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РОЗВИТОК НАРОДНИХ ПРОМИСЛІВ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ РЕФОРМИ  

  р. 

К. О. Солдатова,  

(Національний історико-культурний заповідник “Гетьманська столиця”,  

м. Батурин) 

 

Досліджується історія запровадження та впливу орендної системи на розвиток 

промислів: винокуріння, виробництва тютюну та дьогтю за гетьманування Івана Са-

мойловича. Зроблено висновок, що орендна система стала однією з причин переходу 

виробників від дрібного виробництва до ринкового. Результатом цього стала поява 

перших мануфактур. 

Ключові слова: промисли; винокуріння; виробництво тютюну та дьогтю; при-

бутки, витрати; мануфактури; ринок праці. 

 

The article is concerned with the history of the rental system implementation under of 

hetman Ivan Samoilovych’s financial reforms, and its effect on the development of trades, 

such as distillation and production of tobacco or tar. We conclude that the rental system was 

one of the reasons for producers to transit from small-scale production to market production. 

The result of this process was the emergence of the first manufactories.  

Key words: trades; distillation; production of tobacco and tar; income; costs; 

manufactories; labor market. 

 

Постановка проблеми. Постать Івана Самойловича та його діяльність розгляда-

–ХХІ ст. Більшість дослідників зупи-

  -  й до нашого часу 

за   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання економічного розвитку дру-

    -    Лаза  

             

  

на розвиток народних промислів (винокуріння, виробництво тютюну та дьогтю) в 

Лівобережній Україні, які, як вагома складова частина соціально-економічних відносин 

Гетьманщини, стали на той час одним із факторів розвитку ринкового виробництва 

української держави. 

Мета статті – визначити вплив фінансової реформи 1678 р., зокрема запрова-

дження орендної системи, на розвиток народних промислів у контексті вивчення істо-

рії економічного розвитку України у  cт. 

Виклад основного матеріалу. Значного розвитку промисли набувають у  

  язано з уд   
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   збільшується збір зернових куль  Над- 

 –  Протягом 

друг     

міщани   Як зазначає дослід- 

   в домашніх умовах у той час виготовляли напої в  

1 к       (   –  )  Організація більшого виробництва 

вимагала великих капіта  
1

  

 

 Найчастіше цим з   

 Отриманий тютюн у невеликих 

кількостях продавався на внутрішньому ринку. 

 й тут теж 

переважало дрібнотоварне виробництво. Дьоготь виробляли на приватних ділянках 

козацької стар   
2

  

    

Спочатку керманич не здійснював  

 в якій на той час опини-

    

 Дорошенка та турецьког  Після успішного захоплення більшої час-

  

    Однак такий перебіг 

подій не влаштував Османську ім  

 –    “

”  “ ”  

 змусили гетьмана вдатися до внутрішнього реформування дер-

 В цей час перед ним постає питання наповнення державного бюджету для забезпе-

  “городових” 

 “ох ”  Останні за свою службу отримува-

 водночас за власний кошт мали забезпечувати собі споря

 “  одежи и чтобъ времянемъ имели чемъ ружье почи-

нить и иные надобья св ”.  Самойлович після старшинської

 за яким на території Геть- 

   запроваджувалося нова система оподаткування народних  

промислів. Вин   

Цей Універсал вперше було опубліковано Ім

  р. 
3
 

 Самойлович нагол  що система оренд має давню 

традицію й уперше запроваджена була    -

 орендні оплати й   Досліджуючи 

                                                                 
1
 Борисенко В. Соціально-економічний розвиток Лівобережної України в другій по-

  –   – С. 117–118. 
2
     Литвина. – К.,  –   – С. 433. 

3
   – Пб.   – Т   

–  – С. 464–465. 
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працю  “Опис подорожі”  дослідниця зазначає  що гетьман віддав в оренду 

    ”    

“   

  польських золотих 
4
. 

    охоплювала всю територію Гетьманщи-

    Оренду сплачувало все населення Гетьманщини незалеж-

 Як зазначалося  “никто такъ и оть старшины 

какъ и отъ войскового товарства и посполитыхъ людей” 

–  “многіе котлы” і продавати в  

ро   дьог  

  “ ”  Лише для особистих потреб військо-

 по     –  За 

порушення визначених норм призначалося покарання у  

 “  

 Зібрані від оренд кошти мали зберігатися у полко-

вих ска  Відповідальність за збір та збереження коштів несла виборна людина 

від пол   “ ” на “расходы войсковые” 
5
. 

 “  года  

   собранныхъ съ Малороссійскихъ горо-

 ”    

   Ця ревізія була укладена канцеля-

    

 –  “ ”  З прибутків 

дізнаємося, , щоб мати право займат

  

   золотих передано в оренду Івану Сос-

   золотих − військовому товаришу Івану Бут  а село ра

  − за  золотих батуринському сотнику Яремі Дніпрявсько-

   –     –  “ ”  

–    а Ксьо  –    
6

  

У більшості перерахованих сіл зазначається  але майже відсутні згадки

  (   ), 

оренду сплачували й органи  – магістрати й  а також мона-

      за яким місту Переяславу 

 дьогтьові та тютюнові міські  
7

 При цьому н

   як 

стве   брати Стожки взяли в орен

                                                                 
4
 -Пріцак Л.  Хмельницького та її реалізація в 

державі Військо Запорізьке. –   – C. 115. 
5
   – С. 466–467. 

6
 Романовський В.  

 –   – Т.  –  4. 
7
      

  –   – С. 765. 
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  роки оренди отримали   тисяч золотих 
8

 Перше місто 

  – до Прилуцького.    ( –

) кожен з цих полків зібрав з усіх орендаторів полку і передав до гетьманської скарб-

  тисяч золотих 
9
. 

Отримані пр  оплачувалась служба най-

   лікування по-

    

придбання   ремонт різних предметів споря-

 Ще ви  викуп полонених 
10

. 

В    При 

цьому заув   –  ліцензія на виробництво та про-

 а не оренда як така в    

      що комонний полковник Ілля Новицький отри-

  

 . 
11

     , підтверджувалося право Лубенсько-

го Мгарського монастиря на тримання горілчаних шинків у монастирських селах 
12

  

 

 що підштовхувала виробників переходити від 

дрібного до  

 

 

 - -  Окремо існу

     

   

йшли на заробітки до винокурень інших сіл і міст 
13

 в цей період на 

виробництві з’являється й поділ праці, адже на мануфак

   

  Під час обробки тютюну 

 В основному це були жінки, які у виробництві

    
14

 Тобто в цей час зароджуєть-

 відбувається поява кваліфікованих робітників. 

В особливо великих розмірах велося виробництво у господарствах козацької

   в цих господарствах відбувається поступове впрова-

   що пришвидшувало та 

збільшу    

    

                                                                 
8
 Лазаревский А. –   – Т.  – C. 247. 

9
 Романовський В. Документ до історії державного скарбу давньої Гетьманщини. – С. 3. 

10
 –  –15. 

11
 Універсали українських гетьманів … – С. 766. 

12
 Там само. – С. 758. 

13
 Борисенко В. Соціально-економічний розвиток Лівобережної України ... – С. 119. 

14
 Економічна історія України. – С. 433. 
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15

  

 

   (Першої прилуць-

) спеціалізувалися на винокурному промислі 
16

  

Вл  Вироби ви-

   

  

  йшла на вдосконален-

   

 – -  рр.    активну торгівлю у різних країнах вів купець із Ново-

млинсь     – 

   Натомість  а потім прода-

   
17

  Нестеренко називає 

при  
18

 

 змушуючи вдосконалювати вироб-

 Підтвердженням ціє

 cт. Більшість дослідників ствер-

    

 не 

визначені суми оренди й чітко не прописані Деякі власни-

 не призна

     на території Лубенського полку виробники 

  
19

 

Проте загальне покращення і збільшення виробництва дозволяє визнати фінансову рефор-

   

Висновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок у даному 

напрямку. О   Самойловича, стала  

одним із джерел наповнення державного бюджету для військових потреб. Крім того, 

сплата оренди стиму  Саме  

орендна система  що підштовхнули виробників до переходу  

,  

які оснащувалися останніми технічними вдосконаленнями, використовували вільно-

найма  спрямовували свої вироб  Оренди 

на промисли були продовжені й за наступного гетьмана – І. Мазепи, проіснувавши  

з 1690 по 1708 р.  

                                                                 
15

 Борисенко В. Соціально-економічний розвиток Лівобережної України ... – С. 119. 
16

 Універсали українських гетьманів … – С. 824. 
17

 Борисенко В. Соціально-економічний розвиток Лівобережної України ... – С. 145. 
18

   . –   –  1. – С. 206. 
19

 Алмазов А. Политический портрет украинского гетмана Ивана Самойловича в кон-

-  ( –1687 ). –  2012. – С. 80. 


