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ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ
НА ТИПОЛОГІЮ ВИРОБНИЧИХ ОБ'ЄКТІВ ВОЛИНІ

ХІХ-ПОЧ.ХХ ст.

В історії Волинської губернії кінець XVIII -
початок XX ст. відзначається надзвичайно активним
розвитком економіки, зокрема промислового
виробництва. Дослідження цих процесів є
важливою складовою у комплексному вивченні історії
промислової архітектури Волині, що особливо
актуально на сучасному етапі в контексті розвитку
туристичних маршрутів на Україні.

Отож, у даній статті, хронологічні рамки якої
окреслені кінцем XVIII - початком XX ст. (із
моменту входу Волині до складу Російської імперії
до початку І Світової війни 1914 р.), спробуємо
виявити основний вплив на формування типології
фабрик та заводів Волинської губернії.

Зазначимо, що деякі аспекти та важливі
історичні факти промислового розвитку губернії
у кінці XVIII - поч. XX ст. знайшли місце в працях
таких дослідників якБратчиковь А. [1], Орлов П. А.
[2], Забелин А. [3], Прищепа О. П. [4], Цинкалов-
ський О. М. [5], Оксенюк Р. Н. [6], Буравський О. А.
[7], Андрухов П. 3. [8], Нестеренко О. [9] та ін. їхні
дослідження дають нам можливість сформувати
загальну картину стану промисловості на Україні
та на території Волинської губернії.

У кожному історико-етнографічному регіоні
набули поширення відповідні типи споруд, які
характеризуються спільністю архітектурно-будівельних
традицій сформувалися Залежно від характеру
життєдіяльності селян, а також від природних,
історичних, соціальних та інших чинників.

Варто відзначити, що фабрики та заводи
Волинської губернії мали дещо сільськогосподарський
характер. Це було викликано тим, що основні
промислові галузі губернії були спрямовані на
переробку продуктів землеробства, які вирощували
в сільській місцевості, або ж розташування їх поряд
з джерелом палива - лісом. Так, за даними книжки
«Военно-статистическое обозрение Российской
империи 1850 г. Волынская губерния» видно, що
загальна кількість фабрик у містах становить 80 шт.,
а в повітах - 360 шт. На 1884 рік кількість фабрик
у містах збільшилася майже вдвічі (145 шт) з сумою
виробленої продукції на 455 тис. крб., хоча кількість
фабрик пропорційно зросла і у повітах - до 721
шт. з сумою виробленої продукції на 13,5 млн. крб.
(див. Таблиця 1). Але розвиток підприємств, що
залишалися в селах, контролювався вже містами,

в яких створювалися галузеві управління та банки
[10, с.296].

За даними «Памятной книги Волынской
губернии», на 1900 рік у містах губернії вже існувало 258
фабрик і заводів, а у повітах -1583 фабрик і заводів.

Розміщення фабрик чи заводів у тому чи іншому
місці частково залежало від природного
чиннику - характеристики місцевості. Борошномельна
промисловість у губернії за кількістю підприємств
займала перше місце. Цьому сприяло і наявність
значної кількості річок, і характер життєдіяльності
селян. В 1879 р. кількість млинів сягла 2799 шт., з
них парових млинів діяло 33, водяних - 1768,
вітряних - 960, кінних - 38. [11, с. 86]

Поклади глини на території Волині сприяли
будівництву і розвитку цегляних заводів. У 1887 році
у Волинській губернії налічувалося 79 цегляних
заводів з сумою виробництва 297 тис. на рік [12,
с. 275]. Близько 9% всієї продукції в губернії
виробляли підприємства, які добували і переробляли
місцеву сировину. На місцевих запасах сировини
наприкінці XIX ст. працювали папірні, столярні,
винокурні, суконні, чавунно-ливарні заводи,
розвивалися фабрики порцеляни і фаянсу [13, с. 31].
Досить поширеним було склоробне виробництво - так
звані гути. На початку XIX ст. склоробних заводів
налічувалося 10шт[14, с. 164], а наприкінці XIX ст.
в губернії вже працювало 28 склозаводів. [12, с.73].

Відмінною рисою Волинської губернії, що
істотно вплинула на розвиток промисловості краю,
була наявність різноетнічних груп населення, які
сформувалися у другій половині XIX ст. завдяки
потужним колонізаційним рухом. Найчисельнішими
групами переселенців були німці та чехи. Окрім
них, на Волині проживала значна кількість поляків
та євреїв, а також інших національних груп. Уряд
Російської губернії стимулював колонізаційний
рух наданням широких пільг для переселенців,
великої кількості дешевої землі. З 1830 до 1860 р.
у Волинській губернії поселилося 11424 німецькі
колоністи, які заснували 139 колоній [15, с.166].
У 1897 році кількість німців у Волинській губернії
склала 171331 особу, а це 5,73% усього населення
[16, с.9]. Чехів же за даними 1884 року поселилося
в губернії 19699 чехів [17, с. 102]. Після входження
Волині до складу Російської імперії поляки
відчували утиски збоку Царського уряду - були здійснені
ряд заходів, спрямованих на обмеження польського
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Таблиця 1

Порівняльна характеристика кількості фабрик і суми виробленої продукції між містами та
повітами Волинської губернії за 1884р на основі книги
«Памятная книжка Волынской губернии на 1886 г.»

№ Назва міста і повіту Волинської Кількість Сума виробленої
п/п губернії фабрик і заводів продукції (крб.)

1
м. Житомир 24 249966

Житомирський повіт 55 397930

9 _ м. Новоград-Волинський 12 48930
z

Новоград-Волинський повіт 155 1223392

Я м. Острог 22 23130

Острозький повіт 32 509297

А
м. Зяславль 12 9780

4
Зяславський повіт 65 311410

м. Старокостянтинів 8 31304

Старокостянтинівський повіт 37 753949

А
м. Рівне 5 20250

0
Рівненський повіт 84 2469593

7 м. Дубно 9 17653

Лубенський повіт 74 484215

8
м. Володимир-Волинський 7 15935

Володимир-Волинський повіт 32 254184

0 м. Луцьк 8 4120
У

Луцький повіт 97 203707

10
м. Кременець 21 21394

Кременецький повіт 50 41624

11
м. Ковель 10 11925

Ковельський повіт 17 49829

12
м. Овруч 7 900

Овруцький повіт 63 89019

Всього
в містах 145 455337

в повітах 721 13546915

землеволодіння, здійснювалася конфіскація майна і
навіть вислання на роботи до Сибіру [11, с. 53]. Але
це не завадило полякам монополізувати в губерії
найприбутковішу галузь виробництва -
цукроваріння. Так, графи Потоцькі і Броницькі мали у своїх
володіннях по 7 заводів [11, с. 81]. Єврейського
населення поміж усіх етнічних груп було
найбільше - у 1902 році їх налічувалося 418482
людини [18, с. 13]. Вони у своїй більшості займалися
ремеслами та торгівлею. Це було зумовлене тим,
що з 2-ої половини XIX ст. у Західних губерніях
Російської імперії, в тому числі й Волинській,
існувала пряма заборона щодо володіння чи передачі
земель в оренду євреям. Переселенці сприяли
виникненню тут нових господарств - середніх за роз¬

мірами, рентабельних, технічно забезпечених. Такі
взірцеві господарства стали вагомими чинниками
змін в усій системі поземельних відносин
губернії, сприяли прогресивному розвиткові економіки
краю [19]. Так, чехи у губернію принесли культуру
вирощування хмелю, що призвело до активного

розвитку броварень. Чеські промисловці Махачек і
Янса, брати Альбрехти заснували ряд пивоварених
заводів у Житомирі [17, с.104]

У XIX ст. на Волині набула поширення
передача маєтків в оренду. В усіх 12 повітах Волинської
губернії переважаючим землеволодінням було
дворянське - 2044093 десятин [19]. У зв язку з
реформами в середині XIX ст., власники великих
латифундій часто роздрібнювали маєток на окремі
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- 1873 р. - Бердичів-Здолбуиів-Рівне-Ковель - на Брест;
- 1874 р. - Здолбунів-Радивилів- на Красне,

Ківерці-Луцьк-Білосток;
- 1877 р. - Ковель- на Люблін,Варшаву;
- 188S р. - Рівне-Сарни-Лунинець;
- 1885-1886 рр. - вузькоколійка Антонівка-Зарічне;
- 1889 р. - Ковель-Сарни-Коростень - на Київ;
- 1896 р. - Кам яниця-Кременець;
- 1910 р. - Клевань-Степань;
-1913 р.- Бсрднчів-Житомир.

Рис. 1. Розвиток залізничних шляхів на території Волинської губернії в другій пол. XIX - поч. XX cm.

фільварки та від давали їх в оренду іншим
поміщикам. Це сприяло розвитку сільськогосподарського
виробництва, зокрема появі чимало переробних
підприємств у помістях Радзивілів, Чарторийських,
Браницьких та ін. [19].

Друга половина XIX ст. в розвитку
промисловості характеризувалася протекціоністською
політикою центрального уряду, яка полягала в наданні
довготермінових позик, пільгових тарифів, значних
держзамовленнях, відповідній митній політиці,
в активному залученні іноземних капіталів
європейських інвесторів, які привозили з собою цілі
заводи, знання та досвід. [20, с.67]. Так, залучення
іноземних капіталів у російську промисловість зріс
з 17% у 1880 році до 38% у 1916 році [21, с. 22].
Довгий час Царський уряд підтримував і видавав

відповідні закони на підтримку магнатерії та
монополізації їх виробництва.

Провідним фактором розвитку
промисловості було формування нових шляхів сполучення.
Головними шляхами сполучення в губернії були
ґрунтові дороги, поштові тракти, шосе. У 1857 р.
через територію Волині було прокладено Києво-
Брестське шосе, яке пройшло через Житомир,
Новоград-Волинський, Рівне, Луцьк, Ковель. Це
значно посилило розвиток торгівлі у губернії.
У зв язку з розвитком промисловості у 70-90
роках XIX ст. на Волині проводилось будівництво
залізничних шляхів. Залізничний транспорт почав
відігравати домінуючу роль. У 1873 р. тут було
відкрито дільницю Київсько-Брестської залізниці
Бердичів  Здолбунів  Рівне  Ковель; у 1874 р,-
Здолбунів - Радивилів - Красне, Ківерці - Луцьк -
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сільське господарство

'О5*

технічний прогрес

соціальна перебудова
суспільства

нові шляхи сполучень
\

типологія

промислових
будівель

природні характеристики
місцевості

наявність різноетнічних
груп населення

протекціоністська політика передача маєтків в оренду

Центрального уряду

Рис. 2. Виявлені фактори впливу на формування типології промислових будівель Волині

Білосток; у 1885 р.- Лунинець - Сарни - Рівне,

у 1896р.-Кам яниця-Кременець. У 1877 р. була
закінчена лінія Варшава - Люблін - Ковель, а в 1889

через північні терени пройшла ще одна залізниця:

Ковель - Кривин - Чарторийськ - Сарни -
Коростень. На початку XX ст. були також прокладені

залізничні шляхи Клевань - Степань (1910р.) та

Бердичів - Житомир (1913р.). В 1988 році на
теренах Волинської губернії пролягла вузькоколійна
залізниця Антонівка - Зарічне. У 90-х роках

залізничні шляхи простягнися по губернії на 745 верств
(794,8 км); на початку XX ст. їх відстань уже зросла

до 1133 верств (1208,7 км), а шосейних - до 1158
верств (1235,4 км) [22, с.31, 23, с.20]. Найдовшою
була ділянка Південно-Західної залізниці - Києво-

Брестська лінія, що проходила майже паралельно

Києво-Брестському шосе. Населені пункти в місцях
перетину ділянок залізниць перетворювалися в
значні транспортні вузли. Такими були Рівне, 3дол-
бунів, Ковель, Сарни [24, с. 98] (Рис. 1). Завдяки

залізничній мережі цукрові магнати Правобережжя
здобули вихід до портів на Чорному та Азовському

морях, що збільшило експортний потенціал
українського цукроварства. [20, с. 63]

Соціальна перебудова суспільства на

капіталістичний лад економіки, зокрема реформа 1861 року

про відміну кріпосного права, активно сприяли

розвитку промисловості краю: відбувся перехід від
мануфактури до фабрики, від робочої сили кріпаків
до найманої робочої праці, від дрібного товарного
виробництва до широкого застосування парових
двигунів та системи машин.

У світі патентуються перші верстати, парові
машини, створюються перші машинобудівні заводи.

Типологія промислових підприємств Волинської
губернії була дещо відмьінною від сучасної класи-
фикації індустріальних об єктів. Причинами цих
особливостей є містобудівні, соціально-економічні,
історико-культурні особливості розвитку самої
губернії. Звичайно ж, актуальними в ті часи, як і
сьогодні, являлися фабрики та заводи, пов язані з
продуктами харчування та предметами побуту
населення. Дуже поширеними для тогочасної доби
були такі фабричні об єкти: винокурні, тютюнові,
миловарні, сальних свічок, воскобійні, поташеві,
мідних та золотошвейних виробів тощо [25].

У книжці «Ведомость о мануфактурах России за
1812 год» наведений тодішній поділ підприємств
по типу власності. Перші - вільні - створювалися
за рахунок особистого капіталу власника і
залежали виключно від його сваволі по утриманню та
існуванню підприємства. Другі - установи за
колишніми привілеям - були подаровані як нерухоме
майно, або ж приписані казенні люди, або ж могли
бути куплені селяни. До числа вийнятків належали
суконні фабрики, хоча вони і належали до другого
типу установ. Частина цих фабрик були обкладені
поставкою до казни певної кількості сукна, тому
мали назву «зобов язані». Решта суконних фабрик
були «вільними». [26, с. 2]

У 1886 році у книжці «Пам ятна книжка
Волинської губернії на 1886р.» автор ділить фабрики і
заводи на такі, що оброблюють: тваринні продукти;
рослинні продукти; продукти корисних копалин;
змішане виробництво.

До фабрик і заводів, що обробляли тваринні
продукти, належали: костопальні, миловарні,
шкіряні, сукняні, свічні, воскобійні та воскових свічок.
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Серед цієї групи найчисельнішими та з найбільшим
прибутком були шкіряні та сукняні фабрики.

До фабрик і заводів, що обробляли рослинні
продукти, належали: табачні, поташеві, цукроварні,
маслобійні, винокурні, пивоварні, медоварні,
паперові, смоляні, скипидарні, лісопильні, дріжджові,
ткацькі, дерево-паперові. Найприбутковішим
виробництвом були цукроварні заводи,
найчисельнішими - винокурні. У 1902 році в цей вид фабрик
увійшли ще млини.

До фабрик і заводів, що обробляли продукти
корисних копалин, належали: мідно - чавуноливарні,
залізні, чавуноливарні, черепичні, цегляні, вапняні,
гончарні, скляні, фарфорові, цементні.
Найчисельнішими є цегляні фабрики, а найбільшого прибутку
надають скляні, фарфорові та залізні фабрики.

До змішаних виробництв належали такі
фабрики: механічні, землеробських знарядь, фарбувальні,
хімічні, екіпажні, інструментальні, столярні, дис-
тилярні, клейні. Усі ці виробництва не були
чисельними та прибутковими на території Волинської
губернії [27, с. 77] .

Вже у 1887 році Орлов П. А. дає дещо відмінний
від попереднього автора типологічний аналіз
підприємств. Автор розподілив усі фабрики та заводи
на 90 виробництв, згрупувавши їх у 10 великих
груп:

1. по обробці волокнистих речовин;

2. по обробці дерева;

3. хімічні виробництва;

4. свічні і миловарні виробництва;

5. виробництва по обробці шкіри та інших
тваринних продуктів;

6. вапняне, цегляне, гончарне і скляне виробництва;

7. виробництва машинобудівні і по обробці металу
взагалі;

8. виробництва харчових продуктів;

9. виробництва продуктів, обкладених акцизом;

10. різні виробництва: резинове, асфальтне, порохове,
музичних інструментів, екіпажне та ін. [28, с. 2]

У 1915 році в книжці «Статистический
ежегодник России» підприємства ділять на 2 групи:
1) підприємства, що обкладені акцизом; 2)
підприємства, що не обкладені акцизом. До першої
групи відносяться 13 типів підприємств: обробка
бавовни, шерсті, шовку, льону, змішаних матеріалів
та волокнистих речовин, виробництво паперової
маси, паперу та картону, поліграфічне виробництво,
механічна обробка дерева, обробка металів,
виробництво машин, апаратів і знарядь праці, обробка
мінеральних речовин, тваринних продуктів,
поживних речовин. До другої групи підприємств увійшли
заводи винокурні, фруктово-виноградно-горілчані,
горілчані, пивоварні, медоварні, дріжджові, цукрові,
рафінадні, нафтоперегінні і нафтообробні, а також
тютюнові і сірникові фабрики.

На території Волинської губернії також ще
існували кустарні промисли. Характерною рисою
цих промислів є те, що вони повністю направлені
на виготовлення виробів, які задовольняють
потреби місцевого селянського побуту, і не отримали
широкого економічного значення. Найбільшим
попитом користувалися ткацькі і швацькі
промисли. Також важливими були гончарний, шкіряний,
ковальський, кошиковий, столярний, ложковий,
колісно-повозочний, бондарно-деревообробний
промисли. [29, с. 69]

Висновки. Очевидним є те, що формування тієї
чи іншої галузі промисловості залежало від низки
важливих факторів (Рис. 2): від природнього
середовища до політичної зацікавленості держави та
найвищих верств населення. Це впливало на
розміщення промислових об єктів, їх функціональної
структури, галузі виробництва, об єму виробництва,
кількості робітників тощо.
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Публікація присвячена проблемі розвитку промисловості Волинської губернії періоду XIX- поч. XX ст. У

статті простежується вплив особливостей розвитку індустрії на типологію фабрик та заводів Волині XIX - поч.

XX ст. Прослідковано типологічний поділ промислових будівель у статистичних книгах Волинської губернії.

Визначено залежність тої чи іншої галузі промисловості від низки важливих факторів. Результати

дослідження важливі для формування цілісної картини еволюції промисловості на теренах Волинської губернії.

The publication is devoted to the industrial development of Volyn province in the period of XIX - beginning

of XX century. The article observes the impact of industry characteristics on the typology of Volyn factories of

XIX - beginning of XX century. Typological division of industrial buildings in statistical books of Volyn province

is followed. It is determined the dependence of this or that industry on a number of weighty factors. The results

of the research are important for the formation of integral picture of the evolution of the industry in the territory

of Volyn province.
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