в змозі. Він 

може зробити це тільки за сприяння громадських установ. Уряд змушений 

працювати з вами пліч-о-пліч, і чим більше розвиваються завдання, тим 

більшою є потреба в цій взаємодії» [643, арк. 3]. Серед іншого 

В. М. Коковцов виділив і найперше завдання, здатне реалізувати 

прискорений розвиток країни – «зміцнення й організація громадської 

самодіяльності», що було схвально зустріто всіма учасниками 

представницького зібрання. 

Окрім загальнодержавного процесу централізації підприємців, 

зустрічаємо й елементи інтернаціональної централізації та «європеїзації» 

торгово-промислових корпорацій Російської імперії. З’їзди представників 

промисловості й торгівлі, як найбільша представницька організація країни, 

входили до складу Міжнародного конгресу торгових палат і торгово-

промислових організацій [91, c. 212]. 

Отже, ставлення представницьких організацій буржуазії до 

принесених революцією 1905 – 1907 рр. змін у структурі державного 

управління послідовно проходило кілька стадій. Спочатку підприємці 

підтримували ідею народного представництва, прагнули стати дієвою 

політичною силою. Але ці наміри не справдилися, і підприємці знайшли 

для себе єдино можливий, проте вже традиційний шлях – впливати на 

найвищі органи державної влади через загальноімперські «союзи союзів 

підприємців» (З’їзди представників промисловості й торгівлі та З’їзди 

представників біржової торгівлі й сільського господарства).  

Один із провідних діячів об’єднаної промисловості А. А. Вольський з 

приводу обраної підприємцями стратегії зазначав: «Прищепити свої 
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погляди цим установам та групам … ось тут і полягає весь корінь роботи, 

увесь сенс загальноімперських з’їздів» [667, c. 89]. Ефективність такої 

роботи первинно виявилась незначною, і тоді весь важіль впливу нових 

загальноімперських організацій було перенесено на уряд, а вже за його 

посередництва – на Державну думу. З часом підприємницькі корпорації 

налагодять взаємодію і з Державною думою, торгово-промислові питання 

посядуть важливе місце в її роботі. 

Прагнучи до активної участі в управлінні соціально-економічними 

процесами й формуванні підвалин внутрішньої та зовнішньої політики в 

державі, промисловці обов’язково підкреслювати, що саме мають на  

увазі – питання, що стосуються інтересів торгівлі й промисловості. Таке 

розуміння меж представництва інтересів буржуазії зберігалося протягом 

другої половини ХІХ ст. та перших років нового століття.  

Після революції 1905 – 1907 рр. відбувається якісна трансформація і 

світогляду більшості осіб в торгово-промисловому середовищі, і системи 

представництва інтересів буржуазії. Якщо раніше буржуазія ні формально, 

ні фактично не зазіхала на відкриту участь у політиці, обмежуючи свої 

завдання впливом на процес прийняття владних рішень, то після 1905 р. 

вона претендує на участь у владі за принципом класичного 

представництва, намагається створити власні політичні партії. Вона 

піднімається до рівня розуміння того, що для справ торгівлі 

й промисловості зовсім небайдужими є державний лад і загальні принципи 

урядової політики.  

Ідея політичного згуртування всіх ділових людей країни так і не 

стала реальним чинником політики в Російській імперії – єдиної 

політичної платформи не було вироблено, а єдиної міцної політичної сили 

не було сформовано. Уся розбудована великими підприємцями система 

представницьких організацій стала проявом сформованого специфічного 

впливового апарату тиску на уряд замість участі в парламентській роботі. 

Підприємці віддали перевагу консолідації за економічними інтересами в 
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межах представницьких організацій загальноімперського формату. У 

цьому й полягає специфіка становища буржуазії в Російській імперії – 

представницькі громадські організації були для неї більш дієвими та 

відігравали більшу роль у відстоюванні своїх інтересів, ніж представницькі 

органи влади. 



 288 

5.3. Проект створення територіальних торгово-промислових палат 

 

Протягом пореформеного періоду в Російській імперії склалися різні 

види представницьких організацій буржуазії (біржові комітети, комітети 

торгівлі й мануфактур, промислові з’їзди, дорадчі контори та інші). 

Організації, в основу яких було покладено галузевий або територіальний 

принципи, наштовхувалися на економічну конкуренцію з подібними 

установами інших районів і галузей виробництва. Така ситуація 

створювала незручності для урядовців, адже примушувала їх підтримувати 

одну зі сторін. Бути членом підприємницької корпорації було престижно, 

модно й просто економічно доцільно, бо це забезпечувало різнопланову 

підтримку (фінансову, збутову, юридичну, технічну, кадрову та іншу). 

Водночас поза межами представницьких об’єднань залишалася значна 

кількість підприємців середньої та дрібної ланки, думку яких взагалі 

не враховували [230, c. 338]. Європейський досвід свідчив про 

ефективність торгово-промислових палат – представницьких організацій 

підприємців, що охоплювали більшість районів країни та більшість 

підприємців. 

Перші у світі торгові палати виникли у Франції: у 1650 р. 

марсельське купецтво ініціювало створення такого суспільного інституту, 

а через п’ятдесят років вже з ініціативи уряду було створено кілька 

подібних об’єднань [682, c. 9]. З часом їхня кількість і значення в 

економіці європейських країн тільки зростали. У ХІХ ст. в багатьох 

державах Європи як вищі торгово-промислові дорадчі колегії діяли з’їзди 

торгових палат. Наприклад, у Німеччині в 1861 р. виникає Торговий з’їзд 

(«Deutscher Handelstag»), який об’єднував більшість торгових палат і 

купецьких корпорацій країни [75, c. 214]; у Великій Британії регулярно 

збирався Союз торгових палат Об’єднаного Королівства («Union of 

Chambers of Commerce of the United Kingdom»), що за своїм впливом був 

схожим на своєрідний торгово-промисловий парламент [508, c. 3].  
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Торгові палати в Європі працювали в юридично визначених межах і 

мали офіційний статус. Їхніми характерними ознаками в більшості 

західноєвропейських країн були примусова участь у поточній роботі 

законодавчо визначеного кола підприємців, відшкодування витрат на 

утримання органів офіційного представництва. Функції торгових палат 

різнилися залежно від національних законів. Зобов’язання представляти 

звіти про економічний стан розвитку району було покладено на всі 

європейські палати, крім того, австрійське законодавство дозволяло їм ще 

й здійснювати реєстрацію фірм, французьке – опікуватися станом 

судноплавства, прусське – управляти біржами [294, c. 17]. У Великій 

Британії торгово-промислові палати були цілком незалежними від уряду, 

слугували посередниками між торговим станом та органами публічної 

влади [160, c. 4]. Протягом другої половини ХІХ ст. «палатівський рух» у 

Європі активно розвивався й набув довершеності у вигляді Міжнародних 

конгресів торгових палат. Значно повільніше такі процеси відбувалися 

у вітчизняних підприємницьких колах. 

Перші торгові палати Російської імперії було створено за кордоном: 

Російська торгова палата в Парижі (1900), Російська торгова палата в 

Константинополі (1913). Відкриття цих представництв було зумовлено 

об’єктивною потребою Російської імперії впливати на міжнародну 

торгівлю та збільшувати експорт країни. У подальшому було створено 

спільні (бінарні) торгові палати: Російсько-Англійську (1908), Слов’янську 

торгову палату (1909), Російсько-Французьку (1911), Російсько-

Бельгійську (1911), Російсько-Італійську (1911). Участь у їхній роботі 

підприємців з економічно розвинутих країн мала сприяти іноземним 

інвестиціям і технічному переоснащенню місцевих підприємств. 

Практичною діяльністю цих організацій було переважно інформування 

зацікавлених осіб щодо наявних виробництв і тарифних умов експорту. 

Так, найдавніша за часом виникнення Російсько-Англійська торгова палата 

розгорнула енергійну діяльність щодо зближення російського та 
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англійського купецтва. Вона підтримувала постійні зв’язки з російським 

відділом Лондонської торгової палати, обмінювалася обопільно корисними 

торгово-промисловими відомостями [673, c. 22]. 

Зі складу виключно російських підданих формуються Російська 

експортна палата (1910), Всеросійська сільськогосподарська палата (1912), 

Російська імпортна палата (1916), які були орієнтовані на 

зовнішньоекономічну діяльність. Усі вони об’єднували найбільших 

експортерів країни та зосереджували свою діяльність на завоюванні нових 

ринків збуту [290, c. 232; 114, арк. 71].  

У 1912 р. в Києві відкрили перше на території українських губерній 

відділення Російської експортної палати на чолі з професором Київського 

комерційного інституту М. В. Довнар-Запольським [150, c. 84; 387, c. 25]. 

У його роботі брали участь представники державних, кредитних і наукових 

установ, іноземних консульств, підприємств та організацій. Активну 

участь члени відділення брали в масштабній роботі щодо перегляду 

російсько-німецького торгового договору, аналізу зовнішньоторгових 

ринків для експортерів Південного економічного району, вироблення 

рекомендацій стосовно залізничної тарифної політики й багатьох інших 

питань. 

Вищезгадані експортні палати не наближали уряд до вирішення 

завдання уніфікації системи представництва, а стали тільки одним із видів 

економічно-фінансових структур буржуазії. «Палати» за назвою не стали 

«палатами» по суті – трансформації всієї представницької системи за 

єдиними принципами в Російській імперії не відбулося. 

Ще наприкінці ХІХ ст. розпочинається масштабна урядова робота з 

підготовки довершеної, «правильної системи представництва» 

підприємницьких інтересів за європейським взірцем торгових палат. 

Наявні очевидні недоліки стихійно складеної системи представництва 

примушували замислитися і урядовців, і підприємців над більш 

доцільними формами взаємодії влади та капіталу. У пошуках 
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оптимального варіанта висловлювали думки про необхідність порайонного 

облаштування представницьких об’єднань з обов’язковою участю в їхній 

роботі всіх підприємців. Торгово-промислові палати планували створити в 

кожній губернії, поклавши на них обов’язки представництва інтересів 

місцевої буржуазії.  

Протягом 1893 – 1905 рр. було розроблено кілька проектів 

реформування, створено спеціальні комісії, скликано безліч спеціальних 

нарад з цього питання [239, c. 60], проте жоден із запропонованих 

урядових варіантів не отримав підтримки торгово-промислового класу, 

навпаки – підприємці примудрилися пересваритися між собою та 

відмовитися на деякий час від ідеї реформування системи представництва. 

Їх не влаштовувала можлива втрата впливу вже існуючими організаціями, 

залежність корпоративних об’єднань від «напівбюрократичних» торгових 

палат і повний контроль держави над їхнім створенням. Дискусійними 

залишилися такі важливі положення: ініціатива створення палат, 

визначення їхніх повноважень, призначення керівного складу, 

обов’язковість участі в їхній роботі, майбутня доля вже наявних 

підприємницьких об’єднань. Усі ці вкрай важливі аспекти передбачуваної 

реформи стали предметом незліченної кількості нарад і спеціальних 

комісій за участі представників від влади та різних груп буржуазії.  

Підприємці наполягали на тому, що спочатку слід створити 

центральний союз, а вже потім місцеві органи за зразком торгово-

промислових палат. Каталізатором процесу самоорганізації буржуазії 

слугували події Першої російської революції, але торговий і промисловий 

капітал створюють власні центральні всеросійські структури окремо – 

З’їзди представників біржової торгівлі й сільського господарства (1905) та 

З’їзди представників промисловості й торгівлі (1906). Оскільки основні 

завдання діяльності щойно створених З’їдів представників промисловості 

й торгівлі збігалися із завданнями проектованих торгово-промислових 

палат, черговий варіант законопроекту з цього питання було відкладено на 
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невизначений час [667, c. 113]. Зі створенням центральних 

підприємницьких організацій у структурі представництва інтересів 

капіталу докорінних змін не відбулося. З огляду на те, що наявна численна, 

переобтяжена зайвими органами, обмежена в її діях мережа 

підприємницьких союзів не влаштовувала ні уряд, ні промисловців – 

проект створення торгово-промислових палат так і залишався на порядку 

денному. 

Надалі реформування системи представництва підприємницьких 

інтересів було ініційоване не підприємцями, а владою. На всі її нові 

варіанти буржуазія споглядала доволі критично, заявляючи: 

«Представництво… інтересів торгово-промислового населення самим 

життям зосередилося в біржових комітетах і різноманітних промислових 

організаціях… Для уряду й частини торговців і промисловців з’ясовано, 

що наявних організацій недостатньо, і для поповнення цього недоліку й 

тільки там, де це буде доведено з безперечністю, можна допустити 

створення торгових або промислових палат» [685, c. 303]. 

На ХХХ з’їзді гірничопромисловців Півдня Росії в Харкові (1906) 

розглянули міністерський «Проект Положення про виборні установи 

торгово-промислового класу та про біржове облаштування». 

Найвпливовіша корпорація південноукраїнської буржуазії висловила низку 

зауважень (повноваження, територія впливу палат), проте йшлося 

переважно про розширення прав самих З’їздів гірничопромисловців 

(надання наявним районним З’їздам підприємців прав загальних торгових 

палат, обов’язкове попереднє погодження в таких об’єднаннях соціально-

економічних законопроектів перед внесенням їх на розгляд Державної 

думи). На урядовий запит з приводу законопроекту про виборні установи 

торгово-промислового класу та про біржову структуру Рада З’їздів 

гірничопромисловців Півдня Росії спільно з Комітетом Харківської 

кам’яновугільної та залізоторгової біржі відповіли, що заплановані 

структури «не повинні зачіпати прав наявних установ з представництва 
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інтересів промисловості та торгівлі… останні, як і проектовані, повинні 

мати право участі в обранні членів Державної ради від промисловості й 

торгівлі» [535, c. 24]. Узагальнюючи зазначене, дійшли висновку: 

«Виборне представництво установ торгово-промислового класу не може 

бути так поспішно проведено, як цього бажає Міністерство торгівлі та 

промисловості» [533, c. 68 – 69]. 

Другий з’їзд представників промисловості й торгівлі в Санкт-

Петербурзі (1907) визнав, що «біржові комітети, комітети торгівлі та 

мануфактур, а також купецькі управи не відповідають вимогам 

правильного порайонного представництва»; водночас делегати висловили 

думку, що підприємницькі союзи приватного типу мають у майбутньому 

зберегти їхню повну самостійність щодо торгових палат [642, арк. 131]. 

Прийняті з’їздом положення було подано на розгляд Міністерства торгівлі 

й промисловості з побажанням ураховувати їх під час розробки проекту 

закону про торгово-промислові палати [47, c. 25]. 

На IV з’їзді представників промисловості й торгівлі (1909) одним із 

питань програми був пункт – «організація представників промисловості й 

торгівлі на місцях», який викликав жваву дискусію серед присутніх [119, 

арк. 4]. У своїй доповіді член Ради Товариства для захисту інтересів 

розвитку одеської промисловості С. І. Соколовський зазначав, що 

проблема представництва інтересів підприємців по суті не може бути 

вирішена урядовим законом про створення палат [685, c. 301]. На думку 

доповідача, самі підприємницькі кола мали б розробити основи 

майбутнього представництва, проте його позиція не здобула підтримки 

більшості. 

Делегати V з’їзду представників промисловості й торгівлі (1911) 

відзначали, що з часу попереднього з’їзду «питання про торгово-

промислові палати зовсім не просунулося у своєму вирішенні» [685, 

c. 302]. І влада, і буржуазія наполягали на своєму баченні реформи, отож 
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порозуміння, а відповідно й просування реформаторських нововведень, 

об’єктивно не могло відбутися. 

Улітку 1911 р. Московський біржовий комітет розробив власний 

проект створення торгово-промислових палат, у якому вказував на 

численні недоліки чинної системи представництва інтересів капіталу та 

аргументував необхідність законодавчого впровадження таких палат, де 

членство всіх підприємців у межах визначеної території було б 

обов’язковим [338]. Передбачали створити 16 торгово-промислових палат 

по всій імперії, з них у Харкові – для південного гірничозаводського та 

харківського цукрового районів, у Києві – для підприємств цукрової 

промисловості, в Одесі – для південного портового району [663, c. 171]. 

Біржові комітети (зокрема Новоросійський і Катеринославський), активно 

критикуючи таку структуру, вказували, що деякі торгово-промислові 

округи згідно з цим проектом «дорівнюються за розмірами Німецькій 

імперії, у якій 150 палат» [642, арк. 51]. Українські підприємці вважали 

проект Московського біржового комітету «неприпустимим», ратували за 

створення «спеціальних гірничопромислових палат» на зразок З’їздів 

гірничопромисловців Півдня Росії, які мали свою давню історію й 

перевірену десятиріччями ефективність [347, c. 1]. 

Який би варіант не дістав підтримки (чи то урядовий, чи то 

Московського біржового комітету), представники дрібного капіталу 

наголошували, що їхні інтереси взагалі не враховано: з одного боку, участь 

у витратах на утримання палат було визначено як обов’язкову для дрібних 

торговців, а з іншого – їхню долю представництва обмежували 1/4 – 1/5 

від загальної кількості місць [173, c. 57]. Суттєві розбіжності між 

поглядами різних груп підприємців підтвердили занепокоєння влади, що 

пройде ще багато часу до вироблення остаточного проекту створення 

торгових палат. 

Активну позицію в розробці проекту зайняли українські 

підприємницькі кола, аргументовано представляючи свою думку через 
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З’їзди гірничопромисловців Півдня Росії. У численних доповідях і 

підготовлених матеріалах корпорація гірничопромисловців 

характеризувала себе як уже наявну торгово-промислову палату «з двома 

головними ознаками: 1) обов’язковою приналежністю всіх 

гірничопромислових і гірничозаводських організацій; 2) фактичною 

обов’язковістю внесків підприємств на потреби З’їзду» [642, арк. 1]. З’їзди 

гірничопромисловців Півдня Росії заявляли (XXXVI з’їзд, 1911): «Належна 

організація торгово-промислового класу має величезне значення для 

захисту інтересів торгівлі та промисловості» [536, c. 26]. Водночас 

гірничопромисловці наголошували, що за наявними представницькими 

організаціями слід зберегти їхній публічно-правовий характер, окрім того, 

надати право брати участь у виборах членів Державної ради від 

промисловості [536, c. 26]. 

Більшість біржових комітетів Російської імперії взагалі відкидали 

можливість створення палат, а ратували за розширення їхніх власних 

повноважень шляхом включення до складу біржових товариств 

представників середнього та дрібного капіталу [270, c. 14]. Представники 

Московської хлібної біржі так висловлювали свою позицію: «Благо 

торгівлі та промисловості лежить у зміцненні біржових організацій, а не в 

їх руйнації, унаслідок чого положення про торгово-промислові палати, 

побудоване на принципі знищення бірж, у тому вигляді, як воно існує, не 

задовольняє інтереси правильного представництва торгівлі та 

промисловості» [207, c. 387]. Підприємці Південного економічного району 

підтримували думку, «що заснування палат має не тільки не зменшувати 

значення з’їздів і біржових комітетів, але посилити діяльність подібних 

організацій» [642, арк. 49]. 

У листопаді 1913 р. на міжвідомчій нараді під головуванням міністра 

торгівлі й промисловості С. І. Тімашева було визначено розмежування 

повноважень між проектованими палатами та наявними представницькими 

організаціями, яким залишилися тільки вузькопрофесійні обов’язки та 
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були позбавлені права представляти загальні інтереси підприємців [685, 

c. 307]. Проект «Положення про торгово-промислові палати» був внесений 

на розгляд Державної думи на початку 1914 р., проте його вирішенню 

перешкодила Перша світова війна.  

Події світового військового конфлікту призвели до посилення 

позицій буржуазії, яка намагалася контролювати постачання армії через 

створені в 1915 р. військово-промислові комітети. З наміром охолодити 

запал підприємців уряд знову піднімає питання утворення торгово-

промислових палат. Такий стиль ставлення влади до буржуазії домінував 

протягом усього пореформеного часу: з одного боку, ураховувати 

економічні інтереси підприємців з метою загального розвитку держави, а з 

іншого, – стримувати зростання їхнього суспільного впливу та 

самостійності. Перспективу проведення реформи торгово-промислового 

представництва влада використовувала як ще один інструмент контролю 

над підприємцями. 

Численні міжвідомчі наради та комісії воєнного часу так і не 

призвели до консенсусу між урядовцями та підприємцями. На сторінках 

періодичних видань розгорнулася заочна дискусія щодо «ідеальної схеми» 

представництва торгово-промислових інтересів [360, c. 16083]. Редакція 

«Горно-заводского дела», яка висвітлювала погляди підприємців 

Донецько-Придніпровського району, цю ідеальну схему бачила так: 

професійні союзи промисловців та їхні відділення в районах об’єднуються 

в регіональну організацію, наприклад, З’їзди гірничопромисловців Півдня 

Росії; Рада З’їздів гірничопромисловців та інші галузеві підприємницькі 

організації об’єднуються в межах конкретного округу; останні, своєю 

чергою, входять до складу центральних загальноімперських союзів. За 

таким сценарієм З’їздам гірничопромисловців відводили роль своєрідної 

торгово-промислової палати для гірничої та гірничозаводської 

промисловості Півдня Росії [361, c. 16234]. 
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У першій половині 1917 р. на сторінках друкованого органу 

Всеросійських з’їздів представників промисловості й торгівлі 

«Промышленности и торговли» зустрічаємо неодноразові звернення до 

проблеми впровадження в Російській імперії торгово-промислових палат. 

Промисловці наголошували, що вповні має бути збережений принцип 

єдиного представництва всього торгово-промислового класу у зв’язку з 

чим до міністерського проекту пропонували внести такі зміни: 

1) враховуючи погубернський принцип підрахунку промислового податку 

та вкорінене сприйняття дрібними промисловцями й торговцями 

губернських меж, замість округів запровадити адміністративно-

територіальний принцип упровадження палат (із можливістю об’єднання 

кількох губерній або призупинення їхнього утворення в деяких 

місцевостях взагалі через економічну нерозвиненість певних територій); 

2) не обмежувати коло учасників палат промисловими свідоцтвами певних 

розрядів аби участь у їхній роботі могли взяти й представники дрібного 

капіталу; 3) не надавати право участі в роботі торгово-промислових палат 

іноземним громадянам, оскільки існувало побоювання, що їхні дії можуть 

суперечити інтересам промисловості й торгівлі Російської імперії; 

4) надати право участі в роботі палат з моменту повноліття (а не з 25 років, 

як значилося в урядовому варіанті).  

Запропоновані представниками загальноімперської Асоціації зміни 

мали надати проектованим торгово-промисловим палатам реальних ознак 

об’єднавчих організацій усього торгово-промислового класу, а не просто 

чергових представницьких інституцій. Торгово-промислові кола надавали 

палатам усе більшого значення, а тому висловлювали сподівання, що вони 

будуть побудовані на засадах, які б гарантували їм міцне існування та 

відповідність вимогам часу. 

Бурхливі подій 1917 р. не зняли з порядку денного задум створення 

торгово-промислових палат. Відповідний проект надійшов на 

затвердження Тимчасового уряду і був схвалений 6 (19) жовтня 1917 р. 
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[561, c. 22]. Реальному втіленню в життя цієї багатостраждальної концепції 

представництва завадив більшовицький переворот і подальші військово-

політичні події. 

Уніфікація всіх підприємницьких структур за європейським зразком 

торгових палат із законодавчо визначеними функціями, територією 

діяльності й чіткою підпорядкованістю в імперські часи так і не відбулася. 

Причини цього крилися в негативному ставленні більшості підприємців до 

цього проекту, яке базувалося на небажанні відмовитися від звичних форм 

представництва, ризику втратити реальні важелі впливу на процес 

прийняття урядових рішень, можливої контрольованості підприємців через 

палати та цілковитої залежності від уряду. 
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Висновки до розділу 

 

У деяких галузях економіки Російської імперії представницькі 

організації виникають одразу як загальноімперські структури – це 

передусім транспортні комунікації та фінансово-банківська сфера, які за 

їхньою природою є загальнодержавними секторами економіки. З усіх видів 

виробництва капітал українських губерній був найсильніше представлений 

у всеросійських представницьких об’єднаннях харчової промисловості, 

металургії та сільськогосподарського машинобудування. 

Загальноімперський рівень представництва забезпечував узгодженість між 

підприємствами однієї галузі в єдиному державному економічному 

комплексі, надавав можливості для швидкого та ефективного вирішення 

невідкладних питань. Окрім об’єктивних причин такого формату 

представництва, не останню роль відігравали моменти так званої 

«доцільності». Так, Всеросійське товариство цукрозаводчиків і З’їзди 

російських фабрикантів землеробських машин і знарядь за розташуванням 

виробництва тяжіли до українських губерній, що й позначилося на 

розміщенні їхніх постійних виконавчих органів – Київ і Харків відповідно. 

Прагматичність підприємців підказувала більшу прихильність уряду до 

всеросійських, а отже вкрай важливих, економічних питань та організацій, 

які їх намагаються розв’язати. 

Сформувати єдині представницькі структури всіх галузей 

господарства та всієї країни підприємцям було вкрай складно. Революційні 

події 1905 і 1917 років стимулювали ці процеси, проте так і не вирішили 

питання єдиного органу представництва інтересів капіталу. Проект 

створення уніфікованих територіальних торгово-промислових палат по 

всій імперії, з одного боку, свідчив про належний рівень і розвиток 

представницького руху, а з іншого, – про недорозвиненість 

представницької системи загалом. Єдині принципи формування 

представницьких організацій буржуазії та законодавчо визначена чітка 
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компетенція їхньої діяльності так і не стали реальністю для Російської 

імперії. 

Об’єднавчі загальнодержавні представницькі процеси 

розпочинаються з галузевих організацій підприємців – Постійна дорадча 

контора залізозаводчиків, З’їзди російських фабрикантів землеробських 

машин і знарядь, З’їзди представників російських залізниць, З’їзди 

судновласників, З’їзди представників акціонерних комерційних банків, 

Всеросійське товариство цукрозаводчиків та інші. Уже на кінець ХІХ ст. 

вони становлять потужну, різнопланову, але водночас розпорошену 

та строкату систему представництва. 

Революційні події 1905 – 1907 рр. додають до наявної мережі 

всеросійські представницькі союзи – З’їзди представників біржової 

торгівлі й сільського господарства та З’їзди представників промисловості й 

торгівлі. Некоординоване нагромадження підприємницьких організацій 

було очевидним і для влади, і для підприємців. Структуризація наявних 

представницьких організацій за єдиним принципом мала б оптимізувати 

взаємодію між урядом і капіталом, проте спроби обох зацікавлених сторін 

досягти цього так і не увінчалися успіхом. Починаючи з 90-х рр. ХІХ ст. і 

до 1917 р. проект створення територіальних торгово-промислових палат не 

було реалізовано. Поступальний розвиток і економіки, і представницького 

руху був спрямований дещо в інше русло подіями Першої світової війни та 

Лютневої революції 1917 р. 
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РОЗДІЛ 6 

ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМЦІВ  

У ПЕРІОД ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНИХ ПОДІЙ 1914 – 1919 рр. 

 

6.1. Представницькі корпорації в умовах Першої світової війни 

 

Перша світова війна стала випробуванням для суспільства на 

згуртованість, здатність об’єднати зусилля окремих осіб і соціальних груп 

перед зовнішньою загрозою. Представницькі об’єднання підприємців в 

умовах воєнного часу були покликані консолідувати торгово-промисловий 

клас, здійснювати фінансову підтримку. Система представництва інтересів 

буржуазії, яка сформувалася до початку війни, стала важливим складником 

соціально-економічного розвитку країни: вона була втіленням поглядів 

економічної еліти, віддзеркаленням усіх особливостей капіталістичних 

відносин, основою формування ліберально-демократичної платформи в 

Російській імперії. 

«Час, який ми тепер переживаємо, без будь-яких сумнівів, буде 

відзначений в історії, як найважливіша історична епоха для всього світу... 

Ніколи розвиток цивілізації так не залежав від випадковостей війни, як в 

теперішній рік великого випробування...», – так починалася редакційна 

стаття першого від початку війни номера журналу «Торгово-

промышленный юг», друкованого органу З’їздів представників 

промисловості й торгівлі Півдня Росії [455, c. 3 – 4]. 

Видатні вчені того часу, як, наприклад, Д. І. Менделєєв, указували на 

неминучість тенденції до поступової концентрації промислової діяльності 

в напрямі до географічного центру країни. У цьому відношенні українські 

губернії в роки Першої світової війни мали суттєві переваги, якщо 

враховувати наявність корисних копалин, трудових і водних ресурсів, а 

також безпечну віддаленість значної частини українських земель 

від основного театру бойових дій. 



 302 

У дні масштабних потрясінь представницькі організації підприємців 

були активними учасниками розгляду й вирішення невідкладних проблем. 

Уже 10 серпня 1914 р. З’їзди гірничопромисловців Півдня Росії відправили 

бельгійському, французькому та британському консулам у Харкові 

телеграми такого змісту: «Гірничопромисловці Донецького басейну, 

зібравшись для обговорення положення промисловості у зв’язку з війною 

та участі нашої промисловості у справі допомоги пораненим воякам, 

закінчили свою роботу висловленням одностайного й палкого привітання 

доблесним націям, які разом з нами відстоюють на полях битв честь і волю 

народів» [498, c. 9420]. На відкритті в листопаді 1914 р. ХХХІХ з’їзду 

гірничопромисловців Півдня Росії його голова М. Ф. фон Дітмар 

проголосив: «З’їзд відбувається за надзвичайних обставин грандіозної 

війни народів, рівної якій не було і – сподіватимемося – ніколи не буде 

у світовій історії» [247, c. 9933]. 

Військове протистояння поставило під загрозу всі створені торгово-

промисловим класом матеріальні блага. Як писало «Горно-заводское 

дело», «промисловість і торгівля – стихії народного життя, за єством своїм 

абсолютно антагоністичні війні» [335, c. 10191]. Представники торгово-

промислових організацій цілком упевнено стверджували, що «для 

боротьби як із загальними, так і з окремими перепонами, створеними 

війною, є тільки один шлях – шлях організації. Тільки цей шлях дійсний, і 

тільки засоби організації здатні привести до ладу розбалансовані 

економічні відносини. І якими б не були нездоланними ті чи ті перепони, 

організація все-таки в змозі їх пом’якшити та зменшити (курсив наш – 

І. Ш.)» [26, c. 8 – 9]. На економічній нараді Ради З’їздів представників 

промисловості й торгівлі Півдня Росії, яка відбувалася в Одесі, доповідачі 

наголошували на необхідності невідкладної підготовки економічного 

плану країни, адже, на їхню думку, «жодні заходи адміністративного 

впливу не можуть ні оздоровити, ні врегулювати економічне життя і ніякі 

розпорядження й закони, якими б вони не були розумними, не можуть 
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бути дієвими, якщо на місцях відсутня струнка система громадських 

установ, здатних ці розпорядження сприймати й впроваджувати в життя» 

[625, арк. 7]. 

Діяльність представницьких організацій підприємців в умовах 

воєнного часу була різнобічною. Від початку війни постало питання про 

подолання залежності від  імпорту, особливо німецького, розмір якого в 

передвоєнні роки сягав 60 %. Товариш голови Ради З’їздів представників 

промисловості й торгівлі Півдня Росії С. І. Соколовський закликав не 

просто бойкотувати товари держав, які воюють з Російською імперією, а 

«створити таку економічну атмосферу, у якій німецькі товари були б 

не потрібні, у якій наші російські товари або товари дружніх нам держав 

були б нам більш вигідні» [325, c. 36]. Цю тезу підтримали на 

Всеросійському з’їзді представників біржової торгівлі й сільського 

господарства в 1915 р. [152, c. 45]. 

Харківське товариство сільського господарства вказувало на 

неприпустимість залежності російського сільського господарства від 

німецького імпорту сільськогосподарських машин, знарядь і добрив [571, 

c. 3]. Всеросійське товариство цукрозаводчиків з метою подолання 

залежності вітчизняної цукрової промисловості від німецьких виробників 

бурякового насіння прийняло рішення створити розлоге селекційне 

відділення, яке б забезпечувало цукрові заводи маточним буряковим 

насінням [413, c. 65]. Сільськогосподарські товариства різних районів 

висловлювали повну готовність організувати вирощування насіннєвого 

матеріалу, яке раніше купували за кордоном (наприклад, 

Сімферопольський відділ Імператорського російського товариства 

садівництва) [349, c. 405]. 

З’їзди гірничопромисловців також прагнули організувати 

виробництво в Росії товарів, аналогічних німецьким, а в разі  

неможливості – здійснювати необхідні поставки з Франції, Великої 

Британії, Японії, Північно-Американських Сполучених Штатів, Швеції, 
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Персії та інших союзних держав. У 1915 р. Рада З’їздів 

гірничопромисловців розгорнула активну діяльність щодо забезпечення 

шахт і заводів Донбасу вибуховими речовинами та підйомними канатами, 

які раніше отримували з-за кордону. Питання про постачання копалень 

пістонами було успішно вирішено: Франко-Російське товариство хімічних 

продуктів і вибухових речовин налагодило їхній імпорт у необхідній 

кількості через Архангельський порт. Для виробництва динаміту було 

організовано поставку чилійської селітри в кількості 15 тис. пудів. У 

1915 р. Рада З’їздів гірничопромисловців Півдня Росії отримала урядовий 

кредит на суму 1,7 млн. руб. для закупівлі динаміту в Північно-

Американських Сполучених Штатах [389, c. 23]. Випуск дротяних 

підйомних канатів налагодили на Півдні Росії зі шведського та 

англійського дроту [141, c. 10341]. У жовтні 1915 р. через посередника 

уклали договір з англійським заводом «Георг Крадок і К
о
» на поставку 

неоцинкованих сталевих канатів на суму близько 90 тис. руб. [595,  

c. 12092 – 12093]. 

В умовах війни підприємницькі об’єднання неодноразово вказували 

на необхідність докласти максимум зусиль для підняття рівня виробництва 

відповідно до потреб фронту [637, арк. 7]. Промисловці цілком поділяли 

відому тезу Д. І. Менделєєва, що «воювати треба не лише зброєю, а й 

фабриками та заводами» [135, c. 11270]. Члени сільськогосподарських 

товариств і кооперативних комітетів, зі свого боку, вважали забезпечення 

потреб армії завданням «глибоко життєвим і вкрай невідкладним» [570, 

c. 3]. Тому представницькі організації пильно стежили за належним 

постачанням та створенням необхідних умов для роботи підприємств 

військово-промислового комплексу (першочергове завезення їм палива, 

сировини й кріпильного лісу, подача залізничних вагонів, зниження 

провізних тарифів, забезпечення гірників одягом і продуктами харчування 

та інші аналогічні заходи). При цьому поставки мали здійснювати в значно 

більших розмірах, ніж до війни. Як писав оглядач «Vörwarts», «у 
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військовий час знищення продуктів відбувається швидше, ніж їх 

видобуток (виробництво)» [424, c. 1192]. 

Поставки кріпильного лісу для копалень на 1915 р. Рада З’їздів 

гірничопромисловців Півдня Росії виклопотала в Департаменті лісової 

промисловості, а здійснювали їх Курсько-Орловське та Гродненське 

управління землеробства й державних маєтностей (300 вагонів) [586, 

c. 10353]. Ці перевезення, відповідно до рішення залізничного 

департаменту, були позачерговими [589, c. 11227]. У жовтні 1915 р. Рада 

З’їздів отримала право на самостійну заготівлю кріпильного лісу 

в Ростовському лісництві [598, c. 12301]. 

Крім того, Рада З’їздів гірничопромисловців Півдня Росії була 

представником південних підприємств у Комітеті у справах металургійної 

промисловості, де  розподіляли залізо по копальнях [604, c. 13214]. Також 

через з’їздівську структуру відбувалася закупівля валюти для промислових 

підприємств [609, c. 14939]. Рада З’їздів гірничопромисловців Півдня Росії 

за сприяння Центрального військово-промислового комітету отримала 

позитивну відповідь у питанні звільнення промислових підприємств, що 

виконували військові замовлення, від поставок на фронт робочих коней 

[592, c. 11652]. 

Уже наприкінці 1914 р. в робітничих поселеннях стала відчутною 

нестача продовольства. Ціни на основні продукти харчування постійно 

зростали: у грудні 1915 р. вони були в середньому на 86 % вищими, ніж у 

грудні 1913 р. [363, c. 50]. У цих умовах З’їзди гірничопромисловців 

організували продовольче забезпечення робітників гірничопромислових 

підприємств основними продуктами харчування [147, c. 12905]. Тільки за 

липень – серпень 1916 р. із запасів уповноважених Міністерства 

землеробства було виклопотано 957 вагонів пшеничного борошна та 

120 вагонів пшениці [608, c. 14370]. М’ясо на заводи й шахти Півдня Рада 

З’їздів постачала зі Ставропольської губернії [603, c. 13082]. Адміністрація 
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більшості підприємств відзначала труднощі з поставками борошна, м’яса, 

олії, взуття, тканини, шкіри, мила тощо [95, арк. 52]. 

Найгостріше на підприємствах Донбасу стояло питання зі шкіряним 

взуттям для робітників. Улітку 1916 р. гірники працювали на копальнях у 

конопляних личаках, що було неприпустимим в умовах підвищеної 

вологості [363, c. 50]. Відділ постачання Ради З’їздів гірничопромисловців 

розшукував шкіряне взуття по всьому світу: у серпні 1917 р. у Великій 

Британії було закуплено взуття для 250 тис. осіб, у Північно-

Американських Сполучених Штатах – для 300 тис. осіб [444, c. 51]. 

«Шкіряний голод» також унеможливлював заміну ременів для водяних 

насосів та інших механізмів. У липні 1916 р. З’їзди гірничопромисловців 

звернулись до Комітету в справах шкіряної промисловості з клопотанням 

дозволити Азовському шкіряному заводу в Таганрозі та іншим подібним 

підприємствам продаж шкіри другого сорту (забракованої інтендантством) 

гірничопромисловим підприємствам Півдня Росії [605, c. 13884]. 

Труднощі військового часу з сировинними та продовольчими 

поставками підштовхнули представницькі організації до створення 

«об’єднань споживачів» [355, c. 3]. Подальше ігнорування цього питання 

тільки посилювало спекуляцію та призводило до дефіциту товарів. 

Наприкінці 1914 р. у складі Одеського товариства фабрикантів і заводчиків 

було створено кооператив для спільної закупівлі мінерального палива й 

іншої сировини [357, c. 18]. У 1916 р. на задоволення клопотань південних 

з’їздів гірничопромисловців Рада Міністрів затвердила статут «Товариства 

з постачання підприємств гірничої та гірничозаводської промисловості 

Півдня Росії матеріалами та продуктами». За перший рік роботи 

Товариства список його членів перевищував 70 фірм [260, c.  13899]. 

Водночас усі ці заходи не змогли зупинити падіння виробництва в 

Південному економічному районі: виплавка чавуну в першому півріччі 

1915 р. порівняно з відповідним періодом 1914 р. скоротилася на 14,5 %, а 

виробництво готової продукції – на 13,8 %; не діяли 15 доменних печей, із 
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них 10 були зупинені через нестачу сировини [389, c. 34]. Продовольче 

становище все більше ускладнювалося: з грудня 1916 р. до жовтня 1917 р. 

рівень забезпечення борошном становив 64 % від норми, олією – 50 %, 

крупою – 47 % [444, c. 49]. 

Під особливим контролем представницьких організацій знаходилися 

залізничні перевезення. У роки війни саме робота залізничного транспорту 

стала найбільшою проблемою для всіх груп виробників і споживачів 

українських губерній. Всеросійська сільськогосподарська палата 

пропонувала таку аналогію щодо роботи російських залізниць: «Залізницю 

недарма вважають одним із нервів державного організму. Як відомо, і в час 

нормальний цей нерв у нас дуже й дуже давав себе відчувати ... якщо 

таким був стан речей у мирний час, то чи дивно, що війна, яка на всьому 

позначилася, ще більше примусила відчувати недоліки залізничного 

транспорту» [178, c. 63]. Товариш голови Ради З’їздів представників 

промисловості й торгівлі Півдня Росії, член Державної ради 

С. І. Соколовський у доповіді про економічну політику на Півдні Росії 

емоційно зазначав: «Немає галузі, більш розжареної громадським вогнем, 

у якій було би стільки клопотань, науково обґрунтованих праць, стільки 

благань і стільки красномовства, як у галузі залізничній, де земства й міста 

сперечалися між собою за честь відстоювати протяжність тієї чи тієї 

залізничної лінії» [479, c. 7].  

Незважаючи на таку увагу до залізничного питання, 24 березня 

1915 р. в Маріїнському палаці голова Ради З’їздів гірничопромисловців 

Півдня Росії та член Державної ради М. Ф. фон Дітмар вимушений був 

констатувати слабку провозоспроможність залізничної мережі Донбасу, 

занепад залізничного будівництва й катастрофічну нестачу вагонів для 

вивезення готової продукції та поставок сировини на підприємства [550, 

c. 286]. Залізничні перевезення значились першим пунктом програми 

багатьох урядових нарад, обговорення всеросійських представницьких 

організацій промислових і торгових кіл, навіть голова Катеринославського 
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товариства бджільництва П. Кумов у доповіді про діяльність за 1915 р. на 

перше місце серед усіх проблем року, що минув, поставив «труднощі з 

транспортом» [381, c. 3]. 

З’їзди гірничопромисловців багаторазово піднімали питання 

про врегулювання вугільних реквізицій і цінової політики в паливній 

сфері. Залізниці були найбільшими споживачами мінерального палива, і 

від коливань їхніх потреб у кам’яному вугіллі залежали всі інші учасники 

ринку. У зв’язку з цим, у матеріалах Ради З’їздів представників 

промисловості й торгівлі зустрічаємо ненав’язливе побажання, що на 

залізничному транспорті «можлива економія має бути дотримана». У 

1913 р. залізниці споживали 320,2 млн. пудів донецького вугілля (26,7 % 

від усього вивезеного обсягу), а в 1916 р. – уже 585 млн. пудів (43 %)  

(див. табл. 6.1). 

Таблиця 6.1 

Вивіз і споживання залізницями донецького мінерального палива  

(млн. пудів) [Горно-заводское дело. – 1917. – № 10. – С. 15455] 

Рік 
Загальний 

вивіз 

Споживання 

залізниць 

Вивіз для 

металургійних 

заводів 

Вивіз для 

решти 

споживачів 

1913 1 197 320 267 610 

1914 1 265 402 277 586 

1915 1 196 481 259 456 

1916 1 361 585 306 470 

Відсоток від річного вивозу 

1913 100 27 22 51 

1914 100 32 22 46 

1915 100 40 22 38 

1916 100 43 22 35 
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Болісною для залізничної мережі Російської імперії виявилась зміна 

напрямів вантажних потоків. У зв’язку із неможливістю отримувати 

іноземні поставки вугілля, північні райони потребували додаткового 

постачання донецького палива. За інформацією статистичного бюро Ради 

З’їздів гірничопромисловців Півдня Росії, за перші півтора року війни 

Петроград збільшив споживання донецького палива у 84 рази, Ревель – у 

64 рази. Водночас Дружківка, Алчевськ, Харків, Костянтинівка та інші 

промислові центри Донбасу й прилеглих районів зменшили споживання 

кам’яного вугілля та антрациту. 

Цукрові заводи Південно-Західного району вже в грудні 1914 р. були 

під загрозою повної зупинки роботи, більшість із них визнавали доречним 

перейти до послуг гужового транспорту, що для невеликих відстаней було 

дешевшим видом перевезень [221, c. 619, 621]. Всеросійське товариство 

цукрозаводчиків висловлювало величезне незадоволення розпорядженням 

Міністерства шляхів сполучення від 20 березня 1915 р. про те, що 

«цукровим заводам не слід розраховувати на отримання кам’яного вугілля 

залізницями й рекомендовано перевести їхнє виробництво на інший вид 

палива, як-то: дрова, торф та інше, або організувати підвіз вугілля морем і 

річками» [550, c. 283]. Реалізація цього урядового розпорядження 

виявилася вкрай важкою, оскільки існувала повна залежність Південно-

Західного цукрового району від донецького палива: у січні 1914 р. цукрові 

заводи отримали близько 7 млн. пудів донецького вугілля, 400 тис. пудів 

сілезького та 540 тис. пудів домбровського. У зв’язку з неможливістю в 

умовах воєнного часу отримувати вантажі з домбровських копалень та 

«небажаністю» сілезького кам’яного вугілля [478, c. 10342], а також 

указівкою уряду про обмеження споживання донецького палива, 

цукрозаводчики ставили питання про «долю виробництва» загалом  

[244, c. 41]. 

Від початку бойових дій залізнична мережа була поділена на 

фронтову й тилову частини. Таку ситуацію Рада З’їздів 
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гірничопромисловців Півдня Росії вважала «згубним багатовладдям», що 

створило кризу споживання у сфері постачання не лише паливом, але й 

іншими продуктами [538, c. 27]. У зв’язку з численними зловживаннями та 

труднощами в галузі З’їзди представників біржової торгівлі й сільського 

господарства пропонували запровадити громадський контроль 

над транспортом і значно збільшити кількість його представників у складі 

порайонних комітетів [62, c. 44; 657, c. 24]. 

Ще однією проблемою російських залізниць була нестача рухомого 

складу. Недостатню кількість товарних вагонів відзначали З’їзди 

представників промисловості й торгівлі Півдня Росії [340, c. 25 – 26]. Це 

саме питання обговорювали й на засіданнях представницьких організацій 

сільськогосподарського сектора економіки, але вже з позиції продовольчих 

поставок. Київське товариство сільського господарства та 

сільськогосподарської промисловості констатувало, що величезна 

кількість вагонів спрямована на перевезення військ і боєприпасів, «а отже, 

про масовий підвіз продовольчих продуктів із віддалених областей імперії 

в смугу, прилеглу до фронту, не може бути й мови» [229, c. 24]. З намірами 

вирішити цю складну ситуацію товариство неодноразово через 

Департамент землеробства зверталося до Міністерства шляхів сполучення 

з клопотаннями щодо позачергових перевезень залізницями насіння, 

мінеральних добрив і сільськогосподарських машин [229, c. 28]. 

На залізничній мережі Російської імперії високим був рівень нестачі 

рухомого складу – спеціальна комісія Міністерства шляхів сполучення 

вимірювала його у 8 тис. одиниць на рік [576, c. 11 – 12]. Про зростання 

«вагонного голоду» та необхідність надання державних замовлень 

вітчизняним, а не іноземним заводам заявляли майже всі представницькі 

організації підприємців [153, c. 46]. ХХХІХ з’їзд гірничопромисловців 

Півдня Росії, що проходив у листопаді 1914 р., указував на необхідність 

додаткового випуску 70 тис. вагонів і заохочення вітчизняних 

вагонобудівних підприємств, для чого пропонували забезпечити їх 
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державними замовленнями на трирічний термін, підвищити закупівельні 

ціни на вагони та прирівняти виконання таких замовлень до виготовлення 

предметів оборони [339, c. 10120]. Надзвичайний Всеросійський з’їзд 

представників біржової торгівлі й сільського господарства (1916) ухвалив 

рішення про необхідність нових великих замовлень на вагони й паровози, 

заохочення приватного будівництва спеціальних вагонів і товарних 

паровозів, будівництва тимчасових вагонів і напіввагонів, дозволу на 

перевезення різноманітних вантажів у вагонах приватних осіб [657, c. 24]. 

Рада З’їздів гірничопромисловців Півдня Росії, своєю чергою, звернулася з 

клопотанням «спішно вжити заходів для забезпечення російської 

залізничної мережі рухомим складом» [339, c. 10121]. Більшість же 

паровозо- та вагонобудівних заводів знаходилися в центральній частині 

Росії, доставка на ці підприємства металу й вугілля з Донбасу в роки війни 

стала вкрай важкою. У цих умовах корпорація гірничопромисловців 

вважала за доцільне перемістити вагонобудування на Південь. Тут, на їхню 

думку, можна було «без будь-яких ускладнень випускати до 

10 тис. товарних вагонів і платформ щомісячно» [49, c. 11126], проте уряд 

рішуче відхилив цю пропозицію, посилаючись на те, що виробляти вагони 

«на далеке майбутнє непередбачливо» [241, c. 10374]. 

Підприємці вказували, що «залізниці пасують перед тими 

завданнями, які висуває до них Донецький басейн» [242, c. 14904]. Слабка 

залізнична мережа значно гальмувала розвиток виробничих потужностей, 

зокрема вивіз палива й металу на віддалені ринки. За оцінками урядових 

чиновників, на початок війни залізниці успішно виконували військові 

перевезення, однак це було досягнуто шляхом ігнорування інтересів 

підприємств промислових районів. Наступні воєнні роки тільки 

поглиблювали цей розрив, транспортна криза набула системного 

всеохоплюючого характеру. Споживаючи левову частку вивезеного 

палива, залізниці невпинно зменшували вивіз гірничозаводських вантажів 

(див. табл. 6.2). 
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Таблиця 6.2 

Вивіз гірничозаводських вантажів з підприємств  

Донбасу й Придніпров’я  

[складено за: ЦДІАК, ф. 2161, оп. 1, спр. 208, арк. 15 зв.] 

Вид вантажу 

Навантажено, млн. пудів Зменшення річного 

вивозу 

січень 

1916 р. 

січень 

1917 р. 

млн. пудів % 

Мінеральне 

паливо 
112,1 109,3 2,8 2,5 

Залізна руда 27,7 12,0 15,7 56,7 

Флюси 7,2 7,1 0,1 1,4 

Сіль 4,6 3,1 1,5 32,6 

Чавун 3,0 2,0 1,0 33,3 

Напівпродукти 

й готові вироби 
9,1 6,1 3,0 33,0 

Усього 163,7 139,6 24,1 14,7 

 

Дані таблиці свідчать, що вивіз гірничозаводських вантажів 

скоротився в цілому на 14,7 %, причому за деякими групами товарів 

падіння показників становило більше 56 % (для залізної руди) та більше 

33 % (для чавуну). Рада З’їздів млинарів відзначала важке становище, яке 

виникло внаслідок нестачі вагонів для відправки борошна, підвозу вугілля, 

мазуту та іншої сировини [441, c. 646]. Ураховуючи ситуацію, що склалася, 

Міністерство шляхів сполучення задовольнило клопотання млинарів 

Півдня Росії про перевезення залізницями борошна на відкритих 

платформах, покритих брезентом [575, c. 189]. 

Злагодженій та ефективній роботі транспорту перешкоджала низька 

пропускна спроможність залізничної мережі, особливо виходів з 

Донецького басейну та під’їзних шляхів до вугільних родовищ. Голова 



 313 

Ради З’їздів гірничопромисловців Півдня Росії М. Ф. фон Дітмар указував 

на «черепашачий темп» зведення нових залізничних магістралей: у 1900 – 

1907 рр. будували в середньому 1707 верст на рік, а в наступні роки – не 

більше 550 верст [550, c. 286]. Перед війною будівництво залізниць 

прискорилося: з 1910 до 1914 рр. було введено в експлуатацію 5 794 версти 

нових ліній, що збільшило протяжність мережі на 9,5 % [243, c. 10792]. 

За клопотанням З’їздів гірничопромисловців Півдня Росії на кошти 

казни розпочали будівництво залізничних ліній Рутченково-Гришино та 

Гришино-Добропілля. Незважаючи на початок військових дій, будівництво 

не було зупинено [585, c. 9457]. Закінчити роботи планували в 1915 р., 

реальне ж завершення цих проектів розтяглося в часі: у червні 1916 р. 

відкрився рух під’їзної гілки Гришино-Добропілля, у січні – червні  

1917 р. – ділянки Рутченково-Гришино [302, c. 2]. Як результат звернення 

З’їздів гірничопромисловців до уряду було виділено державний кредит 

на зведення Чунишинської гілки [590, c. 11331]. Під’їзну колію проклали 

від Чунишино до Сазоново та ввели в експлуатацію в першій половині 

1917 р. 

Причини транспортної кризи в роки війни мали системний характер. 

Гірничопромисловці вважали, що найголовнішою перепоною 

злагодженості залізничного руху є «здійснювана до цього часу залізнична 

політика, яка проявилася в недостатньому розвитку залізничної мережі, у 

слабкому розвитку пропускної спроможності, у незабезпеченості мережі 

рухомим складом і непідготовленості мережі до виконання висунутих 

війною великих завдань забезпечення армії та тилу» [538, c. 9]. Рада З’їздів 

представників промисловості й торгівлі Півдня Росії саме уряд вважала 

головним стримувальним фактором підприємницької ініціативи 

в залізничному питанні, указуючи, що «чимало цих громадських виступів 

поховано в петроградських канцеляріях, зведено до нуля звичайними 

поправками, які вносилися в проекти бюрократією та робили їх 

нездійсненними» [388, c. 47]. 
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Під час війни представницькі організації активно реалізовували 

соціально орієнтовані заходи. Рада З’їздів гірничопромисловців Півдня 

Росії працювала над облаштуванням продовольчих пунктів, їхнім 

забезпеченням дезінфікуючими засобами, проведенням 

протиепідеміологічних робіт. У 1914 р. було організовано пересувну 

санітарно-гігієнічну виставку Ради З’їздів гірничопромисловців Півдня 

Росії «з метою культурного впливу на заводське й рудничне населення 

підприємств Півдня Росії». Виставка містила дев’ять відділів 

(анатомічний, спільних захворювань людей і тварин, сухоти, алкоголізм, 

догляд за немовлятами, дезінфікуючі засоби, надання першої допомоги 

при нещасних випадках, двома відділами було представлено інфекційні 

хвороби)
 
 [407, c. 9224]. 

Рада З’їздів гірничопромисловців пильно відстежувала стан здоров’я 

полонених, які працювали на підприємствах Донбасу. У зв’язку з 

поширенням серед них епідемічних захворювань (холери, чуми, тифу) й 

водночас відправкою на фронт великої кількості заводського медичного 

персоналу Рада З’їздів відряджала власного санітарного лікаря в разі 

виникнення підозри на осередки захворювань [587, c. 10698]. Улітку 

1915 р. було зафіксовано холерні захворювання у Верхньодніпровському, 

Новомосковському (Катеринославської губернії) та Валківському 

(Харківської губернії) повітах. Рада З’їздів запросила медичний персонал і 

відкрила три санітарні лабораторії в Олександрівську-Грушевську, 

Макіївці та Кривому Розі [591, c. 11388]. 

Своєю чергою, Імператорське товариство сільського господарства 

Південної Росії у військових лазаретах організовувало читання й бесіди 

із сільськогосподарської проблематики, які було визнано вельми 

корисними як з інформаційного погляду, так і щодо практичного 

поширення сільськогосподарських знань серед осіб, більшість з яких після 

одужання мала повернутися в села (Додаток Щ: програма та кошторис 

курсів із бджільництва) [434, c. 2]. У березні 1917 р. мережею Південних 
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залізниць курсували агрономічні потяги, організовані Харківським 

товариством сільського господарства, Харківським губернським земством 

та іншими громадськими організаціями. У цих потягах проводили лекції 

про пристосування господарства до умов воєнного часу [2, c. 18]. 

З початком бойових дій багато громадських об’єднань 

організовували лазарети свого імені. Уже 7 вересня 1914 р. в Харкові на 

кошти службовців і членів Ради З’їздів гірничопромисловців було відкрито 

лазарет для поранених вояків на 21 ліжко [288, c. 9631]. Лазарет імені Ради 

З’їздів гірничопромисловців у листопаді 1914 р. нараховував уже 

300 ліжок, при ньому діяли аптека й стоматологічний кабінет. Завідував 

цією медичною установою доктор медицини К. Ф. Вегнер, постійним 

консультантом був професор Харківського університету М. П. Тринклер. 

Лазарет складався з чотирьох відділень: легкої хірургії, поранень 

центральної та периферійної нервових систем, правцевих захворювань, 

терапевтичного [391, c. 151]. Тільки протягом одного року тут отримали 

допомогу більше тисячі хворих і поранених; на утримання одного 

пораненого виділяли 3,23 руб. на день [138, c. 41]. Подібний шпиталь 

на 40 ліжок заснувало Одеське товариство заводчиків і фабрикантів [357, 

c. 17]. Лазарет на 20 ліжок у Харкові утримувало Харківське товариство 

сільського господарства [226, c. 9]. 

Зазначеними заходами діяльність представницьких об’єднань 

не обмежувалась. Рада З’їздів гірничопромисловців запропонувала 

організувати лікування поранених вояків на підприємствах. На цю 

пропозицію відгукнулося правління Південно-Російського дніпровського 

металургійного товариства, яке виділило 100 тис. руб. на обладнання та 

утримання 100 ліжок для поранених (60 ліжок при Кам’янському заводі та 

40 при Кадіївській копальні) [311, c. 9660]. Богодухівське кредитне 

товариство (Харківська губернія) у власній будівлі утримувало лазарет 

на 20 ліжок (асигновано 6 тис. руб.) [264, c. 245]. Сільськогосподарські 

товариства південних губерній для допомоги родинам вояків брали участь 
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в організації та фінансуванні ясел-притулків [582, c. 424]. Службовці Ради 

З’їздів гірничопромисловців відраховували зі свого заробітку 1 % на 

потреби війни [288, c. 9630]. 

Наприкінці липня 1914 р. на Західному фронті було сформовано два 

пересувні лазарети імені Ради З’їздів гірничопромисловців Півдня Росії. У 

кожному з них було по 100 місць, працювало два лікарі, шість медичних 

сестер і шістнадцять санітарів. Під час проходження лінії фронту в 

Галичині в 1915 р. на кошти гірничопромисловців було відкрито 

безкоштовні їдальні для місцевого населення [391, c. 76]. 

На Кавказькому фронті слідом за військами йшов передовий 

медичний загін імені З’їздів гірничопромисловців, який вивозив 

постраждалих з передових позицій та з Ванського військового шпиталю, 

облаштовував перев’язувальні пункти. Оскільки проводити евакуацію 

поранених колісним транспортом між містами Ваном і Бітлісом було 

неможливо через розтягнутість лінії фронту на 150 верст, загін побудував 

та обладнав шпитальний корабель (вартістю майже 18 тис. руб.), 

розрахований на одночасну евакуацію до 100 осіб [391, c. 79]. Зусиллями 

передового медичного загону із січня до липня 1916 р. було евакуйовано 

близько 2 тис. осіб, надано медичну допомогу більш ніж 

3,3 тис. поранених [391, c. 77 – 79]. Особливо відзначився загін під час 

відступу з Вана восени 1915 р., коли йому вдалося не лише евакуювати 

значну кількість поранених, але й вивезти американську місію [597, 

c. 12252]. За проявлену мужність наказом по четвертому Кавказькому 

армійському корпусу георгіївськими медалями ІV ступеня були 

нагороджені студент-медик передового загону Микола Черниловський-

Сокіл і санітар доброволець Олександр Флоренський [421, c. 12903]. 

Активну діяльність представницьких організацій на цьому поприщі 

відзначила царська родина. Рада З’їздів гірничопромисловців Півдня Росії 

17 грудня 1914 р. отримала телеграму, у якій від імені імператриці Марії 
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Федорівни було висловлено подяку жертводавцям та організаторам 

лазаретів [70, c. 10155]. 

Підприємницькі представницькі структури здійснювали неабияку 

фінансову підтримку фронту. Тільки за останні три місяці 1914 р. З’їзди 

гірничопромисловців Півдня Росії виділили 200 тис. руб. на допомогу 

пораненим і жертвам війни: на лазарет імені Ради З’їздів у Харкові – 

72 тис. руб. (33 тис. руб. на закупівлю обладнання, 39 тис. руб. – фінансове 

утримання), на облаштування й утримання на Західному фронті двох 

пересувних лазаретів імені Ради З’їздів під прапором Червоного Хреста – 

63 тис. руб., на допомогу біженцям у Харкові – 6 тис. руб., допомогу 

родинам службовців Ради З’їздів, призваних на війну – 12 тис. руб., 

населенню Царства Польського – 50 тис. руб. [516, c. 10144 – 10145].  

З нагоди візиту до Харкова імператора Миколи ІІ 23 листопада 

1914 р. гірничопромисловці Півдня Росії виділили капітал у розмірі 

1 млн. руб. [669, c. 253], який було розподілено так: на лазарет у Харкові – 

117 тис. руб., на два пересувні лазарети на Західному фронті – 81 тис. руб., 

на передовий загін у складі Кавказької армії – 180 тис. руб., на закупівлю 

теплих речей воякам – 110 тис. руб., на допомогу воякам, які втратили 

працездатність – 37 тис. руб., капітал для допомоги тим, що втратили 

працездатність, і родинам загиблих на війні службовців та робітників 

гірничих і гірничозаводських підприємств – 475 тис. руб. [516, c. 10145; 

248, c. 10550]. Бюро рафінерів у Києві асигнувало в розпорядження 

Київського військово-промислового комітету 2 тис. руб., правління 

Всеросійського товариства цукрозаводчиків виділило по 1,5 тис. руб. у 

фонд Київського й Центрального військово-промислових комітетів [50, 

c. 11592]. Допомагаючи армії, Всеросійське товариство цукрозаводчиків 

ремонтувало військові обози у власних заводських майстернях  

[50, c. 11592]. 

Протягом 1915 – 1916 рр. підприємці надали більш ніж 550 тис. руб. 

на допомогу біженцям, родинам мобілізованих службовців підприємств, 
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воякам, які залишили лазарети з втратою працездатності [389, c. 53]. У 

1915 р. Рада З’їздів гірничопромисловців Півдня Росії на такі цілі виділила 

10 тис. руб., з яких 3 тис. руб. було видано «Товариству допомоги бідним 

родинам поляків, які беруть участь у війні, та бідуючому польському 

населенню, яке постраждало від військових дій»; 1 тис. руб. – 

Харківському товариству взаємодопомоги працюючих жінок на відкриття 

й утримання харчових та ізоляційних пунктів для дітей біженців. Рада 

З’їздів спеціально орендувала та пристосувала приміщення для біженців на 

верхньому поверсі будинку княгині Шаховської (Харків, 

вул. Благовіщенська) [593, c. 11918]. 

Для потреб фронтових частин підприємці також направляли 

матеріальну допомогу. У зимові воєнні компанії 1914 – 1915 та 1915 – 

1916 рр. Російське товариство кролівництва організувало для вояків 

виготовлення теплих речей (рукавиць, шарфів, навушників, шапок та ін.) 

[337, c. 196; 33, c. 153]. У 1915 р. З’їзди гірничопромисловців придбали для 

солдатів Західного фронту теплий одяг, чоботи та інші речі на суму 

140 тис. руб. [389, c. 53]. Для російської армії, що перебувала в Галичині, 

до Різдва Христового 1915 р. Рада З’їздів гірничопромисловців Півдня 

Росії відправила подарунки [177, c. 10369]. Командири полків і начальники 

дивізій воюючих армій у своїх листах подяки на адресу Ради З’їздів 

особливо відзначали радість солдатів від отримання тютюну  

[176, c. 10278]. 

У січні 1915 р. для Кавказької армії Рада З’їздів гірничопромисловців 

у Тифліс відправила 8 тис. комплектів теплої білизни, 10 тис. онуч, 

10 тис. пар рукавиць і 300 пар валянок; до Батуму – один вагон солі [176, 

c. 10278 – 10279]. Крім того, було організовано закупівлю й відправку 

теплої білизни, кожухів, валянок, чобіт, тютюну, цигарок та інших 

предметів для солдатів, які воювали в Галичині, на суму 10 тис. руб. [414, 

c. 10160]. Таку саму благодійну акцію на суму 30 тис. руб. проводили в 
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січні 1916 р. для Азербайджано-Ванського загону [602, c. 12945;  

599, c. 12484]. 

Ніщо не залишалося поза увагою представницьких організацій: у 

липні 1915 р. на засіданні продовольчого відділу Центрального військово-

промислового комітету було запропоновано заготовляти для армії, «крім 

овочевих консервів, також і ягідні, і плодові, ... було визнано бажаним 

запровадити в армії як продукти харчування шоколад і сир» [316, c. 39]. 

Харківське товариство сільського господарства закуповувало овочі для 

вояків (капусту, буряк, картоплю, цибулю, моркву, коріння, зелень, перець, 

лавровий лист) [184, c. 9].  

Овочі й фрукти частково заготовляли місцеві землевласники та 

хлібороби, використовували земські сушарки з середньою потужністю 

близько 25 – 30 пудів на місяць кожна. Свіжі, сушені фрукти та фруктові 

консерви відправляли на передові позиції, у лазарети й центральні 

розподільчі структури. Зокрема, Малоянисольське сільськогосподарське 

товариство Катеринославської губернії надіслало до Маріупольського 

відділу Всеросійського земського союзу 15 пудів сухарів, 1 тис. штук 

печених яєць, 3 пуди сала для відправки в діючу армію до 

Маріупольського полку [580, c. 215]. Ордо-Василівське 

сільськогосподарське товариство Катеринославської губернії поставило 

для армії 15 тис. пудів борошна, пожертвувало постраждалим від війни 

хліборобам 100 руб.; сільськогосподарський реманент родинам призваних 

на війну вояків товариство виділяло безкоштовно [581, c. 253]. 

Сільськогосподарське товариство в м. Олександрополь Катеринославської 

губернії організувало закупівлю серед місцевого населення зернових 

культур для потреб армії (25 тис. пудів ячменю, 23 тис. пудів жита, 

5 тис. пудів пшениці) [34, c. 183]. Голубовське кредитне товариство 

Катеринославської губернії прийняло рішення відправити в діючу армію 

50 пудів солі, один вагон сухарів, сала та інші продукти [263, c. 191]. 

Вовчанське сільськогосподарське товариство Харківської губернії 
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організувало постачання молока для земських шпиталів (291 відро тільки 

за грудень 1914 р.) [262, c. 142]. Більшість кредитних товариств 

Харківської губернії відраховували грошові кошти для Червоного Хреста, 

лазаретів, організовували виготовлення теплої білизни для воїнів  

[261, c. 96]. 

У роки війни гостро постало питання забезпечення промислових 

центрів Півдня Росії трудовими ресурсами. Однією з найбільших проблем 

промислових підприємств українських губерній була нестача 

кваліфікованих кадрів. З’їзди гірничопромисловців неодноразово 

порушували питання про відтермінування від військової повинності 

гірників та інших категорій населення, що забезпечували безперебійну 

роботу гірничорудних підприємств (особливо залізничників і медичного 

персоналу). У грудні 1915 р. клопотання Ради З’їздів гірничопромисловців 

про відстрочку від призову до армії власників і службовців 

гірничопромислових підприємств Півдня Росії, лікарів, фельдшерів і 

нижчого медичного персоналу влада вирішила позитивно [601,  

c. 12895 – 12896]. 

Одеському товариству фабрикантів і заводчиків Міністерство 

торгівлі та промисловості за узгодженням з військовим міністерством було 

надано право подавати свої висновки щодо звільнення від військової 

повинності робітників і службовців фабрик і заводів у чотирьох південних 

губерніях [246, c. 36]. Рада З’їздів гірничопромисловців Півдня Росії 

виклопотала відтермінування від призову на військову службу гірників-

новобранців кам’яновугільних копалень Донбасу з 15 травня 1915 р. до 

1 серпня 1915 р. [368, c. 10924]. У подальшому його було подовжено 

до 1 березня 1916 р. [600, c. 12663]. Окрім того, було вирішено питання 

про звільнення від військової повинності, а також повернення з діючої 

армії і тилових частин кваліфікованих майстрів («які жодною мірою не 

можуть бути замінені іншими особами»), інженерів і техніків [350, 

c. 11628]. Кваліфіковані робітники часто ставали інструкторами для 
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військовополонених, біженців та інших нових для заводської й рудничної 

роботи категорій працівників. 

З’їзди гірничопромисловців вважали вкрай необхідним залучення 

робочої сили в Донецький басейн із внутрішніх губерній імперії, для чого 

розміщували оголошення в обласних і сільських правліннях, а також на 

залізничних станціях [48, c. 9391]. Рада З’їздів гірничопромисловців 

співпрацювала з правлінням Харківського відділення Тетянинського 

комітету, який підшукував роботу біженцям [586, c. 10353]. У травні 

1915 р. з ініціативи Ради З’їздів гірничопромисловців у Харкові було 

створено Південно-Російську гірничозаводську артіль, яка виконувала 

посередницькі функції в забезпеченні підприємств трудовими ресурсами. 

У місця найму робітників відряджали уповноважених Ради З’їздів, проїзд 

законтрактованих осіб залізничним транспортом здійснювали безкоштовно 

[343, c. 9758]. Для підвищення продуктивності праці в умовах військового 

часу на рудниках і в заводських селищах було закрито шинки. 

Підприємницькі структури активно залучали іноземних фахівців 

для роботи на підприємствах важкої промисловості Півдня Росії. У 1915 р. 

З’їзди гірничопромисловців ініціювали доставку на підприємства 

робітників-персів [612, c. 628], провезення їх до станцій Донбасу на 

задоволення клопотань гірничопромисловців здійснювали безкоштовно 

[588, c. 11014]. З липня 1915 р. пільговий тариф поширювався також на 

перевезення для вказаних підприємств біженців з Галичини й Буковини 

(австрійських підданих слов’янських національностей) [592, c. 11653]. 

Союз чесько-словацьких товариств в Росії запропонував З’їздам 

гірничопромисловців 86 осіб професіоналів-рудокопів [596, c. 12196]. 

Залучення китайських робітників на копальні Півдня Росії стало можливим 

тільки після спеціального урядового дозволу [605, c. 13883], і вже 

протягом 1916 р. було законтрактовано близько 900 китайських гірників. 

Ураховуючи, що вартість їхньої доставки в Донбас становила майже 

135 руб. за одну особу, Рада З’їздів звернулася до уряду з клопотанням 
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щодо безкоштовного провезення китайців [607, c. 14162]. Спеціально для 

координування всіх дій з набору китайських робітників 

гірничопромисловці створили в структурі З’їздів гірничопромисловців 

Далекосхідне бюро [99, арк. 131]. 

Сільськогосподарські товариства також висловлювали стурбованість 

нестачею робочих рук. Харківське товариство сільського господарства 

визнало необхідною допомогу в польових роботах шкільних дружин, 

пересувних трудових артілей, мобілізацію міського населення, а от 

використання праці військовополонених вважало таким, що виражалося 

«деякою мірою в потворній формі» [569, c. 3]. Із військовополонених 

пріоритет віддавали особам слов’янського походження на тій підставі, що 

«з ними легше зговоритися» [365, c. 136]. Підприємницькі об’єднання 

клопотали про відміну 25 % відрахувань із зарплатні військовополонених в 

особливий фонд, оскільки (враховуючи численні штрафи) це знижувало 

продуктивність праці й робило їх боржниками [348, c. 12828]. Окрім 

слов’ян, було дозволено направляти на гірничі й гірничозаводські 

підприємства Півдня Росії військовополонених мадяр і німців  

[592, c. 11654]. 

У зв’язку з нестачею робочої сили Рада З’їздів гірничопромисловців 

порушувала численні клопотання про відправку на підприємства Півдня 

військовополонених. У січні 1916 р. загальна кількість робітників Донбасу 

становила близько 232 тис. осіб, з них близько 24 тис. осіб – 

військовополонені [606, c. 13917; 5, c. 7], на кінець цього ж року їхня 

чисельність зросла до 291 тис. осіб та 75 тис. осіб відповідно [5, c. 7]. З 

усіх українських губерній найбільшу кількість військовополонених було 

направлено в Катеринославську губернію – 32 тис. осіб [548, c. 411]. Для 

тимчасового розміщення військовополонених Рада З’їздів 

гірничопромисловців Півдня Росії орендувала театр-цирк Міссурі (Харків). 

Обладнання цього приміщення (облаштування нар, освітлення, каналізації) 

обійшлося в 20 – 25 тис. руб. [593, c. 11917]. У результаті таких дій Рада 
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З’їздів створила своєрідний резерв військовополонених, призначений 

виключно для задоволення потреб гірничих і гірничозаводських 

підприємств Півдня Росії [594, c. 12035]. 

Світове протистояння поглинало багато зусиль й висувало все нові й 

нові вимоги. У жовтні 1917 р. З’їзди гірничопромисловців описували 

невтішну картину: «Рада З’їздів гірничопромисловців Півдня Росії вважає 

обов’язком всенародно представити істину про те нестерпне, смертельно 

небезпечне становище, у якому зараз знаходиться ця галузь промисловості, 

що забезпечує паливом і металом фронт і всю країну» [610, c. 16346]. У 

грудні 1917 р. читаємо таке: «Неминуче здійснилося: Донецький басейн 

розхитаний, паливо та металопостачання країни майже цілком загинули, 

настає останній момент економічної драми Донецького басейну» [341, 

c. 16427]. На з’їздах представницьких організацій буржуазії все частіше 

обговорювалися питання політичного характеру. Як доповідав 

департамент поліції «діяльність цих з’їздів мала антидержавну 

спрямованість» – лунали думки щодо «безвідповідального уряду, який 

нині привів Росію до розгрому, що Росія в небезпеці, і що шлях порятунку 

лежить в об’єднанні всіх народних сил, що громадські організації мають 

узяти у свої руки все в державі та наполегливо заявити вимогу про 

встановлення нового відповідального перед країною та Державною думою 

Уряду» (курсив наш – І. Ш.) [620, арк. 136]. 

Промисловці докладали величезних зусиль і мали надію 

на якнайшвидше припинення війни, на те, «що народи проміняють меч 

Марса на кадуцей Меркурія, плуг Микули Селяниновича та ліру 

Аполлона» [335, c. 10192]. Діяльність представницьких організацій 

підприємців стала значним складником серед громадських ініціатив 

військового часу. Вона була яскравим прикладом згуртованості бізнес-кіл 

у кризові періоди історії країни. Від роботи неповороткого 

бюрократичного державного апарату дії підприємницьких об’єднань 

відрізнялись оперативністю й точністю реагування. Разом з тим вплив 
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представницьких організацій об’єктивно був обмеженим через 

розбалансованість економіки країни, а також політику уряду, який 

намагався не допустити подальшого посилення позицій буржуазії в 

суспільному житті. 

Водночас між самими представницькими організаціями були суттєві 

протиріччя залежно від регіональних і галузевих інтересів. Незважаючи 

на загальний патріотичний запал великих промисловців і підприємців, 

економічна еліта не була позбавлена прагнень до підвищення 

прибутковості їхніх підприємств, кулуарної боротьби за державні військові 

замовлення. Складний клубок суперечностей між самими 

підприємницькими структурами, а також невирішеність робітничого 

питання, серед інших причин, призведуть у кінцевому підсумку 

до катастрофічного ослаблення капіталістичних підвалин.  
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6.2. Представництво підприємницьких інтересів  

у період 1917 – 1919 рр. 

 

Лютневу революцію 1917 р. представницькі організації буржуазії 

зустріли схвально. Глибоко усвідомлюючи необхідність розробки 

програми й тактики діяльності об’єднань торгово-промислового класу, 

З’їзди гірничопромисловців у «Горно-заводском деле» відзначали: 

«Велика російська революція, що так швидко, могутньо й красиво 

примчала нас до берегів нового державного ладу, має свої політичні й 

соціальні наслідки. Новий політичний уклад життя й нові явища в галузі 

соціальних відносин – неминучий наслідок нашої революції, як і будь-якої 

великої революції, яка охоплює все народне життя в усіх його проявах» 

[54, c. 15508]. Революційні зміни гостро оголили для підприємців дві 

проблеми: участь у політичному житті та робітниче питання. І до 

лютневих подій представницькі організації частково намагалися їх 

вирішувати, проте в 1917 р. вони обидві набули характеру «життя і смерті 

промисловості». 

Рада З’їздів представників промисловості й торгівлі у березні 1917 р. 

закликала всі організації буржуазії «згуртуватися навколо Тимчасового 

уряду» [449, c. 8]. Для себе підприємницька корпорація виділила подвійне 

першочергове завдання: громадянське – зміцнення нового стану речей та 

промислове – підтримати й розвинути створену ними промисловість [644, 

арк. 24]. Від Лютневої революції 1917 р. та Тимчасового уряду підприємці 

чекали зміни застарілих форм державного управління, стабілізації фінансів 

країни, подолання принесеного війною розладу економічної системи, 

налагодження транспортного сполучення [471, c. 43]. Новий міністр 

торгівлі й промисловості О. І. Коновалов у промові до представників 

Московської біржі у квітні 1917 р. відзначав: «Старий порядок, здається, 

зробив усе для того, щоб свідомо зруйнувати й нерозсудливо розхитати 

вибудуваний довгими роками торгово-промисловий апарат… І ніхто 
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інший, як сам торгово-промисловий клас, має відкрито виступити на 

боротьбу з важкими ексцесами… які відбуваються на ґрунті ажіотажу та 

спекуляції, в інтересах державного блага й широких верств суспільства» 

[653, c. 317 – 318]. 

Голова Ради З’їздів гірничопромисловців Півдня Росії 

М. Ф. фон Дітмар висловлював «непохитну впевненість, що Тимчасовий 

уряд виконає покладене на нього велінням долі й народу завдання 

впорядкування батьківщини та доведе війну до гідного великого народу 

переможного кінця» [471, c. 43]. З’їзди гірничопромисловців Півдня Росії 

підтримували ідею республіканської форми правління, оскільки за 

монархічної влади, яка себе скомпрометувала, неможливо було 

розраховувати на порядок у країні; вони сподівалися на демократизацію 

суспільства, забезпечення недоторканності особистості й приватної 

власності [54, c. 15509 – 15510; 644, арк. 24 зв.]. Гірничопромисловці 

застерігали, що в умовах воєнного часу неможлива руйнація ще й 

економічного тилу – «спроби в цьому напрямі можуть призвести до 

громадянської війни» [644, арк. 25]. 

Ситуація в державі протягом революційного року все більше 

загострювалася. У доповідній записці до Тимчасового уряду від 

конференції промисловців Півдня Росії, яка відбулася в Харкові в березні 

1917 р., змальовано всю складність становища (нездійсненні вимоги з боку 

робітників, збитковість виробництва, затримка в оплаті державних 

замовлень, відсутність особистої безпеки керівного складу підприємств, 

зниження якості праці й, нарешті, часті випадки вимушеної зупинки 

підприємств), а поточний стан було визначено як «промислову анархію». 

Підприємці підсумовували: «З великою скорботою бачимо нове грізне 

випробування для батьківщини та вказуємо на нього Тимчасовому уряду» 

[511, c. 9].  

Промисловці заявляли, що готові працювати деякий час без 

прибутку, аби зберегти лад і капіталістичні підвалини розвитку. Для цього 
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закликали Тимчасовий уряд до активної політики щодо залучення в 

торгово-промислову сферу вітчизняного й іноземного капіталу, заохочення 

приватної ініціативи, забезпечення правильної та спокійної роботи 

підприємств [136, c. 15860]. 

Всеросійські з’їзди представників промисловості й торгівлі 

зверталися до представницьких організацій із закликом виділити 

пріоритетні напрями діяльності, відкинути суто політичні завдання [185, 

c. 393 – 394]. У липні 1917 р. тривали перемовини про включення 

представників підприємницьких об’єднань до складу Тимчасового уряду 

(від Південного економічного району в нараді брав участь 

М. Ф. фон Дітмар). Підприємці погодилися на входження до складу уряду 

за умови ухвалення виробленої ними програми дій [51, c. 16206 – 16207]. 

Революційна ейфорія швидко вивітрилася і підприємницькі кола 

починають вимагати від Тимчасового уряду більш рішучих заходів, а 

головне, визначитися щодо стратегії економічного розвитку: буде вона 

соціалістичною чи залишиться капіталістичною. Такі побоювання 

підприємців були викликані входженням до складу уряду представників 

партій соціалістичного спрямування та реальними кроками нової влади 

щодо контролю над промисловим виробництвом і намірами її повної 

державної монополізації в умовах жевріючого світового протистояння. 

І гірничопромисловці, і млинарі висловлювалися категорично проти 

державної монополії в цих галузях, вважаючи це неприпустимим 

знищенням приватної ініціативи, підприємництва та основ 

капіталістичного господарювання. Всеросійський з’їзд млинарів  

(6 – 8 жовтня 1917 р.) указував на відсутність реальної хлібної монополії, 

проте перебої з продовольчим постачанням населення й армії, порушений 

товарообмін, зростання цін, «підпільний ринок» хліба постали в усій красі 

[448, c. 10]. 

Промислові кола принципово не сприймали чужу за духом 

більшовицьку ідеологію, яка «принесла з собою доведене до крайніх меж 
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закріпачення нашого господарського життя, остаточне рабство економічне, 

індивідуальне й соціальне» [154, c. 16601]. На нараді Комітету захисту 

промисловості влітку 1917 р. було опрелюднено заяву: «За наявних умов 

світового господарства ніякий інший економічний устрій, окрім 

капіталістичного, у Росії неможливий. Тому безплідними й, безсумнівно, 

шкідливими є будь-які спроби хоча б часткового здійснення 

соціалістичного принципу на окремих підприємствах» [471, c. 46;  

496, c. 388]. 

На сторінках «Горно-заводского дела» знаходимо звернення 

підприємців до «всіх культурних країн»: «Вважаємо своїм священним 

обов’язком заявити найенергійніший протест проти нечуваних звірств, 

здійснюваних узурпаторами законної влади в Росії, які називають себе 

владою російської робітничо-селянської республіки… У всьому цьому 

вбачаємо систематичне винищення російської інтелігенції…» [649, 

арк. 38]. Підприємці Донбасу та Придніпров’я вимагали «негайного 

припинення вбивств, страт, грабунків і всієї системи урядового кривавого 

терору радянської республіки, діяльність якої становить сором культури й 

цивілізації та загрозу людству» [649, арк. 38]. Усі впливові представницькі 

об’єднання підприємців долучилися до роботи комітету захисту 

промисловості, який виник ще влітку 1917 р. в Петрограді  

[496, c. 388]. 

Підприємницькі союзи критично ставилися до спроб так званої 

«націоналізації» – на таких підприємствах, за їхніми спостереженнями, був 

повний хаос, зупинка роботи, запаси й обладнання розпродували, а гроші 

«проїдали» [1, c. 16602]. У зв’язку з такою хибною політикою 

більшовицької влади підприємці відзначали зворотній процес – 

«денаціоналізацію», коли робітники намагалися самі перейти до старих, 

надійніших форм праці на господарів. Навіть Центральний комітет Союзу 

металістів висловився проти фактичного захоплення підприємств 

робітниками, назвав «ленінський робітничий контроль» «найгіршою 
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формою співробітництва класів», закликав домагатися від держави 

широкого застосування державного регулювання та участі в цьому процесі 

робітничих організацій [459, c. 16453].  

Загальне зібрання членів Ради Союзу металургійної та залізоробної 

промисловості (вересень 1917 р.) ухвалило компромісне рішення: при 

переході з 10 – 12-годинних змін на 8-годинний робочий день зарплатню 

виплачувати за 8 годин, не враховуючи понаднормові [94, арк. 102].  

Робітничий контроль над виробництвом уже тоді в пресі характеризували 

як специфічну форму державного контролю – «декретуючи втручання 

пролетаріату в первісний процес економічного творення, Ленін ввів нас в 

родину західноєвропейських держав щодо регулювання народного 

господарства державною владою» [78, c. 16475]. На XLII з’їзді 

гірничопромисловців Півдня Росії (листопад 1917) зазначено, що 

«робітничий контроль, який фактично зводився до захоплення підприємств 

робітниками, означає усунення промисловців від управління 

підприємствами. З’їзд висловлює свій протест проти подібних 

соціалістичних експериментів несумісних з існуванням капіталістичної 

промисловості» [644, арк. 71]. 

Сільськогосподарські товариства українських губерній так само 

критично ставилися до можливих радикальних перетворень, що їх 

задекларували більшовики. Загальне зібрання членів Харківського 

товариства сільського господарства 31 жовтня 1917 р., обговоривши 

виступ більшовиків, заявило, «що захоплення влади в країні будь-якою 

партією згубне для загальнонародної справи. Виступ більшовиків, який 

спирається на несвідомість мас і явно антисуспільні злочинні елементи 

народу… є злочином перед російським народом і його майбутнім» [227, 

c. 15]. Харківські аграрії зверталися до всіх наукових, культурних, 

економічних громадських організацій приєднатися до протесту проти 

«божевільної спроби більшовиків». 
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Загальна розгубленість і нерозуміння політичної ситуації панували 

в середовищі сільських господарів. Узимку 1917 р. сільськогосподарські 

товариства висловлювали занепокоєння сезоном 1918 р. у зв’язку з 

державним переворотом, який гостро поставив питання земельної 

реформи. На січень 1918 р. було призначено нараду представників 

зацікавлених громадських організацій Чернігівської, Харківської, 

Полтавської, Курської, Воронезької, Катеринославської, Таврійської 

губерній та Області Війська Донського, аби не допустити катастрофічного 

падіння виробництва [228, c. 14]. 

Після більшовицького перевороту підприємці намагалися 

налагоджувати взаємодію з урядом Української Народної Республіки, але в 

той же час «купці зрадників, які іменували себе Радою», заявляли, що 

варто підтримувати економічні зв’язки з Росією [399, c. 16590]. 

Гірничопромисловці в першу чергу намагалися зберегти якомога більший 

внутрішній ринок збуту, а тому ширші кордони держави для них були 

більш бажаними. 

Із проголошенням ІІІ Універсалу Центральної Ради підприємці 

намагалися налагодити взаємодію з урядом УНР [471, c. 73]. У квітні 

1918 р. українському урядові було направлено декларацію від імені 

об’єднаних організацій промисловості (З’їздів гірничопромисловців 

Півдня Росії, Вуглесоюзу, Гірничосоюзу, Антрацитосоюзу, Солесоюзу, 

Рудосоюзу, Союзу металургійної промисловості, Товариств фабрикантів 

Київського, Харківського, Катеринославського та Одеського районів, 

Київської, Харківської, Катеринославської та Одеської загальних бірж, 

Харківської кам’яновугільної та залізоторгової біржі, Союзу харківських 

млинарів і цукрозаводчиків, Комітету харківських банків, Всеросійського 

товариства цукрозаводчиків та інших) щодо необхідних умов відновлення 

зруйнованої промисловості, торгівлі, сільського господарства, транспорту, 

продовольчого постачання, фінансів та створення умов для «нового 

економічного й політичного життя» [137, c. 16521]. У документі 
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наголошували, що економічний розвиток можливий тільки в правовій 

державі, де гарантовано всі демократичні права та свободи; економіка 

країни може розвиватися лише на основі капіталістичного ладу, а 

соціалістичні експерименти є неприпустимими; вважали недоцільним 

знищення приватної власності на землю, запровадження робітничого 

контролю на підприємствах та їхню націоналізацію, на чому було 

акцентовано в універсалах УЦР; обмеження робочого дня й нормування 

заробітної плати, на їхню думку, слід було проводити повільно 

й поступово. 

Своєю чергою, міністр торгівлі й промисловості УНР заявив, що «у 

сфері торгівлі й промисловості всі декрети про соціалізацію та 

націоналізацію відміняються… приватна власність на фабрично-заводські 

підприємства зберігається в повному обсязі» [372, c. 16527]. Не 

відкидаючи соціалізм як ідеал соціального устрою, досягти його 

передбачали еволюційним шляхом. Не розв’язаними на нараді урядовців і 

підприємців так і залишилися проблеми надр, залізничних і митних 

тарифів, акціонерного законодавства та інші питання. 

З приходом на українські землі більшовицьких військ загострюються 

їхні відносини з лідерами представницького руху. На початку 1918 р. 

більшовики звинуватили членів Ради З’їздів гірничопромисловців Півдня 

Росії в саботажі та на півтора місяці заарештували їх [399, c. 16591]. Рада 

З’їздів, переслідувана новою владою, переїжджає з Харкова до Ростова 

[649, арк. 9]. У підготовленому «Положенні…» про Ростовське бюро Ради 

З’їздів гірничопромисловців Півдня Росії розташування тут організації 

пояснювалося перебуванням у цьому місті уряду [650, арк. 6]. Як 

зазначали представники великого капіталу на сторінках «Горно-заводского 

дела», «стара Росія розвалилася й померла. Більшовизм, що змінив її, є 

повним запереченням самої ідеї державності й перебуває в кричущому 

протиріччі з національними прагненнями російського народу; досвід 

бузувірсько-жорстокого комуністичного правління величезним народом, 
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небачений за суто знущальними формами його прояву, неможливий ніде 

тривалий час, блискуче вдався в нас – недарма кажуть, що Росія є країною 

необмежених можливостей» [334, c. 16595]. Технічний апарат Ради З’їздів 

гірничопромисловців Півдня Росії, їхні статистичні й довідкові зібрання 

нова більшовицька влада використовувала в роботі своїх господарських 

органів. 

З утвердженням в Україні влади гетьмана П. П. Скоропадського 

у квітні 1918 р. представницькі організації підприємців наче отримали 

друге дихання. Вони наголошували на «непохитній істині, що виробничі 

відносини не можуть бути змінені одним бажанням влади» й радо вітали 

процес економічного відновлення [245, c. 16519]. У травні 1918 р. 

підприємці констатували: «Життя мститься за себе жорстоко, коли 

порушуються основні закони економічного буття й господарського 

розвитку. У результаті божевільної спроби насильно змінити характер 

історичного розвитку Росія роздроблена на частини, її народи розорені, 

знаходяться на останній сходинці зубожіння й уярмлені, основи її буття – її 

промисловість, її торгівля, її сільське господарство – знищені, і необхідно 

витратити величезну кількість енергії всіх живих сил країни для усунення 

всіх заподіяних країні революційних руйнувань» [245, c. 16519]. 

Підприємці навіть висловлювали припущення, що «можливо долею 

судилося Києву бути не тільки центром України, але й знову взяти на себе 

збирання землі Російської» [649, арк. 39]. 

Підприємці намагаються створити свої представницькі структури в 

межах проголошеної Української держави. У травні 1918 р. з ініціативи 

Товариства цукрозаводчиків у Києві зібрався з’їзд Союзу промисловості, 

торгівлі, фінансів і сільського господарства України (близько тисячі 

представників усіх наявних на українських землях представницьких 

організацій). На цьому торгово-промисловому форумі були присутні 

голова Ради Міністрів Ф. А. Лизогуб, міністр торгівлі й промисловості 

С. М. Гутник, міністр фінансів А. К. Ржепецький; головою з’їзду було 
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обрано М. Ф. фон Дітмара. Робота проходила в кількох секціях: 

сільськогосподарській, торгово-промисловій, робітничій, фінансовій, 

транспортній. 

У своїй промові до делегатів голова Ради Міністрів запевнив, що 

«ніяких експериментів, заснованих на соціалістичному дусі, ми [члени 

уряду] не робитимемо», кожна людина зможе спокійно працювати, не 

турбуючись ні про власне життя, ні про власне майно [495, c. 16553]. На 

думку Ф. А. Лизогуба, саме буржуазія – «це підготовлений до державного 

життя клас; він має пристосуватися й об’єднатися для цієї міцної, широкої, 

державної роботи, і матеріальне благополуччя залежить від цих широких, 

міцних поглядів на життя» [495, c. 16553].  

Зі свого боку, голова з’їзду М. Ф. фон Дітмар висунув вимогу до 

самого себе й усіх підприємців – «працювати спільно з урядом і 

допомагати йому у створенні вільної та щасливої України», а також 

висловив упевненість, що «уряд виведе країну на шлях культури й 

прогресу, і Україна стане рідною матір’ю для всіх її громадян» [495, 

c. 16554 – 16555]. Голова Тимчасового комітету Союзу товариств 

заводчиків і фабрикантів України («Суозіф») гірничий інженер О. А. Оцуп 

звернувся до всіх присутніх із промовою, у якій зазначав, що «нинішній 

момент покладає на промисловість величне творче завдання. Здорову 

цілину її творчості ми бачимо не в мінливих моментах тієї чи іншої 

політичної ситуації, а в економічному залізному законі історичної 

необхідності, який, рано чи пізно має висунути промислову буржуазію, як 

істинного творця нових цінностей, силою об’єктивних причин світового 

капіталістичного укладу (курсив наш – І. Ш.)» [648, арк. 18 зв.]. 

Як найдавніша представницька організація українських земель З’їзди 

гірничопромисловців Півдня Росії намагалися налагодити ефективні 

зв’язки з гетьманським урядом. У червні 1918 р. голова Ради З’їздів 

гірничопромисловців М. Ф. фон Дітмар звернувся з доповідною запискою 

до голови Ради Міністрів Ф. А. Лизогуба, де вказував на критичне 
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становище промисловості, причиною якого вважав державні неплатежі 

[342, c. 16591]. Щодо восьмигодинного робочого дня підприємницькі 

корпорації висловлювали принципову згоду на такий перехід, але тільки 

там, де це відповідатиме специфіці виробництва; в умовах нестачі робочих 

рук, а особливо – кваліфікованих кадрів, такий перехід вважали 

неможливим і передчасним [1, c. 16600]. Підприємці пропонували робочий 

день по 10 – 12 годин з оплатою понаднормового часу в півторакратному 

розмірі. 

Уже в липні 1918 р. на засіданні Ради З’їздів гірничопромисловців 

Півдня Росії розглядався поточний стан їхніх клопотань перед українським 

урядом. У додаток до вже поданих звернень, гірничопромисловці 

вказували ще й на необхідність унормування реквізицій, які проводило 

австро-угорське командування, надання Луганській торговій школі 

субсидії в розмірі 3 тис. руб., сприяння перевезенню техніки й 

устаткування з російських територій до їхніх власників в Україні, 

асигнування 9,5 тис. руб. Катеринославському гірничому інституту для 

проведення досліджень Донецького басейну [646, арк. 3 – 4]. Увесь перелік 

клопотань свідчив про подальшу творчу роботу представницького 

об’єднання, інстинктивно швидкого повернення до питань мирної 

розбудови. 

У грудні 1918 р. Всеросійське товариство цукрозаводчиків уклало 

угоду з Всеукраїнським професійним союзом працівників у цукровій 

промисловості, де були визначені надбавки для окремих категорій 

робітників, 8-годинний робочий день, відмінено понаднормові години 

праці, встановлено виплату вихідної допомоги при звільненні та інші 

умови [636, арк. 2]. Але всі ці заходи виявилися вкрай запізнілими для 

стабілізації ситуації. 

Подальші політичні зміни тільки поглиблювали економічну кризу. 

Усі надії на відновлення стабільності в державі підприємці покладали на 

білогвардійські війська. Це свідчило про те, що вони не позбулися ілюзій 
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щодо можливості відновлення імперії. Під заголовком «Воскресіння з 

мертвих» у друкованому органі З’їдів гірничопромисловців Півдня Росії 

так було зображено прихід на українські землі денікінських військ: 

«Оволодіння Добровольчою армією Півднем Росії знаменує собою не 

тільки нову фазу в розвитку російської революції, але й відкриває нову еру 

в історії соціального й політичного розвитку Росії» [154, c. 16598]. Голова 

Ради З’їздів М. Ф. фон Дітмар очолював Донецький комітет сприяння 

збройним силам на Півдні Росії, своїми діями підтримував розбудову 

Добровольчої армії генерала А. І. Денікіна [399, c. 16592], підтримував 

ідею відновлення «єдиної великої Росії», якій так і не судилося 

справдитися. 

За усієї складності політичної ситуації 1917 – 1919 рр. 

представницькі організації не полишали справи своєї структурної 

розбудови. На численних з’їздах, нарадах і зустрічах представники 

представницького підприємницького руху жваво обговорювали питання 

організації й структуризації об’єднань буржуазії, аби «бути на висоті 

становища в цей момент» [360, c. 16081]. 

Ще навесні 1917 р. З’їзди представників біржової торгівлі й 

сільського господарства порушили питання про реорганізацію товарних 

бірж, перегляд власного «Положення…», подальший розгляд проекту про 

торгово-промислові палати [46, c. 12; 506, c. 324]. У травні 1917 р. було 

задоволено клопотання Харківської кам’яновугільної та залізоторгової 

біржі про розширення предмету її торгів і перейменування на 

«кам’яновугільну й гірничозаводську біржу» [506, c. 326]. Під час подій 

Лютневої революції 1917 р. З’їзди акціонерних комерційних банків і 

фінансово, і організаційно сприяли буржуазним перетворенням нового 

уряду. Протягом 1917 р. їхні представники брали участь у діяльності 

99 постійних та 104 тимчасових державних і громадських організацій [73, 

c. 268]. На початку жовтня 1917 р. млинарі зібралися на свій черговий 

XV з’їзд, де лунала гостра критика на адресу Тимчасового уряду з приводу 
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хлібної монополії, низьких цін на борошно, усієї продовольчої політики в 

державі, анархії та безвладдя [448, c. 10 – 11]. Усі ці заходи 

представницьких організацій свідчили про невпинні процеси 

підприємницьких ініціатив та активну участь у перетвореннях, 

привнесених революцією. 

З’їзди гірничопромисловців Півдня Росії теж прагнули реорганізації 

корпорації на відповідних новим умовам засадах і принципах – «відбулася 

революція психології, і ми як організація, яка має важливе значення, 

повинні відіграти роль Тимчасового уряду, інакше з нами відбудеться те 

саме, що й зі старим режимом» [644, арк. 31]. У першій половині 1917 р. на 

гірничопромисловому Півдні виникло кілька представницьких організацій: 

Союз представників великої кам’яновугільної промисловості 

(«Вуглесоюз» – на його долю припадало 80 % видобутку кам’яного вугілля 

всього Донбасу), Союз представників дрібної та середньої 

кам’яновугільної промисловості («Гірничосоюз» – об’єднував 

кам’яновугільні підприємства з потужністю 15 – 17 % від загального 

вуглевидобутку), Союз антрацитової промисловості («Антрацитосоюз» – 

об’єднував рудники з потужністю 75 % видобутку всього антрациту в 

регіоні), Союз металургійних підприємств Півдня Росії («Металосоюз» – 

об’єднував усі 18 металургійних заводів Південного економічного району), 

З’їзд гірників і гірничопромисловців Області Війська Донського, Союз 

солепромисловців, обласні союзи фабрично-заводської промисловості та 

інші місцеві професійні об’єднання підприємців [361, c. 16233; 300, c. 80].  

У квітні 1917 р. в Луганську було утворено Районний союз середньої 

та дрібної вуглепромисловості Слов’яносербського повіту 

Катеринославської губернії, який одразу взявся до активної роботи: 

розробив звернення до Тимчасового уряду щодо роз’яснення умов 

реквізиції вугілля, правомірності вимог робітників, клопотав урегулювати 

проблему збуту палива та ціни на нього, а також просив надати урядову 

фінансову підтримку дрібній, особливо селянській, промисловості. 
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Районний Союз обрав своїх представників і до Ради З’їздів 

гірничопромисловців Півдня Росії, і до петроградської делегації 

гірничопромисловців [645, арк. 4 – 4 зв.]. 

Новостворені об’єднання були тісно пов’язані між собою, адже 

специфіка виробництва спонукала мати в одному підприємстві промислові 

об’єкти кількох видів. Водночас усі нові галузеві представницькі 

структури були підпорядковані З’їздам гірничопромисловців Півдня Росії, 

які продовжували виконувати роль регіонального представницького 

центру. 

Серед нових заходів на вимогу часу гірничопромисловці називали 

необхідність «відмовитися від забобонів» – побудувати нові відносини з 

трудовим класом, скликати Установчий З’їзд гірничопромисловців і 

«побудувати все на нових основах» [644, арк. 31]. Проте це розуміння не 

набуло подальшого розвитку в реальних діях підприємців. 

У серпні 1917 р. відбулася Всеросійська конференція товариств 

заводчиків і фабрикантів (були присутні делегати 15 товариств, від 

українських губерній – представники Київського, Харківського, Одеського 

й Катеринославського товариств), на якій промисловці вказували на важкі 

наслідки для виробництва неконтрольованих подій (ексцеси й погрози на 

підприємствах, невиправдані й хаотичні вимоги робітництва). Було 

прийнято рішення посилити дії в напрямі створення замирювальних та 

узгоджувальних органів. У підсумку роботи було схвалено статут 

Всеросійського союзу товариств заводчиків і фабрикантів (голова – 

А. А. Бачманов, заступник – С. І. Соколовський) [507, c. 105]. 

Активно розбудовувалося представництво кооперативних установ. У 

березні 1917 р. в умовах революційного піднесення відбувся перший 

незалежний Всеросійський з’їзд представників кооперативних союзів, який 

створив Раду Всеросійських кооперативних з’їздів [568, c. 321]. Її 

головними завданнями було представництво інтересів кооперації перед 

урядовими та громадськими установами, сприяння роботі кооперативних 
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товариств. Постановою Тимчасового уряду від 1 серпня 1917 р. З’їзди 

представників кооперативних установ нарешті стали постійною 

представницькою організацією [344, c. 2292]. Відповідно до постанови 

Тимчасового уряду з’їзди могли бути всеросійськими, обласними та 

районними; Всеросійські загальні з’їзди об’єднували всі групи й види 

кооперативних установ; виконавчим органом З’їдів була Рада З’їздів, яка 

мала право обговорення законодавчих пропозицій щодо кооперативних 

установ, право подання уряду бажаних змін до законопроектів [631, 

арк. 141 – 143]. 

У складних політичних умовах Рада З’їздів намагалася зберегти 

організаційну єдність кооперації всієї імперії. У численних зверненнях до 

регіональних союзів і об’єднань містилося нагадування відомого 

кооперативного гасла – «в єднанні сила» [639, арк. 77 зв.]. 

В умовах Української національно-демократичної революції 

проходили Всеукраїнські кооперативні з’їзди. Перший з’їзд відбувся у 

квітні 1917 р. в Києві під час Національного конгресу, зібравши 

представників 18 кооперативних спілок з України й Кубані. З’їзд прийняв 

постанову про необхідність створення українських кооперативних центрів 

та обрав організаційне бюро майбутнього Кооперативного комітету. 

Український центральний кооперативний комітет (УЦКК) мав взяти на 

себе головну роль у справі координування кооперації. У структурі 

комітету було виділено три відділи (культурно-освітній, ревізійний і 

страховий) та п’ять спеціальних комісій (статистична, фінансова, 

правнича, освітня й соціальна). Головою комітету було обрано М. І. Туган-

Барановського, виконавчим директором – Б. М. Мартоса. Друкованим 

органом УЦКК був науковий журнал «Українська кооперація» (головний 

редактор М. І. Туган-Барановський) [72, c. 89 – 90]. 

Другий з’їзд було скликано у вересні того ж року для узгодження 

організаційних питань: делегати ухвалили «Положення про 

Всеукраїнський кооперативний з’їзд», на зборах акціонерів заснували 
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Український кооперативний народний банк (Українбанк), право скликання 

кооперативних з’їздів було надано УЦКК. Щодо вирішення проблеми 

виходу української кооперації на міжнародний ринок, то в 1918 р. для 

репрезентації вітчизняних союзів за кордоном було створено Асоціацію 

кооперативних центральних союзів України. До її складу ввійшли 

найбільші кооперативні союзи: «Дніпросоюз», «Українбанк» та «Централ» 

[72, c. 91]. 

У роботі Третього Всеукраїнського з’їзду у травні 1918 р. взяли 

участь такі визнані діячі кооперативного руху, як Х. А. Барановський, 

Б. М. Мартос, професор М. І. Туган-Барановський, «артільний батько» 

М. В. Левицький (усього 221 учасник) [515, c. 3 – 11]. Робота секцій 

проходила у жвавих дискусіях: висловлювалися сумніви щодо доцільності 

існування українських кооперативних центрів. Представники 

загальноросійських кооперативних центрів визнавали УЦКК лише 

як обласний орган, тому делегати з’їзду ухвалили рішення надати йому 

всеукраїнського статусу [641, арк. 1]. 

Учасники з’їзду не залишалися осторонь і від політичних питань. 

М. І. Туган-Барановський зазначав у промові: «Кооперація – підвалина 

національного відродження української національної державності. Невже 

кооперація повинна брати на себе відбудову Московського централізму та 

принести в жертву московському ідолові молоді паростки української 

волі?» [40, c. 41]. Представники харківського «Товариства споживчих 

спілок Півдня Росії» відстоювали зовсім іншу думку: «Ми вважаємо, що 

краще Єдина Росія, хоч би й монархічна, аніж окремі частини Росії, 

поділені між різними державами» [40, c. 41]. 

Згідно з рішенням з’їзду, у вересні 1918 р. на чолі з М. І. Туган-

Барановським відбулися Установчі збори Українського центрального 

кооперативного комітету, на яких, окрім іншого, було ухвалено заснувати 

Всеукраїнську раду інструкторів і Кооперативний інститут. Розглядаючи 

різні соціально-економічні аспекти, з’їзд відніс до кооперативного руху 
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навіть «Просвіти» як особливий вид культурно-просвітницької кооперації, 

а також висловився за введення окремої від Росії грошової валюти й 

будівництво кооперативних залізниць [72, c. 90], проте всім цим намірам 

не судилося бути реалізованими. Подальші воєнні дії зруйнували 

господарство України, не оминувши й кооперативної системи. 

Представницька організація кооператорів, хоч її й було створено, не змогла 

розвинутися в складних історичних умовах. 

Навіть у мінливий політичний час підприємці не полишали надій 

на уніфікацію представницької мережі. Затверджений Тимчасовим урядом 

проект створення торгово-промислових палат (жовтень 1917 р.) дістав своє 

продовження в діях представницьких об’єднань. У грудні цього ж року 

комітет Харківської загальної біржі розпочав процес заснування в Харкові 

торгово-промислової палати [611, c. 16470]. Восени 1919 р. представницькі 

об’єднання вирішили терміново переглянути закон Тимчасового уряду про 

торгово-промислові палати та вжити заходів для відкриття палат у 

Харкові, Катеринославі, Ростові, Києві й Одесі. Для узгодження дій 

окремих палат прийняли рішення заснувати при Раді Всеросійського союзу 

торгівлі й промисловості бюро Всеросійського з’їзду торгово-промислових 

палат [191, c. 16712]. Одним із суттєвих доповнень нового законопроекту 

про торгово-промислові палати стала норма щодо створення самостійної 

Донецької гірничої палати (реорганізовані З’їзди гірничопромисловців 

Півдня Росії) поряд із Харківською торгово-промисловою палатою  

[192, c. 16749]. 

Випробування революційного часу знову повертають підприємців до 

думки про необхідність створення єдиного координаційного органу 

представництва всього торгово-промислового стану країни. Як 

повідомляли представники підприємницьких союзів, «у швидко мінливих 

умовах промислові організації в Петрограді мають з повним знанням усієї 

реальної ситуації встановлювати свої погляди» [647, арк. 8]. Різні групи 

буржуазії країни були одностайними в думці, що політична платформа 
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торгово-промислового класу може бути тільки загальнодержавною, а тому 

є небажаним роздроблення сил шляхом наявності різних 

загальноімперських представницьких структур. У 1917 р. підприємці 

вдаються до чергової спроби об’єднати зусилля в загальнодержавному 

масштабі, виникає нова всеросійська представницька організація – 

«Всеросійський союз торгівлі й промисловості» (Протосоюз). Ідея 

створення такої організації виникла ще 1916 р., проте тільки революційні 

події спонукали підприємців перейти від погоджувальних дій до реальних 

кроків. Приватна власність зобов’язувала торгово-промисловий клас 

посісти першість у країні, сприяти забезпеченню спокою в державі та 

доведенню війни до переможного кінця. 

Уже в березні 1917 р. Союз торгівлі й промисловості отримав 

організаційне оформлення. На відміну від усіх попередніх 

представницьких організацій підприємців, які свідомо дистанціювалися від 

відкритої політичної діяльності, це об’єднання мало у своєму складі 

політичний відділ. Наприкінці травня 1917 р. Союз став найбільшим 

всеросійським торгово-промисловим представництвом, що об’єднало 

близько 500 організацій і товариств [280, c. 41]. Навіть були наміри злиття 

Всеросійського союзу торгівлі й промисловості, З’їздів представників 

промисловості й торгівлі, З’їздів представників біржової торгівлі й 

сільського господарства в єдиний представницький орган [496, c. 388]. 

Політичні зміни змушують Всеросійський союз торгівлі й 

промисловості перенести свою діяльність на Південь: у жовтні 1918 р. – до 

Харкова, у листопаді – до Сімферополя, у грудні – до Ялти, у травні 

1919 р. – до Єкатеринодара, у серпні – до Ростова-на-Дону [191, c. 16711]. 

Своїм головним завданням Союз вважав відновлення торгово-

промислових сил, організацію авторитетного торгово-промислового 

представництва при російській дипломатичній місії в Парижі, підтримку 

збройних сил у справі відновлення єдиної неподільної Росії. 
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На жовтень 1919 р. Рада Союзу торгівлі й промисловості вирішила 

скликати в Ростові нараду торгово-промислових діячів усіх місцевостей, 

«звільнених від більшовиків», для обговорення питань самоорганізації 

підприємців, відновлення промисловості, постачання сировини, відбудови 

транспорту та стабілізації фінансового становища [191, c. 16712]. На 

нараду зібралося близько 200 делегатів під головуванням 

В. І. Рябушинського, які одноголосно підтримали думку «найшвидшого 

об’єднання економічного життя всіх частин російської держави в єдине й 

неподільне ціле» [505, c. 16717]. Протягом 1919 р. діяльність усіх 

представницьких організацій підприємців поступово припиняється. 

Наприкінці 1919 р., оцінюючи майже дворічне панування 

більшовизму, один із діячів представницького руху Я. Б. Діманштейн 

відзначав, що продуктивний розвиток був замінений «пустою 

фразеологією та грандіозними паперовими проектами зі створення поза 

часом і простором, поза всяким зв’язком з нацією соціалістичної 

блаженної держави, яка на практиці неминуче мала б стати й у дійсності 

стала царством жахаючих злиднів, голоду, вбивств і смерті. У страшних 

путах більшовицького ярма загинула без залишку будь-яка 

народногосподарська творчість» [154, c. 16600]. Автор помилився тільки в 

одному – це була картина не тільки короткочасного минулого для 

українських земель, а й тривалого майбутнього. 

Отже, після Лютневої революції процес створення нових 

представницьких організацій активізувався. До раніше наявних об’єднань 

(біржових комітетів, з’їздів підприємців, товариств заводчиків і 

фабрикантів, сільськогосподарських товариств) додалися нові – 

Всеросійський торгово-промисловий союз (об’єднання 

на загальнодержавній політичній платформі), галузеві союзи промисловців 

(захист вузькопрофесійних інтересів) і місцеві торгово-промислові палати 

(уніфіковане представництво за територіальним принципом). 
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Події 1917 – 1919 рр. призвели в підсумку до найглибшого 

соціально-економічного та політичного протиріччя. Лютнева революція 

1917 р. та Українська національно-демократична революція не принесли 

нового соціально-економічного ладу, у результаті тільки посилилися старі 

методи адміністративного контролю над суспільними силами в найгірших 

його проявах у вигляді більшовизму. В аграрному питанні дрібні власники 

були позбавлені права володіти й розпоряджатися своїм майном, у 

промисловому розвитку – хаос, руйнування та знищення приватної 

ініціативи. Представницькі організації підприємців так само пішли в 

небуття, як і весь капіталістичний лад, що так і не призвів до глибинної 

трансформації Російської імперії. 
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Висновки до розділу 

 

Найскладніший час в історії представницьких організацій 

підприємців припадає на роки Першої світової війни, Лютневої революції 

та більшовицького перевороту в жовтні 1917 р. Поступальний розвиток 

змінився військовими, соціальними й економічними екстремумами, що 

відчутно позначилися на діяльності всієї представницької системи. 

В умовах війни та глобальних внутрішньополітичних змін 

підприємницькі корпорації вжили суттєвих заходів щодо збереження 

виробництва (подолання залежності від імпорту, забезпечення сировиною 

й трудовими ресурсами заводів і фабрик). Не менш важливими були 

соціальні проекти підприємців, фінансові витрати представницьких 

організацій на ці потреби досягали кількох мільйонів рублів на рік. Для 

допомоги пораненим облаштовували продовольчі пункти й лазарети (на 

неохоплених війною територіях і Західному фронті), коштом 

підприємницьких організацій на фронті утримували добровольчі загони. 

Представницькі об’єднання проводили заходи з реабілітації поранених та 

їхньої адаптації до мирного життя, виділяли фінансову допомогу 

біженцям, родинам мобілізованих, населенню Царства Польського, 

утримували притулки для дітей-сиріт. Службовці підприємницьких 

об’єднань відраховували зі свого жалування 1 % на потреби війни. 

Допомогу воякам і біженцям надавали продовольством, теплими речами 

(організовували їх виготовлення та закупівлю). 

Взаємодія ж між владою та представницькими організаціями в цей 

період була суттєво порушена. Підприємці піддавали критиці імперський і 

Тимчасовий уряди, більшовицьку владу й діяльність Української 

Центральної Ради; меншою мірою, але все ж недостатніми вважали дії 

гетьманського уряду та правління генерала Денікіна. Намагаючись 

залишитися осторонь активних політичних процесів, буржуазія, 

у підсумку, втратила свої економічні та організаційні надбання. 



 345 

Події Першої світової війни представницькі організації сприймали в 

стійкому переконанні необхідності повної консолідації всіх організаційних 

зусиль та економічних ресурсів перед зовнішньою загрозою. Усі вжиті 

ними численні заходи щодо подолання залежності від іноземного 

виробництва, забезпечення безперебійної роботи підприємств, вирішення 

транспортних проблем, залучення робочої сили на підприємства не 

втримали економіку країни від катастрофічного падіння виробництва та 

глибокої соціально-економічної кризи. Причиною такого ганебного явища 

підприємці вважали монархічний уряд, але й принесений на хвилях 

Лютневої революції Тимчасовий уряд не зміг зупинити сповзання країни в 

прірву. 

Тривалий час представницькі організації підприємців були твердо 

впевнені в непохитності капіталістичних стандартів, що не дозволяло їм, з 

одного боку, йти на компроміс, з іншого – вживати більш рішучих дій. 

Гостра критика буржуазії на адресу всіх урядів протягом 1917 – 1919 рр. 

залишила підприємницькі організації в ролі спостерігачів швидких 

політичних змін, а не активних учасників державотворчих перетворень. 
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ВИСНОВКИ 

 

Пореформений період у Російській імперії являє собою епоху, коли 

економічне життя (практичне) розвивається швидше, ніж політичне 

(формальне). Включення Російської імперії до світового ринку та 

привнесені іноземними капіталами нові форми господарювання 

наштовхувалися на застарілий стиль бюрократичного управління. 

Реальність засвідчувала глибокі розходження між рівнем розвитку 

економіки та значенням економічної еліти в суспільно-політичному житті 

країни. За тогочасною приказкою «думали ті, які не виробляли». 

Виникнення та розвиток мережі представницьких організацій буржуазії як 

раз і було покликано змінити існуючу ситуацію – залучити представників 

капіталу до розробки державних заходів у соціально-економічній сфері. Із 

часом підприємницькі союзи стають дієвою силою, значний економічний 

потенціал та практичний досвід яких примушували урядовців дослухатися 

до їхніх проектів перетворень. 

Пореформене суспільство у більшості випадків із острахом 

спостерігало громадську активність представників капіталу, схвальну 

оцінку зазвичай отримували сільськогосподарські об’єднання та наукові 

товариства сприяння економічному розвитку. Так само й у науковій 

літературі зустрічаємо різні оцінки ролі та значення, головних напрямів 

діяльності та визначення самої сутності представницьких організацій 

буржуазії. У науковій розробці теми розрізняємо три періоди: імперський, 

радянський та сучасний. У кожен із цих періодів науковці намагалися 

відповісти, здавалося б, на одні й ті самі питання щодо проблеми 

представництва інтересів буржуазії, але різниця в домінуючих 

світоглядних концепціях та методологічних підходах приводила 

дослідників до різних висновків. У другій половині ХІХ – на початку 

ХХ ст. до цієї проблеми зверталися не тільки історики, а й економісти, 

юристи, громадські діячі, їхні роботи часто мали аналітично-розповідний 
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характер, вони насичені образними порівняннями, зверненням до 

художньої літератури, що є нехарактерним у таких значних обсягах для 

досліджень двох наступних періодів.  

Радянська історіографія цієї теми базується головним чином на 

роботі з опублікованими та архівними джерелами, залученні значного 

масиву статистичних даних, у висновках автори невідступно керувалися 

«ленінською концепцією буржуазії», сутність представницьких організацій 

визначали не як специфічний для імперської дійсності механізм взаємодії 

підприємців з державними та громадськими установами, а як «знаряддя 

монополістичної боротьби капіталістів». Із цього і виходили два основні 

напрями досліджень радянського періоду: боротьба підприємців із 

робітничим рухом та монополістичні тенденції в економіці Російської 

імперії.  

Сучасний історичний період приніс для української громадськості 

чергові ринкові модернізаційні процеси та черговий виток зацікавленості 

наукової спільноти в неупередженому висвітленні історії підприємництва 

в Україні. Актуальними стають питання меценатства у середовищі 

торгово-промислової еліти, їхні успішно реалізовані економічні проекти в 

межах країни та шляхи виходу вітчизняних товарів на міжнародний ринок. 

Історія представницьких об’єднань підприємців рідко стає темою 

спеціальних досліджень. У більшості робіт матеріали діяльності 

представницьких корпорацій та їхніх друкованих органів 

використовуються для аналізу інших процесів і явищ пореформеного 

періоду. У сучасній російській історіографії проблема представництва 

торгово-промислових інтересів розкрита значно більшою кількістю 

публікацій – у статтях і монографіях порушуються як регіональний, так і 

загальноімперський аспекти цього явища, опубліковані роботи з 

джерелознавства та історіографії історії представницького руху. Наукові 

розвідки закордонних дослідників вкрай рідко містять інформацію 

стосовно представницьких організацій українських земель пореформеного 
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часу, проте ними напрацьовано значну методологічну базу щодо аналізу 

соціальних процесів формування колективних інтересів та механізмів 

їхнього представництва. Більшість розроблених європейськими та 

американськими істориками теорій і підходів є універсальними, можуть, із 

урахуванням специфіки місця та часу, бути застосованими до будь-якої 

країни на стадії індустріального та постіндустріального розвитку. 

Головними джерелами з історії представницьких організацій 

буржуазії є їхні власні опубліковані діловодні документи та друковані 

органи. Інші види джерел (нормативно-правові акти, діловодна 

документація урядових установ та інших громадських об’єднань щодо 

представницьких союзів, загальні періодичні видання, статистичні 

відомості, мемуарна література, документи політичних партій та художня 

література) відіграють допоміжну роль, проте саме вони подають інший за 

підприємницький погляд на порушену проблему – ставлення державного 

апарату влади, аристократичної еліти суспільства, науковців та 

громадських діячів. Джерела з історії представницького руху переповнені 

фактичними даними, які вимагають ретельної перевірки. У зв’язку з цим є 

вкрай необхідною концептуальна визначеність у процесі проведення 

дослідження й опрацювання фактичного матеріалу.  

Таку наукову теоретичну основу дослідження дає сукупність 

наукових теорій, концепцій та підходів. Дисертаційна робота побудована 

на основі таких положень: відсталість економіки Російської імперії від 

економіки провідних європейських країн у середині ХІХ ст. за рахунок 

залучення останніх світових технологій, капіталів, методів та прийомів 

ведення господарства трансформувалася в стадію бурхливого 

господарського розвитку, що проявилося промисловим піднесенням  

90-х рр. ХІХ – початку ХХ ст.; перетворення в соціальній сфері призвели 

до формування та консолідації інтересів різних суспільних груп (у 

соціології та політології – «групи інтересів», «групи тиску»); одним із 

проявів соціальної самоорганізації суспільства були представницькі 
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організації буржуазії, первинно ініційовані владою, надалі активно 

засновувалися самими представниками бізнесу; представницькі організації 

буржуазії були неполітичними об’єднаннями, проте мали політичні 

функції: брали участь у підготовці законопроектів, у роботі державних 

комісій та нарад з правом дорадчого голосу. 

Умови для виникнення представницьких організацій буржуазії 

склалися в ході значних змін у всіх сферах життя пореформеної Російської 

імперії: стрімкий розвиток економіки, виокремлення в соціальній 

структурі суспільства буржуазії, ускладнення системи управління країною, 

відкритість Російської імперії до іноземних впливів та запозичень. 

Підприємницькі об’єднання постали на вимогу часу, були об’єктивним 

складником капіталістичних перетворень, коли до процесу прийняття 

урядових рішень долучалися представники капіталу. Держава не мала 

такої кількості виконавчих органів, щоб спрямовувати розвиток 

підприємництва та приватних економічних проектів на місцях, а тому 

реалізувати ці функції були покликані громадські представницькі 

об’єднання. 

З часом представницькі організації буржуазії розвинулися в 

розгалужену мережу об’єднань та союзів. Найбільш прийнятним для 

українських губерній є такий варіант класифікації: офіційні 

представництва капіталу (комітети торгівлі й мануфактур, біржові 

комітети) і приватні об’єднання підприємців (промислові з’їзди, 

сільськогосподарські товариства, представництва транспортників, банкірів, 

кооператорів, установи сприяння розвитку промисловості й торгівлі). В 

основу виділення цих двох груп покладено принцип ініціативи створення – 

влада чи підприємці. Перша група організацій виникла за задумом 

урядових кіл, була значним чином інтегрована в управлінську систему, 

мала своїх представників в органах законодавчої влади. Ідея виникнення 

організацій другої групи належить самим підприємцям, вектор звернень 

«від буржуазії до урядовців» у їхній роботі був значно ширше 
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представлений, ніж у діяльності організацій першої групи. Приватні 

об’єднання підприємців, у свою чергу, поділяємо за галузевою ознакою 

(представництва промислового, транспортного, фінансового, 

сільськогосподарського, кооперативного, науково-дослідного характеру) 

та територіальною (місцеві, регіональні та всеросійські). Поєднання 

галузевих та територіальних рис створює все розмаїття приватних 

представницьких організацій буржуазії другої половини ХІХ –  

початку ХХ ст.  

Законодавча база Російської імперії щодо союзів і товариств у 

переважній більшості випадків знаходилася в стані реагування на швидкі 

зміни в соціальній сфері. Кожне представницьке об’єднання мало свій 

окремий статут або положення, у кожному конкретному випадку 

можновладці визначали функції та межі діяльності підприємницьких 

корпорацій. Загальні норми щодо представництва інтересів капіталу в 

другій половині ХІХ ст. містилися в різних частинах Зводу законів 

Російської імперії зазвичай за галузевою ознакою. Події буржуазно-

демократичної революції 1905 р. прискорили підготовку й ухвалення 

загального закону про громадські об’єднання – «Тимчасові правила про 

товариства й союзи» (4 березня 1906 р.). І тільки Лютнева революція 

спонукає на той час вже Тимчасовий уряд замість «Тимчасових правил…» 

ухвалити постанову «Про товариства й союзи» (12 квітня 1917 р.). 

Уся мережа представництва підприємницьких інтересів протягом 

другої половини ХІХ – початку ХХ ст. розвивалася поетапно, проте зміни 

й перетворення не заміщали попередні форми, а додавалися, розширюючи 

наявну систему та переводячи її на якісно інший рівень.  

Перший рівень представництва пов’язаний з формуванням органів 

офіційного представництва інтересів капіталу, тобто створених з ініціативи 

влади. Дорадчий принцип залучення до роботи урядових нарад 

представників торгівлі й промисловості змінюється на представницький з 

реформою 1872 р., коли з ухваленням «Положення про дорадчі установи в 
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питаннях торгової та мануфактурної промисловості» було створено Раду 

торгівлі й мануфактур, а також її відділення в регіонах – комітети торгівлі 

й мануфактур. Останні були побудовані за виборним принципом і мали 

право ініціювати внесення питань на розгляд, а отже, мали змістовні 

ознаки представницьких організацій. 

Ще однією формою офіційного представництва стали біржові 

комітети, які перебрали на себе ці ознаки скоріше всупереч намірам влади. 

Біржі так і не стали в Російській імперії центрами оптової торгівлі, а ось 

їхні виконавчі структури – біржові комітети – з розвитком соціально-

економічних процесів у пореформений період були виділені 

підприємницькими колами як представники їхніх інтересів. Влада не 

заперечувала такої метаморфози, адже побудовані за принципом 

територіальності, діючи в умовах чітко закріплених загальних 

законодавчих норм та індивідуальних статутів, біржові комітети ефективно 

реалізовували взаємодію уряду з регіональними економічними елітами. 

Для другого рівня представництва характерним є утворення 

приватних об’єднань підприємців, ініційованих самими представниками 

бізнес-кіл. Первинно такі об’єднання формувалися за галузевою ознакою 

(першою така корпорація виникла в гірничій промисловості – З’їзди 

гірничопромисловців Півдня Росії, Харків, 1874), поступово охоплюючи 

практично всі сектори економіки вже на всеросійському рівні. Особливості 

галузевих представницьких об’єднань цілком відображали специфіку 

представленого ними напряму виробництва. Так, галузі важкої 

промисловості та транспорту були більше орієнтовані на взаємодію 

з владою, а тому їхня діяльність на ниві представництва виглядає 

активнішою. Водночас сільськогосподарські товариства більше 

спрямовували зусилля на суспільну роботу з поліпшення техніки й 

технологій в аграрному виробництві. 

До регіонально-галузевих об’єднань підприємців по суті були 

близькі й всеросійські галузеві представницькі організації (Всеросійське 
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товариство цукрозаводчиків, Всеросійські з’їзди млинарів, З’їзди 

російських фабрикантів землеробських машин та інші). Між ними не було 

суттєвих відмінностей у структурі й формах роботи, поправку слід робити 

тільки на регіон охоплення представництва (місцеві, регіональні чи 

всеросійські об’єднання). 

За галузями економіки найбільшою практичною результативністю 

роботи вирізнялися організації транспортної та фінансово-банківської 

сфер, адже від цього безпосередньо залежало функціонування галузі 

загалом. Представницькі організації буржуазії у важкій і харчовій 

промисловості поряд з основними функціями мали прояви синдикатської 

діяльності, сільськогосподарські ж товариства – сильні науково-

просвітницькі позиції. А от представницькі структури кооператорів 

виявилися найбільш небажаними й незручними для влади та вповні змогли 

постати тільки після Лютневої революції 1917 р. 

Після революційних подій 1905 – 1907 рр. самодержавство штучно 

посилило значення органів офіційного представництва інтересів капіталу 

на противагу зростаючому впливу в суспільстві організацій приватного 

представництва. З усього розмаїття представницьких організацій тільки 

комітетам торгівлі й мануфактур та біржовим комітетам було надано право 

участі у виборах до Державної ради від промисловості й торгівлі. 

Третій рівень представництва відображав об’єднавчі процеси на 

міжгалузевій основі – виникають приватні союзи підприємців конкретної 

місцевості незалежно від галузі промисловості й торгівлі. Після 1905 р. 

товариства заводчиків і фабрикантів починають працювати в Києві, 

Харкові, Катеринославі, Херсоні (районний формат). З 1911 р. в Одесі 

розгортають роботу З’їди представників промисловості й торгівлі Півдня 

Росії (регіональний формат). Логічним завершенням формування мережі 

представництва загальних інтересів підприємців стала поява З’їздів 

представників біржової торгівлі й сільського господарства (Санкт-
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Петербург, 1905) та З’їздів представників промисловості й торгівлі (Санкт-

Петербург, 1906) (загальноімперський формат). 

Четвертий рівень представництва в історії Російської імперії так і не 

було реалізовано повною мірою. З 1893 р. розпочинається розробка 

проекту про реформування наявної системи представництва 

підприємницьких інтересів і створення територіальних торгово-

промислових палат. За задумом уряду мала постати уніфікована 

представницька система за зразком європейських торгово-промислових 

палат, яка б охоплювала всю країну, поділяючи її на економічні округи 

з представництвом інтересів усіх галузей виробництва в єдиному центрі – 

торгово-промисловій палаті. Майбутня доля наявних представницьких 

об’єднань у цьому проекті була невизначеною. Небажання підприємців 

втрачати вже розбудовані механізми представницького впливу призводить 

до відтягування процесу такого реформування.  

Події першої російської революції теж не принесли бажаних змін 

у цьому напрямі, а тільки сприяли появі двох всеросійських 

представницьких центрів – З’їздів представників промисловості й торгівлі 

та З’їздів представників біржової торгівлі й сільського господарства. 

Статус останніх був доволі аморфним, інтереси аграрного капіталу це 

об’єднання не представляло. Після наполегливої рекомендації Державної 

ради щодо прискорення процесу впровадження торгово-промислових 

палат сільськогосподарське представництво набуває, правда тільки за 

назвою, дійсно «палатівських» форм – створюються Російська експортна 

палата (1910) та Всеросійська сільськогосподарська палата (1912). 

Слабкі позиції аграрного представництва цілком компенсував 

загальноприйнятий сільськогосподарський курс країни. Про підтримку 

владою представництва аграрного капіталу свідчить і численність 

сільськогосподарських товариств, і участь в їхній роботі значної кількості 

дворянства й чиновництва, і вагоме урядове фінансування цих товариств. 
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Під час подій 1917 – 1919 рр. продовжується розвиток 

представництва інтересів підприємців на трьох останніх рівнях одночасно: 

у Південному економічному районі виникають дрібні приватні галузеві 

об’єднання підприємців (Вуглесоюз, Гірничосоюз, Антрацитосоюз, 

Рудосоюз та інші); відбувається чергова спроба консолідації всіх галузей 

економіки в загальноімперському форматі (Всеросійський союз торгівлі й 

промисловості, 1917 р., Петроград); підприємці намагаються реально 

здійснити формування торгово-промислових палат у провідних 

економічних центрах українських губерній. 

Таким чином, офіційне представництво інтересів капіталу, галузеві 

корпорації, об’єднання для захисту загальних інтересів підприємців 

(міжгалузеві) та проект територіальних торгово-промислових палат 

складають чотирьохрівневу структуру представництва інтересів буржуазії 

у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.  

Діяльність представницьких організацій підприємців з позиції влади 

мала знаходитися в межах подання до адміністративних установ 

статистичної інформації щодо охопленої ними галузі чи регіону та 

підготовки матеріалів на урядові запити. Із цих функцій і почався розвиток 

представницьких структур, але ними не обмежився. Представницькі 

корпорації в численних клопотаннях і зверненнях до можновладців 

порушували питання шляхів сполучення, транспортних і митних тарифів, 

кредитування, розвитку банківської сфери, медичного забезпечення 

працівників, розвитку фахової освіти – практично всі питання, які мали 

відношення до підприємницької діяльності. У межах власних структурних 

підрозділів або під своєю фінансовою й організаційною опікою корпорації 

засновували установи сприяння виробничій діяльності (консультативно-

юридичні відділи, податкові бюро, дослідні установи, кредитні спілки, 

відділи експертизи, лабораторії і т. ін.), із кадрових питань (контори з 

найму робітників, товариства й каси взаємодопомоги працівників), із 
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соціально-культурних питань (видавнича діяльність, медичні та освітні 

заклади, музеї, виставки та інші культурні заходи). 

Підприємницькі корпорації реалізовували численні соціально 

значущі проекти, суттєвими були їхні фінансові вкладення в соціально-

культурну сферу. Представницькі організації буржуазії підтримували 

розвиток вищої та середньої спеціальної освіти, засновували стипендіальні 

програми, брали участь у виставкових проектах міжнародного, 

всеросійського, регіонального та місцевого рівнів, відкривали профільні 

музеї та організовували різнопланові культурні заходи. Важливу роль у 

роботі представницьких структур мали дії щодо профілактики інфекційних 

захворювань, лікування та визначення ступеня втрати працездатності 

робітників. Усі ці дії, окрім практично-виробничого напряму, 

зацікавленості працедавців в освічених, здорових робітниках із належним 

культурним рівнем, були спрямовані на популяризацію в суспільстві 

переваг економічного розвитку та технічних вдосконалень, формування 

позитивного образу підприємницької діяльності. 

У роки Першої світової війни робота представницьких організацій 

буржуазії мала також яскраво виражений практичний характер: подолання 

залежності від імпорту товарів, забезпечення рівня виробництва 

сировиною та робочими кадрами у відповідності до потреб фронту, 

збалансування транспортних перевезень та розбудова залізничної мережі, 

соціальні заходи (фінансова, матеріальна й продовольча допомога 

фронтовим частинам, родинам загиблих, біженцям; організація лазаретів, 

продовольчих пунктів, передових медичних частин та інше). Усі ці дії 

представницьких організацій буржуазії, окрім виробничих міркувань, мали 

й морально-етичний характер – допомоги своєму народові у період 

глибокої кризи світового військового протистояння. 

Якщо до Лютневої революції 1917 р. представницькі організації 

підприємців особливо наголошували на своєму неполітичному, суто 

економічному характері діяльності, то після неї метод кулуарного 
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вирішення питань явно ставав недієвим, перед буржуазією постали 

завдання участі у відкритій політиці. Підприємницькі кола розробляють 

власну програму стратегії розвитку країни, налагоджують взаємодію з 

Тимчасовим урядом, проте швидко проявляється суттєва відмінність між 

урядовцями й підприємцями в баченні майбутнього розвитку країни та 

методах реалізації цих дій. Практичні й активні підприємницькі 

представницькі об’єднання знову наштовхнулися на теоретичний та 

неповороткий бюрократичний адміністративний апарат управління. 

На більшовицький переворот 1917 р. представницькі організації 

відреагували з позиції гострої критики, наголошували на неприпустимості 

всіх декларованих та реальних дій більшовиків, вказували на неможливість 

захоплення влади однією партією, зверталися до «всіх цивілізованих країн 

світу» та «заявляли свій найенергійніший протест» проти анархії, 

беззаконня, порушення прав приватної власності, свободи та гарантій 

недоторканності особистості. Як зазначав голова Ради З’їздів 

гірничопромисловців Півдня Росії М. Ф. фон Дітмар, «історики скоро 

розкриють весь зворотній бік показної сторони революції… і буде відомо 

всім, як, прикриваючись щитом і наукового, і утопічного соціалізму, 

широко розливалась хвиля морального розкладання народної душі і 

як вона змела все на своєму шляху» («Горно-заводское дело», 1918, № 7 – 8). 

Політика Української Центральної Ради для підприємницьких кіл 

виявилася дуже аморфною та невизначеною. На численних нарадах з 

урядовцями підприємці чули запевнення, які розходилися з указаними в 

універсалах положеннями. З усіх українських урядів періоду Національно-

демократичної революції найбільш плідною виявилася співпраця 

представницьких організацій підприємців з урядом гетьмана 

П. П. Скоропадського, заходи якого залишалися в межах 

фундаментального для підприємців принципу недоторканності приватної 

власності та незмінного курсу на капіталістичну розбудову економіки 

країни. Як свідчення цього, у травні 1918 р. в Києві відбувся з’їзд Союзу 
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промисловості, торгівлі, фінансів і сільського господарства України, який 

зібрав близько тисячі представників від усіх діючих на українських землях 

представницьких організацій буржуазії. 

Останньою надією представницьких союзів на відновлення миру, 

стабільності й законності була Добровольча армія генерала А. І. Денікіна. 

Із розширенням контролю над українськими землями більшовицьких сил 

діяльність представницьких структур підприємців протягом 1919 р. 

поступово припиняється. Нова влада не втратила можливості використати 

статистичні відомості та економічні розрахунки, які скрупульозно 

напрацьовувалися представницькими об’єднаннями протягом десятиліть. 

Свою роботу Ради народного господарства базували переважно на 

матеріалах поточних архівів представницьких організацій буржуазії. 

Таким чином, протягом другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

буржуазія українських губерній була активним учасником процесу 

формування мережі підприємницьких союзів. Саме тут представницькі 

об’єднання різних типів виникають одними з перших у країні. Одеський 

біржовий комітет розпочав роботу ще в 1848 р., З’їзди 

гірничопромисловців Півдня Росії (1874) взагалі були першою 

організацією такого типу в державі. Українські фінансово-промислові кола 

входили до складу представницьких організацій галузевого й 

регіонального рівнів. Вони були гідно представлені й на форумах 

загальноімперського значення, як-то: Всеросійські з’їзди представників 

біржової торгівлі й сільського господарства, Всеросійські з’їзди 

представників промисловості й торгівлі. 

Відповідно до того вагомого місця, яке посідали підприємства 

українських територій у структурі економіки імперії, таке саме чільне 

місце відводилося й підприємницьким союзам, сформованим тут. 

Корпоративні об’єднання суттєво впливали на хід економічного розвитку 

країни. Кожна з організацій мала власну територію впливу, виконувала 

визначені статутом обов’язки та користувалася правами, отже, займала 
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унікальну нішу в загальноімперському підприємницькому 

представницькому русі. 

У діяльності представницьких організацій українських губерній 

брали участь представники різних соціальних верств та рівня матеріальних 

статків. Серед членів сільськогосподарських товариств та промислових 

з’їздів значилися і августійші особи, і представники селянських 

господарств, і вищі урядовці, і науковці зі світовим ім’ям. Найбільш 

енергійною на цьому поприщі виявилася новосформована когорта 

управителів, інженерів та фінансистів великих капіталістичних 

підприємств. Високий рівень кваліфікації, знання європейських мов та 

передових технологій дозволили їм бути обраними на керівні посади 

представницьких організацій буржуазії як у регіональному, так і 

всеросійському масштабі. Загальновідомими в представницькому русі всієї 

Російської імперії стали такі постаті: М. С. Авдаков (гірничий інженер, 

голова Ради З’їздів гірничопромисловців Півдня Росії, голова Ради 

Всеросійських з’їздів представників промисловості й торгівлі, голова 

Російсько-Французької торгової палати, член Державної ради, голова 

Центрального військово-промислового комітету), М. Ф. фон Дітмар 

(гірничий інженер, голова Ради З’їздів гірничопромисловців Півдня Росії, 

заступник голови Ради Всеросійських з’їздів представників промисловості 

й торгівлі, голова Ради Санкт-Петербурзького торгового банку, член 

Державної ради, член Особливої наради з оборони та Економічної ради 

при Тимчасовому уряді), С. І. Соколовський (товариш голови Ради З’їздів 

представників промисловості й торгівлі Півдня Росії, редактор журналу 

«Торгово-промышленный юг», заступник голови Всеросійського союзу 

товариств заводчиків і фабрикантів), Г. Г. Ясюкович (інженер шляхів 

сполучення, управитель Південно-Російського металургійного товариства, 

голова синдикату «Продамет», почесний член Ради З’їздів 

гірничопромисловців Півдня Росії, заступник голови Ради Всеросійських 

з’їздів представників промисловості й торгівлі) та багато інших. 
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Діяльність мережі представницьких організацій Російської імперії 

загалом і українських губерній зокрема в другій половині ХІХ – на початку 

ХХ ст. була спрямована на подолання основної невідповідності часу – 

держава залишалася головним регулятором економіки країни й 

визначальним чинником модернізаційних процесів. Бурхливе економічне 

зростання не було підкріплено відповідними змінами в соціально-

політичній сфері. Не підприємці й закони ринку, а держава була головною 

керівною силою всіх економічних змін, що в підсумку призвело до 

хиткості та руйнації всього капіталістичного механізму. Зусиль 

підприємницьких представницьких організацій виявилося недостатньо, 

щоб зробити капіталістичні трансформації незворотними. 

Незважаючи на глибинні перетворення, що відбулися в 

пореформений період, основою чинного ладу був тісний зв’язок 

адміністративно-державного апарату з дворянсько-поміщицьким станом, 

інтереси якого цей лад і захищав передусім. Ці інтереси визначали не лише 

економічну політику уряду, а й характер адміністративної системи, який 

значною мірою був феодально-бюрократичним. Не дивлячись на 

бурхливий промисловий розвиток другої половини ХІХ – початку ХХ ст., 

наявність цілої мережі представницьких організацій підприємців – усе це 

виглядало скоріше як рецидиви, а не закономірності розвитку Російської 

імперії. Якщо в першій половині ХІХ ст. вирішальну роль в економіці 

країни відігравала державна влада, то з проведенням «великих реформ» 

на глибинному рівні кардинальних зрушень не відбулося – поряд із 

проявами приватної ініціативи та підприємливості все одно залишався 

незмінним головний підприємець країни – і це була держава. Буржуазії та 

її представницьким об’єднанням не вдалося трансформувати феодальну 

свідомість більшості населення та правлячих кіл у капіталістичну. У 

зв’язку з цим абсолютно закономірним процесом стає утвердження 

«соціалістичного ладу» – своєрідної форми державного контролю, який і 

так домінував у Російській імперії протягом попередніх епох. 
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Розглядаючи різні історичні етапи розвитку України, серед усіх 

громадських об’єднань союзи представництва підприємницьких інтересів 

розвиваються найбільш послідовно, простежується їхня еволюція, 

спадкоємність традицій та організаційних форм (від середньовічних 

замкнених корпорацій до торгово-промислових палат капіталістичної 

доби). На сьогодні торгово-промислові палати є найпоширенішими в світі 

незалежними підприємницькими структурами, їхня кількість сягає 

140 національних і близько 10 тис. регіональних палат, серед них 

найбільшою є Міжнародна торгова палата, що почала свою роботу з 

1919 р. 

У Російській імперії закон про торгово-промислові палати, яким 

закладались основи уніфікації всієї представницької системи за 

європейським зразком, був затверджений Тимчасовим урядом у жовтні 

1917 р., але так і не мав історичної можливості своєї реалізації. Не 

полишаючи сподівань на поступальний соціально-економічний розвиток 

представницькі організації буржуазії українських губерній протягом 

1919 р. намагаються налагодити роботу торгово-промислових палат у 

Харкові, Катеринославі, Києві та Одесі.  

Наступні історичні події тільки на короткий термін призупинили 

представницький рух. Торгово-помислові палати виявилися унікальними 

суспільними інститутами, які існували навіть у радянські часи: вже 1921 р. 

в умовах НЕПу було створено Північно-західну обласну торгову палату, а 

з 1932 р. – Всесоюзну торгову палату з відділеннями в республіках, що 

були повністю підконтрольні державному апарату. Палата отримала статус 

громадської організації, яка мала сприяти розвитку ділових зв’язків з 

іноземними країнами, забезпечувати участь радянських делегацій у 

міжнародних виставках. Згідно з постановою Ради Міністрів СРСР від 

15 грудня 1972 р. відділення Всесоюзної торгово-промислової палати в 

Українській РСР було реорганізовано в Торгово-промислову палату 

УРСР – саме цей день вважається офіційною датою утворення Торгово-
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промислової палати України. Безперечно, за відсутності в СРСР 

підприємництва як такого, торгово-промислові палати були тільки 

ширмою, формою без змісту, але така форма була зрозумілою для Європи 

та всього світу в питаннях налагодження міждержавних торгових відносин 

і реалізації проектів широкого міжнародного економічного 

співробітництва. 

В умовах незалежної України стало можливим впровадити проект 

«правильного представництва» інтересів капіталу за територіальним 

принципом, накреслений ще на початку ХХ ст. Нині Торгово-промислова 

палата України нараховує 27 регіональних відділень, членами яких є 

близько 4,5 тис. підприємств, організацій, приватних підприємців. 

Відповідно до Закону України від 2 грудня 1997 р. «Про торгово-

промислові палати в Україні» торгово-промислова палата – це недержавна 

неприбуткова самоврядна організація, яка на добровільних засадах 

об’єднує юридичних осіб і громадян України, зареєстрованих як 

підприємці, а також їхні об’єднання. У останні роки діяльність палат 

тільки розширюється – до виконуваних ними функцій додалися 

експертиза, декларування, ліцензування та інші реалії сучасного 

економічного життя, але, як на початкових етапах капіталістичного 

розвитку українських земель, так і сьогодні, головні завдання їхньої 

роботи залишаються незмінними – представництво та захист інтересів 

підприємців. Торгово-промислові палати довели свою історичну 

значущість, організаційну довершеність і стали універсальними органами 

представництва інтересів підприємців, ефективної взаємодії влади та 

капіталу. 

Торгово-промислова палата України є членом міжнародних 

представницьких структур (Міжнародна торгова палата, Всесвітня 

федерація палат, Асоціація торгово-промислових палат Європи, Асоціація 

торгово-промислових палат Центральноєвропейської ініціативи), має свої 

філії у провідних країнах світу, підтримує створення бінарних торгово-
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промислових палат (українсько-ізраїльська торгово-промислова палата, 

торгово-промислова палата Італії в Україні; двостороннє співробітництво з 

іншими країнами також реалізується спеціальними секціями Торгово-

промислової палати України). Останні події засвідчили, що світ готовий до 

активної економічної взаємодії з українським бізнесом у випробуваних 

європейських формах – у жовтні 2015 р. за участі Прем’єр-міністра 

України та Канцлера Німеччини відбулося урочисте підписання угоди про 

створення німецько-української торгово-промислової палати. 

Новостворена організація має сприяти покращенню інвестиційного 

клімату в Україні, активному залученню представників українського 

підприємництва до європейських бізнес-ініціатив. 

Представництво підприємницьких інтересів за посередництва 

торгово-промислових палат варто поглиблювати, як в межах України, так і 

на міжнародній арені. Представники торгово-промислової палати України 

входять до складу українських міжурядових комісій та експертних груп, 

але така взаємодія є фрагментарною та недостатньо комплексною. 

Розширення законодавчо закріплених повноважень українських торгово-

промислових палат дозволить створити офіційні та регульовані механізми 

співпраці капіталу та влади, запобігти негативним проявам взаємодії 

бізнесу й влади, що має місце в сучасній Україні. Наявність інших 

підприємницьких громадських об’єднань призводить до загальної 

розпорошеності представницького руху, знижує їхню впливовість на 

органи державної влади та громадську думку, а отже, нагальною потребою 

є чергова консолідація представництва інтересів капіталу в Україні, її 

функціонування в чітко визначеному правовому полі, на основі 

непорушного принципу пріоритетності інтересів країни та добробуту її 

громадян. 

Проведене дисертаційне дослідження підтверджує глибокі традиції 

українського підприємництва та представництва його інтересів, багатий 

історичний досвід, який стане у нагоді й у сучасних умовах розвитку 
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незалежної України. Пореформений період залишив у спадок 

представницькі структури різних видів, їхні сильні та слабкі місця 

проявилися в ході історичного розвитку, що дає можливість критичного 

аналізу та практичного використання в нинішніх умовах їхніх 

організаційних впроваджень, структурних елементів, механізмів взаємодії 

з адміністративними органами та реалізації соціально-культурних 

ініціатив. Розвиток системи представництва у другій половині ХІХ – на 

початку ХХ ст. дійшов логічного завершення усвідомленням необхідності 

її уніфікації за принципами територіальності та якомога ширшого 

охоплення підприємців. Торгово-промислові палати сучасної України та її 

регіональні філії є втіленням саме цієї ідеї, а їхня ефективна робота стане 

запорукою невідворотного успішного економічного розвитку нашої 

держави. 

Досліджена в дисертації мережа представницьких організацій 

буржуазії українських губерній у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 

представлена як каркас представницького руху, виділено загальні 

принципи її розвитку та особливості головних структурних елементів. 

Отож, результати дисертації можуть бути основою подальших наукових 

розвідок. Зокрема, становитиме науковий інтерес заповнення цієї загальної 

представницької схеми дослідженнями регіонального та краєзнавчого 

характеру з урахуванням тієї вагомої ролі, яку зіграло кожне 

підприємницьке представницьке об’єднання в соціально-економічному 

розвитку українських земель. Цей дослідницький напрям може бути 

продовжений роботами з історії певних видів представницьких об’єднань, 

подальшим опрацюванням соціально-культурного й робітничого напрямів 

у їхній діяльності. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Положення Комітету Міністрів про заснування  

З’їздів гірничопромисловців Півдня Росії 

 

811. – 1874 года Іюня 14-го. – Высочайше 

утвержденное положеніе Комитета Министровъ, 

объявленное Правительствующему Сенату 

Управляющимъ Министерствомъ Государственныхъ 

Имуществъ 27-го Іюня. –  

 

Объ учрежденіи горнопромышленных съЂздовъ въ 

 Южной Россіи 

 

Государь Императоръ, по положенію Комитета Министровъ, 

вслЂдствіе представленія Министра Государственныхъ Имуществъ, в 14-й 

день Іюня 1874 года, Высочайше повелЂть соизволил: Горному 

Начальнику Луганскаго округа предоставить, впредь до усмотрЂнія, 

созывать по временам, горнопромышленниковъ Донецкихъ горныхъ 

округов для совещаній, где сіе окажется удобнЂе, съ тЂмъ, чтобы съЂзды 

въ сужденіях своих ограничивались только предметами до нуждъ горной 

промышленности относящимися, и чтобы о каждомъ собраніи съЂздовъ 

заранЂе уведомлялось какъ Министерство Государственныхъ Имуществъ, 

такъ и мЂстное Губернское Начальство для полученія ихъ разрЂшенія.  

 

 

Собрание узаконений и распоряжений Правительства  

издаваемое при правительствующем Сенате. –  

1874, второе полугодие. – № 60. – С. 921.  
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Додаток Б 

Статут Гірничий (витяг) 

 

УСТАВЪ   ГОРНЫЙ 

Том VII 

 

Книга первая (Общій Горный Уставъ) 

РаздЂлъ первый 

Учрежденіе управленія горнаго 

 

ГЛАВА ВТОРАЯ 

О власти и обязанности Министра Государственныхъ Имуществъ  

по горной части 

ОТДЂЛЕНІЕ ПЕРВОЕ 

О власти и обязанности Министра Государственныхъ Имуществъ по 

вЂдомству частныхъ горныхъ заводовъ и промысловъ 

 

35. Министру Государственныхъ Имуществъ предоставляется 

созывать, когда и гдЂ это окажется удобнымъ, съЂзды 

горнопромышленниковъ Уральскаго хребта, равно какъ Подмосковнаго 

бассейна и юга Россіи, подъ предсЂдательствомъ лицъ по его, Министра, 

назначенію, для обсужденія предметовъ, касающихся нуждъ мЂстной 

горной промышленности. Въ съЂздахъ горнопромышленниковъ 

Уральскаго хребта участвуютъ также представители казенныхъ 

заводоуправленій и Уральской горнозаводской желЂзной дороги (а). 

Равнымъ образомъ, для выясненія нуждъ нефтепромышленности, 

Министру предоставляется созывать съЂзды нефтепромышленниковъ, съ 

соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 552 – 554 (б). 

ПримЂчаніе. Въ 1882 году состоялось Высочайше утвержденное, 

14 Мая, положеніе Комитета Министровъ о разрЂшеніи съЂздовъ 

горнопромышленниковъ въ губерніяхъ Царства Польскаго. 1882 Мая 14 

(876) пол. Ком. Мин. 

(а) 1880 Янв. 11 (60370); Февр. 15 (60521) пол. Ком. Мин.; 1891 

Мая 13, собр. Узак., 625, Х, ст. 3. 

(б) 1892 Іюн. 3, собр. Узак., 781, прав., ст. 12 – 14. 

 

Свод законов Российской империи. Т. VII. – СПб.: Изд.  

Кодификационного отд. при Гос. Совете, 1893. – С. 9.  
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Додаток В 

 

 

Біржові комітети українських губерній та їхній особовий склад 

(за даними на 1915 р.) 

 

 

 
 

Председатель 
Товарищ 

председателя 

 

Члены 

биржевого 

комитета 

 

Старший 

маклер 
Секретарь 

 

Екатеринославская 

биржа 

 

Л.Н.Дмитриев 

 

М.С.Копылов 

 

В.С.Бондарцев 

Э.К.Бродский 

М.С.Брук 

Н.Ю.Ворожейкин 

К.Д.фон-Гесберг 

Л.С.Дейч 

М.Ю.Карпас 

А.Н.Коган 

В.Я.Левенсон 

С.П.Паллей 

И.И.Тиссен 

 

 

Ю.В.Фрид-

ман 

 

В.Г.Бронтман 

 

Елисаветградская 

биржа 

 

П.Я.Брук 

 

М.Б.Гессен 

 

Э.Э.Бургард  

Д.С.Горшков 

С.Е.Гриншпун 

Ф.Э.Донерберг 

С.А.Державец 

С.Ц.Каминский 

Д.Т.Козьма 

М.И.Макеев 

 

 

А.Е.Вишне-

вецкий 

 

Л.Г.Бродский 

 

Киевская биржа 

 

С.С.Могилев-

цев 

 

Л.И.Бродский 

 

Ф.Г.Дитятин 

М.В.Штейнгель 

М.Б.Гальперин 

А.Ю.Добрый 

 

 

И.М.Мизрах 

 

 

Кременчугская 

биржа 

 

Г.А.Колесниц-

кий 

 

М.И.Немец 

 

И.Я.Амстислав-

ский 

М.Г.Голосовкер 

П.Я.Грицевский 

И.Ф.Кузнецов 

З.М.Родкин 

И.Ф.Сандомирский

А.В.Таран 

П.Н.Поддерегин 

Г.М.Гессен 

 

  

Е.Я.Дейчман 

 

Николаевская 

биржа 

 

С.Б.Сомин- 

ский 

 

Г.М.Бродский 

 

И.П.Берлацкий 

И.А.Биргер 

Д.И.Вайсбейн 

Я.А.Кантер 

А.М.Липавский 

Б.И.Майорский 

Г.И.Шейр 

 

  

Я.Е.Рабинович 

С.М.Шаргород-    

ский 
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Харьковская биржа 

 

П.П.Рыжов 

  

старшины: 

 

И.К.Велитченко 

Г.В.Бочаров 

И.С.Богатырев 

С.Н.Жевержеев 

И.Е.Игнатищев 

А.Л.Фридман 

Г.О.Гольберг 

Н.Ф.фон-Дитмар 

М.И.Муханов 

М.И.Игнатищев  

 

 

Л.Д.Орлян-

кин 

 

И.П.Анисимов 

 

Херсонская биржа 

 

М.С.Рабино-

вич 

 

О.И.Неймарк 

 

Н.И.Блажков 

А.З.Длугач 

М.А.Шер 

М.А.Гальпер 

М.Г.Штейнгард 

Б.М.Рейхман 

П.И.Чертков 

И.Я.Роттенберг 

 

  

С.И.Шехтман 

 

 

 

Биржа, биржевые комитеты и их личный состав // Торгово-

промышленный мир России. – Ч. ІІ. – Пг. : Сириус, 1916. – С. 74 – 82. 
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Додаток Г 

Карта біржових комітетів Російської імперії  

(на 1912 р.) 

 

 

 

Труды Организационного бюро Областного съезда по упорядочению  

хлебной торговли на Юге России. – Вып. 3. – Ч. 2. – Екатеринослав : 

Тип. губернского земства, 1913. – Приложение 3. 
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Додаток Ґ 

 

Статут Харківської кам’яновугільної та залізоторгової 

біржі (витяг) 

Уставъ Харьковской каменноугольной и желЂзоторговой биржи 

Утвержденъ 18 января 1902 г. 

1. О биржЂ вообще 

§  1. Харьковская каменноугольная и желЂзоторговая биржа есть 

сборное мЂсто для сношеній и сдЂлокъ по всЂмъ оборотамъ торговли 

продуктами каменноугольной, желЂзорудной и желЂзодЂлательной 

промышленности и для полученія необходимыхъ по онымъ свЂдЂній. 

§ 2. Харьковская каменноугольная и желЂзоторговая биржа 

состоитъ въ вЂдЂніи Министерства Финансовъ, по ОтдЂлу Торговли. 

§ 3. Назначеніе дней и времени биржевыхъ собраній зависитъ отъ 

усмотрЂнія Общества биржи, но о всякомъ сдЂланномъ въ семъ 

отношеніи распоряженіи или измЂненіи должно быть заблаговременно 

сообщаемо ОтдЂлу Торговли и публикуемо въ Харьковскихъ и 

Екатеринославскихъ Губернскихъ и Донскихъ Областныхъ ВЂдомостяхъ и 

въ „Горнозаводскомъ ЛисткЂ" и выставляемо объявленіе на биржЂ. При 

этомъ, однако, въ воскресные и праздничные дни биржа бываетъ закрыта. 

ПримЂчаніе 1. Праздничные дни опредЂляются на основаніи ст. 25 

Уст. предупр. преступл. Свод, зак., т. XIV, изд. 1890 года. 

ПримЂчаніе 2. За несвоевременное пребываніе на биржЂ взимается 

штрафъ, размЂръ котораго опредЂляется Обществомъ биржи. 

 

 

Устав Харьковской каменноугольной и железоторговой  

биржи // Горно-заводской листок. – 1902. – № 6. – С. 5509. 
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Додаток Д 

Портрет Авдакова Миколи Степановича (1847 – 1915) 
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Додаток Е 

Положення про З’їзди гірничопромисловців Півдня Росії (витяг) 

 

 
На подлинномъ рукою Г. Министра 

ЗемледЂлія и Государственныхъ 

Имуществъ написано: «Утверждаю, 

25 Октября 1899 года». 

                                                                           ВЂрно: Директоръ   Н. Денисовъ. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНІЕ 

О 

ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫХЪ   СЪЂЗДАХЪ   ЮЖНОЙ   РОССІИ. 

 

 
I.   ЦЂль   съЂздовъ. 

§ 1. 

СъЂзды горнопромышленниковъ юга Россіи ежегодно созываются, 

съ разрЂшенія Министра ЗемледЂлія и Государственныхъ Имуществъ, въ 

ОктябрЂ мЂсяцЂ: а) для выработки статистическихъ данныхъ о 

размЂрахъ ожидаемой въ слЂдующемъ году производительности копей и 

предполагаемомъ вывозЂ горныхъ и горнозаводскихъ продуктовъ по 

желЂзнымъ дорогамъ; б) для решЂнія хозяйственныхъ и 

административныхъ дЂлъ СъЂзда и Общества пособія увЂчнымъ 

горнорабочимъ и в) для обсужденія, если Министръ признаетъ это 

нужнымъ, разныхъ вопросовъ, до горной и горнозаводской 

промышленности относящихся. 

ПримЂчаніе. Продолжительность занятій СъЂзда ограничивается 

двумя недЂлями со дня открытія. 

§ 2. 

СъЂздъ вступаетъ въ соглашеніе съ представителями желЂзныхъ 

дорогъ, заинтересованныхъ въ перевозкЂ минеральнаго топлива и вообще 

горныхъ и горнозаводскихъ продуктовъ, по вопросамъ объ измЂненіи и 



 445 

дополненіи правилъ перевозки. Выработанныя на СъЂздЂ правила 

перевозки минералънаго топлива, горныхъ и горнозаводскихъ продуктовъ 

подлежатъ утвержденію Министерства Путей Сообщенія. 

§ 3. 

ЗасЂданіямъ СъЂзда ведутся особые протоколы, въ которые 

вносятся всЂ постановленія и заключенія СъЂзда. Протоколы эти 

прочитываются въ засЂданіи и, по утвержденіи ихъ СъЂздомъ, 

подписываются ПредсЂдателемъ, секретаремъ и не менЂе, какъ тремя 

наличными членами. Постановленія эти, вмЂстЂ съ докладами по 

разнымъ вопросамъ и стенографическими отчетами преній, печатаются въ 

особыхъ Трудахъ, ежегодно издаваемыхъ СъЂздами. 

§ 4. 

СъЂздамъ предоставляется право, чрезъ своихъ уполномоченныхъ, 

ходатайствовать предъ Правительствомъ по всЂмъ вопросамъ, 

касающимся нуждъ и пользъ горнаго и горнозаводскаго дЂла на югЂ 

Россіи, согласно постановленіямъ СъЂзда. 

 

ІІ.   Составъ    СъЂздовъ. 

§ 5. 

СъЂзды собираются подъ предсЂдательствомъ лица, особо 

назначаемаго каждый разъ Министромъ ЗемледЂлія и Государственныхъ 

Имуществъ. 

§ 6. 

ПредсЂдатель СъЂзда заблаговременно доводитъ до всеобщаго 

свЂдЂнія, чрезъ публикацію въ столичныхъ и мЂстныхъ вЂдомостяхъ 

(Харьковскихъ, Екатеринославскихъ и Донскихъ и въ Горнозаводскомъ 

ЛисткЂ), о мЂстЂ и времени открытія засЂданій СъЂзда и о программЂ 

его занятій. Онъ открываетъ и закрываетъ засЂданія, руководитъ преніями, 

направляетъ ихъ согласно программЂ занятій и пользуется всЂми 

правами, какія вообще предоставляются предсЂдателямъ собраній. 
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§ 7. 

Въ засЂданіяхъ СъЂзда принимаютъ участіе: назначенные для того 

представители Министерствъ, горной и горнозаводской промышленности, 

представители желЂзныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ, 

представители заинтересованныхъ земствъ и городовъ, представители 

ученыхъ, техническихъ и торгово-промышленныхъ обществъ, потребители 

минеральнаго топлива и, вообще, всЂ заинтересованные въ развитыи 

южнорусскаго горнаго и горнозаводскаго промысловъ. 

§ 8. 

По открытіи СъЂзда, члены его избираютъ, по предложенію 

ПредсЂдателя, секретаря, обязаннаго: вести списокъ всЂмъ членамъ 

СъЂзда, составлять протоколы засЂданій СъЂзда, редактировать и 

издавать Труды СъЂзда и разсылать ихъ какъ членамъ СъЂзда, такъ и 

разнымъ правительственнымъ лицамъ и учрежденіямъ. Въ 

израсходованныхъ деньгахъ секретарь даетъ отчетъ СовЂту СъЂзда, а всЂ 

дЂла, переписку и свободные экземпляры Трудовъ СъЂзда сдаетъ на 

храненіе въ канцелярію СовЂта. 

 

III.   Порядокъ    занятій. 

§ 9. 

Занятія СъЂзда происходятъ открыто и гласно. Каждый членъ 

СъЂзда имЂетъ право участвовать въ преніяхъ при обсужденіи разныхъ 

вопросовъ, подавать письменныя заявленія и особыя мнЂнія, которыя, по 

прочтеніи ихъ на СъЂздЂ, печатаются въ Трудахъ СъЂзда. 

§ 10. 

По открытіи засЂданій, СъЂзду представляются отчеты: ревизіонной 

коммиссіи, уполномоченныхъ, СовЂта Общества пособія горнорабочимъ и 

СовЂта СъЂзда. ЗатЂмъ докладываются и удостовЂряются СъЂздомъ 

выработанныя СовЂтомъ СъЂзда статистическія данныя о 
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производительности копей, предполагаемомъ сбытЂ минеральнаго 

топлива, горныхъ и горнозаводскихъ продуктовъ для слЂдующаго года. 

Дальнейшій порядокъ занятій зависитъ отъ усмотрЂнія СъЂзда и его 

ПредсЂдателя. 

§ 11. 

Для болЂе тщательной разработки нЂкоторыхъ вопросовъ, СъЂздъ, 

по его усмотрЂнію, избираетъ особыя коммиссіи, которыя, по 

всестороннемъ обсужденіи предмета, изготовляютъ доклады, 

представляемые на одобреніе СъЂзда, за подписью предсЂдателей 

коммиссій. 

§ 12. 

Если при обсужденіи какого либо вопроса на СъЂздЂ происходить 

разногласіе и противоречіе между членами СъЂзда, то, для постановленія 

окончательнаго заключенія, вопросъ рЂшается открытою баллотировкою 

съ поименною подачею голосовъ, или же закрытою, по желанію не менЂе 

пяти членовъ СъЂзда. Въ такой баллотировкЂ вопросовъ участвуютъ: 

представители Министерствъ, горной инспекціи, представители горной и 

горнозаводской промышленности, или ихъ повЂренные, присутствующіе 

на СъЂздЂ представители желЂзныхъ дорогь, водяныхъ сообщеній, 

портовыхъ управленій и биржевыхъ комитетовъ, представители 

заинтересованныхъ земствъ и городовъ, представители другихъ 

горнопромышленныхъ СъЂздовъ (при условіи взаимности) и лица, кои 

особо будутъ приглашены СъЂздомъ. 

 

IV. Должностныя лица и СовЂтъ СъЂзда, ихъ права и обязанности. 

§ 13. 

На южныхъ горнопромышленныхъ съЂздахъ избираются для 

Донецкаго бассейна слЂдующія должностныя лица, число коихь зависитъ 

отъ усмотрЂнія СъЂзда: 
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а) члены ревизіонной коммиссіи, въ количествЂ не  

менЂе 3-хъ лицъ, 

б) уполномоченные отъ СъЂзда, 

в) выборные отъ горнопромышленниковъ, 

г) члены СовЂта Общества пособія горнорабочимъ, 

д) представители отъ горнопромышленности въ Присутствіяхъ по 

фабричнымъ и горнозаводскимъ дЂламъ въ числЂ, опредЂленномъ 

согласно закону 7 Іюня 1899 года, 

е) почетные члены СовЂта СъЂзда. 

ПримЂчаніе 1. Выборный отъ горныхъ и горнозаводскихъ 

промышленниковъ Грушевскаго района Донецкаго бассейна избирается 

на срокъ, согласно существующимъ законоположеніямъ. 

ПримЂчаніе 2. Уполномоченные отъ СъЂзда являются таковыми по 

отношенію ко всЂмъ родамъ частной горной промышленности, 

представители коихъ участвуютъ въ занятіяхъ СъЂзда. 

§ 14. 

На обязанность ревизіонной коммиссіи возлагается: 

а) повЂрка денежныхъ суммъ и годовой отчетности СовЂта СъЂзда, 

съ составленіемъ по этому предмету, каждый разъ, особыхъ протоколовъ, 

б) повЂрка всЂхъ денежныхъ отчетовъ, кЂмъ бы таковые ни были 

представляемы, по произведеннымъ съ разрЂшенія СъЂзда расходамъ. 

§ 15. 

Ревизіонная коммиссія имЂетъ право требовать представленія ей 

всЂхъ книгъ, отчетовъ, документовъ и наличныхъ суммъ, находящихся въ 

распоряженіи СовЂта СъЂзда. 

§ 16. 

Лица, входящія въ составъ ревизіонной коммиссіи, немедленно, по 

избраніи ихъ, избираютъ изъ среды своей предсЂдателя, который ведетъ 

журналъ засЂданій коммиссіи, назначаетъ время и мЂсто для занятій и 

приготовляетъ доклады СъЂзду по разсматриваемымъ вопросамъ. 
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§ 17. 

На уполномоченныхъ СъЂзда возлагается: 

а) ходатайствовать предъ Правительствомъ объ удовлетвореніи 

всЂх нуждъ горной и горнозаводской промышленности южной Россіи, 

согласно постановленіямъ СъЂзда; 

б)  представлять интересы горнопромышленниковъ въ разныхъ 

правительственныхъ учрежденіяхъ, въ правленіяхъ и управленіяхъ 

желЂзныхъ дорогъ, въ земскихъ собраніяхъ (когда будутъ къ тому 

приглашены), въ разныхъ частныхъ учрежденіяхъ, обществахъ и 

коммиссіяхъ, вообще вездЂ, гдЂ можетъ быть оказано содЂйствіе дЂлу 

горнаго и горнозаводскаго промысла юга Россіи; 

в) участвовать въ дЂйствіяхъ Харьковскаго комитета по 

перевозкЂ минеральнаго топлива и соли, на основаніи изданной для него 

инструкціи; 

г) представлять СовЂту, а затЂмъ и самому СъЂзду отчетъ о 

своей дЂятельности. 

§ 18. 

Обязанность выборныхъ отъ горнопромышленниковъ состоитъ, 

главнымъ образомъ, въ участіи въ дЂйствиіхъ Харьковскаго комитета по 

перевозкЂ минеральнаго топлива и соли на основаніи изданной для него 

инструкціи. Сверхъ сего, на выборныхъ могутъ быть возлагаемы 

СъЂздомъ другія порученія и обязанности. 

§ 19. 

Для объединенія и согласованія дЂятельности всЂхъ должностныхъ 

лицъ, избираемыхъ горнопромышленными съЂздами, для завЂдыванія 

хозяйствомъ и суммами, какъ принадлежащими съЂздамъ, такъ и 

ассигнуемыми ими на разныя потребности, а равно для веденія дЂлъ, 

возникающихъ въ промежутокъ времени между съЂздами, учреждается 

СовЂтъ СъЂзда горнопромышленниковъ юга Россіи, имЂющій 

постоянное пребываніе въ г. ХарьковЂ. 
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§ 20. 

Въ составъ членовъ этого СовЂта входятъ: уполномоченные, 

выборные отъ горнопромышленниковъ, члены Общества пособія 

горнорабочимъ, члены ревизіонной коммиссіи, завЂдывающій 

статистическимъ бюро – для рЂшенія всЂхъ дЂль, кромЂ денежныхъ 

вопросовъ, — представители отъ горнопромышленности въ Присутствіяхъ 

по фабричнымъ и горнозаводскимъ дЂламъ и секретарь СъЂзда, — но 

если онъ исполняетъ обязанности секретаря СовЂта, то не пользуется 

правами члена СовЂта. ПредсЂдатель СовЂта и его замЂститель 

назначаются СъЂздомъ изъ числа членовъ СовЂта. ПредсЂдателю 

поручается непосредственное веденые всего дЂлопроизводства и 

исполненіе постановленій СовЂта. 

§ 21. 

Предметы занятій и обязанности СовЂта суть слЂдующіе: 

а) собираніе и группировка свЂдЂній о состояніи и ходЂ всЂхъ 

отраслей горнозаводской промышленности юга Россіи, веденіе статистики 

вывоза угля и соли и вообще горныхъ и горнозаводскихъ продуктовъ по 

желЂзнымъ дорогамъ и водянымъ сообщеніямъ, а также веденіе 

статистики фабрикъ и заводовъ, связанныхъ съ горнозаводской 

промышленностью; 

б) разработка и обсужденіе разнаго рода вопросовъ, относящихся 

до этой промышленности; 

в) сношеніе съ подлежащими учрежденіями и лицами по 

предметамъ, входящимъ въ кругъ дЂйствій СовЂта, и по вопросамъ, до 

перевозки горнозаводскихъ продуктовъ относящимся; 

г) составленіе и представленіе въ правительственныя учрежденія, 

по ихъ требованію, свЂдЂній и соображеній, касающихся 

горнопромышленности юга Россіи; 

д) разсмотрЂніе и разъясненіе вопросовъ, могущихъ возникнуть въ 

теченіе года, для представленія ихъ на обсужденіе ближайшаго СъЂзда; 
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е) составленіе и выработка программы занятій предстоящаго СъЂзда 

съ предварительною подготовкою и разработкою подлежащихъ 

обсужденію вопросовъ и представленіе этой программы, черезъ Горный 

Департаментъ, на утвержденіе Министра ЗемледЂлія и Государственныхъ 

Имуществъ;  

ж) ходатайство о созывЂ, если бы встрЂтилась надобность, 

экстреннаго СъЂзда горнопромышленниковъ; 

з) составленіе и сообщеніе горнозаводчикамъ, 

горнопромышленникамъ и потребителямъ по ихъ желанію, всякаго рода 

свЂдЂній, до предмета ихъ производства относящихся, какъ-то: о 

тарифахъ на перевозку по желЂзнымъ дорогамъ, о цЂнахъ, о свободныхъ 

техникахъ и т. п.; 

и) своевременное извЂщеніе заинтересованныхъ лицъ или 

учрежденій о послЂдствіяхъ и движеніи разнаго рода ходатайствъ, 

возбуждаемыхъ СъЂздомъ чрезъ уполномоченныхъ, равно какъ и объ 

окончательныхъ по нимъ рЂшеніяхъ Правительства, буде таковыя 

послЂдуютъ; 

і) веденіе денежной отчетности по приходу и расходу всЂхъ 

поступающихъ суммъ, а также сборовъ, причитающихся Обществу пособія 

увЂчнымъ горнорабочимъ и передаваемыхъ сему послЂднему; 

к) надлежащее храненіе и полезное помЂщеніе всЂхъ суммъ, 

ввЂренныхъ попеченію СовЂта, согласно указаній СъЂзда; 

л) составленіе и представленіе предстоящему СъЂзду годоваго 

отчета: 1) о движеніи всЂхъ суммъ, находящихся въ завЂдываніи СовЂта, 

2) о перевозкахъ минеральнаго топлива, соли и горныхъ и горнозаводскихъ 

продуктовъ въ отчетномъ году и вообще о всей дЂятельности СовЂта, 3) о 

деятельности горныхъ и горнозаводскихъ предпріятій; 

м) составленіе и представленіе предстоящему СъЂзду свЂдЂній о 

предполагаемой на слЂдующій годъ добычЂ угля, соли и другихъ горныхъ 



 452 

и горнозаводскихъ продуктовъ и о вывозЂ ихъ по желЂзнымъ дорогамъ и 

водянымъ сообщеніямъ по различнымъ направленіямъ; 

н) распоряженіе, съ согласія 
2
/3 полнаго его состава, суммами, 

вносимыми въ смЂту СъЂзда на экстренные расходы; 

о) завЂдываніе и храненіе всего имущества СъЂзда, всЂхъ его дЂлъ 

и изданій; 

п) составленіе смЂты прихода и расхода на предстоящій годъ; 

р) составленіе свода суточныхъ отправокъ минеральнаго топлива, съ 

указаніемъ причитающагося за то сбора; 

с) отправка этого свода въ подлежащія контрольныя учрежденія 

грузящихъ дорогъ, для повЂрки и полученія по нимъ причитающихся 

сборовъ; 

т) представленіе о наградахъ служащимъ въ канцеляріи СовЂта; 

у) руководство и наблюденіе за конторой по найму рабочихъ на 

горные промыслы. 

§ 22. 

СовЂту СъЂзда предоставляется, съ особаго каждый разъ 

разрЂшенія Министра ЗемледЂлія и Государственныхъ Имуществъ, 

пріобрЂтать въ собственность недвижимыя имущества, когда это 

оказывается нужнымъ для цЂлей СъЂздовъ. 

 

§ 23. 

ЗасЂданіе СовЂта, не менЂе одного раза въ мЂсяцъ, созывается 

ПредсЂдатедемъ онаго по мЂрЂ накопленія предстоящихъ для 

разсмотрЂнія дЂлъ и вопросовъ. Для производства же текущихъ дЂлъ 

канцелярія СовЂта находится подъ обязательнымъ завЂдываніемъ 

ПредсЂдателя СовЂта или его замЂстителя и открыта ежедневно во всЂ 

присутственные дни. 
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§ 24. 

ВсЂ вопросы и предметы, подлежащіе разсмотрЂнію СовЂта, 

вносятся въ оный какъ членами СовЂта, такъ и другими 

заинтересованными лицами чрезъ ПредсЂдателя. 

§ 25. 

СовЂтъ постановляетъ свои рЂшенія простымъ большинствомъ 

голосовъ наличныхъ членовъ, число которыхъ ни въ какомъ случаЂ не 

должно быть, однако, менЂе трехъ. Состоявшіяся рЂшенія заносятся въ 

протоколъ. 

§ 26. 

Для веденія дЂлопроизводства, а равно и денежной отчетности, 

СовЂтъ приглашаетъ секретаря и необходимое число прочихъ служащихъ, 

смотря по надобности. 

§ 27. 

Попеченіе о содержаніи канцеляріи СовЂта и о наймЂ служащихъ, 

равно какъ и веденіе текущей переписки, — возлагается на ПредсЂдателя, 

а наблюденіе за порядкомъ дЂлопроизводства и храненіемъ дЂлъ лежитъ 

на обязанности секретаря СовЂта. 

 

V. Порядокъ избранія должностныхъ лицъ на СъЂздЂ. 

§ 28. 

Всякій, участвующій въ СъЂздЂ, независимо отъ его званія или рода 

занятій, можетъ быть избранъ должностнымъ лицомъ отъ СъЂзда. 

§ 29. 

ВсЂ должностныя лица избираются СъЂздомъ на одинъ годъ до 

слЂдующаго СъЂзда, на которомъ могутъ быть вновь избираемы на ту же 

или другую должность. Представители отъ горнопромышленности въ 

Присутствія по фабричнымъ и горнозаводскимъ дЂламъ избираются на 

срокъ согласно существующимъ законоположеніямъ. 
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§ 30. 

Выборы всЂхъ должностныхъ лицъ СъЂзда производятся закрытою 

подачею голосовъ посредствомъ баллотировки шарами тЂхъ кандидатовъ, 

которые получили по порядку наибольшее число записей по закрытымъ 

запискамъ, подаваемымъ ПредсЂдателю до начала баллотировки. 

Избранными считаются получившіе большинство и притомъ болЂе 

половины избирательныхъ шаровъ. 

§ 31. 

Правомъ одного голоса (шаромъ) въ избирательныхъ собраніяхъ 

СъЂзда, а также при рЂшеніи денежныхъ и хозяйственныхъ вопросовъ 

пользуются всЂ тЂ горнопромышленники (собственники и арендаторы 

каменноугольныхъ и соляныхъ копей, рудныхъ разработокъ, 

металлургическихъ заводовъ и другихъ горнозаводскихъ предпріятій, или 

ихъ повЂренные и представители обществъ, компаній и товариществъ 

каменноугольныхъ, солепромышленныхъ, рудопромышленныхъ, 

металлургическихъ и другихъ горнопромышленныхъ предпріятій), 

которые отправили по желЂзнымъ дорогамъ въ теченіи отчетнаго года не 

менЂе 250 вагоновъ (600 пудовой нагрузки) добытыхъ ими 

горнозаводскихъ матеріаловъ или продуктовъ и своевременно уплатили съ 

этихъ вагоновъ установленный сборъ на нужды СъЂзда. 

Горнопромышленники же, отправившіе въ теченіи отчетнаго года 1000 

вагоновъ горнозаводскихъ матеріаловъ или продуктовъ, пользуются 

правомъ 2-хъ голосовъ, отправившіе 4000 вагоновъ и болЂе — 3-хъ 

голосовъ. Горнопромышленники, добывшіе и отправившіе менЂе 250 

вагоновъ горныхъ и горнозаводскихъ продуктовъ и матеріаловъ, могутъ 

соединяться вмЂстЂ для образованія одного голоса и довЂрять его своему 

представителю. 
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§ 32. 

Каждый избиратель можетъ имЂть по довЂренности только одинъ 

голосъ, причемъ общее число голосовъ для одного лица не можетъ быть 

болЂе трехъ. 

ПримЂчаніе. Подпись на довЂренности о передачЂ права голоса, 

если таковая подана не лично довЂрителемъ, должна быть удостовЂряема 

двумя членами СъЂзда или установленнымъ въ законЂ порядкомъ. 

ПовЂрка избирательныхъ голосовъ, до начала выборовъ, производится 

ПредсЂдателемъ и назначенными отъ СъЂзда лицами. 

§ 33. 

Для замЂщенія выбывшаго, заболЂвшаго или отсутствующаго 

должностнаго лица, избираются, тЂмъ же порядкомъ (§ 30), кандидаты къ 

выборнымъ и къ представителямъ въ Присутствія по фабричнымъ и 

горнозаводскимъ дЂламъ. Кандидатъ, получившій наибольшее число 

избирательныхъ шаровъ, первый вступаетъ въ должность отсутствующаго 

должностнаго лица. 

 

VI. Средства СъЂзда. 

§ 34. 

Для покрытія расходовъ по СъЂзду и содержанію должностныхъ 

лицъ и канцеляріи СовЂта, СъЂздомъ устанавливается добровольный 

попудный сборъ съ отправляемаго каменнаго угля и прочихъ горныхъ 

матеріаловъ и продуктовъ; размЂръ этого сбора, смотря по надобности, 

измЂняется по постановленіямъ СъЂзда. 

ПримЂчаніе. За руду, отправляемую для собственнаго употребленія, 

повагонный сборъ не взимается. 

§ 35. 

Попудный сборъ (§ 34), установленный СъЂздомъ, взимается, съ 

разрЂшенія Министра Путей Сообщенія и по соглашенію съ 

подлежащими управленіями желЂзныхъ дорогъ, сими управленіями, 
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которыя, по мЂрЂ поступленія этого сбора, вносятъ его за полные мЂсяцы 

въ СовЂтъ СъЂзда горнопромышленниковъ. 

§ 36. 

Временное Положеніе о горнопромышленныхъ съЂздахъ южной 

Россіи становится обязательнымъ для членовъ СъЂзда по утвержденіи 

онаго Министромъ ЗемледЂлія и Государственныхъ Имуществъ. Всякія 

измененія и дополненія онаго, вырабатываемыя на съЂздахъ, подлежатъ 

предварительному утвержденію Министра ЗемледЂлія и 

Государственныхъ Имуществъ. 

 

 

 

Положение о горнопромышленных съездахъ южной  

России. – Харьков: Паровая тип. и литогр. Зильберберг,  

1899. – С. 3 – 16. 



 457 

Додаток Є 

 

Катеринославське вище гірниче училище  
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Додаток Ж 

 

Павільйон З’їздів гірничопромисловців Півдня Росії  

на Царськосельській виставці в 1911 р. 
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Додаток З 

 

Форма обліку постійних інвалідів Медико-механічного інституту 

м. Харків (у структурі З’їздів гірничопромисловців Півдня Росії) 

 

 

 

Горно-заводское дело. – 1915. – № 6. – С. 10454. 
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Додаток І 

 

Медико-механічний інститут у м. Харкові по вул. Пушкінській, 72  

(фото 1911 р.) 
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Додаток Ї 

Реклама журналу «Торгово-промышленный Юг» (друкований орган 

З’їздів представників промисловості й торгівлі Півдня Росії, м. Одеса) 
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Додаток Й 

Статут Катеринославського сільськогосподарського 

товариства (витяг) 

 
На подлинномъ рукою 

г. Екатеринославскаго Губернатора написано: 

Учрежденіе упомянутаго въ настоящемъ уставЂ 

общества и отпечатаніе сего устава въ 

потребномъ количествЂ экземпляровъ 

разрЂшаю. Г. Екатеринославъ  

1904 г. ноября 4 дня. 

                 И. д. Губернатора Нейдгартъ. 

 

Уставъ 

Екатеринославскаго Сельскохозяйственнаго Общества. 

 
I.ЦЂль общества и способы осуществленія, его права и 

обязанности. 

§ 1. Екатеринославское сельскохозяйственное общество имЂет цЂлью 

содЂйствовать въ районЂ своихъ дЂйствій, соединенными силами своихъ 

членовъ, развитію и усовершенствованію сельскаго хозяйства и сельской 

промышленности. 

§ 2. Для достиженія этихъ цЂлей обществу предоставляется: 

1. Изучать положеніе различныхъ отраслей сельскаго хозяйства и 

выяснить хозяйственныя нужды и потребности путемъ совмЂстнаго 

обсужденія относящихся сюда вопросовъ на періодически созываемыхъ 

собраніяхъ своихъ членовъ, на сельскохозяйственныхъ бесЂдахъ и 

съЂздахъ, а также снаряжать экспедиціи и экскурсіи, как для обозрЂнія 

хозяйствъ своихъ членовъ, такъ и вообще для всякаго рода 

сельскохозяйственныхъ изслЂдованій. 

2. Распространять теоретическія и практическія свЂдЂнія по 

сельскому хозяйству путемъ устройства публичныхъ чтеній, печатанія и 

распространенія своихъ трудовъ и всякаго рода сельскохозяйственныхъ 

сочиненій, а въ случаЂ возможности и собственнаго періодическаго 

журнала и учрежденія сельскохозяйственныхъ училищъ, библіотеки и 

музея. 
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3. Заботиться о выработкЂ наиболЂе правильныхъ способовъ веденія 

хозяйства, производя испытанія пріемовъ культуръ, принятыхъ въ другихъ 

мЂстностяхъ, какъ въ Россіи, такъ и за границей; для распространенія тЂхъ 

изъ нихъ, которыя окажутся полезными для мЂстныхъ хозяевъ, устраивая 

конкурсы земледЂльческихъ машинъ, орудій, упряжекъ и т. п., учреждая 

опытныя станціи и поля, фермы, сады, питомники и проч. и содЂйствуя 

дЂятельности сихъ учрежденій, какъ существующихъ въ районЂ его 

дЂйствій, такъ и могущихъ впредь возникнуть. 

4. Способствовать хозяевамъ въ правильной постановкЂ ихъ 

сельскохозяйственныхъ предпріятій полезными указаніями и 

рекомендаціями и принимать на себя посредничество по снабженію хозяевъ 

нужными въ хозяйствЂ предметами и по сбыту произведеній ихъ 

хозяйствъ, открывая съ этою цЂлью справочно-комиссіонныя бюро, 

сельскохозяйственные склады и т. п. 

5. Устраивать выставки, аукціоны и поощрять труды и заслуги на 

сельскохозяйственномъ поприщЂ присужденіемъ медалей и другихъ 

почетныхъ наградъ. 

ПримЂчаніе. Общество имЂетъ право, подъ отвЂтственностью 

предсЂдателя, печатать безъ предварительной цензуры 

такія спеціально хозяйственныя изданія, опубликованіе 

которыхъ не допускаетъ, безъ ущерба для дЂла, 

отлагательства, какъ то: журналы собраній общества, 

отчеты, вопросные листки и программы для собиранія 

разнаго рода свЂдЂній, входящихъ въ сферу дЂятельности 

общества, и т. п., а равно какъ отдЂльныя, такъ и 

періодическія изданія, обусловливаемыя потребностями 

устраиваемыхъ имъ выставокъ. Устраиваемые 

обществомъ склады для продажи земледЂльческихъ 

орудій и машинъ, а также посЂвныхъ сЂмянъ, 

искусственныхъ удобреній и другихъ 
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сельскохозяйственныхъ принадлежностей, на основаніи 

ст. 233 Уст. Прям. Нал. Свод. Зак. т. 5, изд. 1893 г., не 

подлежатъ платежу сбора за право торговли. Въ 

отношеніи устройства публичныхъ чтеній, съЂздовъ, 

выставокъ, опытныхъ станцій, учебныхъ фермъ и 

сельскохозяйственныхъ училищъ и изданія періодическаго 

журнала общество подчиняется всЂмъ дЂйствующимъ на 

этотъ счетъ постановленіямъ, испрашивая въ 

надлежащихъ случаяхъ должное разрЂшеніе. Библіотека 

Общества подлежитъ силЂ Высочайше утвержденныхъ 5 

января 1884 г. временныхъ правилъ и изданныхъ въ 

развитіе оныхъ законоположеній и распоряженій 

Министерства Внутреннихъ ДЂлъ, относительно открытія 

и содержанія публичныхъ библіотекъ и кабинетовъ для 

чтенія. Рисунокъ медалей общества учреждается 

Министерствомъ ЗемледЂлія и Госудасрственныхъ 

Имуществъ. 

§ 3. При расширеніи своей дЂятельности, общество, съ разрЂшенія 

Губернатора, можетъ образовать въ своей средЂ спеціальные, по 

предметамъ своей дЂятельности, комитеты и открыть въ районЂ своихъ 

дЂйствій мЂстные отдЂлы; равнымъ образомъ, ему предоставляется 

содЂйствовать учрежденію его членами товариществъ по производству и 

сбыту ихъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ и самому учреждать, въ 

установленномъ порядкЂ, такого рода товарищества. Права и обязанности 

мЂстныхъ отдЂловъ, а также спеціальныхъ комитетовъ опредЂляются 

самимъ обществомъ въ предЂлахъ нормальнаго устава. Общество имЂетъ 

право самостоятельнаго закрытія отдЂловъ и комитетовъ, но о таковомъ 

закрытіи, равно какъ и объ открытіи отдЂловъ и комитетовъ, обществомъ 

доводится до свЂдЂнія Губернатора и Департамента ЗемледЂлія. 
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§ 4. Общество имЂетъ право пріобрЂтать необходимое для его цЂлей 

движимое и недвижимое имущество всЂми, указанными въ законЂ, 

способами, а равно отчуждать и закладывать недвижимое имущество и 

цЂнныя бумаги и входить въ договорныя сдЂлки по предметамъ своей 

дЂятельности, на основаніи общихъ законовъ. 

§ 5. Общество представляетъ Министерству ЗемледЂлія и 

Государственныхъ Имуществъ о нуждахъ сельскаго хозяйства въ области 

своихъ дЂйствій и сносится по своимъ дЂламъ съ мЂстными учрежденіями 

и лицами. 

§ 6. Общество имЂетъ право ходатайствовать предъ Министерствомъ 

ЗемледЂлія и Государственныхъ Имуществъ о предоставленіи почетныхъ 

наградъ за особо полезную сельскохозяйственную дЂятельность. 

§ 7. Общество, на основаніи ст. 32 Уст. Сел. Хоз. (по прод. 1895 г.), 

имЂетъ право, съ разрЂшенія Министерства ЗемледЂлія и 

Государственныхъ Имуществъ, сохранять въ залЂ своихъ засЂданій 

портреты тЂхъ изъ своихъ членовъ и другихъ лицъ, кои своими трудами 

принесли особую пользу сельскому хозяйству. 

§ 8. Общество состоитъ въ вЂдЂніи Министерства ЗемледЂлія и 

Государственныхъ Имуществъ по департаменту земледЂлія, которому 

ежегодно представляетъ отчетъ о своей дЂятельности. Въ отчетЂ этомъ, 

кромЂ свЂдЂній вообще о дЂйствіяхъ общества въ отчетномъ году и тЂхъ, 

которыя оно само признаетъ нужнымъ включить, должны быть 

помЂщены: 1) именной списокъ всЂхъ членовъ должностныхъ лицъ 

Общества, 2) данныя о состояніи капиталовъ общества и о движеніи суммъ 

и 3) свЂдЂнія о состоящихъ при обществЂ учрежденіяхъ. 

§ 9. Общество имЂетъ печать установленнаго для губернскихъ 

учрежденій образца. 

 

ДАДО, ф. 11, оп. 1, спр. 1237, арк. 524 – 526. 
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Додаток К 

 

Оголошення щодо проведення Сільськогосподарської і промислової 

вистаки в Києві 1897 р. 

 

 
 

 

Земледелие. – 1896. – № 43 (29 октября). 
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 Додаток Л 

Всеросійська сільскогосподарська, фабрично-заводська, торгово-

промислова й науково-художня виставка в Києві 1913 р. 
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Додаток М 

Титульна сторінка та оголошення про вихід Ілюстрованого 

сільскогосподарського словника (укладач проф. С. М. Богданов) 

 

 

 
 

Земледелие. – 1896. – № 1 (2 января). 
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Додаток Н 

Положення щодо проведення Всеросійського кооперативного з’їзду  

в Києві в 1913 р. 

 

П ОЛ О ЖЕ Н І Е  

о  В се р ос с і йск ом ъ Съ Ђ з д Ђ  п о к о оп е ра ц і и  в ъ 

г .  Кі ев Ђ .  

 

1. СъЂздъ созывается въ августЂ 1913 года въ КіевЂ Комитетомъ 

Всероссійской Выставки 1913 года и продолжится 7 дней. 

2. СъЂздъ имЂетъ цЂлью выясненіе современныхъ нуждъ 

коопераціи въ Россіи и мЂропріятій, необходимыхъ для ея развитія. 

3. Выполненіе подготовительныхъ работъ по СъЂзду возлагается на 

Организаціонный Комитетъ; исполнительная же и финансовая часть 

поручается Распорядительному Комитету. 

4. Къ участію въ СъЂздЂ приглашаются: 

а) представители кооперативныхъ учрежденій, избранные самими 

учрежденіями; 

б) представители земствъ уЂздныхъ и губернскихъ; 

     и в) лица и учрежденія, имЂющія непосредственное отношеніе къ 

коопераціи, которыя, по мнЂнію Организаціоннаго Комитета, могли-бы 

оказать содЂйствіе СъЂзду своими познаніями и трудами. 

ПримЂчаніе. Число лицъ, которыя могутъ быть 

командируемы на СъЂздъ учрежденіями и земствами неограничено, 

но каждое учрежденіе и земство пользуется на СъЂзде правомъ 

только одного голоса. 

5. Членскій взносъ опредЂляется въ размЂрЂ 7 рублей. 

6. Организаціонный Комитетъ образуется изъ лицъ, избираемыхъ въ 

его составъ Кооперативной Секціей Выставки. 

7. На обязанности Организаціоннаго Комитета лежитъ: 
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а) подготовка матеріаловъ для засЂданій СъЂзда; 

б) привлеченіе членовъ и забота о предоставленіи имъ возможныхъ 

удобствъ во время пребыванія въ КіевЂ; 

     и   в) изысканіе средствъ и проч. 

8. Организаціонный Комитетъ избираетъ изъ своей среды одного 

предсЂдателя, двухъ товарищей предсЂдателя, двухъ секретарей, казначея 

и Распорядительный Комитетъ. 

9. Общіе вопросы программы разсматриваются и рЂшаются въ 

Общихъ Собраніяхъ СъЂзда, а вопросы секціонные разсматриваются и 

окончательно рЂшаются въ соотвЂтствующихъ Секціяхъ СъЂзда, рЂшенія 

коихъ доводятся до свЂденія Общихъ Собраній СъЂзда. На первыхъ 

засЂданіяхъ секцій дЂлаются постановленія, какіе изъ общихъ вопросовъ 

должны быть предварительно разсмотрЂны въ секціяхъ. 

10. ПредсЂдателемъ СъЂзда состоитъ предсЂдатель Кооперативной 

Секціи Всероссійской Выставки 1913 года въ г. КіевЂ, остальные члены 

президіума избираются Общимъ Собраніемъ СъЂзда, а члены 

президіумовъ секцій собраніями секцій. 

11. Члены СъЂзда, желающіе представить доклады по вопросамъ, 

изложеннымъ въ программЂ СъЂзда, должны внести ихъ въ Комитетъ 

СъЂзда не позже, чЂмъ за два мЂсяца до открытія СъЂзда по адресу: 

Кіевъ, Столыпинская ул. № 24, кв. 4, дабы доклады могли быть 

своевременно отпечатаны и разосланы участникамъ СъЂзда. 

ПримЂчаніе: Доклады должны быть изложены въ возможно 

сжатой формЂ и заключать опредЂленныя предложенія. 

12. Публичныя засЂданія СъЂзда, въ томъ числЂ и секціонныя, съ 

участіемъ представителей печати или особо приглашенныхъ лицъ, 

подчиняются дЂйствію временныхъ правилъ о собраніяхъ, прил. къ ст. 115 

устава пред. прест. по прод. 1906 г. 
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13. Труды СъЂзда, по закрытіи его, печатаются Организаціоннымъ 

Комитетомъ и разсылаются, наложеннымъ платежемъ за пересылку, 

каждому члену СъЂзда безплатно. 

14. Доклады, заслушанные СъЂздомъ, и постановленія по нимъ 

передаются, по закрытіи СъЂзда, Организаціонному Комитету, который 

доводитъ ихъ до свЂденія соотвЂтствующихъ правительственныхъ 

учрежденій. 

15. По окончаніи СъЂзда, Организаціонный Комитетъ СъЂзда 

печатаетъ во всеобщее свЂдЂніе отчетъ въ израсходованіи денежныхъ 

суммъ по устройству СъЂзда и изданію его трудовъ въ «ВЂстникЂ 

Коопераціи» и «ВЂстникЂ Финансовъ». 

 

 

Труды Второго всероссийского съезда по кооперации в г. Киеве  

1 – 7 августа 1913 г. – Вып. І. – К. : Тип. Киевской 2-й артели, 

1915. – С. 14 – 15. 
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Додаток О 

Особовий склад Київського відділення  

Імператорського Російського технічного товариства  

на 22 травня 1889 року 

 

Совет Отделения: 

Председатель: Николай Андреевич Бунге 

Товарищ председателя: Александр Парфеньевич Бородин 

Секретарь: Федор Иванович Донат 

Товарищ секретаря: Лаврентий Федорович Волохов 

Председатели отделов: Бернер И. И., Бец В. А., Толпыгин М. А. 

Непременные члены: Абрагамсон А. А., Алексеев П. И., 

Барсуков Н. Ф., Бирюков А. И., Гудшон Л. Э., Долинский Л. И., 

Лоначевский Т. И., Мусатов И. Д., Погребинский М. Г., Симиренко В. Ф., 

Термен А. Ф., Титаренко А. П., Харкевич Н. П., Хряков Н. Г., 

Чериковский Н. В. и Шестоперов Я. И. 
 

Отделы Отделения: 

Отдел по сахарной промышленности: 

Председатель: Толпыгин М. А. 

Непременные члены: Монахов Н. В., Пятаков Л. Т. и Скачков К. Е. 

Отдел механико-строительный: 

Председатель: Бернер И. И. 

Непременные члены: Карейша С. Д., Леви Л. М., Мейер Л. Х. и 

Холодецкий А. А. 

Отдел фотографический: 

Председатель: Бец В. А. 

Непременные члены: Высоцкий В. В., Мезер Ф. К. и Семека Б. Н. 
 

Почетные члены: 

Абаза А. А., тайный советник 

Алексеев П. П., учредитель отделения 

Бобринский В. А., граф 

Бобринский А. А., граф 

Бунге Н. А. 

Дондуков-Корсаков А. М., князь 

Кочубей П. А., председатель ИРТО 

Симиренко В. Ф., учредитель отделения 

Толпыгин М. А., учредитель отделения 

Всего 192 члена 

 

Записки Киевского отделения Императорского Русского технического 

общества. – 1889. – Т. ХІХ. – № 5. – С. 34 – 40.  
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Додаток П 

Статут Товариства для сприяння  

російській промисловості й торгівлі (витяг) 

Уставъ  

Общества для седЂйствія русской промышленности и торговлЂ 

§ 1. Общество, учреждаемое подъ вышеозначеннымъ названіемъ, 

имЂетъ цЂлію способствовать развитію отраслей отечественной 

промышленности и распространенію внутренней и внЂшней торговли 

Россіи. 

§ 2. Для достиженія этой цЂли Общество занимается: 

а) разсмотрЂніемъ и обсужденіемъ всЂхъ вопросовъ, касающихся торговли 

и промышленности Россіи вообще; б) печатаніемъ, на счетъ Общества, 

разработанныхъ матеріаловъ и предположеній, какъ отдЂльными 

сочиненіями, такъ и въ періодическихъ изданіяхъ, и в) содЂйствіемъ къ 

учрежденію общеполезныхъ въ нашемъ отечествЂ предпріятій. 

§ 3. Обществу предоставляется право ходатайствовать предъ 

Правительствомъ по всЂмъ вопросамъ, касающимся промышленности и 

торговли Россіи. 

§ 5. Общество состоитъ изъ дЂйствительныхъ и почетныхъ членовъ, 

число которыхъ не ограничивается. 

ПримЂчаніе 2-е к § 10. Обществу предоставляется въ тЂхъ 

городахъ, въ которыхъ состоитъ не менЂе 10 членовъ онаго, 

учредить, по ходатайству сихъ членовъ и съ особаго каждый 

разъ разрЂшенія Министра Финансовъ, по сношеніи с 

Министромъ Внутреннихъ ДЂлъ, мЂстныя отдЂленія 

Общества. 

 

Труды общества для содействия русской промышленности и 

торговле. – СПб. : Тип. канцелярии спб. обер-полицмейстера, 

1881. – Ч. 12. – С. 279. 
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Додаток Р 

Положення «Про З’їзди судновласників» 1908 р. (витяг) 

На подлинномъ написано «Г о с у д а р ь  

И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше 

утвердить соизволилъ, въ Царскомъ СелЂ, въ 

25 день декабря 1908 года». 

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго 

дЂлами СовЂта Министровъ Плеве. 
 

ПОЛ О Ж Е НІ Е  

« О с ъ Ђздах ъ  с у дов ла д Ђльц е въ » .  

І. Общія постановленія. 

§ 1. Для выясненія общихъ и мЂстныхъ нуждъ русской судоходной 

промышленности, для разработки мЂръ, направленныхъ къ ея 

преуспЂянію, а также для объединенія и представительства общихъ 

интересовъ русскихъ судовладЂльцевъ, учреждаются «СъЂзды 

судовладЂльцевъ». 

§ 2. «СъЂзды судовладЂльцевъ» могутъ быть: а) общіе, б) районные, 

по дЂламъ судовладЂльцевъ отдЂльныхъ водныхъ районовъ; и 

в) групповые, по дЂламъ судовладЂльцевъ нЂсколькихъ районовъ. 

ІІ. ЦЂль и права СъЂздовъ. 

§ 3. «СъЂзды судовладЂльцев» имЂютъ цЂлью: а) объединять общіе 

интересы судовладЂльцевъ, а также интересы судовладЂльцевъ 

отдЂльныхъ районовъ или ихъ группъ (§ 2) и быть представителями этихъ 

интересовъ передъ правительственными и общественными учрежденіями; 

б) содЂйствовать установленію общихъ, районныхъ или групповыхъ 

соглашеній между судоходными предпріятіями для улучшенія и 

объединенія условій перевозки пассажировъ и грузовъ и храненія 

послЂднихъ, а также для организаціи взаимнаго страхованія всякаго рода; 

в) способствовать установленію нормальныхъ условій труда въ 

предпріятіяхъ и учрежденію общихъ, районныхъ или групповыхъ ссудно-

сберегательныхъ, больничныхъ и страховыхъ кассъ для служащихъ въ 

предпріятіяхъ; г) устраивать конкурсы, выставки, испытательныя станціи, 
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школы, курсы для рабочихъ, больницы, богадЂльни и т.п. учрежденія; 

д) собирать статистическія свЂдЂнія, издавать по вопросам торговаго 

судоходства изслЂдованія, періодическіе органы и журналы; 

е) ходатайствовать объ установленіи тарифовъ, соотвЂтствующихъ 

интересамъ судоходства, о принятіи мЂръ къ удешевленію топлива и 

матеріаловъ, необходимыхъ для постройки, ремонта и дЂйствія судовъ, и о 

тому подобныхъ общихъ мЂропріятіяхъ на пользу отечественному 

судоходству. 

IV. Управленіе дЂлами СъЂздовъ. 

§ 16. На обязанностяхъ комитетовъ районныхъ СъЂздовъ лежитъ: 

а) составленіе программы и предварительная разработка всЂхъ 

вопросовъ и дЂлъ, подлежащихъ обсужденію районныхъ СъЂздовъ, а 

равно составленіе списка кандидатовъ въ члены районныхъ Комитетовъ; 

б) созывъ районныхъ СъЂздовъ и доставленіе совЂту СъЂздовъ 

извЂщеній о созывЂ районныхъ СъЂздовъ съ ихъ программой; 

в) приведеніе въ исполненіе постановленій районныхъ СъЂздовъ и 

сообщеніе ихъ постановленій съ мотивами СовЂту СъЂздовъ; 

г) сношеніе съ учрежденіями и лицами по всЂмъ дЂламъ своихъ 

районныхъ СъЂздовъ; 

д) завЂдываніе имуществомъ своего районнаго СъЂзда; 

е) пріемъ въ составъ «СъЂздовъ судовладЂльцевъ» новыхъ членовъ; 

ж) пріемъ поступающихъ суммъ, храненіе ихъ и расходованіе въ 

предЂлахъ смЂтъ, утверждаемыхъ своимъ районнымъ СъЂздомъ; 

з) веденіе денежной отчетности, представленіе отчетовъ своему 

районному СъЂзду, а, по утвержденіи отчетовъ районными СъЂздами, 

сообщеніе ихъ совЂту СъЂздовъ, и і) изысканіе мЂръ къ развитію 

дЂятельности «СъЂздовъ судовладЂльцевъ». 

 

Труды І съезда судовладельцев Черноморско-Азовского района. – 

Одесса : Тип. акц. Южно-Рус. общ-ва печатного дела, 1909. – С. 11 – 23.  
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Додаток С 

Список учасників Першого з’їзду судновласників  

Чорноморсько-Азовського району 

 

 

С П И СО К  

лиц, присутствовавших на 1-м Очередном Съезде 

судовладельцев Черноморско-Азовского района 

10 – 20 августа 1909 года. 

 

Старший инспектор торгового мореплавания и портов с.с. Евгений 

Александрович Романов. 

Начальник Одесского торгового порта н.с. Василий Владимирович 

Давыдов. 

Предтавитель Одесского биржевого комитета – член биржевого 

комитета Вильгельм Рудольфович Мунц. 

Помощник начальника Либавского торгового порта Г. А. Дастор. 

Заведующий конторой Добровольного флота Леонид Федорович 

Компанион. 

Корабельный инженер Добровольного флота Владимир Ильич 

Алымов. 

Инспектор морской части Русского общества пароходства и 

торговли Антон Григорьевич Эмеретли. 

Помощник управляющего Русским Дунайским пароходством 

Мстислав Петрович Ермаков. 

Представитель Николаевских судостроительных заводов Павел 

Абрамович Блох. 

Капитан ледокола «Гайдамак» А. Р. Пелисье. 

Капитан ледокола № 1 Г. Л. Добровольский. 

Капитан ледокола № 3 С. Л. Неймарк. 
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Члены Съездов. 

Барбати Михаил Георгиевич, пароходовладелец, Одесса 

Безпалов Шулим Нисонович, пароходовладелец, Одесса 

Грагеров Абрам Анисимович, пароходовладелец, Одесса 

Камбани Андрей Николаевич, пароходовладелец, Одесса 

Карапатницкий Борис Исаевич, представитель пароходства 

Ш. и Э. Карапатницких 

Кроче Фома Савельевич, пароходовладелец, Бердянск 

Левин Дмитрий Григорьевич, представитель пароходовладельца 

П. О. Шполянского, Батуми 

Личковаха Владимир Михайлович, представитель пароходства 

«Е. В. Личковаха», Одесса 

Марголин Григорий Матвеевич, представитель пароходства 

«И. М. Рабинович и К
о
», Одесса 

Марков Борис Петрович, представитель акционерного общества 

«Океан», Одесса 

Межаков Михаил Александрович, пароходовладелец, Одесса 

Островский Исаак Осипович, параходовладелец, Одесса 

Писаревский Ефим Моисеевич, представитель пароходства 

«И. А. Коваленко», Одесса 

Рабинович Михаил Зиновьевич, представитель пароходства 

С. Б. Фальц-Фейн, Хорлы, Таврическая губ. 

Ратнер Ефим Давидович, пароходовладелец 

Регир Петр Петрович (младший), пароходовладелец, Одесса 

Розенфельд Наум Абрамович, пароходовладелец, Одесса 

Розенштейн Меер Исаевич, представитель пароходства 

«Бр. М. и Я. Розенштейн», Одесса 

Сафонов Владимир Саввич, представитель пароходства Российского 

страхового и транспортного общества 
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Тауэр Карл Федорович, представитель пароходства Т. Д. «Высоцкий 

и К
о
», Одесса 

Тимрот Александр Карлович, директор Русского общества 

пароходства и торговли, Одесса 

Тригер Яков Леонтьевич, предствитель пароходства и торговли 

И. М. Гринштейна, Одесса 

Форентино Андрей Герасимович, пароходовладелец, Мариуполь 

Ходжаш Илья Исаакович, пароходовладелец, Одесса 

Черкасов Нил Васильевич, генерал-майор, управляющий Русским 

Дунайским пароходством 

Шавалда Афанасий Кононович, пароходовладелец, Одесса 

Шаганский Яков Эммануилович, представитель пароходства 

«П. Баптизманский», Одесса 

Эпштейн Борис Наумович, представитель параходства «Георгий и 

Орион», Одесса 

Секретарь 1-го Очередного съезда судовладельцев Федор 

Константинович Булатович. 

 

 

Труды І съезда судовладельцев Черноморско-Азовского района. – 

Одесса : Тип. акционерного Южно-Русского общества печатного дела, 

1909. – С. 28 – 31.  
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 Додаток Т 

 

Особовий склад Правління Всеросійського товариства 

цукрозаводчиків, ревізійної комісії та утримуваних на кошти 

Товариства установ  

(на 1 січня 1911 р.) 

 
І. Правление 

 

Председатель   граф Андрей Александрович Бобринский 

 

Товарищи председателя   Павел Иванович Харитоненко 

                                            Лев Израилевич Бродский 

 

Члены    Николай Петрович Балашев 

Богдан Брониславович Броневский 

князь Сергей Александрович Долгорукий 

Макс Рафалович Закс 

Юлий Леопольдович Кениг 

Болеслав Францевич Крачкевич 

Николай Иосифович Лещинский 

Генрих Казимирович Мазараки 

Николай Васильевич Монахов 

Иосиф Генрихович Натансон 

Леонид Тимофеевич Пятаков 

Александр Александрович Ребиндер 

Станислав Матвеевич Ротванд 

Михаил Васильевич Сабашников 

Аким Васильевич Сироткин 

Карл Владимирович Фишман 

Богдан Иванович Ханенко 

Михаил Петрович Шестаков 

барон Максим Васильевич Штейнгейль 

Игнатий Станиславович Щениовский 

Павел Антонович Ярнушкевич 

 

Кандидаты  Статислав Маркелович Ватрашевский 

Гавриил Гавриилович Енни 

Давид Семенович Марголин 

Станислав Титович Орликовский 

Юлий Эдуардович Толлочко 

Лев Антонович Юрковский 
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ІІ. Ревизионная комиссия 

Члены    Иван Мамертович Коссаковский 

Николай Павлович Овсянников 

Михаил Степанович Соколов 

 
ІІІ. Экспертная комиссия по вопросу об очистке сточных заводских вод 

 

Председатель   профессор Владимир Константинович Высокович 

 

Члены    профессор Сергей Николаевич Реформатский 

Михаил Александрович Толпыгин 

Феодор Феодорович Эссен 

Карл Владимирович Фишман 

Михаил Петрович Шестаков 

Игнатий Станиславович Щениовский 

 

Представитель администрации      киевский врачебный инспектор, д-р 

мед. Василий Иванович Орнатский 

Секретарь    Илья Евсеевич Душский 

Химик    Феодор Францевич Киркор 

 
IV. Контора Общества в Киеве 

 

Управляющий конторой и редактор «Вестника сахарной 

промышленности» 

Викентий Иванович Шульц-Моро 

Заведующий статистикой    Лаврентий Федорович Волохов 

Помощник заведующего    Владимир Густавович Монтаг 

Секретарь    Фаддей Брониславович Фудаковский 

Бухгалтер    Владимир Ярославович Боровский 

Конторщик    Андрей Константинович Караванский 

Конторщица    Елизавета Ивановна Шакалова 

 
V. Отделение конторы Общества в Санкт-Петербурге 

 

Уполномоченный по делам Правления Общества и заведующий санкт-

петербургским отделением конторы    Михаил Юрьевич Цехановский 

Помощник заведующего    Алексей Иванович Скачевский 

Секретарь    Николай Алексеевич Казаков 

Причисленный к отделению    Николай Яковлевич Недяк 

 
VI. Отделение конторы Общества в Варшаве 

 

Секретарь    Игнатий Ильич Дубовик 
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VIІ. Отделение конторы Общества в Сумах 

 

Заведующий отделением    Фердинанд Густавович Шрейнер 

Помощник заведующего    Иван Андреевич Котенко 

 

 
VIII. Лаборатория Общества в Киеве 

 

Заведующий научным отделом    профессор Иван Диомидович Жуков 

Помощник заведующего    Илья Евсеевич Душский 

Лаборанты     Исай Борисович Минц 

Всеволод Платонович Павленко 

 
ІХ. Энтомологическая станция Общества 

 

Энтомолог    Евгений Михайлович Васильев 

Помощница    Фелицата Варламовна Мизерова 

Миколог    Иосиф Николаевич Тржебинский 

Помощник    Станислав Галицкий 

 
Х. Сеть опытных полей 

 

Заведующий    Соломон Львович Франкфурт 

Разъездные агрономы     Александр Федорович Нестеров 

Сергей Максимович Тулайков 

Александр Константинович Филипповский 

Химик    Александр Иванович Душечкин 

Письмоводитель    Зинаида Яковлевна Шумилина 

 

 

 

Ежегодник по сахарной промышленности Российской империи за 1909 – 

1910 г. – К. : Тип. «Петр Барский в Киеве», 1911. – С. 864 – 866. 
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Додаток У 

Київський політехнічний інститут  

(будівельні роботи 1890-х рр. та загальний вигляд на 1900 р.) 
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Додаток Ф 

Програма загального зібрання  

Всеросійського товариства цукрозаводчиків (лютий 1904 р.) 

 

П р а в л е н і е  В с е р о с с і й с к а г о  О б щ е с т в а  с а х а р о з а в о д ч и к о в ъ ,  

 

руководствуясь §§ 9 и 12 устава, имЂет честь пригласить Гг. членовъ 

Общества на Обыкновенное Общее Собраніе, назначенное на 22 февраля 

1904 г., въ г. КіевЂ, въ биржевомъ залЂ, въ 2 часа дня. 

 

П р е д м е т ы  з а н я т і й :  

І. Докладъ Правленія по вопросамъ: 

1) Объ измЂненіи и дополненіи дЂйствующихъ по сахарной 

промышленности узаконеній. 

2) Объ условіяхъ вывоза русскаго сахара на европейскіе рынки, въ связи съ 

введеніемъ въ дЂйствіе постановленій Брюссельской конвенціи. 

3) Объ облегченіи условій вывоза сахара на восточные рынки. 

4) Объ облегченіяхъ залоговой по акцизу съ сахара операцій. 

ІІ. РазсмотрЂніе денежнаго отчета Правленія за 1903 г., смЂты на 1904 г. и 

заключенія Ревизіонной Комиссіи. 

ІІІ. Установленіе размЂра членскихъ взносовъ на періодъ 1904 – 1905 гг. 

IV. Выборы, на основаніи §§ 13 и 20 устава Общества, членовъ Правленія, 

кандидатовъ къ нимъ и членовъ Ревизіонной Комиссіи. 

V. Доклады о дЂятельности: 

1) Химической лабораторіи Общества. 

2) Энтомологической станціи Общества. 

3) Экспертной Комиссіи по вопросу объ обезвреженіи сточныхъ 

заводскихъ водъ. 

4) СЂти опытныхъ полей. 

 

Вестник сахарной промышленности. – 1904. – № 7. – С. 238. 
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Додаток Х 

Список учасників З’їзду млинарів у Москві (1888 р.)  

від українських губерній 

 

М У К О М О Л Ы :  

Амелунг Генрих Генрихович, Елисаветград, доверенный от 

елисаветградских мукомолов 

Волков Максим Маркович, г. Новозыбков, Черниговской губ. 

Вейнштейн Григорий Эммануилович, Одесса 

Каллоти Константин Петрович, представитель Товарищества паровых 

мельниц в Севастополе 

Коган Лазарь Ильич, Симферополь 

Любарский Евгений Петрович, ст. Дергачи Курско-Харьковско-

Азовской ж.д. 

Набиркин Николай Алексеевич, от Товарищества мукомолов в Севастополе 

Панаев Кронид Александрович, ст. Валдайка Николаевской ж.д. 

Хренников Николай Николаевич, Новомосковский уезд, 

Екатеринославской губ. 

 

И Н Ж Е Н Е Р Ы ,  Т Е Х Н И К И ,  Т О Р Г О В Ц Ы :  

Плиер М., мельнично-строительная контора в Одессе 

 

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л И  Ж . Д .  

Кривошеин Михаил Федорович, от Донецкой каменноуольной ж.д. 

 

Всего на съезде мукомолов приняли участие 119 человек 

 

Стенографический отчет по съезду мукомолов, бывшему при Обществе с 

15 по 23 февраля 1888 г. – М. : Тип. А. А. Левенсон, 1888. – С. 239 – 242. 
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Додаток Ц 

Програма всеросійського з’їзду млинарів у Санкт-Петербурзі (1895 р.) 

 

П РО Г Р АМ М А  

в о п рос ов ,  и м ею щ и х  б ыть  обс уж д енн ы ми  на  

в с е рос с и йс ком  с ъез д е  м ук ом о л ов  в  Пет е рб ур г е  

 

1. Требования, предъявляемые к муке за границей: 

а) сорта пшеницы, идущие на выделку муки; 

б) особенности помола как в отношении крупности, так и сортировки; 

в) упаковка (качество мешков, вес). 

2. Выгодность или убыточность для русских мукомолов существующих за 

границей цен на муку: 

а) стоимость производства муки у нас; 

б) стоимость передвижения ее к портам; 

в) накладные и комиссионные расходы в портах; 

г) стоимость морской доставки за границу и морского страхования; 

д) накладные расходы и расходы продажи за границей; 

е) заработок на отрубях; 

ж) учет цены, по которой наша мука могла бы быть поставляема за 

границу; 

з) цены на муку за границей; 

и) цены на муку у нас. 

3. Возможность приспособления качества нашей муки к требованиям 

заграничных рынков. 

4. Какими мерами возможно достигнуть понижения заготовительной 

стоимости нашей муки для иностранных рынков? 

а) по удешевлению кредита; 

б) по удешевлению устройства и ремонта мельниц; 

в) по удешевлению собственно производства; 

г) по удешевлению упаковки (мешков); 
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д) путем увеличения количества производимой муки; 

е) учреждением агентур у нас и за границей; 

ж) устройством срочных пароходных рейсов между нашими портами и 

заграничными с определенными фрахтами за провоз муки; 

з) срочной железнодорожной доставкой муки к портам; 

5. Какие из заграничных стран наиболее подходят для сбыта русской муки. 

6. Выработка, в общих чертах, проекта организации агенств у нас и за 

границей: 

а) их обязанности; 

б) их состав; 

в) их содержание и участие в этом правительсва, мукомолов вообще 

или исключительно мукомолов экспортирующих. 

7. Ссуды под вывозимую муку. 

8. Инспекция вывозимой муки. 

9. Учреждение центрального бюро мукомолов, имеющего целью 

способствовать вывозу нашей муки, сообщением мукомолам необходимых 

сведений и служить посредником при недоразумениях между мукомолами 

и агентами. 

10. Учреждение периодического мукомольного органа с техническим и 

торговым отделами. 

11. Периодические съезды мукомолов. 

12. Возможно ли ожидать, что при осуществлении мер, могущих 

споосбствовать вывозу нашей муки, ныне имеющиеся у нас мельницы, 

приспособленные почти исключительно для внутреннего сбыта, в 

состоянии будут таковой вывоз установить и его поддерживать в размере с 

государственной точки зрения желательном? Не надлежало ли бы 

содействовать установлению вывоза путем постройки и эксплуатации 

мельницы специально для экспорта приспособленной? 

 

 

Вестник мукомольного дела. – 1894. – № 103. – С. 584. 



 487 

Додаток Ч 

 

Список дійсних членів екстреного з’їзду  

представників промисловості й торгівлі 1911 р.  

від українських губерній 

 

Представители действительных членов Съездов 

 

Киевской биржи 

 

1. Ханенко Богдан Иванович 

 

Одесской биржи 

 

1. Могиленский Евсей Арсеньевич 

2. Булатович Федор Константинович 

 

Николаевской биржи 

 

1. Миллер Михаил Николаевич 

 

Херсонской биржи 

 

1. Рабинович Исаак Моисеевич 

 

Харьковкой каменноугольной и железоторговой биржи 

 

1. Авдаков Николай Степанович 

2. Минаев Михаил Прокофьевич 

 

Съезда горнопромышленников Юга России 

 

1. фон-Дитмар Николай Федорович 

2. Авдаков Николай Степанович 

3. Арандаренко Владимир Иванович 

4. Ауэрбах Александр Андреевич 

5. Ауэрбах Сергей Александрович 

6. Кольберг Генрих Антонович 

7. Литтауэр Станислав Иванович 

8. Рабинович Лазарь Григорьевич 

9. Рабинович Симон Исаакович 

10. Фертнер Фома Романович 

11. Эрдели Сергей Александрович 

12. Ясюкович Игнатий Игнатьевич 

13. Фенин Александр Иванович 
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Всероссийского общества сахарозаводчиков 

 

1. граф Бобринский Андрей Александрович 

2. князь Долгорукий Сергей Александрович 

3. Кениг Юлий Леопольдович 

4. Монахов Николай Васильевич 

5. Сироткин Аким Васильевич 

6. Ханенко Богдан Иванович 

7. Цехановский Михаил Юрьевич 

8. Вишеваты Мечислав Иванович 

9. Папмель Александр Александрович 

 

Комитета Одесского общества фабрикантов и заводчиков 

 

1. Тимрот Александр Карлович 

2. Соколовский Саул Исаакович 

 

 

 

Журналы заседаний Экстернного съезда представителей промышленности 

и торговли, состоявшегося 10, 11 и 12 ноября 1911 года в С.-Петербурге. – 

СПб. : Электро-типография Н. Я. Стойковой, 1917. – С. 2 – 8. 
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Додаток Ш 

 

Програма роботи VII чергового з’їзду представників промисловості  

й торгівлі (1913 р.) 

 

РАСПРЕДЂЛЕНІЕ ЗАНЯТІЙ 

VII Очередного СъЂзда Представителей промышленности и Торговли 

10 – 12 мая 1913 года. 

 

Первое засЂданіе – 10 мая въ 2 часа дня. 

1. Открытіе СъЂзда ПредсЂдателемъ СовЂта СъЂздовъ. 

2. Выборы ПредсЂдателя СъЂзда, его Товарищей и Секретарей СъЂзда и 

выборъ Комиссіи для провЂрки полномочій. 

3. Отчетъ о дЂятельности СовЂта СъЂздовъ со времени VI Очередного 

СъЂзда, и разсмотрЂніе вытекающихъ изъ него вопросовъ. 

4. Докладъ СовЂта СъЂздовъ о необходимости народной переписи, общей 

и профессіональной. 

 

Второе засЂданіе – 10 мая въ 8 час. 30 м. вечера. 

Докладъ СовЂта СъЂздовъ о дЂятельности Государственной Думы въ 

области промышленности и торговли. 

 

Третье засЂданіе – 11 мая въ 2 часа дня. 

1. Докладъ СовЂта СъЂздовъ о ростЂ промышленности въ Россіи за 

послЂднее десятилЂтіе и опасности застоя вслЂдствіе недостаточнаго 

развитія желЂзнодорожной сЂти, водныхъ и шоссейныхъ дорогъ. 

2. Докладъ СовЂта СъЂздовъ о необходимости центральной организаціи по 

страхованію рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ. 

 

Четвертое засЂданіе – 11 мая въ 8 час. 30 м. веч. 

1. Докладъ СовЂта СъЂздовъ о борьбЂ съ неплатежами. 

2. Докладъ СовЂта СъЂздовъ о топливЂ. 

 

Пятое засЂданіе – 12 мая въ 2 часа дня. 

1. Финансовый докладъ СовЂта СъЂздовъ за 1912 г. 

2. Докладъ Ревизіонной Комиссіи СовЂта СъЂздовъ. 

3. Выборы членовъ СовЂта. 

4. Выборы членовъ Ревизіонной Комиссіи. 

5. Назначеніе времени и мЂста созыва VIII Очередного СъЂзда. 

6. Закрытіе СъЂзда. 

 

(Порядокъ занятій можетъ быть измЂненъ по усмотрЂнію СъЂзда). 

 

 

Промышленность и торговля. – 1913. – № 9 (1 мая). – Титул. 
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Додаток Щ 

Програма та кошторис курсів із бджільництва Імператорського 

товариства сільського господарства Південної Росії 

 

ПРОГРАММА 

краткосрочных курсов при Комитете пчеловодства для раненых воинов 

Одесских местных лазаретов: 

 

1. Польза пчеловодства вообще и значение его в сельском хозяйстве в 

частности. 

2. Естественная история пчелы. 

3. Об уходе за пчелами: а)весенний уход за ними, b) главный взяток, 

c) роение пчел, d) отбор меда и уход за ним, e) приготовление пчел к 

зимовке и f) зимовка пчел. 

4. Враги пчел и борьба с ними. 

5. Болезни пчел и лечение их. 

6. Ульи и пчеловодные принадлежности. 

7. Медоносные растения. 

8. Практические занятия на пасеке, смотря по условиям времени и погоды. 

Ил. С. Чехович 

СМЕТА 

расходов по устройству и содержанию краткосрочных курсов для раненых 

воинов Одесских местных лазаретов: 

 

9 уроков по 5 рублей в час                                                                        45 руб. 

За пользование картинами волшебн. фонаря                                          27 руб. 

Снабжение брошюрами, книгами и руководствами по пчеловодству 

     прослушавших полный курс пчеловодства                                        50 руб. 

На проезд слушателей из лазарета и обратно                                         27 руб. 

На расходы по содержанию помещения курсов                                       9 руб. 

Непредвиденные расходы                                                                         10 руб. 

Итого               168 руб. 

Ил. С. Чехович 

 

 

Листок пчеловода. – 1915. – № 12. – С. 310. 


	Міністерство освіти і науки України
	Донецький національний університет (м. Вінниця)
	Шандра Ірина Олександрівна




