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ВСТУП 

Метою навчання історії в загальноосвітній школі є формування в учнів 

ідентичності та почуття власної гідності у результаті осмислення соціального 

та морального досвіду минулих поколінь, розуміння історії і культури України 

в контексті історичного процесу. Велику роль у цьому процесі відіграє 

краєзнавче навчання.  

Перевагою при вивченні місцевої, регіональної історії є можливість 

побачити в реальній, а не у відтвореній формі факти, що її ілюструють. 

Можливість роботи в музеях, проведення дослідницької роботи на місцевому 

матеріалі допоможе навчити учнів навичкам та методиці ідентифікації 

залишків минулого, аналізу, тлумачення та визначення їхнього місця у більш 

широкому історичному контексті. Краєзнавство сприяє вихованню в учнів 

інтересу до вивчення і збереження навколишнього середовища, любові та 

поваги до «малої Батьківщини», що є важливою основою патріотизму. 

В кінці XVIII століття на території Східної Європи відбулися великі 

геополітичні зміни. Степи Північного Причорномор’я увійшли до складу 

Російської імперії. Цей регіон почав притягувати до себе багаточисельних 

переселенців з внутрішніх губерній країни, а також з-за кордону. 

Подальший розвиток краю протікав досить своєрідно. Це було пов’язано 

з його прикордонним становищем, наявністю незайнятих земель, а також 

соціальним та національним складом його мешканців. Заселення та розвиток  

відбувався тут швидше, ніж в центральних районах.  

Протягом ХІХ ст. Херсонщина, як і вся Підросійська Україна долучилась 

до загальносвітового процесу модернізації, яка в умовах Російської імперії 

була неорганічною, наздоганяючою, незавершеною. Даний посібник 

допоможе вчителю проілюструвати загальні тенденції та особливості на 

краєзнавчому матеріалі з історії Херсона.  
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РОЗДІЛ 1 ОСОБЛИВОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В 

УКРАЇНІ 

Український історичний процес модернізації має такі виміри: 1) місце 

українських земель як периферії в політичних та економічних процесах 

західноєвропейських країн першої модернізаційної хвилі; 2) особливості 

модернізаційних процесів, ініційованих імперськими центрами, в українських 

землях та участь вихідців з України в розробці і реалізації “імперських 

модернізаційних проектів”; 3) виникнення та еволюція складових власне 

українського “модернізаційного проекту”. 

Наведемо періодизацію українського модернізаційного процесу. За 

критерії візьмемо модернізуючу еліту та зміст економічних процесів у 

відповідний історичний період. Дана періодизації вписує український 

історичний процес в контекст загальносвітової історії, зберігаючи його 

специфічність і враховуючи при цьому модернізаційну динаміку 

західноєвропейських країн та ближчих країн-сусідів.  

В історії України можна виділити наступні періоди модернізації. 

1. Периферійна модернізація: магнатсько-колонізаційна (середина 16 - 

середина 17 століття). 

Українські землі в 16-17 століттях були периферію західного світу-

економіки, роль центру якого на різних етапах в цьому періоді були 

Амстердам і Лондон. Якщо брати за основу, що модернізація розпочалася в 

Нідерландах і Англії, то імпульси модернізаційних процесів з певним часовим 

лагом доходили на периферію, в даному випадку на землі Корони Польської і 

Великого князівства Литовського (ВКЛ). Ці імпульси мали насамперед 

економічний характер, відповіддю на них став розвиток товарного 

сільськогосподарського виробництва: причому “поміщики, не обмежувалися 

вже тільки землеробством, але зверталися до сільського господарства, 

лісництва і т.п. промислам; продукти, отримані цим шляхом, робили 

польського шляхтича-експортера своєю людиною на західноєвропейському 

ринку, а привілейоване становище у власній державі (виключне право на 
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землю, промисли, звільнення від мит і т.д.) навіть при найнижчих цінах 

дозволяли вести господарство зі значними прибутками. В той же час 

промисловість розвивалась слабо і потреби задовольнялися 

західноєвропейською продукцією. Прибутки від зовнішньої торгівлі осідали в 

польських містах, українські ж міста були не стільки торговими і 

промисловими осередками, скільки сільськогосподарськими центрами. 

Політичним відповіддю стало закінчення об’єднання Корони Польської і ВКЛ 

в єдину державу, що увінчалося Люблінською унією 1569 року. На 

українських землях, провідниками модернізаційних імпульсів були польський 

уряд та магнатські родини («польський аристократичний порядок» за 

визначенням М.Костомарова). Їх політика насамперед відобразилася у 

сприянні колонізаційним процесам. Відповідно з цим домінуючою формою 

стала велика поміщика власність на землю. Головним чином, винним в цьому 

треба вважати старопольський економічний режим, який не терпів коло 

великого поміщика дрібного власника чи володаря. При цьому М. Слабченко, 

посилаючись на М. Максимовича, протиставляв клас земельного капіталу, 

який вважав за етнічною приналежністю польським (до цього класу відносив і 

полонізовані українські магнатські роди), протиставляв землеробів, яких 

вважав українцями. Останні були обмежені в правах власності, в той же час в 

умовах активної колонізації була розповсюджене нелегальне землеволодіння, 

яке було характерне для козацького господарства. Саме боротьба козацтва за 

легалізацію економічного потенціалу і стало одним з основних конфліктом в 

період, який розглядається. На заваді стали вади політичної системи Речі 

Посполитої, насамперед в частині нездатності інкорпорувати нову 

модернізуючу еліту. Невирішеність цього конфлікту обумовила в великій мірі 

невдачу магнатсько-колонізаційної модернізації. 

2. Постпереферійна модернізація: козацько-колонізаційна (1648-1698 

роки). Крах магнатсько-колонізаційного модернізаційного проекту в 

українських землях влучно описав М.Слабченко: «Козаки не витримували 

конкуренції великих поміщиків і орендарів. Кріпосні не хотіли працювати на 
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панів та їх дворову адміністрацію. Міста не бажали існувати в стані жевріння 

заради польських привілейованих міських одиниць, які перехоплювали в них 

доходи. Ремісничий клас сподівався на замовлення, купецтво жадало свободи 

торгівлі, православ’я і протестантські групи вимагали свого визнання». 

Відповідно, політична система, яка була неспроможна задовольнити ці 

вимоги, була зметена національною революцією на чолі з Б. Хмельницьким. 

Розпочалося формування нового економічного порядку, основу якого склала в 

цей період індивідуальна власність на землю. Модернізуюча еліта – козацтво – 

зайняла провідні позиції в суспільстві, а новою політичною системою став 

полково-сотенний устрій. Однак постійні бойові дії не тільки не дали 

можливості в повній мірі використати «вольності», які принесла революція, 

але й привели до руйнації економіки. По суті вона опинилась вилученою зі 

європейського світу-економіки і забезпечувала більшою частиною внутрішні 

потреби. А частка «пост» у визначенні цього періоду вказує на конфлікт між 

орієнтацією тогочасної української економіки на європейські ринки 

(периферійність) та іншими варіантами розвитку. Паралізованість власного 

модернізаційного проекту, спонукала до участі в інших проектах. В тих 

умовах основним напрямом «втечі розумів» (не тільки «високолобих», але й 

«вузьких спеціалістів», наприклад, «інструкторів по розведенню і 

покращенню худоби») стала Московська держава. В деякому сенсі можна 

говорити про translatio modernity, що проявилось вже в наступному періоді. 

3. Імперська модернізація І: старшинсько-кріпосницька (1698 - 1775 

роки). В цей період в українських землях модернізація почала набувати нових 

якостей – вона поступово ставала частиною російського імперського 

модернізаційного проекту (дата початку періоду – рік, коли Петро Перший 

розпочав одноособове правління). Тут варто зупинитись на специфіці 

українського і російського модернізаційних проектів. З історичної 

ретроспективи можна стверджувати, що на початкового етапу методи їх 

здійснення були подібні. Так, Густав Шпет писав: «Київ міг, наскільки міг, 

встояти в цій боротьбі з латинством, лише переймаючи, по крайній мірі, 
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форми західного впливу». І далі дослідник наводив приклади навчальних 

закладів – Київської братської школи і Могилянської колегії, – які були 

створені по готовим зразкам, але «ставили перед собою задачі наукової 

охорони своєї традиції, свого світогляду». Однак кінцеві цілі були різними, що 

врешті решт приводило до різниці в ідеології. Російському модернізаційному 

проекту властивий наздоганяючий характер, логіка якого полягала в тому, що 

Росія може стати на рівних з західними країнами (до речі Ф.Бродель визначав 

Росію як окремий світ-економіку). Українські землі ж були тривалий час в 

складі Заходи, хай в ролі периферії, тому кінцевою метою було підняття свого 

статусу при збереженні своєрідності (прикладом, цього може стати церковна 

унія). В такому вигляді російський модернізаційний проект вступав в конфлікт 

з векторами української периферійної модернізації, носіями ідеології якою в 

розглядуваний період була козацька старшина, яка укріпила свої позиції 

внаслідок розшарування козацтва. Зовнішнім, політичним виявом цього 

конфлікту варіантів модернізації став антиросійський виступ І.Мазепи. Але 

невдача його виступу поклала край реалізації української периферійної 

модернізації в українських землях Російської імперії. Відповідно, політичні 

амбіції старшини суттєво знизилися, а її енергія була спрямована на 

забезпечення економічних інтересів та підтримку наявних управлінських 

структур (збереження традиції). Українська економіка, точніше сільське 

господарство, в цей період орієнтована майже повністю на Росію, а сама стає 

ринком збуту продукції російської промисловості, такий стан був також 

підкріплений заборонами прямої торгівлі на західному напрямі. З іншого боку 

російський уряд ініціює створення деяких галузей промисловості в Україні. 

Активно формувалась велика земельна власність, поряд з якою поступово 

впроваджується кріпосництво за російським зразком. 

4. Імперська модернізація ІІ: бюрократично-кріпосницька (1775 -1861 

роки). В цей період Україна, втративши свої політичні структури (1775 рік 

Запорізьку Січ, а 1783 – полково-сотенний устрій) інтегрується в політичні і 

економічні структури Російської імперії. Більшість козацької старшини 
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отримує статус російського дворянства і на рівних бере участь в здійсненні 

російського модернізаційного проекту. Поступово це приводило до 

розчинення української ідентичності еліти в імперській ідентичності, при 

паралельному розчиненні своєрідності політичного і економічного розвитку 

українських земель в Російській імперії. Тобто в політичному плані 

модернізаційні перетворення українських земель проводилися з Санкт-

Петербургу, а саме роль модернізуючої еліти відігравав державний 

управлінський апарат. На даному етапі місцева своєрідність модернізаційних 

процесів спостерігалася в економічній площині. В цей період українська 

економіка знову починала поставляти продукцію на європейські ринки. 

Модернізація проявлялася насамперед в колонізації – освоєнні великого 

земельного масиву, який захопила Росія в Північному Причорномор’ї. 

Причому на колонізованій території соціально-економічний уклад відрізнявся 

від інших українських земель. Зокрема, права землеволодіння мали не тільки 

дворяни, поряд з великою власністю існувало й мале землеволодіння. Більш 

розповсюдженою була вільнонаймана праця. Так, в середині 19 століття 

кріпосні селяни складали 25 % від населення Південної України. Наявність 

переселенців з Західної Європи, Балкан, Греції і т.д. створювало умови для 

підвищення рівня культури господарювання, формувалася поліетнічна, полі 

культурна спільнота. Загалом, тут спостерігалася імперська модернізація, яка 

носила периферійний (щодо імперських центрів й більш розвинутих районів) 

характер, подібні процеси були властиві й українським землям в складі інших 

імперських утворень. 

5. Імперська модернізація ІІІ: бюрократично/підприємницько- 

капіталістична (1861-1917 роки). 

Датування початку цього періоду становить певну проблему, це проблема 

синхронізування реформ 1848 року в Австро- Угорській імперії і 1861 року в 

Російській. В даному випадку ми спостерігаємо дві різні модернізації. В 

західноукраїнських землях спостерігається продовження периферійної (щодо 

західного світу-економіки) модернізації. І хоча реформа 1848 року сприяла  
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політичному, економічному і культурному розвитку, українські землі 

залишалися малорозвинутою периферією периферії європейського світу-

економіки. Тоді як в підросійській Україні після 1861 року спостерігається 

перехід модернізації на якісно новий рівень: від периферії імперії до 

розвинутого її території. Цей перехід на якісно новий рівень і дає підставу 

датувати початок цього періоду саме 1861 роком. В цей період починає 

формуватися нова модернізуюча еліта – підприємці. Відзначимо, що 

національне підприємництво тільки формувалася в той час. М. Слабченко так 

характеризував положення українських підприємців: «…ми були колонією, 

яку оспорювали в російського капіталізма чужинці (французи). Завдяки цьому 

суто українська буржуазія (не селяни) теж існувала. Вона балансувала між 

обома імперіалізмами – російським і французьким». При цьому він же 

вказував на розшарування в середині української буржуазії по критерію 

відношення до російського імперського проекту: на тих, хто вбачав в Росії 

конкурента національному капіталові і тих, хто роль імперії вбачав в 

політичному і воєнному забезпеченні інтересів українського капіталу. 

Провідним конфліктом на даному етапі стала диспропорція між інтенсивністю 

економічної модернізації та повільності політичної модернізації Російської 

імперії. В іншій площині це був конфлікт між бюрократичною та 

підприємницькою модернізуючою елітою. Відзначимо, що саме бюрократична 

модернізуюча еліта розпочала нову хвилю модернізації, перш за все 

економічну, по мірі появи позитивних результатів підприємницька еліта стала 

піддавати сумніву монополію «бюрократів» не тільки на економічні, але й на 

політичні перетворення в країні. Іншою проблемою було те, що 

підприємництво не могло конвертувати свою економічну вагу в політичну. Це 

непорозуміння, на тлі необхідності вирішувати гострі соціальні конфлікти 

доби становлення капіталізму, привело до системної кризи в Російській 

імперії, еволюційне вирішення (революція зверху) якої було унеможливлене 

світовою війною. 
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6. Радянська модернізація: бюрократично-соціалістична (1917-1991 роки). 

Крах Російської імперії ознаменувався виходом на поверхню численних 

суперечностей, що були накопичені в попередній період. Розпочалася гостра 

боротьба за те, хто далі буде модернізувати країну і за яким сценарієм. Тобто 

щодо 1917-1920 років мова має йти про боротьбу модернізуючи еліт та лише  

певні декларації щодо політичної та економічної модернізації, які не завжди 

підкріплювалися чи могли підкріплюватися реальними діями. Фактично, все 

різноманіття політичних пропозицій можна звести до двох сценаріїв: 

національний і імперський. Так, українська Центральна Рада, Гетьманат 

Скоропадського та Директорія висували проект периферійної (щодо західного 

світу- економіки) модернізації, білогвардійські уряди виступали за збереження 

України як економічно розвинутого регіону в рамках російського 

модернізаційного проекту. Позиція більшовиків булла більш гнучкою: по 

змісту вони добивалися теж самого, але форма була національно забарвлена. З 

перемогою більшовиків в Україні розпочалася реалізація імперського варіанту 

модернізації, які зберігає багато спільних рис з попереднім імперським 

періодом. Модернізаційним центром була Москва. В економічній площині 

радянську модернізацію можна починати з плану ГОЕЛРО (1920 рік), 

реалізацією якого займалася держава. З проголошенням НЕПу була надана 

можливість розвитку приватного капіталу, однак зберігалися значні 

обмеження, особливо, в сфері зовнішньої торгівлі, а також в політичній сфері, 

що гальмувало участь підприємців в модернізації країни. В той же час почала 

формуватися конфігурація політичних сил і соціальних конфліктів, які були 

характерна для попереднього періоду. Мало місце напруження у відносинах 

радянської держави з майже усіма прошарками населення – селянством, 

робітництвом, непманами. В результаті країна рухалася до системної кризи. 

Перший удар з боку держави було нанесено на найбільшого ворога – клас 

непманів. Небезпека останніх полягала в їх не підконтрольності, що добре 

охарактеризував В.Ленін: відповідальні працівники партії не можуть 

конкурувати з приватником, бо не тільки не знають торгівельної справи, а й не 
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знають того, що цього не знають. В такий ситуації чи не єдиним виходом для 

виживання радянської модернізаційної еліти, не кажучи вже про реалізацію 

амбіційних зовнішньополітичних планів, було створення адміністративно-

командної системи. Після знищення классу непманів, було приборкане 

селянство, а сільське господарство стало джерелом отримання ресурсів для 

капіталовкладень в модернізацію промисловості і армії. При цьому Україна 

булла одночасно як один з найбільших донорів капіталів в середині СРСР, так 

і один з найбільших їх отримувачів, тоді як перерозподіл здійснювався в 

союзному центрі. В період після Другої світової війни СРСР досить успішно 

розвивав свій модернізаційний проект та навіть претендував на зразок вдалого 

альтернативного західному розвитку і в такій якості був прикладом для інших 

країн. Однак він не переставав мати «наздаганяючу» властивість, яка врешті-

решт і привела до краху радянську модернізацію в Україні. 

7. Пострадянська модернізація: бюрократично-капіталістична (після 1991 

року). 

За відсутності історичної відстані, осягнути період після 1991 року досить 

важко, тому йому була надана обережна і тому в певній мірі невизначена назва 

«пострадянський». «Пострадянськість» відобразилася тому, що Україна все ще 

розвивається в руслі радянської інфраструктури економіки, і намагається 

вирішувати проблеми, які в великій мірі залишилися в спадок від радянських 

часів. До того ж спостерігається занепад економіки, побудованої на 

радянських принципах, що привело до розгортання деіндустріалізації країни. 

Поки що основною модернізуючою елітою залишалася національна 

бюрократія, її роль підвищилася і з огляду на те, що необхідно розбудовувати 

державні інституції. В той же час починає формуватися й підприємництво. 

Поки що навряд чи можна говорити про наявність напруження між 

«бюрократією» і підприємництвом, оскільки їх інтереси поки що збігаються, 

однак можна прогнозувати зростання цієї напруги по мірі відокремлення 

політичної і бізнесової сфер. Однак це не означає відсутність конфліктів між 

політичною і економічною складовими українського модернізаційного 
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проекту. Його реалізація розпочалася під демократичними гаслами, відповідно 

були впроваджені основні демократичні інституції. Однак поширення бідності 

стало перепоною подальшого демократичного розвитку країни. На перший 

план тут виходить проблема впровадження і забезпечення прав приватної 

власності в країні. Ця проблема, в купі з іншими приводить того, що половина 

валового національного продукту виробляється в нелегальному сектору 

економіці. 

Іншим виміром «пострадянськості» стало те, що Україна знов стоїть на 

роздоріжжі, вкотре в своїй історії, по якому модернізаційному сценарію 

розвиватися: периферійному (щодо західного світу-економіки) або по 

імперському. На кожному з цих шляхів Україну очікують свої втрати і свої 

надбання. Однак Україна має можливість робити вибір, а така ситуація рідко 

виникала в українській історії. 
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РОЗДІЛ 2 СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВИМІР РОЗВИТКУ 

ХЕРСОНА В КІНЦІ ХVIII - ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. 

Соціальна структура населення. Доля міщан з 1796 по 1860 рр. 

зменшилась з 55 до 27%. Причому відсоток міського населення знижувався 

повільно: в 1796-1800 рр. – 55%, 1800-1821 – 49,  1821-1830 – 35,  1851-1861 – 

28%. Ці дані розходяться з тими, які фігурують в літературі, з наступними 

причинами: адміністративно-поліцейський контроль не був єдиним протягом 

зазначеного періоду, міське населення в різні роки фіксувалось по-різному – 

то з пригородами, то без них, то тільки постійне населення, то наявне ( тобто 

з тимчасовим населенням ), то взимку, то влітку, коли наплив тимчасового 

населення збільшувався. Тобто, дані щодо кількості міського населення, яке 

відноситься до різних міст, виявились неоднорідними та неспівставимими. 

Якщо систематизувати всі відомі оцінки ваги міського населення, зроблені 

адміністрацією за 1811-1860 рр., то отримуємо дуже неоднорідну картину: в 

1811-1830 рр. відсоток міського населення збільшився з 38 до 42,7, в 1830-

1849 рр. зменшувався з 42,7 до 26,6, в 1849-1860 рр. збільшився 26,6 до 28. 

Якщо врахувати протилежність даних відкрилась можливість для виявлення 

дослідницького суб’єктивізму. За бажанням можна було довести зменшення 

відсотка міського населення, взяв дані за 1822 та 1859 або за 1796 та 1861 рр, 

або, навпаки, знайти високі темпи урбанізації, спираючись на дані 1801, 1834, 

1860 рр. Оскільки картина помірного, але постійного збільшення ваги 

міського населення дорівнювала загальним уявленням більшості дослідників 

про хід урбанізації, а також тому, що спостерігалось в західноєвропейських 

країнах в досліджуваний період, перевага була би віддана тім даним, які 

малювали картину помірного, але систематичного прогресу урбанізації. 

 Церковні демографічні дані при всіх своїх недоліках відмінні тією 

перевагою, що дотримувались однієї методики рахунку населення і тому 

найбільше виразили динаміку кількості і ваги міського населення. Вони 

показують, що домінуюча уява про лінійно-поступове збільшення ваги 

міського населення в Херсоні не співпадають з дійсністю. Одночасно з 
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падінням ваги міського населення відбулось збільшення кількості міських 

поселень. Зниження ваги міського населення, таким чином, виявилась не 

падінням ваги міста, а тим що кількість сільського населення росла більшими 

темпами, ніж кількість міського. Одна причина зменшення відсотка міщан 

полягала в перевазі природного приросту населення на селі. В місті була 

більш висока смертність, тому природний приріст в місті був в середньому на 

2,3 рази нижче, ніж на селі. Міграція селянства в місто була в цілому слабка, 

що є другою причиною зменшення ваги міського населення. Причини слабкої 

міграції були багаточисельними. Важливим фактором, який стримував 

переселення селянства в міста, була інтенсивна внутрішня колонізація 

південних, південно-східних земель країни, яка прийняла великі розміри з 

кінця XVIII ст., з виходом Росії до Чорного моря. За 77 років, з 1782 по 1858 

рр., в Новоросію, на Північний Кавказ, в Нижнє Поволжя, Південне 

Приуралля та Сибір мігрувало до 3,6 млн. Людей, в основному селян, і 

головним чином для освоєння целинних земель, тому лише небагато з них 

оселялись в містах.  

Переселення селянства в місто стримувалось кріпосним правом і тим, що 

обезземелення селян до реформи 1861 року не прийняло скільки-небудь 

широких розмірів. І хоч зменшення земельних наділів мало місце, воно 

виявилось недостатнім, щоб викликати масову міграцію селянства. З іншої 

сторони, і місто не мало в досліджуваний період змоги надати роботу значній 

кількості переселенців з села, тому що промислових і торгових підприємств 

були небагато і вони вимагали невелику кількість робочих рук. Успішна 

конкуренція села та міста болісно сприймалась міською буржуазією, що, 

ймовірно, і стало тим тлом, на фоні якого народилась думка про занепад 

міської промисловості і торгівлі. Під натиском села проходив процес утиску 

міста, падіння його відносної ролі в промислово-торгівельному потенціалі 

країни. Залишається відкритим питання про те, в чиїх руках і де знаходились 

важелі управління торгівельно-промисловим життям країни. 
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Містообразуючи процеси серйозно стримувались урядовою політикою. 

По-перше, адміністрація протягом довгого часу дивилась крізь пальці на 

торгівельно-промислову діяльність селян не тільки в сільській місцевості, але 

й в місті, яка до того ж до 1812 р. не оподатковувалась. Внаслідок чого 

промисловому селянству  економічно невигідно було переходити в міське 

громадянство. Коли ж промислове оподаткування розповсюдилось і на 

селянство процеси урбанізації зменшились, і збільшились лише в 1827р. По-

друге, до початку 1830-х рр. уряд здійснював серйозні юридичні перешкоди 

для переходу селян в громадянство. Ослаблення формальних перешкод для 

соціальних переміщень слугувало додатковим стимулом росту міграції селян 

в місто з 1830-х рр.   

Виключно важливі та позитивні зміни відбулись в економіці міста. З 

військово-адміністративного центру з домінуючим аграрним сектором 

економіки він протягом 80 років перетворився в переважно торгівельно-

промисловий центр. Якщо в 1794 році в промисловості, торгівлі було зайнято 

менше третини міського населення, то в 1850-х рр. – біля 2/3. Перетворення 

міста із аграрного в промисловий та торгівельний знаменувало крок у 

відділенні міста від села.  

Структурні зміни в міській економіці та галузевої зайнятості населення 

відбулись при відомій трансформації соціальної будови міста, про що 

свідчать дані як церковного обліку так і адміністративного. Обидва види 

обліку зафіксували збільшення ваги купців, міщан та цехових, селян, 

зменшення ваги чиновництва, військових. Але зміни в соціальній структурі 

міського населення відставали від радикальних змін в галузевої зайнятості 

населення.  

Збільшення соціальної мобільності супроводжувався збільшенням 

майнової диференціації міського населення. Ломка бар’єрів між окремими 

станами та між містом та селом, збільшення з часом соціальної мобільності 

руйнувала стару соціальну структуру міського суспільства і разом з тим 

підтримувала його життєздатність. 
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Таким чином, якщо враховувати соціально-економічний аспект розвитку 

міста, то можна сказати, що історики правильно виявили тенденцію 

соціально-економічного розвитку – збільшення ролі торгівельної та 

промислової функції міста. Але не помітили дві важливі особливості міського 

розвитку – зниження відсотка міського населення та падіння ваги міста в 

промислово-торгівельному потенціалі Росії - що означало зменшення темпів 

урбанізації саме в той час, коли в європейських країнах і відсоток міського 

населення, та загальне торгівельно-промислове значення міст збільшувались. 

Якщо казати про причини повільних темпів урбанізації, то вони, на наш 

погляд, складались з того, що, по-перше, промисловий переворот – перехід 

від мануфактури до крупної промислової індустрії – почався не пізніше 1830 

– х рр., тобто пізніше ніж в більшості західноєвропейських країнах, і 

завершився в пореформений період; по-друге, сама індустріалізація носила 

розсіяний характер; по-третє – агротехнічний переворот, який виштовхнув 

масу селянства в місто, розгорнувся тільки в пореформений період. В 

результаті головні фактори урбанізації були істотно уповільнені. 

Розсіяність індустріалізації і урбанізації не була пов’язана з невдалим 

географічним положенням міста. Історики встановили, що протягом всього 

феодального періоду російські міста засновувались в місцях, оптимальних (з 

точки зору транспортних шляхів, концентрації населення, зв’язків з повітами 

і іншими містами) для свого розвитку. 

Немає достатніх причин зводити причини розсіяності урбанізації до 

натуральності селянського господарства і необ’ємності ринку. Саме в цей час 

помічався інтенсивний розвиток товарно-грошових відносин. Великі суми 

селянство використовувало на придбання предметів першої необхідності. 

Але, як свідчать джерела, до реформи 1861 р. селяни користувались майже 

виключно виробами кустарної промисловості або хатнього виробництва, тому 

суми до міської економіки не доходили і не могли стимулювати її розвиток, 

хоча і використовувались на внутрішньому ринку. 
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Більш глибокі причини розсіяності індустріалізації і повільних темпів 

урбанізації складались з того, що під впливом сукупності політичних, 

соціальних, економічних та географічних факторів адміністративно-політичні 

та військово-оборонні функції розвивались краще, ніж торгівельно-

промислові. Саме це й виявило галузеву структуру зайнятості, професійний і 

соціальний склад міського населення, загальне економічне відставання і як 

наслідок розсіяність торгівлі і промисловості. Важлива причина слабкої 

концентрації торгівлі і промисловості знайшла вияв також в тому, що 

протягом декількох століть селянству потрібно було забезпечувати себе всім 

необхідним, тому що найближче місто знаходилось в декількох сотнях верст 

від місця проживання. З цієї причини, а також в силу вільного розвитку 

промислів і особливості клімату кустарна промисловість, сільське ремесло, 

промисли, торгівля стали невід’ємною складовою селянського життя.  

Внаслідок перш за все економічної, але також і політичної слабкості 

місцева буржуазія не мала сил протиставити себе не тільки адміністрації, але 

й дворянству, не дивлячись на те що буржуазія чисельно переважала. 

Буржуазія навіть не намагалась завоювати політичні права і побудувати 

правову державу буржуазно-демократичного типу. Економічна слабкість 

міста, його аграрні риси – ось що завадило формуванню сильної та 

консолідованої міської буржуазії, складанню сильних демократичних 

традицій в суспільстві в дореформений час. Залишки минулого ускладнювали 

розвиток міського суспільства в буржуазно-демократичному спрямуванні і 

після відміни кріпосного права і міської реформи 1870 р. Минуле давало про 

себе знати повсякчас і подолати його виявилось неможливо. 

Як відомо, успіх або невдача економічного розвитку міста виявлявся 

тим, яка частина його самодіяльного населення була зайнята в матеріальному 

виробництві і невиробничих галузях, в якому співвідношенні знаходились 

сфери використання праці, наскільки були розвинуті самі виробничі та 

неприбуткові галузі, перш за все промисловість та торгівля, чи володіло місто 

матеріальні та людські ресурси для свого господарського розвитку – землею, 
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капіталами, кваліфікованими кадрами. Можна казати, що рівень економічного 

розвитку міста достатньо адекватно виявлявся в трьох показниках: в 

галузевому складі зайнятості населення, в структурі міської економіки, в 

ресурсах міської общини. Галузева зайнятість населення вказує на 

ефективність розподілення самодіяльного населення між різними видами 

діяльності, кількість виробленого громадянами продукту та його структура 

відображають виробництво труда міщан, а його результати виявляються в 

матеріальному достатку міської общини.     

Протягом кінця XVIII – першої половини XIX століть економіка міста 

радикально змінилась. До початку XIX ст. головними заняттями населення 

були торгівля та землеробство. К 1850-м рр. в основній масі населення 

головними джерелами прибутку стала торгівельно-промислова діяльність. 

Таким чином, змінилась економічна структура міста. 

Перелом в зайнятості населення відбувся в першій половині XIX ст. В 

основі даного процесу знаходилось зменшення ресурсів міста, необхідних для 

ведення сільського господарства, з однієї сторони, та розвиток товарно-

грошових відносин в місті і в Росії в цілому – з іншої. Саме в цей  перехідний  

період від кріпосництва до капіталізму економіка Росії стала гостро 

потребувати в містах як торгівельно-промислових центрів, які б могли 

управляти народним господарством країни на нових капіталістичних 

принципах. 

Наведений аналіз показав, що історію міста Херсона можна розглядати 

як різні стадії еволюції міських поселень в Росії. 

Розвиток промислово-торгівельного потенціалу Херсона.                                   

Першими підприємствами в Херсоні були млини, які були побудовані 

паралельно з будівництвом міста. Більше всього було  вітряних млинів. Окрім 

них були водяні і один земляний . Перевага земляного млину була в дешевизні 

його пристрою і незалежності від зміни повітря. Під назвою «мучні млини» 

зустрічались комбіновані підприємства. Власниками млинів були 

військовослужбовці та купці. Вони отримували землю спеціально під млин. Із 
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71 млина Херсонського повіту на 1793 р. 23 знаходилось в Херсоні. Власник 

млина отримував 30-50 карб. доходу на рік. У 1799 році в місті вже 

нараховувалось 27 млинів. Збільшилась кількість млинів за рахунок 

машинних. Власниками були мешканці міста. Ця справа виявилась настільки 

вигідною, що вже у 1850 році в роботі знаходилось 250 повітряних млинів. 

У 1861 році виробництво млинів дорівнювало 220 000 крб. Кількість 

робітників не перевищувала 40 чоловік. Крім них існували 8 кінних млина. 

Існували також і рибні ловлі в Херсоні. Риба виловлювалась, головним 

чином, на Дніпрі. Робітники на мануфактурах складались виключно з 

українців та росіян, які приходили з різних місцевостей. Виловлену рибу 

мешканці в’ялили, тобто висушували на сонці. Сильного потрясіння 

рибальство отримало в 1812-1813 рр., коли у зв’язку з чумою були взяті під 

контроль всі рибалки. Тільки у 1816 році рибальство знову піднялося. Самий 

великий лов риби був навесні. Рибні мануфактури знаходились на землях 

міста Херсона. Орендатори рибальних дільниць виплачували місту по 600 крб. 

сріблом в рік. 

Риболовні артелі формувались як з місцевих мешканців, так і з прішлих 

робітників, в тому рахунку чумаків, які привозили до порту грузи. Середній 

доход артелі, за визначенням Шмідта, складав 2000 крб., причому половина 

йшла власнику, все інше розподілялось  між членами артелі. Серед рибалок 

можна було зустріти і бідних, і багатих людей. Відмічалось, що капітали, які 

нажиті рибальством, дуже часто укладались в інші, більш вигідні 

підприємства. В 1793 році було декілька тваринницьких заводів рогатого 

скота (4) і кінних (3) завода. Власниками були військовослужбовці і поручики, 

капітани. Але вже в 1799 році вони припинили свою діяльність, що могло бути 

і результатом помирання скота, і господарської невдачі власника.  

Таким чином, із вищезгаданих видів підприємств в Херсоні існувало 

дрібне виробництво – головним чином в вигляді домашньої промисловості, 

пов’язана з сільським господарством і тваринництвом, але в ній вже 

помічаються підприємницькі тенденції. 
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В іншому становищі знаходилась галузь, яка не потребувала 

використання кваліфікованих робітників – вовномийна промисловість, в якій 

широко використовувався труд жінок та дітей і підлітків. Виробничий процес 

тут не був складний – він зводився до сортування, миття вовни. У відношенні 

збуту проблем не виникало: через Херсон вовна відправлялась за кордон. 

Перша вовномийня з’явилась в 1828 році в Херсоні, її побудував француз 

Вассал і грек Демінітру. Потім такі підприємства збільшились. Власниками 

були Готрон, Філіберт, Фекер, Феін, граф Толстой, Багауер, Вайнштейн, 

Аларт, Лемперт. З 12 вовномоєн, що існували в губернії, 10 працювали в 

Херсоні. Вовномийні по кількості обертаємих цінностей займали перше місце 

в промисловості міста Херсона. В 1846 р. в Херсоні налічувалось 9 вовномоєн.  

Середня подення плата працівника була 75 коп. асс. Робота тривала з 

середини квітня до вересня. Не дивлячись на подібні успіхи вовномоєн у 1861 

році стан розвитку промисловості загалом був дуже низьким. 

Однимм з найбільш значних підприємств виявились салотопні, свічкові та 

костопальні. До 1814 року салотопні та свічкові підприємства не відділялись 

один від одного, один і той же завод сполучав у собі виробництво і сала, і 

свічок. З 1814 р. губернатор вже відмежовує їх в дві відмінні графи. Салотопні 

були засновані на найманій праці, тобто носили характер капіталістичних 

мануфактур. Сало було предметом першої необхідності в Новоросії і з успіхом 

йшло на експорт до Туреччини. В 1846 р. салотопен було 11, на них 

виплавляли сала 12 тис. пудів вартістю ≈ 40 тис. крб. 

Свічкове виробництво розвивалось у менших обсягах, що можна 

пояснити невеликим попитом. Свічкових підприємств у 1850-х рр. було від 4 

до 6, сума виробництва дорівнювала 23,532 крб., а у 1861 р. сума впала до 

16.910 крб.  

Заснування кісткообпалювального завода відноситься до 1848 р. На 

ньому працювало 12 чоловік і обпалювалось 20 тис. пудів кісток на суму до 30 

тис. крб. В 1857 р. виробництво впало, а в 1861 р. знов піднялось до 3000 крб.  
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Наведені дані говорять про те, що найбільшою точкою розвитку 

підприємств були 1846-1848 рр. Потім виробництво падає, найбільш різко у 

кісткообпалюваних і салотопних підприємств, мабуть тому, що вони були 

зорієнтовані на міжнародний ринок, а свічкові підприємства знаходили свого 

покупця на внутрішньому ринку. Але після 1856 року після Кримської війни 

підприємства починають відроджуватись, найбільших  успіхів досягли 

салотопні підприємства. 

Історія суконної промисловості в Херсоні відмічена жорсткими та 

брутальними сторінками. Метод, який застосовували тут для набору робочої 

сили, був характерний для періоду первісного накопичення капіталу, як це 

було у Великобританії на зорі її капіталістичного розвитку. На Херсонщині 

теж ловили на дорогах бродяг, щоб силою залучити їх до роботи на 

підприємствах. Хоч багато з них утікало, ми можемо казати про 

пролетарізацію частини поселенців. Особливо багато бродяг перебували в 

Дніпрових плавнях. Утікачі поселялись тут, бо надіялись на свободу. Якийсь 

час губернатори не піднімали шуму з приводу поселенців у плавнях. Коли був 

виданий наказ про заснування суконого підприємства при приказі суспільного 

презирства, почався обшук плавнів. Оскільки робітники не мали спеціальної 

підготовки, губернська влада вирішила виписати із великоросійських губерній 

декількох досвічених майстрів і виплачувати їм заробітню плату. Усім іншим 

робітникам за їх працю давали тільки їжу та одяг. 

На Херсонській суконій мануфактурі працювали 8 верстатів. На ній 

виготовлялись сукна доброї якості, які купували для рекрутів. Так почала 

свою діяльність перша в Херсонській губернії суконна мануфактура. 1814 р. 

постало питання: як поповнити її робітниками? Було запропоновано 

поповнювати підприємство робочою силою за рахунок сиріт та 

незакононароджених дітей. На підприємстві діти повинні були відпрацювати 

15 років і отримувати лише їжу та одяг. В виключних випадках, за особливі 

успіхи в роботі адміністрація могла виплачувати молодому робітнику 

зробітню плтню 12 крб. на рік. Інша доля чекала тих, хто не проявив 
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старанності. Таких відсилали в рекрути. Таким чином, праця на казеній 

мануфактурі розглядалась херсонською адміністрацією як міра покарання, яка 

наближалась до кріпосних робіт. Вже 5 червня 1815 року цей проект був 

прийнятий Кабінетом  Міністрів. Підприємство отримало постійних 

робітників. Поповнена новими силами мануфактура показала на кінець 1815 р. 

такі результати: було виготовлено 1067 аршин сукна, в тому числі 301 аршин 

нев’яленого та інших волосатого. З цього числа тільки 904 аршина на суму 

3391 крб. було продано військовим відомствам для рекрутських мундирів. 

Інша кількість пішла на одяг для робітників. Сукона мануфактура припинила 

своє існування в 1828 році, робітники були переведені на казений канатний 

завод. 

В Херсоні існувало декілька приватних суконних мануфактур, 

власниками яких були поміщики Скаржинській, Лутковський, Кир’яков та 

Корбе. Всі разом вони виготовляли сукна на суму 72 000 крб. асс., що 

складало 26 000 крб. сріблом. В 1829 році вартість продукції зросла до 84 900 

крб. Продукція збувалась на ярмарках. З 40-х рр. поміщицьке підприємство в 

області суконної справи скорочується: губернатор вказує на три, дві і одну 

суконну мануфактуру. Працювало 87 чоловік і робили сукна на суму 6125 крб. 

сріблом. Таким чином, суконна справа вимагала складних операцій,  для яких 

не підходила праця з-під палки. В поміщицькій суконній справі через 

використання кріпосної праці не виявилось скільки-небудь помітного 

прогресу.  

Новим явищем було заснування приватного суднобудування. За 

ініціативою купецтва в Херсоні була заснована верф для будування кораблів, 

які можна було використовувати для чорноморської торгівлі. Якщо в 1801 р. 

на Херсонській купецькій верфі було збудоване тільки одне судно, то в 1801 р. 

з її стапелів зійшло великих кораблів – 24, каботажних – 36. З часом у 

суднобудівництво підключились мешканці різних сіл та міст. З 1808 по 1818 

рр. в декількох пунктах Новоросії (головним чином в Херсоні) було збудовано 

208 купецьких судна. В якості робочої сили на них використовувались, 
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головним чином,  вільні матроси. Власники отримували субсидії з державного 

казначейства. Для будування купецької пристані в Херсоні, яка була збудована 

в 1836 р. було відпущено 50108 крб. Для ввозу з-за кордону потрібних 

інструментів були введені вигідні умови. Про це свідчить Положення комітета 

міністрів від 4 листопада 1847 р., яке дозволяло російським підданим, які 

будували за свій рахунок судна, отримувати безпошлінно з-за кордону 

металеві корабельні приладдя. Допомога держави виявилась у відкритті в 

Херсоні в 1834 р. училища торгівельного мореплавства для підготовки не 

тільки шкіперів і штурманів, але й будівників торгівельних суден. На 

утримання кожного року відпускалося із державної казни 18000 крб. 

Як відомо, в першій половині ХІХ ст. в країнах Західної Європи почався 

процес витіснення парусного судоплавства паровим.  Для південної України 

пуск парового судна стало великою подією. В Одесі був спущений пароплав, 

який ходив по Дніпру, Днестру і Чорному морю, потім між Одесою і 

Херсоном. 

Таким чином, суднобудування розвивалось бурними темпами, на що 

вплинув промисловий переворот.  

Лише єдине підприємство важкої промисловості існувало в Херсоні, яке 

стало першим подібним підприємством в Новоросії – Херсонський ливарний 

завод. Під час війни з Османською імперією 1787-1791 рр. у зв’язку з 

безпосередніми потребами армії та флоту було створено підприємство важкої 

промисловості. Він був заснований в 1789 р., знаходився в районі південних 

фортець. Це підприємство було призначено для виготовлення артилерійських 

знарядь. Ливарний двір був укомплектований майстрами і робітниками зі 

старих заводів. Серед відомостей про цей завод є свідчення М.Л.Фалєєва 

Потьомкіну від 27 квітня 1791 р. про високу якість гармат, зроблених на 

заводі, які булт кращі, ніж брянські. За перші 5 місяців свого існування завод 

виготовив 88 гармат. В 1791 р. щодо закінчення війни Потьомкін вказував 

імператриці, що на Херсонському заводі зроблено більше 150 великих гармат. 
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Після війни завод працював з великими перервами. Але він перейшов у 

ХІХ ст., причому з 1804 по 1811 р. на ньому було перероблено 6000 пудів 

металу. Робились необхідні для чорноморських портів знаряддя. Хоча 

ливарний двір проіснував і не довго, але залишив помітний слід в історії міста. 

Серед підприємств по обробці корисних копалин не було великих.  

Найбільше значення мали для мешканців Херсону цегельні заводи. 

Чисельність їх в 1859 р. становила 10 з виробництвом в 3270 крб.; 3 

гончарних, 2 вапняних і 1 горшечний. В 1861 р. на 5 цегельних заводах сума 

виробництва дорівнювала 1230 крб., на 3 гончарних – 300 крб., на 3 вапняних 

– 1200 крб. 

До підприємств, заснованих в 1793 р., відноситься канатний завод в 

Херсоні, який належав державі. За указом 28 лютого 1792 р. сюда були 

переведені майстри з Білорусії та з заводів Потьомкіна. Як ми бачимо, і в 

цьому випадку мало місце виникнення нової галузі промисловості, причому 

старі райони забезпечували Новоросію кваліфікованими робітниками. На 

ньому вироблялось до 90 000 пудів пеньки на суму до 200 000 крб. кількість 

робітників не перевищувало 480 чоловік. В 1850 р. переведений до Миколаєва. 

В Херсоні існувало ще 2 приватних завода, продукція одного з них в 1860 р. не 

перевищувала 3750 канатів на суму 157 тис. крб.  

Розвиток шкіряної справи почався з переведенням у Херсон 1814 р. двох 

заводів. В 1846 р. два завода робили оборотів на 25 000 крб. В 1852 р. 

власниками вовномоєн був збудований третій завод для виготовлення голяков, 

тобто шкір з павших овець. В 1857-1859 рр. на них завершились роботи. 

Виникнення гуральничих заводів пов’язано з наказом від 18 грудня 1809 

р., який утвердив за Новоросією право виготовляти водку. Через деякий час в 

Херсоні з’явилось 4 завода. Ці підприємства належали власникам великих 

капіталів, здебільшого частині грецької і армянської національностей. 

В 1846 р. відкрився перший пивоварений завод. Вироблялось пива на 

суму 3700 крб., в 1859 – 12390 крб., в 1861 р. – 12200 крб. Тютюнових 

мануфактур було 7. Обороти складали 74000 крб. 
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Всі наведені підприємства були лише мануфактурами, які об’єднували 

велику кількість вільнонайманих робітників. 

Зовсім іншим явищем були лісопильні заводи. Перший з них був 

побудований в 1851 році купцом Готроном. В 1855 р. на ньому було 

розпилено лісу на суму в 30 000 крб., а в 1858 р. вартість дорівнювала 60 000 

крб. В 1859 р. купці - брати Вайнштейни збудували другий завод. В 1861 р. на 

обох заводах було розпилено лісу на суму 122000 крб. 

Перший чугуно-ливарний завод Вадона був побудований в кінці 1850-х 

рр.; в 1857 р. робив оборотів на суму 2000 крб., до 1861 р. обороти піднялись 

до 4000 крб. 

Таким чином,  не дивлячись на переважно сільськогосподарський 

характер промисловості Херсона, і на велику кількість в ньому поміщицьких 

підприємств, в місті  все більшого значення набуває капіталістична 

промисловість у вигляді підприємств купців, колоністів, мешканців міста. 

Одні з них були одночасно і власниками, і робітниками, інші – організаторами 

виробництва, але вони наймали робітників. 

Більше всього було підприємств легкої промисловості з використанням 

рослинної сировини, з переробкою продуктів тваринництва. 

Новим явищем було виникнення підприємств важкої промисловості – 

Херсонський ливарний завод – казене підприємство, засноване на роботі 

кріпаків, що все ж сприяло  поширенню технічних навичок. 

Дві особливості кидаються в очі, коли ми починаємо розглядати 

промисловість ХІХ ст. Більша частина з’являється в ньому лише в другому 

десятиріччі. При цьому зв’язок промисловості з тваринництвом виступає ярко. 

Ці особливості можна пояснити відносно пізнім освоєнням території, яка 

склала Херсонську губернію, і великої ролі тваринництва в її господарському 

житті. 

З часом почали помічатись суперечливі тенденції, пов’язані з кризою 

феодально-кріпосницької системи. Особливо чітко вони виявились на казених 

мануфактурах . Запроваджувались технічні  вдосконалення, які мали на меті 
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розширити виробництво. Але виявилось, що в результаті цих нововведень 

підприємства терпіли  убитки. Перетворитись на фабрики вони не могли через 

кріпосницького характера праці. Підприємства,  засновані приватними 

особами на вільнонайманій праці працювали, як правило, недовго.      

В кінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст. відбувався розвиток міського 

ремесла. Він проявлявся, насамперед, у відокремленні ремесла від 

землеробства, поглибленні в ньому капіталістичних відносин, зростанні числа 

ремісників. З роздрібленого дрібного виробництва у місті виникає проста 

капіталістична майстерня. 

Ремісники об’єднувались в цехи. Організаційні форми і основні засади 

дяльності цехів були изначені ремісничим положенням 1785 р., статутом цехів 

1799 р. і законом 1852 р. Але чимало ремісників продовжували залишатись 

поза цеховими об’єднаннями. Взагалі діяльність цехів не отримала такого 

розмаху, як в західноєвропейських містах. Вірогідно, що головною причиною 

цього була запізніла поява ремісничих цехів. В той час як на заході їх ріст 

передував капіталістичній промисловості, у нас поширення цехів відбувалось 

в умовах прогресуючого розвитку мануфактур і падіння ролі ремесла в 

загальній економіці міста і країни. Це обумовило відсутність суворої 

регламентації щодо виробничої діяльності цехів. Будучи феодальною формою 

організації ремесла, цехи спочатку відігравали позитивну роль. Але в  період 

посиленого розвитку капіталістичної промисловості, цехова організація не 

тільки не сприяла, а навіть гальмувала розвиток міського ремесла, сковувала 

продуктивні сили ремісників. 

Міське ремесло продовжувало втрачати феодальні риси, переходило на 

рейки капіталістичного розвитку. На основі розкладу дрібного виробництва 

утворювались порівняно великі майстерні,  власники яких не змінювали ні 

знарядь, ні методів кооперації. Це була проста капіталстична кооперація, при 

якій капіталіст експлуатує більш-менш значне число одночасно зайнятих 

робітників. В міському ремеслі відбувається дальша спеціалізація: 

відокремлюються промисли   вузького профілю, з’являються нові 
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спеціальності. Характерно, що міські ремісники працювали як на замовлення, 

так і для продажу на місцевих ринках. Збут своїх товарів вони здійснювали ще 

самі,без посередників. 

Протягом першої половини ХІХ ст. кількість ремісників у місті швидко 

зростає. Якщо в 1846 р. їх нараховувалось 374 (1,5% від всього населення 

міста), то вже в 1858 р. – 542 (1,9%); з яких столярів – 98, кушнірів – 40,  

шапочников – 26, конопатов – 34, малярів – 52, срібних, золотих справ 

майстрів – 40, кожевников – 137,  портних – 115. В 1859 р. вже нараховувалось 

691 ремісник (2,2 %), в 1861 р. всіх ремісників було – 2243 (4,2 %). 

В умовах розвитку товарного виробництва ремісники вже не могли 

обмежуватись працею на місцевих замовників, а все більше виробляли товарів 

для збуту на близьких і віддалених ринках. Одночасно в їх середовищі 

поглиблюється процес соціального розшарування. Це неминуче вело до 

створення серед ремісників двох нових груп: міської буржуазії – власники 

промислових підприємст і найманих робітників, що набирались з 

завербованих дрібних ремісників. 

Таким чином, період кінця ХVIII – першої половини ХІХ ст. 

характеризувався подальшим розвитком промисловості і міського ремесла. 

Торгівля на далекі відстані відіграла велику роль, вона довгий час була 

його основою розвитку торгівлі. Зовнішня торгівля – це вид діяльності, яка 

зачіпає лише меншість населення. Переважання торгівлі на далекі відстані 

складалось в концентрації, яку вона дозволяла і яка робила  з неї двигун 

швидкого відтворення і швидкого збільшення капіталу. Зовнішню торгівлю 

можна розглядати в якості головної зброї побудови торгівельного капіталізму, 

а також створення торгівельної буржуазії. По мірі розвитку капіталістичних 

відносин в Західній Європі, Росія пропонувала все більший попит на сировину 

і продовольство. 

Значний інтерес до торгівлі з Росією через Чорне море виявило купецтво 

Франції. Воно розуміло, що вигідніше підтримувати прямі торгівельні зв’язки 

з Росією, ніж звертатись до посередництва англійських і голландських купців. 
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Відразу після заснування Херсону в Росію прибув француз Антуан з метою 

встановити торгівельні зв’язки між Росією і Францією. Він пропонував надати 

право іноземним кораблям всіх націй знаряджати свої кораблі під російським 

прапором - єдиним прапором, який Порта може пропустити через протоки. 

Подібні пропозиції зустрічали повне співчуття у Петербурзі. 4 січня 1783 р. 

був виданий наказ, яким Потьомкіну надавались повноваження надавати 

іноземцям дозвіл на підняття російського прапору на своїх торгівельних судах. 

Щодо Антуана, то він ще до видання загального закону переправив за 

допомогою Потьомкіна партію французьких товарів з Константинополя до 

Херсона.  

З іншої сторони, гостру потребу в торгівлі мала Польща. Відомо, що 

польські поміщики і торгівці вивозили в основному ті ж самі продукти, що й 

росіяни: хліб, ліс, сало та інше, причому все це вироблялось в південних 

районах країни. Звідси виходила зацікавленість Польщі в торгівлі через 

південноросійські порти, оскільки сама Росія в даній продукції не 

потребувала. Питання набуло для Польщі особливу актуальність з тих пір, як 

Прусія становила великі митні збори   на польських кордонах і стала стискати 

рух товарів через Гданськ, щоб направити їх в порти Прусії: Єльбінг і 

Консберг. 

Влітку 1782 року Антуан відправився з Росії в Польщу, щоб зробити 

шлях для франко-польської торгівлі. Він був прийнятий польським королем, 

який висловив бажання скористуватись цим для вивозу продукції південної 

Польщі. Антуан дізнався також про існування групи з 10 магнатів і банкірів, 

зайнятої проектом збуту товарів. За порадою Антуана ці особи тоді ж 

вирішили послати у Францію польські товари на 100 тис. франків, і, у випадку 

вдачі, організувати  у Варшаві торгівельний дім для організації чорноморських 

операцій. 

З третьої сторони, імперія Габсбургів потребувала в збуті предметів 

мануфактурного виробництва. Втрата Сілезії в 1763 р. звузила можливості 

внутрішньої торгівлі та експорту товарів в країні Східної Європи, змусивши 
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австрійське купецтво шукати нові ринки. Після того, як Росія попала на 

чорноморське узбережжя, велике значення для Австрії набув торгівельний 

шлях по Дунаю. Вже у 1783 році в Херсон був направлений транспорт товарів 

на суму 182 тис. гульденів. Торгівельну експедицію очолив А.І.Вілленсгофен. 

Прибувши до Херсона, отримав замовлення на 40 тис. кіс і велику кількість 

скла. Але через труднощі переправлення вгору по Дунаю і менше умов збуту 

австрійські купці не були зацікавлені в тій мірі, як купецтво Франції, в 

отриманні російських продуктів. Вони намагались продати свої вироби за 

готівку. Але грошові відносини тут були ще не розвинуті, отже, перспективи 

російсько-австрійської торгівлі в досліджуваний нами період були обмежені. 

У 80 – ті рр. XVІІІ ст. почались переговори для складання торгівельних 

договорів між Росією і державами Італії, Іспанії, Португалії та іншими 

країнами. 

Росія не мала в достатній кількості своїх кораблів і повинна була 

користуватись кораблями держав, з якими торгувала. Важливо було зробити 

умови для купецтва цих держав. У 1785 р. був заключний торгівельний 

договір з Австрією, у 1786 р. – з Францією, у 1787 р. – з королівством обох 

Сицилій. Всі ці договори надавали двостороннє право найбільшого добробуту, 

двом сторонам, зменшували на 25 % митні збори з товарів, звільняли від 

військової затримки купецтво. У 1784 р. був виданий указ про транзитну 

торгівлю з Польщею, який мав на меті розширення польського експорту через 

Херсон. В цей же час виникають в Херсоні і торгівельні дома Антуана, 

польській під управлінням Заблоцького, константинопольський – Фродинга , 

австрійський – Фабри та російського купця Масленнікова. 

Російсько-турецька війна 1787-1791 рр. загальмувала реалізацію 

міжнародних домовленостей. Після війни Херсон продовжував грати помітну 

роль в чорноморському експорті, значно перевершуючи за своїми 

показниками Феодосію, Керч та інші. В 1793 р. торгівельні обороти Херсона 

стали на відмітці 156. 714 крб.                        
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З хлібним експортом був пов’язаний виключно швидкий розвиток Одеси. 

Вже у 1795 р. Одеса обігнала по торгівельним оборотам Херсон, Феодосію, 

Керч  та інші міста. Торгівельні обороти Херсона в 1797 р. впали до 41.143 

крб. 

Серед предметів російського вивозу в Туреччину головне місце займало 

хутряне виробництво, яке складало в 1782 р. 28% вартості усіх вивезених 

товарів. Хутряний товар склав 12% вартості, потім йшли різні тваринні 

вироби. Серед предметів сільськогосподарського виробництва на першому 

місці стояли: масло (13%), ікра (9%), тютюн (6%) і таке інше. Кількість муки 

вивезена з Росії в Туреччину через Херсон в 1782 р. була невеликою, хоч 

Туреччина і потребувала хліб. 

Отже, попит на російські товари в Туреччині був різноманітним: він 

стосувався і промислової, і сільськогосподарської продукції. Місце південної 

продукції серед предметів експорту було ще скромним. Із Туреччини в Росію 

ввозились вина, фрукти та інші товари.  

Таким чином, з самого початку Херсон показав свою життєздатність. Але 

з кінця XVIII ст. торгівля пішла на спад і потім йде в малих масштабах. 

На початку ХІХ ст. уряд пішов шляхом підтримки чорноморської 

торгівлі, відмовившись від політики Павла І обмеження експорту сировини. 

Спеціальними указами було дозволено вивозити за кордон хліб, вино й інше. 

Мав значення й закон 1803 р. про зменшення мита в усіх чорноморських 

портах на ¼. Як бачимо, загальноросійська політика початку ХІХ ст. носила 

опікунський характер. 

В першій чверті ХІХ ст. основу експорту складали хліб, кукурудза і 

просо. Продукти тваринництва і рибальства займали в херсонському експорті 

друге місце. В цей час з’явився експорт сала через Херсон. Це нове явище 

можна пояснити розвитком тваринництва. Експортувався також ліс. Як 

бачимо, серед предметів експорту домінували сільськогосподарські продукти. 

Щодо Херсонського імпорту. Він був  менше експорту. Домінували 

горіхи, сік, фрукти та інші товари. За тарифом 1812 р. мито на фрукти було 



31 

 

підвищено, для південних портів було зроблено виключення. Друга група 

товарів складала вина. Домінували вина з Греції. Ліки, хімічні складові 

складали різноманітну групу товарів рослинного виникнення. Ввозили також 

тютюн, спиртні напої, жемчуг. 

Загалом торгівля в Херсоні була на значному рівні, особливо у 1817 р., 

коли існували 6 торгівельних домів, обороти складали 310,764 крб. Але вже в 

1825 р. торгівельних домів стало 2, а обороти зменшились до 272,528 крб. 

Таким чином, імпортні товари були більш різноманітними. Ці товари 

розходились по великій частині центральної Росії. 

Слід визнати, що в першій чверті ХІХ ст. Херсонська торгівля зазнала 

великих змін. Вона не була важливим фактором в економіці Півдня України і 

у порівнянні з іншими портами херсонська торгівля знаходилась в занепаді. 

З кінця 20-х рр. ХІХ ст. предметами експорту були, як і раніше, хліб, ліс, 

сало, масло, чавун, скло, канат. Це було пов’язано з виникненням в Херсоні 

великої кількості мануфактур. 8 серпня 1828 р. хлібний вивіз з портів Чорного 

і Азовського морів був заборонений, на час російсько-турецької війни. Це ж 

повторилось під час Кримської  війни. Крім військових років, експорт хліба 

скорочувався в неврожайні роки в 1833/35 рр., 1840/41 рр. 

У 1848 р. херсонська торгівля зробила великі успіхи. В середньому вивіз 

перевищував 4 млн. крб. 

Розвиток сільськогосподарського і промислового виробництва 

Херсонщини також як і потреба населення в привізних продуктах, сприяли 

розвиткові внутрішньої торгівлі. Вперше ярмарки були відкриті у Херсоні. 

Основна торгівля складалась з рогатого скота. Але в цілому асортимент 

товарів був більш різноманітним, що виявилось результатом , по-перше, 

розвитку місцевого господарства, по-друге, розширенням зв’язків між 

Херсоном та іншими регіонами та містами. 

В кінці XVIII ст. уряд став роздавати монополії на право торгувати на 

певній території. Так, монопольне право постачання провіанта для 

Чорноморського флоту надано купцю  Перетцу як і право торгувати в Херсоні, 
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Миколаєві та Одесі з 1799 по 1804 р. Загальний оборот за цей час склав суму 

на 1.086.391 крб. 41 коп. З цієї суми зароблено їм на користь казни – 235.409 

крб. 25 коп. В 20-х рр. ХІХ ст. був заснований Троїцький ярмарок, мав 

сільськогосподарський характер. Відкрили її в день сходу св. Духа. На 

колишній канатній площі містився Рибний базар з павільйонами, численними 

лавками та рядами, зваленими копченою, соляною, в’яленою та 

консервованою рибою. 

Звісно, торгівля тут не обмежувалась однією рибою. Селяни продавали й 

інші сільськогосподарські продукти. Найменування «Привоз» ринок отримав, 

скоріше за все, через те, що селяни з’їжджалися сюди звідусіль і торгували 

товаром прямо з возів. На цій площі розташований Привозний Духівський 

храм. Свою назву «Привозний» він отримав у зв’язку з тим, що був 

розташований на території закритого у 30-ті рр. базару, що називався 

привозом. На північній частині площі були лотки, павільйони та навіси, де 

продавали хліб, молочні продукти, м’ясо, птицю, борошно, зелень та інше. На 

південній частині площі знаходилися лавки, де відбувалась  торгівля сіном. 

Також ішов продаж скотини, голубів, птахів тощо. Ще два великих міських 

форштадти – військовий і забалківський  - через свою віддаленість від центру 

створили свої базари. Окрім цього, у різних районах міста виникали тимчасові 

невеликі торгівельні містечка. В 1848 р. губернатор відмічав, що з 

херсонського порту відправлено в інші порти хліба, ліса та інші товари на 

суму 2.466.25 крб. Але в 1849 р. стан був іншим: в результаті малого 

постачання хліба, а також тому що мешканці ще не відійшли від неврожаю і 

торгівля не була особливо успішною. Залежність внутрішньої торгівлі від 

іноземного спросу виглядає ясно. З цього виходить, що внутрішній ринок не 

був достатньо об’ємним , щоб забезпечити рівномірне функціонування 

ярмарок. 

З другої половини 40-х рр. ХІХ ст. починають з’являтись цифрові дані 

про ярмарки, вказуючи суми в срібних карбованцях. Великі обороти від 
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торгівлі відмічались в Херсоні: в 1846 р. – 1.048.463 крб., а в 1856 р. – 

1.239.466 крб. 

Особливе місце в торгівлі Херсона займав ліс, який сплавляли з півночі. 

А звідси відправляли в Миколаїв, Одесу і інші міста. Відносно товарів, які 

приходили з віддалених ринків, губернатор в 1849 р. вказував, що в Херсоні 

виконується збут різних чавунних, лісних предметів, які сплавляли навесні з 

Могілевської, Чернігівської, Київської губерній. Тут також відбувався обмін 

продукції мануфактур більш старих губерній на сировину південної України. 

Розвиток внутрішньої торгівлі сприяв рості товарно-грошових відносин, 

які приходили на зміну натуральному господарству, посиливши циркуляцію 

грошей. 

Відносно осіб, які займались торгівлею, то в 1846 р. їх було 385 чол., в 

1857 р. – 226, і в 1861 р. – 270 чол. Всі торгівці не знаходились на одному і 

тому ж рівні, не були рівними між собою. Вони склали свої ієрархії, які 

знайшли відбиток в побутовій мові. Так, купці поділялись на 3 гільдії. Відразу 

після заснування Херсона з’явилось слово негоціант – це французький катарі, 

власник товару, оптовик. Світ торгівлі – це була вся сукупність людей, 

зайнятих в торгівельних відносинах зі своїми інтересами, протиріччями, 

своїми ланцюгами залежності.                

Отже, протягом кінця ХVIII – першої половини ХІХ ст. Херсон із 

військово-адміністративного центра з переважним аграрним сектором 

економіки, якими були більшість міських поселень в XVIII cт, став переважно 

торгівельно-промисловим центром. В умовах безперервного розвитку 

земельної тісноти міський аграрій не міг конкурувати з селянином і був 

змушений переносити свою трудову активність із сільського господарства в 

промисловість, торгівлю та транспорт. Визначальною тенденцію 

економічного розвитку стає збільшення ролі торгівельної і промислової 

функцій міста. Промисловий переворот почався не раніше 1840 р., тобто 

пізніше ніж  в інших країнах та територіях Росії, і закінчився в 

пореформлений період. Сама індустріалізація мала «розсіяний» характер.  
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Підприємства, що розвивалися в Херсоні носили виразний 

сільськогосподарський характер. Переважали підприємства пов’язані з 

використанням сировини, з переробкою продуктів твариництва. Можна 

виділити дві особливості у промисловому розвитку міста в ХІХ ст. По-перше, 

більша частина підприємств з’явилася лише в другому десятиріччі. При 

цьому зв’язок промисловості з твариництвом прослідковується дуже яскраво. 

По-друге, це пов’язано було із порівняно пізнім засвоєнням території. 

З розвитком промисловості почалися помічатись суперечливі тенденції, 

пов’язані з кризою феодально-кріпосницької системи. Особливо виразно вони 

виявились на казенних мануфактурах. Запроваджувались технічні 

вдосконалення, які мали на меті розширити виробництво. Через деякий час 

виявилось, що в результаті цих нововведень підприємства зазнають збитки.  

Перерости в фабрики вони не змогли, бо були засновані купцями та іншими 

приватними особами на вільнонайманій праці, як правило, існували недовго, 

бо не вистачало робочих рук та капіталів. Незважаючи на це, в місті все 

більше побивала собі дорогу капіталістична промисловість. 

В першій половині ХІХ ст. відбувався розвиток міського ремесла. Він 

проявлявся насамперед у відокремленні ремесла від землеробства, 

поглибленні в ньому капіталістичних відносин, зростанні числа ремісників. З 

роздрібленого виробництва у місті виникає проста капіталістична майстерня.                                                                                                    

                                                                                                           

В умовах розвитку товарного виробництва ремісники вже не могли 

обмежуватись працею на місцевих замовників, а все більше виробляли товарів 

для збуту на близьких та віддалених ринках. Одночасно в їх середовищі 

поглиблюється процес соціального розшарування. Це неминуче вело до 

створення серед ремісників двох нових груп: міської буржуазії – власників 

промислових підприємств і найманих робітників, що рекрутувались з 

завербованих дрібних ремісників. 

Херсон розвивався також як один з центрів міжнародної торгівлі. 

Зовнішня торгівля грала в генезі торгівлі головну роль, вона довгий час була 
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її костяком. Зовнішню торгівлю можна розглядати в якості головного засобу 

створення торгівельного капіталізму, а також створення торгівельної 

буржуазії. 

Розвиток сільськогогосподарского і промислового виробництва сприяли 

розвитту внутрішньої торгівлі. Асортимент товарів на ринках міста був 

різноманітним, що було наслідком, по-перше, розвитку місцевого 

господарства, по-друге, поширювалися зв’язки між херсонським повітом і 

іншими регіонами країни. Все ж таки внутрішній ринок був недостатньо 

ємним, щоб забезпечити рівномірне функціонування ярмарок. Розвиток 

внутрішньої торгівлі сприяв росту товарно-грошових відносин, які приходили 

на зміну натуральному господарству, підсилювало циркуляцію грошей. 
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РОЗДІЛ 3 ЗМІНИ В СОЦІАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ, ЗАНЯТТЯХ ТА 

ПРИБУТКАХ ЖИТЕЛІВ ХЕРСОНА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА 

ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

 

У ХІХ – на початку ХХ ст. Херсон як центр однойменних губерній та 

повіту був адміністративно-чиновницьким та торгово-ремісничим містом, 

економічним центром Нижнього Подніпров’я. Він розташувався майже на 16 

км вздовж Дніпра. У 1904р. у місті було 64,6 тис. мешканців, морський та 

річковий порт, 1838 будинків, скотобійня, 164 поліцейських, 15 готелів та 10 

постоялих дворів, 34 трактири, 32 храми, 6 бібліотек та 4 театри, 70 

фабрично-заводських закладів, де працювало 1308 робітників, 111 

ремісничих майстерень з 555 ремісниками, 7 ярмарок. В Херсоні жили 

представники всіх основних верств тогочасного суспільства. Міський 

бюджет складав 375,1 тис. крб. Враження на петербурзьких гостей він 

справляв неоднозначне: одних шокувала розбита бруківка, погані тротуари й 

убогі будинки без зручностей, а іншим сподобався «надзвичайно чудовий 

вид, красиві та оригінальні будинки, затишні вулиці та алеї з білою акацією». 

За О.Семенком Херсон був тихим, чистим, спокійним провінційним містом, з 

горами великих кавунів – «туманів» на пристані і численними затишними 

кафе на центральній вулиці Суворовській. За оцінкою херсонців обличчя 

міста визначали порт, базар, крамниці, купці та торговці. На околицях були 

промислові підприємства. 

Дореволюційна топоніміка створювала неповторне історичне 

середовище. Назви околиць, районів та вулиць були органічно пов’язані з 

найважливішими подіями та іменами історії Херсона - Забалка (селище, що 

відділялось від центру балкою), Сухарне (колись тут виготовляли сухарі для 

війська), Воєнка (її першопоселенцями були солдати), Млини (тут 

зосереджувались вітряки), вулиці Форштадтська, М’ясницька, 

Ганнібалівська.  
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За чисельністю населення Херсон відносився до середніх міст, але мав 

підґрунтя для радикальної зміни способу життя порівняно з селом. На кінець 

ХІХ ст. питома вага міського населення складала в підросійській Україні 

13,6%. Проте великих міст, з населенням більше 100 тис., було лише чотири – 

Київ, Харків, Одеса та Катеринослав. У пореформену добу Херсон зростав 

повільно – за 1861-1897рр. населення зросло з 33957 до 59076 чоловік, тобто в 

1,74 рази [61, С.4]. За цей період кількість населення у нових промислових 

центрах і у великих містах зросла набагато більше: в Олександрівську 

(Запоріжжя) в 5 разів, Одесі – в 4 рази. Проте у повільних темпах зростання 

чисельності населення були і свої переваги. В процесі прискореної 

модернізації відбувалось різке переміщення населення з сіл у міста, що  

супроводжувалось невиправданими соціокультурними втратами. Натомість у 

середніх містах домінували менш кардинальні зміни, що більше відповідали 

менталітету, соціокультурним та історичним традиціям. 

У місті працювали 36 губернських установ, 12 земських і 85 повітових 

закладів, губернські та повітові станові органи дворянства. Вони давали 

роботу чиновникам та збільшували прибутки міста, дозволяли 

використовувати адмінресурс для вирішення міських проблем. Водночас, 

ретельно підібрана бюрократія, особливо вищої ланки, була вкрай 

консервативною. Вона воліла жити в тихому містечку без залізниці, великих 

підприємств та пролетаріату. За відсутності демократії цей консерватизм дещо 

компенсували міська дума, біржовий комітет, інші громадські організації,  які 

краще дбали про місто, прогрес та поліпшення життя херсонців. 

Статево-вікова структура населення поєднувала риси традиційного 

суспільства (багато дітей, мало осіб похилого віку та працездатних, 

переважання жінок над чоловіками) з особливостями «міграційної популяції» 

– домінування працездатних чоловіків. Ці особливості утворилися через 

посилену міграції  молодих чоловіків та збереження притаманних 

доіндустріальному суспільству рис ( значна смертність дітей та чоловіків, 

незначна тривалість життя).  
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Станова структура Херсона характеризувалася переважанням міщан 

(69,4%) та селян (17,5%) при значній питомій вазі дворянства (6%) та купців 

(1,5%). В містах стани населення під впливом ринку деформувались. Так, 

серед дворян були чиновники, власники, рантьє, особи вільних професій, 

буржуа. Так, дядько Є.Чикаленка служив секретарем Херсонського 

дворянського зібрання і мав маєток. Розмовляв він «…не по-московському і 

не по-«малоруському», а «мало-по-поруському», – якимсь канцелярсько-

семінарським язичієм». Жив не дуже заможно, після  смерті залишив у 

спадок 500 га землі, золотий годинник і дорожній кожух. Міщани теж 

змінювали соціальне обличчя в умовах становлення індустріального 

суспільства.  Це ще в більшій мірі стосується селян, які поривали зв’язок зі 

своїм станом і колишнім побутом.  

За переписом 1897р. з 59,1 тис. херсонців 23,3 тис. (39,4 %) мали 

самостійне джерело прибутків. Провідними галузями економіки були – 

промисловість і ремесла (зайнято 23,7% самодіяльного населення), торгівля 

(14,9%), транспорт і зв’язок (4,8%), будівництво і житлове господарство 

(4,5%), управління та правопорядок (3,8%), охорона здоров’я та гігієна 

(3,3%), освіта (1,9%) і банківська справа (0,25% самодіяльного населення). 

Перепис зафіксував остаточний розрив міста з селом – лише 1,8% було 

зайнято в сільському господарстві. Отже, за структурою зайнятості Херсон 

був типовим торгово-промисловим містом, що виконувало поважні 

адміністративні та освітні функції.  

В структурі торгово-промислової буржуазії України переважала середня 

група – вони отримували 69,8% сукупного прибутку. Бізнес у Херсоні був 

переважно клановий, сімейний. Це видно на прикладі родини Вадонів, 

французів за походженням, власників верфі та двох заводів. Історія династії 

була типовою для краю і всієї Південної України. Розпочавши свій бізнес у 

середині ХІХ ст., Є.Вадон з 1895р. зайнявся кораблебудуванням. Це 

принесло Вадонам багатство і славу. Напередодні І Світової війни на верфі 

розгорнулось велике виробництво, в тому числі есмінців. Чавуноливарний і 
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механічний заводи виготовляли землеробські знаряддя, устаткування для 

млинів та лісопилок.   На початку ХХ ст. ім’я Вадонів складалася  майже з 50 

чоловік, причому більшість працювала у сімейному бізнесі. Вони 

піклувалися про робітників як важливу складову процвітання справи.  

В економіці домінував купецький капітал. Купці володіли верфями, 

млинами, транспортом, акціонерними компаніями. Так, серед судновласників 

Азово-Чорноморського басейну купці становили 78,7%, дворяни і чиновники 

– 13,3%, міщани – 8,8%, селяни – 0,8%. Купці були піонерами  технічного 

прогресу, вкладали гроші у машинобудування, визначали темпи та характер 

промислового перевороту. Водночас більшість купців-підприємців 

відзначалась консерватизмом – не поспішала вкладати гроші у виробництво, 

особливо у нові галузі та передове устаткування. Їхній менталітет зумовлював 

орієнтацію на традиційні галузі (скажімо, вітрильний флот та вітряки) і 

торгівлю, що призводило до нераціонального використання та нестачі 

капіталів у передових сферах економіки.   

Робітників доцільно поділити на промислових, кустарів та поденників. У 

1899р. 1100 робітників великих підприємств отримували щорічно 254,5 крб., 

середніх – 222,2 крб., ремісники лише 90,2 крб. Зарплата промислових 

робітників збільшиаись – за 1901-1910рр. з 293крб. до 371крб., або на 26,6%, а 

робітників інших категорій зростала повільніше. Заробітки херсонських 

робітників переважали середньоросійські на 59,2% і залежали передусім від 

кваліфікації – токар отримував вп’ятеро більше чорнороба, вдвічі більше 

каменяра, в 2,5 рази більше телеграфіста. 

Роботодавці застосовували матеріальне стимулювання для покращення 

якості праці, створювали постійне ядро кваліфікованих  трудящих. Так, на 

залізниці кваліфіковані робітники отримували нарівні з адміністративним 

персоналом 30-100 крб. на місяць. Середньооплачувані, яких нараховувалось 

75%, мали пристойну платню – 10-30 крб. на місяць. Низькооплачувана 

категорія (до 10 крб. на місяць) складала 3,6% зайнятих на залізниці. 

Сезонники за важку і виснажливу працю на будівництві чи в порту 
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отримували вкрай низьку платню – чоловіки-вантажники 1-1,75 крб. за 13-14 

годин праці, жінки – 40-60 коп., підлітки – 15-60 коп. Безробіття було 

нерідким, але тимчасовим явищем. У 1913р. без роботи протягом року було 

0,38%, протягом 3-12 місяців – 19,8%, 1-3 місяці – 55,9%, до 1 місяця – 24% 

робітників. Найбільше від безробіття страждали поденники, найменше – 

кваліфіковані робітники.  

Друге місце в економіці посідала торгівля, якою займалися 14,9 % 

херсонців. У1910р. в місті було 2 ярмарки, 738 лавок, 64 пивні, 15 готелів і 

заїжджих дворів, 34 трактири, 38 торгових складів. Херсон був значним 

портом з вантажообігом 350 тис. т.  

В органах управління та правопорядку було зайнято 897 осіб, або 3,8% 

самодіяльного населення, в освіті 438 осіб (1,9%), охороні здоров’я та 

соціальній роботі 776 осіб чи 3,3%. Заробітна плата працівників владних 

структур коливалась від 3000 крб. до 250 крб. на рік. Соціальний статус і 

престиж держслужбовців завдяки стабільним, зростаючим та високим 

заробіткам був значний. Існувала чітка та випробувана система заохочення 

залежно від посади та функцій, ефективна система нагород і надбавок, їм 

робили відрахування  в пенсійний та інвалідний фонди, виплачували 

квартирні та столові гроші. За кожні 3 роки вислуги держслужбовці 

отримували додатково 10% окладу, поліцейські та пожежники мали ще 

натуральне довольство.  

При прийомі на державну службу ретельно перевіряли благонадійність, 

кваліфікацію, службовці давали присягу вірно служити імператору. Між 

вищими та нижчими чиновниками була прірва у рівні життя. Так, дійсний 

статський радник (4 клас, цивільний генерал) Є.М.Анучін у 1905р. мав річний 

заробіток у 7305 крб. і нічого спільного з його підлеглим канцеляристом 

(оклад у 174 крб.) не мав. Більшість чиновництва за походженням та способом 

життя була пов’язана з частиною незаможних та непривілейованих верств – 

вчителями початкових шкіл, нижчим духовенством, ремісниками та дрібними 

торговцями, селянами.  
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Нечисленні інженерно-технічні працівники заробляли менше державних 

службовців, але значно більше робітників. Так, губернське земство платило  

старшому інженеру 3000 крб. на рік, агроному– 2400 крб., техніку – 1200 крб., 

інструктору з садівництва та кресляру – 720 крб. Заробітки інтелігенції 

залежали від кваліфікації, особистих якостей, досвіду, авторитету, місця 

роботи. В кращому становищі знаходились лікарі та вчителі державних 

закладів освіти, які мали пенсії та цивільні чини. Викладач гімназії з вищою 

освітою мав початковий річний оклад 900 крб., кожні 5 років стажу додавали 

400 крб., а після 20 років оплата складала 3400 крб. Навантаження та режим 

роботи дозволяли вчителеві мати підробітки – лише приватні уроки давали в 

середньому 60-75 крб. на рік. 

Основою добробуту херсонців була ринкова економіка. На фоні 

негараздів соціалізму схвально до неї ставиться в мемуарах навіть радянський 

номенклатурник  С.І. Кривошеїн. Ринкова економіка різко посилила роль 

банків – в місті зростала їх кількість, капітал та асортимент послуг. З них 

херсонці найбільше довіряли двом – Міському громадському банку та 

Міському товариству взаємного кредитування, які обслуговували потреби 

середнього та дрібного бізнесу, акумулювали гроші середніх верств і сприяли 

підвищенню добробуту городян. Біднота не використовувала банківські 

кредити для вирішення нагальних життєвих проблем. Це зумовлювалось 

неувагою банків до цієї категорії через низьку її платоспроможність та 

особливостями менталітету міської бідноти. В скрутні часи вони могли 

скористатись ломбардом.   

Розмову про прибутки херсонців завершимо аналізом міського бюджету, 

що зріс за пореформену добу – з 80,5 тис. у 1862р. до 375,1 у 1904р., тобто в 

4,7 рази. У розрахунку на одного мешканця прибутки у 1904р. в Херсоні 

становили 5,8 крб., Миколаєві – 9,1 крб., Одесі – 10,9 крб. Структура міських 

прибутків змінювалась з поступом ринкових відносин та індустріалізацією – 

зменшувалась частка прибутків від земель та нерухомості, зростали 

надходження від міських капіталів, торгово-промислових закладів та виплат 
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від держави, земств, благодійників. Так, прибутки від міського майна сягали 

58,1% бюджету, від торгово-промислових закладів – 8,8%, відсотки з капіталів 

– 7,2%, надходження від казни, земств, благодійні внески – 25,9% прибутків. 

Як бачимо, міське самоуправління лише починало вчитися заробляти гроші в 

умовах ринку. Головною причиною невміння міської еліти користуватись 

ринковим механізмом були патріархальна ментальність та орієнтація на 

цінності традиційного суспільства. Складовою такої ментальності були 

споживацькі настрої, намагання вирішити міські проблеми за рахунок 

державних дотацій.  

Політико-адміністративна залежність міського самоврядування від влади  

негативно впливала на соціальну спрямованість бюджету. Так, на утримання 

державних та міських установ йшло 34,2% витрат, на освіту – 13,4%, на 

благоустрій – 15,3%, на охорону здоров’я – 3,3%, соціальну допомогу – 1,9%. 

Тобто на потреби громадян витрачали лише 33,9%. Лише у 1913р. головними 

статтями видатків стала освіта та охорона здоров’я. Зрозуміло, що такий 

бюджет вирішити гострі соціальні проблеми не міг. До того ж, кошти на 

соціальні потреби, розподілялись несправедливо і через бюджет 

збільшувались прибутки заможних верств коштом бідноти.   

Отже, промисловість Херсона змінювалась повільно – сучасні 

підприємства були острівцями в морі дрібних кустарних закладів, 

спрямованих на задоволення потреб місцевого ринку. Проте, завдяки порту та 

банкам місто втягувалось у всеросійський та європейський ринки. Це 

підвищувало прибутки міста та його мешканців, міняло структуру економіки 

та створювало нові робочі місця. Відповідно змінювались заняття херсонців, 

руйнувалась соціальна структура традиційного суспільства і формувались нові 

верстви, притаманні суспільству індустріальному.  

Соціальне обличчя херсонців на початку ХХ ст. кардинально відрізнялось 

від села, але відстань до великих індустріальних міст не скоротилась. 

Менталітет більшості наших земляків коливався між намаганням зберегти 
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вірність традиціям патріархального суспільства та засвоїти, пристосуватись до 

вимог ринкової економіки та індустріального суспільства.   
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РОЗДІЛ 4 ФОРМУВАННЯ РИНКУ СПОЖИВАННЯ ТА ПОСЛУГ 

 

Аналіз рівня життя має враховувати соціальну топографію. Традиційно в 

Херсоні виділяли власне місто або центр (26,2% мешканців) та передмістя: 

Забалка (45,5%), Млини (82%), Острів (8,6%), Воєнка (7,1%). Найзаможніші 

жили в центрі, де розташовувались банки, дорогі крамниці, державні й 

приватні установи, найкращі будинки. Млини були найменш урбанізовані, на 

Забалці переважали робітники, а на Острові та Воєнці мешкала біднота. Міру 

соціальної диференціації відображає вартість та прибутковість нерухомого 

майна – у центрі вона становила 78% вартості нерухомості Херсона, 

приносячи 80% прибутку з нерухомості міста. Якщо в центрі кам’яних 

будинків було 65%, то  на Млинах – 16%, на Забалці – 7%, на Острові та 

Воєнці  лише 3%.  

У передмістях купчились малі (1-2 кімнати та кухня) очеретяні та 

глиняні будинки з присадибними  ділянками. У центрі переважали 

двоповерхові кам’яниці з 3-4-х кімнатним квартирами. Херсон був типовим 

провінційним містом, де 3-х і 4-х поверхових будинків було лише 223, а 

одноповерхових 13,136 (88,1% всіх будівель). З “комунальних зручностей” 

були розповсюджені печі (у 99% всіх будинків), а ось водогін (10%), 

каналізація (6% помешкань), ванна (2,2%) та ватерклозети (6,3%) були 

розкішшю і зосереджувались у центрі. Майже ⅓ населення (32,8%) жила в 

поганих умовах (помешкання складалось з кімнати та кухні).  Тогочасний 

“середній клас” (мали 2-3 кімнати і кухню) складав 45,5% херсонців, заможні 

(мешкали у 4-6  кімнатах і кухні) – 20,6%, багатії (мали 6 і більше кімнат) – 

1,9%.   

У 1904р. 43% жителів мали у приватній власності нерухомість. Серед 

них робітники та ремісники складали 50%, торговці – 22%, чиновники – 

8,6%, службовці приватних установ – 2,4%, особи вільних професій – 2,7%. 

Проте, більшість херсонців – у 1904р. 57% – не мали власного житла і, 

залежно від статків, наймали будинки, квартири, кімнати чи кутки. Сімейні 
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робітники на житло витрачали 23% бюджету, одинокі – 14,8%. Так, у 1904 р.  

в центрі оренда “кутка” в кімнаті на рік коштувала 36 крб., великої квартири 

(6 і більше кімнат) - 700-900 крб., середньої (4-6 кімнат) – 400-600 крб., 

маленької (менше 4 кімнат) – 100-300 крб. На окраїнах ціни були в 3,5-4 рази 

менші. Вартість оренди житла стрімко зростала, хоча ціни Херсона 

відставали від великих міст.  

У найгірших умовах мешкали робітники-сезонники. Вони ночували під 

відкритими небом (вантажники в порту), чи у переповнених нічліжках. У 

місті були 3 приватні (230 місць) та 1 міська нічліжка (70 місць). Ніч 

коштувала 5 коп. у приватній та 3 коп. у міській нічліжці. Так, у 1899р. 

притулок Фальц-Фейна відвідало 40,4 тис. чоловік, з яких 9,5 тис. отримало 

ще  й  безкоштовні обіди.  

Дорогим було опалення та освітлення житла. Заможні мали дорогу 

електрику, але більшість херсонців для обігріву та освітлення застосовували 

традиційні засоби – керосин за ціною 8-10 коп. 1 л, дрова (один кубічний 

метр яких коштував 12-14коп.), вугілля, очерет, на околицях кізяки. Житло 

вмить могло перетворитись на попіл внаслідок пожеж, які були  небезпечні 

через широке застосування відкритого вогню та горючість будівель. Так, за 

1870-1900рр. пожежники приборкали 3225 пожеж. Тому для пожежників 

збудували зручне приміщення з тренажерами і виписали з Великобританії 

обладнання. Пожежна команда (61 чоловік) мала 44 коней, 7 помп та 2 ходи, 

що коштувало місту близько 30 тис. крб. щороку. 

Значних коштів вимагали елементарні комунальні потреби. Скажімо, 

очищення трьох димарів коштувало 2,5 крб. на рік, послуги двірника – 3-4 

крб. в місяць, вивезення нечистот – 1 крб. за діжку, поклеїти рулон шпалер – 

12-20 коп., столовий сервіз на 12 персон – 10 крб., термос – 2,5 крб. тощо. 

Розширювався асортимент, підвищувалась якість та доступність побутових 

послуг, зростав відповідний сегмент ринку. Але 40% херсонців не могли цим 

скористатись. Нерозв’язаність житлової проблеми і невлаштованість побуту 

бідноти мала негативні соціальні наслідки. Співвідношення між заробітною 
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платою та цінами на продукти харчування протягом кінця ХІХ – початку ХХ 

ст. не зазнало суттєвих  змін. Внаслідок революції 1905-1907рр. подорожчали 

товари широкого вжитку – у 1907-1908рр. були максимальні ціни і життя 

подорожчало на 26%. Але в наступні роки ринок встановив рівновагу цін та 

зарплати. Найістотніше впливали на рівень життя витрати на їжу. Багаті 

харчувались вдома (тримали професійних кухарів) чи в ресторанах, де було 

вишукане меню, широкий асортимент блюд, сімейні кабінети, система пільг 

для постійних відвідувачів. У ресторані середньої руки обід коштував 40 

коп., полуденок – 25 коп., вечеря – 30 коп. У недорогих закладах 

громадського харчування були проблеми з якістю їжі та санітарією. 

Найгіршим було харчування у господарів кустарних підприємств, які 

намагались перетворити його на джерело прибутку шляхом підвищення цін, 

використанням неякісних продуктів тощо.  

Вдома готували та споживали їжу середні верстви. Трудящі харчувались 

у хазяїна чи самостійно (вдома, в артілях, родині хазяїна чи власника 

квартири, в трактирах і харчевнях). У родині їжа була найкращою – гаряча, 

відносно різноманітна, порівняно якісна та дешева. В артілях харчування було 

дорожчим та часто вимушеним (на будівництві, при сезонній праці та на 

дрібних підприємствах). Їжа робітників була одноманітною, з переважанням 

хліба та рослинних страв, малою кількістю білків. Типове артільне харчування 

коштувало десь 19 коп. у день, що дозволяло щоденно вживати гарячі страви  

2-3 рази: куліш на сніданок, борщ з м’ясом на обід та кашу з салом на вечерю. 

При важкій фізичній праці робітник вживав у середньому щодня 1,2-1,6 кг 

хліба, 130-150 г м’яса, 0,5 кг пшона. 

В Херсоні було багато т.зв. «оборок» (трактири, постоялі двори, 

харчевні), де їли та проводили за горілкою вільний час робітники, службовці, 

дрібні й середні чиновники. В них кілограм хліба коштував 17-18 коп., миска 

холодцю – 3 коп., 0,33 л горілки – 15 коп. Нерідко в трактирах був «шведський 

стіл» – за випивку можна було один раз взяти закуску з двох загальних мисок 

ліверу та овочевого салату.  
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Найпопулярнішим напоєм середніх та бідних верств був чай – робітник 

вживав його тричі на день (100-200 г чаю та 800 г цукру на місяць). Вони 

шанували квас, узвар, киселі та молоко. Міщани пили лимонад, мінеральну 

воду, пиво ціною 9-16 коп. за пляшку. Популярними алкогольними напоями 

були горілка, наливки. Вино через дорожнечу вживали менше. Взагалі 

традиційно купували чимало  алкогольних напоїв. Пересічний городянин 

випивав у 1899р. 17 л горілки на 9,7 крб. Кваліфіковані робітники споживали 

11,2 л горілки на 6,4 крб., тобто менше середньоміських показників на ⅓. 

Очевидно, що зі зростанням добробуту питома вага витрат на  алкоголь 

зменшувалась. Сімейні пили значно менше, ніж одинокі. На фабричний тютюн 

витрачали  мало, біднота палила махорку. Солодощі були дорогі – фабричні 

цукерки коштували від 12 коп. до 3 крб. за пачку.  

Середньодобове меню міщан на початку ХХ ст. включало 807 г хліба, 333 

г картоплі, 121 г овочів та фруктів, 22 г олії, 64 г цукру, 205 г м’яса, 34 г риби, 

287 г молочних продуктів, 1 яйце. Херсонці внаслідок природнокліматичних 

умов споживали порівняно більше риби та фруктів, менше картоплі та молока.  

Питома вага витрат на їжу зменшувалась із зростанням прибутків, а якість 

харчування покращувалась.  

Ринок промтоварів створював цінову нішу для різних верств. Скажімо, 

кожух коштував 15 крб., зимова шапка – 3,5 крб., картуз – вдвічі менше, 

сорочка – 1 крб., парасолька – 1,75-2,25 крб., вовняний светр – 2 крб. Ціни на 

модний та імпортний одяг були вищі. Так,  сукня паризької моделі у 1903р. 

коштувала 100 крб., бальні рукавички – 3,5 крб., панчохи – 50 коп. Швидко 

поширювався фабричний одяг, бажання модно одягатись. Молоді робітники 

заради моди заощаджували на горілці та їжі. Бідні городяни частину одягу 

шили вдома, на німецьких швейних машинках «Зінгер», що суттєво 

скорочувало витрати. Так, муслін коштував 17 коп. за метр, бумазея – 29-37 

коп., сукно – 2,9-3,6 крб. Витрати на одяг і взуття становили значну частину 

бюджету херсонців. Так, у 1913р. одинокий вчитель на це витрачав 16% 

заробітку,  сімейний – 15%, робітник – 13,9%, робітниця – 15,9%. У різних 
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соціальних групах структура цих витрат відрізнялась. Так, робітники 

найбільше витрачали на верхній одяг та взуття, а на білизну найменше.   

Ринок насичувався якісними та різноманітними товарами і продуктами, 

що демонстрували найкращі магазини на центральних Суворовській та 

Потьомкінській (нині К.Маркса) вулицях. Так, у магазині О.Пембека  

продавались вітчизняні, французькі, німецькі та іспанські вина, чай з 

можливістю дегустації, сири та ковбаси. Вишукані морепродукти, екзотичні 

свіжі та консервовані фрукти продавались у крамниці Т.Димченка. Ювелірний 

магазин Крамерів пропонував прекрасно оздоблені рубіни, смарагди, сапфіри, 

бірюзу та бурштин. У магазині-ательє Бершадського можна було підібрати 

модний одяг. Ця розкіш була розрахована на заможних, а біднота ходила туди 

хіба що на екскурсію.  

Вагому частину прибутків витрачали на гігієну та лікування. Ринок цих 

послуг був досить розвинений,  робила перші кроки страхова медицина. У 

1899р. на гігієну робітники витрачали 1,3% бюджету, на лікування – 1,4%. 

Витрати на гігієну збільшувались і досягли у 1913р. 3,5% видатків у 

робітників та 4,7% у робітниць. У бюджеті вчителів витрати на лікування 

складали 0,9%, що не задовольняло потреб. Скажімо, у 1902р. день 

перебування в пристойній лікарні обходився у 2 крб., курс лікування у 

санаторії –  40 крб. Хоча ціни на ліки були помірні, система охорони здоров’я 

не відповідала вимогам часу. Про це свідчить розповсюдження соціальних та 

інфекційних хвороб, що нерідко переростали в епідемії. Через антисанітарію, 

відсутність каналізації, болотні випаровування, погане харчування, брак 

чистої води та кваліфікованої медичної допомоги поширювались кишково-

шлункові захворювання, дизентерія, тиф, лихоманка, серед дітей – скарлатина 

та дифтерія. Наприклад, у 1892р. від інфекційних хвороб померло 1185 

чоловік, у 1893р. – 748, у 1894р. – 869 осіб. Влада виділяла значні суми на 

боротьбу з епідеміями – лише у 1892-1894рр. майже 85 тис. крб. Проте, у 

1887-1894рр. середня смертність складала 29,9 чоловік на 1000, підвищуючись 

до 31,6 в період епідемій. Діти часто помирали через розповсюдженість 
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невиліковних тоді хвороб. Навіть 8 з 16 дітей багатія Вадона померли від 

дифтерії.  

У центрі завдяки проведенню санітарних заходів (водогін, засипка боліт 

тощо) епідемії майже подолали. На 1895р. 25 км водогону забезпечували 

чистою водою лише 418 будинків у центрі, земську лікарню, 220 пожежних 

гідрантів, три фонтани та водозбірні колонки. Але на околицях користувались 

неочищеною водою з Дніпра або купували у водовозів по 1 коп. за два відра. 

До антисанітарії тут додавались соціальні фактори. Так, у 1913р. було 103 

випадки скарлатини, 29 дифтерії, 49 випадків тифу та 93 дизентерії.  

Проте не слід недооцінювати рівень медицини. Санітарним станом 

опікувався лікар, хімік та 3 санітарних наглядача. У 1894р. в Херсоні було 10 

лікарень, 5 аптек та 12 аптечних крамниць. В місті працював 51 лікар, 6 

дантистів і 22 лікаря займались приватною практикою. У 1910 р. ці показники 

зросли – населення обслуговували 34 аптеки, 81 лікар, 40 фельдшерів та 

акушерок, 26 дантистів. На 1 лікаря приходилось 1134 мешканця. Міський 

бюджет виділяв на охорону здоров’я 9%, чого було замало. Бідноті 

доводилось розраховувати на благодійників. Так, в міських амбулаторіях 

прийом був безкоштовний, в амбулаторіях Червоного Хреста він коштував 5 

коп. з наданням бідноті безкоштовних ліків . Херсон значно поступався щодо 

якісних показників охорони здоров’я більшості губернських та великих міст 

Наддніпрянщини.  

У становленні індустріального суспільства виняткова роль належала 

транспорту та зв’язку. Херсон до 1907р. залишався без найефективнішого 

виду транспорту – залізниці, але був зв’язаний пароплавами з пристанями  

Нижнього Дніпра, портами Чорного моря (Одесою, Миколаєвом, Очаковим, 

Батумом, Севастополем).  Пароплавне сполучення забезпечували 7 товариств, 

кожне з яких мало свою пристань, 12 пароплавних установ і 2 транспортні 

контори. Завдяки морському транспорту Херсон втягувався у світовий ринок, 

був зв’язаний вантажними лініями з Великою Британією, Грецією, 

Австралією, Норвегією, Данією, Італією, Німеччино, Францією. У 1914 р. в 
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місті були консульства Італії, Німеччини, Туреччини і Великої Британії,  239 

агентів іноземних пароплавств. Сухопутний міжміський зв’язок переважно з 

Бериславом та Миколаєвом забезпечувала казенна та земська поштово-кінні 

станції.  

Внутрішньоміський транспорт залишався гужовим. У 1904р. в місті було 

227 візників, в 1910р. – 393. Херсон не відрізнявся благоустроєм вулиць і тому 

праця  візників була тяжкою. Так, в 1910р. було 1024 вуличних ліхтаря (в т.ч. 

159 електричних). Один ліхтар приходився на 30 квадратних метрів і за цим 

показником Херсон поступався іншим губернським центрам. Аналогічною 

була ситуація з бруківкою – її мали 35% вулиць. Візники працювали під 

контролем міської управи (ціни, якість послуг, однострої з бляхою). За 

порушення встановлених правил візники позбавлялись права займатись цією 

прибутковою справою. Скажімо, проїзд з багажем вдень від порту до 

залізничного вокзалу коштував 75 коп. Це  дорівнювало денному заробітку 

чорнороба, тому біднота ходила пішки. Все ж пересічний херсонець 

користувався візниками – вчитель початкової школи витрачав на транспорт 

9,8% бюджету. Залученню іноземного капіталу до створення трамвая та 

будівництва мосту через р. Кошову замість порому завадила І Світова війна.  

Швидко розвивався телеграфно-телефонний зв’язок: якщо у 1898р. було 

60 км телефонних ліній та 116 абонентів, то у 1904 р. вже 77 км та 198 

абонентів. Функціонувала поштово-телеграфна контора з телефонною та 

переговорною станціями.  

Зростаючі пропозиції індустріального суспільства не відповідали рівню 

матеріальних можливостей більшості трудящих. Про це свідчить структура 

видатків робітників. Так, витрати на їжу складали 41-54%, на житло – 17-26%, 

12-13% бюджету витрачали на одяг, на гігієну – 2,3%, 1% -  на лікування, касу 

взаємодопомоги – 1,4%, податки – 0,6%, культуру та навчання дітей – 1-3%. 

Отже, ринкова економіка залишала значній масі трудящих злидні – низька 

зарплата, погане життя, відсутність соціального захисту. Бюджети багатьох 

сімей робітників були дефіцитними, що долалось надурочною працею 
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чоловіків, підробітками жінок та дітей, прибутками від підсобного 

господарства (городу, худоби). Це було проявом українського селянського 

менталітету, традиційного потягу до власного господарства і додатковим 

засобом пристосування до життя в нових умовах. За оцінкою професійного 

революціонера І.Ф.Сорокіна такий уклад життя був відсталим, бо не 

відповідав ленінським стандартам  «істинного» пролетаря.  

Суперечливі процеси впливу ринкової економіки на життя робітників 

відображені в мемуарах херсонців. Син робітника С.І.Кривошеїн згадує про 

чималий ринок товарів і послуг навіть у передмістях. Кожний квартал мав 

лавку та корчму, які орієнтувалися на потреби споживача: торгівля в кредит, 

мережа дистриб’юторів, внаслідок конкуренції чималі пільги – індивідуальне 

замовлення, знижки, доставка додому з мінімальною націнкою.Змальовуючи 

злидні своєї родини С.І.Кривошеїн підкреслює відсутність раціоналізму у 

більшості мешканців (люмпенізована біднота) Сухарного (любили випивку і 

карти, не прагнули підвищити кваліфікацію, взяти кредит та заснувати власну 

справу) та недооцінює позитивні риси заможних (працьовитість, ощадливість).  

Таким чином, у Херсоні в кінці ХІХ - на початку ХХ ст. активно 

формувався ринок споживчих товарів та послуг, розширювався їх асортимент 

та ціновий спектр. Проте більшість якісних послуг та товарів (житло, їжа, 

лікування, транспорт) через дорожнечу були недоступні значній частині 

херсонців. Ринок виштовхував на узбіччя невдах, безробітних та 

низькооплачуваних, змушував їх жити у злиднях. Поглиблювалась прірва між 

заможними та малозабезпеченими верствами. Одночасно спостерігаємо 

покращення якості життя порівняно нечисленного середнього класу  - 

соціальної основи індустріального суспільства. 
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РОЗДІЛ 5 МОДЕРНІЗАЦІЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ 

 

Доступність та рівень освіти є важливим соціокультурним показником 

якості життя людини індустріального суспільства. І хоча за пореформену 

добу освіта зробила суттєвий крок уперед, її рівень не відповідав вимогам 

часу. Так, у кінці ХІХ ст. в Херсоні загальну середню освіту надавали три 

гімназії, реальне училище та чоловіча прогімназія (78 викладачів, 1429 

учнів); середню спеціальну – фельдшерська школа, Херсонські мореплавні 

класи, вчительська семінарія, сільськогосподарське та духовне училища (40 

викладачів та 671 учень); неповну середню та початкову освіту отримували у 

міських 5-класному та 3-класному чоловічих та 2-класному жіночому 

училищах, 10 міських, 13 приватних, 3 церковно-приходських і 13 

єврейських школах, недільній безкоштовній школі. Всього було 45 

навчальних закладів та 6000 учнів. Перепис 1897р. зафіксував невтішну 

картину щодо рівня письменності херсонців (див. додаток К). Їх 

нараховувалось лише 43%, що було значно менше, ніж в Одесі (50,1%) чи 

Харкові (52,5%), тобто Херсон відставав від великих міст років на 30. 

Наголосимо, що на початку ХХ ст. в Російській імперії до школи ходило 

46,4% міських дітей і за цим показником вона посідала останнє місце в 

Європі.  

Поступово відбувались позитивні зміни – все більше городян отримують 

можливість здобувати освіту. Так, у 1901 р. з 2,1 тис. учнів 15 початкових 

шкіл діти міщан складали більшість (43%), дітей дворян і чиновників – 27%, 

духовенства – 8%, селян – 16%. Розширилась мережа шкіл у робітничих 

районах, збільшувалась кількість недержавних закладів. Проте до повного 

охоплення школою дітей було далеко. У 1906р. не вистачало місць для 18% 

бажаючих вчитися дітей. Якість навчання у початковій школі була 

незадовільною через погане відвідування учнями занять (хвороби, 

відсутності теплого одягу, необхідність допомагати батькам); нестачу 



53 

 

фінансування та матеріально-технічного забезпечення, переповнення класів, 

брак кваліфікованих вчителів через низьку зарплату. Так, у 1906 р. у міських 

початкових школах працювало 56 учителів, кожен з яких мав вчити 46 учнів 

за середню зарплату 560 крб. 

На початку ХХ ст. збільшились витрати на освіту з 25-30 тис. крб. до 

100 тис. крб. Проте, принципових змін не відбулось – у 1904р. початковою та 

середньою освітою було охоплено 12,1% населення Херсона, а у 1910р. – 

лише 9,7%, хоча в абсолютних цифрах кількість учнів середніх закладів 

освіти (як і кількість самих закладів) зросла з 2,065 чол. до 2,440 чол. До того 

ж, вузів так і не з’явилось. 

Сім’ї кваліфікованих робітників витрачали на освіту в середньому 14,6 

крб. щорічно (0,85% свого бюджету), чого вистачало на початкову освіту і в 

кращому випадку опанування відповідної професії. Вчителі на освіту власних 

дітей витрачали до 20% бюджету. Належний рівень освіти за стандартами 

індустріального суспільства дітям могли забезпечити лише 50% херсонців. 

Держава прагнула надати високу освіту заможним, елітним та привілейованим 

верствам – дворянству, духовенству, інтелігенції. У кінці ХІХ – на початку ХХ 

ст.  в Херсоні середню і вищу освіту мали лише 4,4 тис осіб або 7,46% 

херсонців. У вузах навчалось 298 осіб (0,5% всього населення). Для 

порівняння в Одесі таких було 3087 (0,8% всіх одеситів).Водночас у сфері 

середньої та середньої спеціальної освіти Херсон не поступався Одесі. Втім, за 

середніми показниками криється значна різниця в рівні освіти різних 

соціальних груп. 

Найбільш обділені освітою були херсонці-селяни, хоча саме до міста 

емігрувала найосвіченіша сільська людність. Так, серед селян налічувалось 

лише 37% письменних, що було на 10,6% менше міських станів і у 2,21 рази 

менше, ніж серед дворян і чиновників. Серед типово міських станів Херсона 

(міщан, купців, почесних громадян тощо) недостатньо було осіб з вищою 

(0,13% їх загальної кількості), загальною середньою (3,91%) і середньою 

спеціальною (0,82%) освітою. Це є свідченням незначного втягнення міських 
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верств Херсона в економіку індустріального суспільства. Очевидно, що для 

більшості херсонських підприємців ще не настав час для вкладення грошей у 

підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня робітників, а потреби в 

кваліфікованих кадрах задовольнялись мігрантами.  

Високою якістю відрізнялась гімназична освіта, та вона була доступною 

переважно заможним верствам (у 1912р. вартість навчання у гімназії 

становила 60-100 крб. на рік, підручник з алгебри коштував 2,25 крб., збірник 

завдань з геометрії – 1 крб.). Ринок освіти надавав послуги для підвищення 

рівня власної освіти, розвитку творчих здібностей, але вони теж були 

дорогими  (посібник для самостійного вивчення французької коштував 1,5 

крб., рояль – 700 крб.). 

Зберігалась монополія дворян і чиновництва на якісну освіту. Так, 

дворяни і чиновники серед осіб з середньою загальною освітою складали 

36,3% (в загальній масі городян їх було 6%) і перевищували середньоміський 

показник у 6 разів, а серед 298 херсонців з вищою освітою дворян і 

чиновників було 224 або ¾, що перевищувало відповідний рівень міських 

станів у 48,5 разів і селян-херсонців у 316 разів! Ця різниця в освіті свідчить 

про глибоку прірву соціальних протиріч.  

Індустріальне суспільство вивільняє людині час для інтелектуального 

розвитку, підвищення  культурного рівня, розваг, поліпшення фізичного стану 

й одночасно збільшує та  урізноманітнює сферу відповідних послуг. Однак, 

матеріальна можливість різних прошарків скористатись ними була 

неоднаковою, та й психологічна спрямованість щодо сприйняття нового не 

завжди відповідала рівню забезпеченості. Прилучення до “новинок” 

цивілізації, звісно, відбувалось, але традиційні засоби дозвілля не виходили з 

ужитку.   

Херсон мав непогані можливості для змістовного відпочинку заможних 

городян і кваліфікованих робітників, що висвітлено в літературі. На початку 

ХХ ст. в місті були міський і три народних театри, кілька кінотеатрів, 

гастролювали трупи В.Е.Мейерхольда і Ю.В.Шумського, виступали корифеї 
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української сцени М.Заньковецька, П.Саксаганський і І.Карпенко-Карий, 

проходило чимало концертів. Успішно функціонував музей старожитностей, 

який завдяки В.І.Гошкевичу у 1909р. мав у колекції 17 тис. предметів. 

Отримавши нове приміщення, музей розвинув просвітницьку діяльність – у 

1913р. його відвідало 32,4 тис. чоловік і 56 екскурсій учнів, вчителів, селян. У 

1911р. відкрився педагогічний музей ім. М.І.Пирогова, у 1912р. – музей 

мистецтв. 

Перші кроки робила місцева преса та інформаційний ринок. У 1898р. 

почала виходити газета «Юг», у 1911р. її доповнили газети «Родной край»  і 

«Копейка». Номер газети коштував 5 коп., річна передплата на журнал – до 12 

крб. Помірними були ціни на популярні книжки – у 1912р. детектив 

«Злочинний світ» коштував 85 коп., мелодрама «Під маскою» – 1,5 крб., 

доступною була довідкова література. Збільшувалась популярність бібліотек – 

у 1914 р. в місті працювало чотири публічні бібліотеки. Але періодику 

купувала переважно інтелігенція. На неї у 1910р. вчителі витрачали 2% 

заробітку, робітники – 0,98%. Цікаво, що жінки в обох групах на літературу 

витрачали у 1,5 рази більше, аніж чоловіки. Серед бідноти інформація 

передавалась традиційним способом – «з вуст в уста». На розваги робітники 

витрачали до 1% заробітку, вчителі – до 3%.  

З’явилась потреба у фізичному розвитку. Поширились футбол, 

гімнастика, легка атлетика і т.п. Функціонували «Общество содействия 

физическому воспитанию детей», яхт-клуб, «Общество любителей охоты и 

спорта».У місті проходили спортивні змагання, передусім для школярів – 

велосипедистів, ковзанярів, футболістів, борців. Проте, заняття спортом, за 

винятком демократичного футболу, вимагало певних, а часом і чималих, 

коштів. Скажімо, трек, відкритий у 1910р., був приватним. У яхт-клубі, де 

були буфет, більярдна, прислуга та інші атрибути красивого життя, вступні 

внески складали 25 крб., щорічні – 10 крб., не враховуючи вартості власне 

яхти. Це був закритий клуб, оскільки вступ до нього крім грошей вимагав 

рекомендації двох дійсних членів. Дорогими навіть для середнього класу були 
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й деякі інші види культурного дозвілля. Скажімо, для навчання музиці 

потрібен був інструмент вартістю майже половину річного заробітку, а 

щорічно плата за навчання на музичних курсах складала 40-80 крб.  

Культурному дозвіллю херсонців сприяло чимало громадських об’єднань 

та аматорських творчих колективів, творчих і наукових установ. Однак, у 

робочих передмістях продовжували існувати традиційні звичаї і розваги. 

Через відсутність матеріально-технічної бази для дозвілля, достатнього 

освітнього рівня вони були дещо дикунськими (наприклад, кулачні бійки); 

поєднували релігійні та дохристиянські риси. Великим дійством були вуличні 

карнавали – підготовка йшла цілий рік, шили спеціальні костюми, у цьому 

брала участь уся громада. Це була своєрідна весела форма реакції на болісні 

проблеми буття. Вадони навіть заохочували своїх робітників організацією 

корпоративних свят. Отже, можливості нормального відпочинку були різними 

у різних соціальних верств. У більшості робітників з урахуванням тривалості 

робочого дня та дороги вільного часу практично не залишалось. Тому навіть 

серед письменних робітників газети читали лише 3%, журнали – 5%, ще 

менше користувалось бібліотекою. 

        Значну роль у цій справі відігравали численні благодійні організації 

та окремі благодійники, що саме по собі є виявом гуманізму, свідченням 

повільного повороту багатих обличчям до бідних. Діяльність благодійників 

пом’якшувала соціальну напругу, сприяла соціальній допомозі незахищених 

верств. Розмах благодійництва вимагав великих коштів,  які надавала 

ринкова економіка. Так, земство утримувало чоловічий та жіночий сирітські 

будинки та притулок для вихованців.  На початку ХХ ст. Миколаївський 

дівочий притулок, Херсонське правління Російського Червоного Хреста з 

общиною сестер милосердя, Херсонське благодійне товариство (об’єднувало 

зусилля притулку для літніх жінок, будинку працелюбності,  нічліжки для 

хлопчиків, єврейської богодільні, дешевої столової, сирітського будинку та 

притулку, притулку-нічліжки, товариства та попічительства допомоги 

нужденним гімназистам та гімназисткам) утримували принаймні 200 сиріт та 
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до 100 безпритульних осіб похилого віку, надавали постійну допомогу 

щонайменше 650 особам. 

Благодійність та соціальна допомога складали один з напрямів 

діяльності ще ряду громадських товариств, хоча за основну мету вони мали 

освіту, науку, захист професійних прав. Це губернський комітет 

попічительства про в’язниці, правління Херсонського товариства виправних 

притулків, відділення Імператорського російського музичного товариства, 

Товариство народного читання, Товариство сприяння фізичному вихованню 

дітей, профспілки, вільне пожежне товариство. Діяльність благодійних 

товариств, створених з ініціативи та коштом самих міщан, спрямовувалась 

переважно на вирішення найбільш гострих соціальних проблем. На початку 

ХХ ст. благодійники та громадськість опікувались вихованням та навчанням 

дітей. Так, в 1907р. мешканці Забалки для допомоги багатодітним заснували 

товариство «Народна допомога», яке у 1908р. відкрило притулок для 50-70 

дітей 2-7 років «Ясла». Вихованців годували, навчали, слідкували за 

здоров’ям, на що витратили у 1908р. більше 1000 крб. В 1910р. було 

збудовано нове приміщення вартістю 12,4 тис. крб. для дитячого садку 

«Отрада», притулку «Ясла» та дитячої площадки на 100 місць. Щоденно його 

відвідувало до 160 дітей – половина за 5 коп., половина безкоштовно. 

Товариство сприяння фізичному вихованню дітей організувало спортивну 

площадку для занять футболом та гімнастикою, почало створювати 

скаутсько-спортивні літні табори, організовувало екскурсії за місто. Втім, 

значні справи вирішувались за гроші заможних меценатів. Наприклад, у 

1914р. за кошти купців-старовірів Тропіних відкрили велику і добре 

обладнану лікарню, яка і сьогодні працює під назвою «Тропінка». 

Наголосимо, що попри чималий моральний та соціально-політичний ефект, 

благодійність не знімала соціальних проблем та не могла замінити державну 

соціальну допомогу. 

Отже, в соціокультурному житті херсонців на рубежі століть з’явилась 

низка нових явищ (розвинена мережа культурно-освітніх закладів, 
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можливості культурного та спортивного дозвілля), що відображало процес 

становлення індустріальної цивілізації. Проте значна частина херсонців 

залишалась неписьменними, рівень освіти був у цілому низьким, види 

дозвілля залишались середньовічними. Це було свідченням не тільки 

недосконалості культурно-освітніх послуг, а й відсталості суспільства, яке не 

потребувало кваліфікованих кадрів. Розмах благодійництва наочно показує 

прагнення багатих ліберальних прошарків міста «вирвати» народ з дикунства 

і «підтягнути» до цивілізації. Але бажаного  ефекту через відсутність 

соціально орієнтованої політики держави досягти не вдалося.  

 

 

ВИСНОВКИ 

Протягом кінця ХVIII – першої половини ХІХ ст. в Україні і в Херсоні 

склались передумови для проведення соціально-економічної модернізації, а 

вже в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. цей процес набрав сили. 

Пглибилась урбанізація, індустріалізація, модернізувалась соціальна 

структура населення, рівень і якість життя людей. 

Посилювався розпад традиційного способу життя та розвивались і 

міцніли неоднозначні за своїм соціальним змістом форми нового, 

притаманного індустріальному суспільству, буття. Вплив соціально-

економічної модернізації в цілому позитивно позначився на рівні та якості 

життя городян, соціальному обличчі міста. Покращилися, ставали більш 

цивілізованими соціально-економічні умови життя – поліпшувалась 

соціально-демографічна та соціально-економічна структура, різко зросла 

соціальна мобільність населення, з’явились нові професії, росли прибутки та 

заробітна плата. Значно знизилась роль в соціальному житті становості, 

притаманної закритому суспільству, а самі стани розчинялись в новій 

соціально-майновій структурі.  

Внаслідок зростання пропозиції та підвищення рівня прибутків 

сформувався ринок споживання та послуг. Різко зріс асортимент та якість 
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продуктів харчування, одягу, взуття, створився новий ринок житла, 

комунальних та інших послуг. 

Нова соціокультурна реальність стала невід’ємною частиною 

повсякденного побуту херсонців. Йдеться про покращення стану освіти та 

охорони здоров’я, революційний розвиток транспорту та зв’язку, можливості 

для всеосяжного розвитку особи (культура, спорт, дозвілля). 

Разом з тим, Херсон зайняв проміжне становище між великим містом та 

селом, відкритим та закритим суспільством, врешті, між традиційною та 

індустріальною цивілізаціями. Нове в Херсоні, як середньому провінційному 

місті, співіснувало зі старим у структурі економіки, в зовнішньому вигляді, 

характері та ментальності жителів. 

Історія відвела Російській імперії замало часу для формування 

індустріальної цивілізації, а суспільству, в першу чергу еліті, бракувало 

розуміння соціальної значущості часу. І хоча внаслідок зростання середніх 

верств соціально-політична ситуація дещо стабілізувалась, цього було 

недостатньо для пристосування значної частини міщан і колишніх селян до 

нових реалій. Благодійництво не могло замінити ефективної соціальної 

політики в умовах глибокої соціальної поляризації, не могло дати ради 

соціально незахищеним верствам. Серед бідноти з’явився соціальний тип 

беззахисної, розгубленої та невпевненої особи, яка жила одним днем і готова 

була піти за соціальними авантюристами.  

Загальновідомо, що Російська імперія могла стабільно розвиватись як 

бюрократично керована держава і спиратись лише на мобілізаційну, а не 

інноваційну соціальну модернізацію. З кожним роком поглиблювалась 

невідповідність між постійно зростаючими можливостями ринкової економіки 

та рівнем життя значної частини населення Херсона. Ця невідповідність 

посилювалась як прискореною модернізацією, так і кризою традиційного 

способу життя. Новими можливостями  через об’єктивні та суб’єктивні 

причини зуміли скористатись далеко не всі городяни.  



60 

 

Отже, в історико-соціальному вимірі кінець ХІХ – початок ХХ ст. був 

часом прискореної модернізації суспільства, що означало переплетіння двох 

складних і часом різноспрямованих процесів – руйнування старого, звичного, 

традиційно-патріархального та формування нового, індустріального, ринково-

капіталістичного. В межах Наддніпрянської України внаслідок різноманітних 

об’єктивних та суб’єктивних чинників цей процес розпадався в часі й просторі 

на локальні варіанти, один з яких спостерігався в Херсоні.  
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ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 

Джерела 

Архівні джерела 

 

Державний архів Херсонської області (ДАХО) 

Ф.1. Канцелярия Херсонского губернатора 

 Оп.1, спр.57. Доклад Херсонского губернатора о деятельности и 

развитии (преобразовании) Херсонского порта. 22.11.1908г. 20 арк. 

 Оп.1, спр.60. Журнал заседаний Херсонской думы, отчеты и контракты 

городской управы с фабрикантами Вадоном, Спозито и др. 17.06.1909г. – 

25.12.1909г. 194 арк. 

 Оп.1, спр.61. Правила внешкольного поведения для учащихся гимназий, 

Херсонского училища дальнего плавания и др. учебных заведений. 

29.09.1909г. – 28.11.1910г. 7 арк. 

 Оп.1, спр.73. Формулярные списки Херсонского гражданского 

губернатора, председателя  палаты гражданского суда, директоров училищ 

Херсонской губернии и др. чиновников. 1821-1912гг. 98 арк. 

 

Ф.3. Херсонское губернское правление 

 Оп.1, спр.60. Ежемесячные ведомости о смертности в городах и уездах 

Херсонской губернии от эпидемических заболеваний в течение 1913г. 

26.03.1913г. – 10.03.1914г. 321 арк. 

 

Ф.4. Херсонская городская управа 

 Оп.1, спр. 9. Контракты на аренду земли. 1914г. Исполнительные  сметы 

и переписка с Херсонским уездным приставом о взымании судебных 

издержек. 14.02.1913г. – 28.08.1919г. 40 арк. 

 Оп.1, спр.11. Проект договора между итальянским подданным Боссамени 

и Херсонским городским общественным управлением. [1914]. 29 арк. 
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Ф.16. Херсонское частное мужское 7-классное коммерческое училище 

Колесова В.Д. 

 Оп.1, спр. 2. Протоколы заседания педагогического комитета и отчет о 

хозяйственной деятельности училища. 28.08.1908г. – 20.10.1912г. 87 арк. 

 Оп.1, спр.9. Протоколы заседаний педагогического и хозяйственного 

комитетов Херсонского частного мужского 7-классного коммерческого 

училища В.Д. Колесова. 30.04.1909г. – 12.12.1913г. 57 арк. 

 

Ф.22. Херсонская казенная палата 

 Оп.1, спр.1150. Личное дело действительного статского советника, 

управляющего Херсонской казенной палатой  В.В. Анучина. 1905-1907гг. 65 

арк. 

 Оп.1, спр.1222. Личное дело канцелярского служителя Херсонской 

казенной палаты П.А. Бондаренко. 4.10.1912 – 11.06.1919гг. 41 арк. 

 Оп.1, спр.1269. Личное дело старшего столоначальника Херсонской 

казенной палаты титулярного советника М.А. Булгакова. 5.08.1906г. – 

9.01.1920г. 58 арк. 

 Оп.1, спр.1316. Личное дело канцелярского служителя Херсонской 
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