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Анотація. Мета статті – визначити етапи дослі-

дження історіографії проблеми становлення буржуазії 

в Наддніпрянщині другої половини ХІХ  – початку ХХ 

ст. Методи дослідження: загально-історичні методи 

(історико-порівняльний, історико-типологічний, істо-

рико-системний) та спеціально-історичні (періодиза-

ції, хронологічний, проблемно-хронологічний). Вико-

ристовується класифікаційний, історико-біографічний 

методи та метод мережевого аналізу. Основні резуль-

тати: В статті виділено і висвітлено три історіографі-

чні періоди дослідження проблеми становлення бур-

жуазії в Наддніпрянщині другої половини ХІХ – поча-

тку ХХ ст.: дореволюційний, радянський і сучасний. 

Стислі висновки: на першому етапі дослідження мали 

прагматичний характер, вони не були комплексними 

історичними працями. Автори робіт зосередили свою 

увагу на процесі монополізації промисловості та на 

ролі іноземного капіталу у розвитку регіону.  Вони 

були фахівцями, добре обізнаними в своїй справі, тому 

в їх працях ми можемо знайти цінні відомості про еко-

номічне становище, статистичні дані, висвітлення ро-

боти зʼїздів південних гірничопромисловців. Протя-

гом другого етапу українські та російські вчені багато 

й плідно працювали, досліджуючи проблеми економі-

чного та промислового розвитку Наддніпрянщини. Ро-

боти вчених почали носити не вузько прагматичний 

характер, а стали більш науково аргументованими і 

більш  фундаментальними. Проте ці роботи були за-

ідеологізовані марксистсько-ленінською методоло-

гією. На третьому етапі дослідження проблеми в неза-

лежній Україні покращились можливості для прове-

дення комплексних та систематичних студій. Практи-

чне значення: рекомендовано для використання при 

викладанні історії України другої половини ХІХ  – по-

чатку ХХ ст. Оригінальність: використано узагаль-

нення досвіду дослідження історіографії проблеми ро-

звитку буржуазії.  Наукова новизна: вперше запропо-

новано використання методу мережевого аналізу,  

який дозволяє визначити роль і місце окремих пред-

ставників буржуазії Наддніпрянщини в українському 

інтелектуальному співтоваристві. Тип статті: огля-

дово-описова. 
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Аннотация. Цель статьи – определить этапы иссле-

дования историографии проблемы становления бур-

жуазии в Приднепровье второй половины XIX - 

начала ХХ в. Методы исследования: общеисториче-

ские методы (историко-сравнительный, историко-ти-

пологический, историко-системный) и специально-ис-

торические (периодизации, хронологический, про-

блемно-хронологический). Используется классифика-

ционный, историко-биографический методы и метод 

сетевого анализа. Основные результаты. Выделены и 

рассмотрены три историографические периоды иссле-

дования проблемы становления буржуазии в Придне-

провье второй половины XIX – начала ХХ в.: дорево-

люционный, советский и современный. Краткие вы-

воды: на первом этапе исследования имели прагмати-

ческий характер, они не были комплексными 

историческими трудами. Авторы работ сосредоточили 

свое внимание на процессе монополизации промыш-

ленности и роли иностранного капитала в развитии ре-

гиона. Они были специалистами, хорошо осведомлен-

ными в своем деле, поэтому в их работах мы можем 

найти ценные сведения об экономическом положении, 

статистические данные, освещение работы съездов 

южных горнопромышленников. На втором этапе укра-

инские и российские ученые исследовали проблемы 

экономического и промышленного развития Придне-

провья. Работы ученых начали носить не узко прагма-

тический характер, а стали более научно аргументиро-

ванными и фундаментальными. Однако эти работы 

были заидеологизированы марксистско-ленинской 

методологией. На третьем этапе исследования про-

блемы в независимой Украине улучшились возможно-

сти для проведения комплексных и систематических 

исследований. Практическое значение: рекомендо-

вано для использования при преподавании истории 

Украины второй половины XIX – начала ХХ в. Ориги-

нальность: использовано обобщение опыта исследо-

вания историографии проблемы развития буржуазии. 

Научная новизна: впервые предложено использование 

метода сетевого анализа, который позволяет опреде-

лить роль и место отдельных представителей буржуа-

зии Приднепровья в украинском интеллектуальном 

сообществе. Тип статьи: обзорно-описательная. 
 

Ключевые слова: политика царского правительства; 

иностранный капитал; благотворительность; сетевой 

анализ. 
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Abstract. The purpose of the article is to define the stages 

of the study of historiography of the problem of the bour-

geoisie formation in the Dnieper region of Ukraine of the 

second half of the nineteenth and early twentieth century. 

Research methods: general historical methods (historical-

comparative, historical-typological, historical-systematic) 

and special-historical (periodization, chronological, prob-

lem-chronological). Classification, historical-biographical 

methods and network analysis method are used. Main re-

sults: The article highlights three periods of historiography 

of the study of the problem of the bourgeoisie formation 

in the Dnieper region of Ukraine in the second half of the 

nineteenth and early twentieth century: pre-revolutionary, 

Soviet and modern. Concise conclusions: at the first stage 

of the research the studies were pragmatic, they were not 

complex historical works. The authors focused on the pro-

cess of monopolization of industry and the role of foreign 

capital in the development of the region. They were spe-

cialists well-informed in their business, therefore, in their 

works, we can find valuable information about the eco-

nomic situation, statistical data, coverage of the work of 

the congresses of the southern mining industry. During the 

second period, Ukrainian and Russian scientists worked a 

lot and fruitfully, exploring the problems of economic and 

industrial development of the Dnieper region of Ukraine. 

The works of the scientists became not narrowly pragmatic 

and more scientifically substantiated and more fundamen-

tal. However, these works were ideologized by the Marx-

ist-Leninist methodology. During the third stage of the 

study of the problem in independent Ukraine, opportuni-

ties for conducting complex and systematic studies have 

improved. Practical significance: The research is recom-

mended for use in teaching history of Ukraine of the sec-

ond half of the nineteenth and early twentieth century. 

Originality: the generalization of the experience of histo-

riography research of the problem of the bourgeoisie de-

velopment is used. Scientific novelty: for the first time the 

method of network analysis is proposed. It allows to deter-

mine the role and place of the individual representatives of 

the bourgeoisie of the Dnieper region in the Ukrainian in-

tellectual community. Article type: overview description. 
 

Keywords: Policy; Tsarist government; Foreign capital; 

Charity; Network analysis. 
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Постановка проблеми. Історія буржуазії 

Наддніпрянської України і внутрішньої політики 

царського уряду імперії привертала увагу дослід-

ників. Промисловість України як одна з галузей її 

народного господарства завжди відчувала на собі 

вплив низки чинників, які визначають стратегію і 

тактику економічного розвитку. До таких чинни-

ків належать природні (географічне розташу-

вання, комунікаційні можливості, сировинні ре-

сурси), соціально-економічні (населення, його 

прикмети, кількість і якість праці, яку може за-

безпечити населення, наявність капіталу), і наре-

шті – політичні і державно-економічні параметри 

(Кубійович,  В. М. та Кузеля, З. Ф., 1995, с. 1082–

1083). Природні умови для розвитку промислово-

сті в Україні в порівнянні з сусідніми країнами 

завжди були дуже сприятливими. Корисні копа-

лини, кліматичні умови, родюча земля забезпечу-

ють Україні всі ті сировинні ресурси, що потрібні 

й дають можливість для інтенсивного розвитку 

різних галузей економіки. Близькість до моря та 

рівнинний характер земної поверхні забезпечу-

ють і полегшують інтенсивні зовнішні звʼязки, 

що сприяють розвиткові господарства в цілому.  

Мета статті – визначити етапи дослідження 

історіографії проблеми становлення буржуазії в 

Наддніпрянщині другої половини ХІХ  – початку 

ХХ ст. В статті використовуються загально-істо-

ричні методи (історико-порівняльний, історико-

типологічний, історико-системний) та спеціа-

льно-історичні (періодизації, хронологічний, 

проблемно-хронологічний), а також класифіка-

ційний, історико-біографічний методи та метод 

мережевого аналізу. 

Виклад основного матеріалу.  Наукове до-

слідження проблеми  буржуазії і внутрішньої по-

літики царизму в Наддніпрянській Україні (друга 

половина ХІХ – початок ХХ ст.)  поділяється на 

три історіографічні періоди: дореволюційний 

(ХІХ – початок ХХ ст.), радянський (20–80-ті рр. 

ХХ ст.) і сучасний (з початку 90-х рр. ХХ ст.). 

На першому етапі дослідження проблеми, 

який охоплює кінець ХІХ ст. – початок ХХ ст., 

приділяється увага вивченню процесу монополі-

зації промисловості та участі іноземного капіталу 

в розвитку промисловості регіону. Перші серйо-

зні дослідження цього періоду зʼявилися у 80–90-

ті рр. ХІХ ст., коли спостерігався бурхливий роз-

виток промисловості Наддніпрянської України і 

відповідно, зростав інтерес до його майбутньої 

долі.  

Після грошової реформи 1895 р., яку здійс-

нив царський уряд Російської імперії, посилилось 

надходження іноземних капіталів в країну. Від-

повідно збільшувалась кількість іноземних акці-

онерних компаній, тобто на території  імперії 

зʼявлялося все більше закордонних підприємців, 

буржуазія ставала багатонаціональною. Дослід-

ники Є. І. Рагозін та Б. Ф. Брандт вивчали вплив 

іноземного капіталу на розвиток промисловості в 

регіоні (Рагозин, Е. И., 1895; Брандт, Б. Ф., 1899). 

Є. І. Рагозін – відомий економіст і публіцист 

– з 70-х рр. ХІХ ст. був членом комітету «Товари-

ства для сприяння російській торгівлі та промис-

ловості». Від 1893 р. Є. І. Рагозін був секретарем 

«Постійної дорадчої контори залізозаводчиків». 

Він був організатором збору статистичних даних 

про виробництво чавуну, заліза і сталі. Ці дані ви-

користовувалися державними органами (Арсе-

ньев, К. К. и Петрушевский, О. О., 1899, с. 64). В 

праці «Железо и уголь на юге России» автор за-

значав, що ситуація в Російській імперії повністю 

відрізняється від стану справ в країнах Західної 

Європи. Він характеризував буржуазію як таку, 

що мала «сонную предприимчивость». На його 

думку, в імперії було недостатньо капіталів та за-

старіле законодавство, що ускладнювало розви-

ток підприємництва. Автор вважав, що розвитку 

промисловості в країні заважало бездоріжжя, сла-

бко розвинена залізнична мережа та водний тра-

нспорт. Всі ці фактори ускладнювали розвиток 

вугільної та металургійної промисловості на Пів-

дні Росії. Є. І. Рагозін підкреслював, що сприяння 

та допомога уряду необхідні задля подолання пе-

решкод, що постають в країні, а також заохо-

чення підприємців. Він закликав не очікувати 

швидких змін і результатів, посилаючись на дос-

від Західної Європи, яка не одразу досягла висо-

кого рівня розвитку промисловості. Необхідні 

були роки праці і боротьби за прогрес держави і 

населення (Рагозин, Е. И., 1895, с. 123–124,126). 

Є. І. Рагозін також акцентував увагу на важ-

ливості надходження іноземних капіталів, які 

вкладались у розвиток вугільної промисловості і 

сприяли становленню інших галузей промисло-

вості. За його словами, якщо іноземні капітали 

вигідно використовуються в країні, то вони спри-

яють збагаченню народу, підвищенню його доб-

робуту. Крім цього, він зазначав, що багато вели-

ких і важливих для країни підприємств не могли 

б бути побудованими або цей процес був би 

надто довгим без участі іноземних підприємців у 

проектуванні та будівництві цих підприємств. 

Є. І. Рагозін стверджував, що іноземні капітали 

дуже важливі для країни та дискутував з цього 

приводу з представниками впливових кіл суспі-

льства, серед яких панувала думка, що Російській 

імперії не потрібні іноземні капітали та іноземні 

підприємці. Як актуальні сьогодні слова Є. І. Ра-

гозіна про те, що сила і могутність держави  зале-

жить від міжнародного спілкування та її участі у 

міжнародному ринку. Є. І. Рагозін зазначав, що 
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ворожнеча та впевненість у своїй так званій «на-

циональной исключительности» можуть лише за-

важати спілкуванню із Заходом та надходженню 

іноземних капіталів. Крім капіталів іноземні під-

приємці несли із собою технічні знання, мистец-

тво організовувати виробництво, віковий досвід, 

який досягається «дорогой ценой непоправимых 

ошибок и тяжких жертв» (Рагозин, Е. И., 1895, 

с. 133–135). 

У 1898 р. була опублікована перша частина 

книги Б. Ф. Брандта «Иностранные капиталы. 

Их влияние на экономическое развитие страны». 

Відомий дослідник, економіст і публіцист 

Б. Ф. Брандт одержав освіту на юридичному фа-

культеті Університету Св. Володимира у Києві. 

Від 1897 р.  він був на службі в Міністерстві фі-

нансів Російської імперії (Арсеньев, К. К. и Ше-

вяков, В. Т., 1905, с. 309). 

У мемуарах  С. Ю. Вітте згадував, що в Ко-

мітеті міністрів царського уряду була опозиція, 

яка була проти надходження іноземного капіталу 

до Російської імперії. Представники цієї опозиції 

вплинули на думку царя Миколи ІІ. Міністерство 

фінансів відчувало необхідність дослідити про-

блему впливу іноземного капіталу на економіч-

ний стан країни та змінити ставлення царського 

уряду до цього питання (Витте, С. Ю., 1991). 

Б. Ф. Брандт був одним з перших, хто висві-

тлив проблему надходження та впливу іноземних 

капіталів на розвиток промисловості в країні. 

Його дослідження базувалося на широкому нау-

ковому матеріалі, на статистичних даних, на при-

кладах знайомства із закордонними та вітчизня-

ними підприємствами.  Б. Ф. Брандт  гаряче  під-

тримував надходження іноземного капіталу до 

країни, доводив його позитивний вплив на розви-

ток промисловості. Він підкреслював, що інозе-

мні підприємці будуть поширювати передовий 

досвід, а іноземні підприємства можна розгля-

дати як школу досвіду для вітчизняних техніків 

та робітників. Б. Ф. Брандт наводить приклад, що 

саме на Півдні Російської імперії царський уряд 

до 70-х рр. ХІХ ст. не міг організувати успішне 

металургійне виробництво. Нестача коштів, за-

старіле обладнання заважали цьому процесу. Си-

туація змінилася, коли підданий Великобританії 

Джон Юз заснував у Лондоні «Новоросійське то-

вариство» з капіталом 300 тис. фунтів стерлінгів 

і через декілька років на Півдні Росії був побудо-

ваний перший чавуноплавильний, залізоробний 

та рельсопрокатний завод. Б. Ф. Брандт доводив 

своїм опонентам, що не слід боятися іноземних 

капіталів, тому що дивіденди, які отримують іно-

земні підприємці, створюються саме іноземним 

капіталом, який щорічно збільшує національний 

прибуток країни (Брандт, Б. Ф., 1899).  

Є. І. Рагозін та Б. Ф. Брандт позитивно оці-

нювали роль впливу закордонного капіталу на 

промисловий розвиток регіону, підкреслювали її 

вирішальне значення, що, на думку відомого 

українського історика В. В. Крутікова, можна 

охарактеризувати як перебільшення ролі інозем-

ного капіталу у розвитку важкої індустрії Укра-

їни (Крутіков, В. В., 1992, с. 4). Але, на нашу ду-

мку, без великих обсягів інвестиційних вкладень 

іноземних капіталістів було б справді неможливо 

розвивати гірничу та металургійну промисло-

вість в Наддніпрянській Україні.  

Гірничопромисловці, яких безпосередньо 

турбували всі проблеми, що виникали у звʼязку з 

розвитком промисловості регіону, створили свою 

організацію в 1874 р. – Зʼїзд гірничопромислов-

ців Півдня Росії. Вони сподівалися, що ця органі-

зація допоможе їм вирішувати всі нагальні пи-

тання, а також допоможе промисловцям і підпри-

ємцям впливати на політику уряду Російської ім-

перії щодо гірничої і металургійної галузей. У 

1888 р. була опублікована праця В. А. Добролю-

бова, в якій автор підкреслював, що саме підпри-

ємці та промисловці, найбільші акціонерні това-

риства впливали на діяльність зʼїздів південних 

гірничопромисловців (Добролюбов, В. А., 1888). 

На початку ХХ ст. зʼявилися дослідження харків-

ського історика П. І. Фоміна та петербурзького 

економіста А. О. Гушки (псевдонім О. А. Когана), 

в яких вони проаналізували та охарактеризували 

діяльність зʼїздів південних гірничопромислов-

ців (Фомин, П. И., 1915.; Фомин, П. И., 1922.; Гу-

шка, А. О., 1912). Головний аспект, який цікавив 

авторів, – взаємовідносини зʼїздів та уряду – дер-

жавного апарату імперії. П. І. Фомін та А. О. Гу-

шка дають високу оцінку впливу Ради зʼїздів на 

торговельну та промислову політику уряду Ро-

сійської імперії. 

На першому етапі дослідження мали прагма-

тичний характер, вони не були комплексними іс-

торичними працями. Вчені зосередили свою 

увагу на конкретному колі питань. У своїх робо-

тах вони висвітлювали процес монополізації про-

мисловості, вплив іноземного капіталу на її роз-

виток у регіоні, діяльність зʼїзду південних гірни-

чопромисловців, його взаємовідносини з урядом. 

Автори, які були сучасниками подій, дещо ідеалі-

зували період, що висвітлювали в працях. Вони 

вважали, що розвиток промисловості забезпечить 

процвітання регіону, містам, їх турбувала пода-

льша доля природно багатого регіону України, 

вони складали прогнози на майбутнє, які голов-

ним чином були оптимістичними. Автори робіт 

були фахівцями, добре обізнаними в своїй справі, 

тому в їхніх працях ми можемо знайти цінні відо-

мості про економічне становище, технічний 
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рівень виробництва, статистичні дані, висвіт-

лення роботи зʼїздів південних гірничопромисло-

вців та робітничого питання, оптимістичні про-

гнози щодо перспективи розвитку промисловості 

Наддніпрянщини. Галузеву пресу вони викорис-

товували як орган, де висловлювали свої думки 

щодо розвитку промисловості регіону, вирішу-

вали нагальні економічні, технічні та соціальні 

питання свого часу. 

Другий етап вивчення проблеми розпочався 

з 20-х рр. і закінчився наприкінці 80-х рр. з заве-

ршенням соціалістичної епохи в Радянському Со-

юзі. Взагалі цей період вивчення історії промис-

лового розвитку Наддніпрянської України харак-

теризувався марксистсько-ленінською методоло-

гією, але в 20-ті та на початку 30-х рр. ХХ ст. дру-

кували свої дослідження історики дореволюцій-

ного (М. Є. Слабченко, О. П. Оглоблин, В. І. Се-

лінов), методологічний підхід яких не відрізнявся 

від (Слабченко, М. Є., 1925-1927; Оглоб-

лин, О. П., 1931; Селинов, В. И., 1929). В публі-

каціях М. Є. Слабченка та М. І. Яворського, які 

по-новому підійшли до проблеми дослідження, 

знаходимо багато цікавих думок про колоніаль-

ний характер української економіки в Російській 

імперії, про боротьбу капіталів за український ри-

нок, про роль українських багатих покладів кори-

сних копалин у світовій економіці (Слабченко, 

М. Є., 1925–1927; Яворський, М. І., 1924–1925). 

У 30-40-ві рр. в Радянському Союзі впроваджу-

ється система карально-репресивних заходів і 

жорсткої ідеологічної цензури. У статтях цього 

періоду Наддніпрянський регіон змальовується 

як взірець успішного соціалістичного будівниц-

тва.  

У 1949 р. у Німеччині вийшла «Енциклопе-

дія українознавства» за редакцією В. Кубійовича 

і З. Кузелі (Кубійович, В. М. та Кузеля, З. Ф., 

1995). На сторінках цієї фундаментальної праці 

розглядаються й проблеми промислового розви-

тку України наприкінці ХIХ – на початку ХХ ст. 

Наприкінці 50-х рр. в США К. Кононенко опублі-

кував монографію, присвячену економічним від-

носинам між Україною та Росією у період від 

1654 р. до 1917 р., тобто охопив і той період, що 

цікавить нас (Kononenko, K., 1956). В той же час 

у Парижі виходить друком робота Б. І. Винара 

про економічний колоніалізм в Україні (Ви-

нар, Б. І., 1958). У цих працях підкреслюється, що 

Російська імперія інтенсивно використовувала 

багаті природні ресурси Наддніпрянського регі-

ону, перенасичувала регіон підприємствами важ-

кої промисловості, але приділяла недостатньо 

уваги соціально-економічним умовам. 

У цей період зʼявляється низка  праць,  при-

свячених проблемі формування буржуазії, заро-

дженню фінансового капіталу в Росії, зокрема в 

Наддніпрянській Україні, взаємовідносинам бур-

жуазії та царизму (М. Я. Гефтер, В. І. Бовикін, 

А. Ф. Гіндін, Л. Є. Шепелєв, В. Я. Лаверичев) (Ге-

фтер, М. Я., 1953; Бовыкин, В. И., 1967; Гин-

дин, И. Ф., 1970; Шепелев, Л. Е., 1973; Ла-

верычев, В. Я., 1974), ролі зʼїздів гірничопромис-

ловців Півдня Росії та їхнього впливу на розвиток 

монополістичного капіталізму (Є. Л. Бондаренко,  

В. Н. Рубін), які були опубліковані в 60–80-ті рр. 

ХХ ст.  (Бондаренко, Е. Л., 1961; Рубин, В. Н., 

1966). 

Український історик В. В. Крутіков багато 

уваги присвятив вивченню проблем формування 

гірничопромислової буржуазії, питанню економі-

чної політики царизму, ролі зʼїздів південних гір-

ничопромисловців, становищу робітників гірни-

чої промисловості Наддніпрянщини. Він почав 

публікувати свої перші роботи в кінці 60-х рр. і 

продовжував працювати в незалежній Україні 

(Крутіков, В. В., 1978; Крутиков, В. В., 1980; Кру-

тіков, В. В., 1992). 

Можна дійти висновку, що протягом другого 

етапу українські та російські вчені багато й плід-

но працювали. Головним чином вони досліджу-

вали проблеми економічного та промислового 

розвитку Російської імперії, зокрема Наддніпря-

нської України, а також соціальне становище ро-

бітників промисловості регіону, їхню класову бо-

ротьбу. Також вони розглядали проблеми форму-

вання буржуазії, її взаємовідносини з царським 

урядом, процеси монополізації капіталу, вплив 

іноземних капіталовкладень на розвиток промис-

ловості регіону, роль зʼїздів південних гірничоп-

ромисловців, та інші питання. Дослідники розши-

рювали джерельну базу, використовували різно-

манітні архівні документи, дані статистичних об-

стежень. Роботи вчених почали носити не вузько 

прагматичний або романтичний характер, як це 

було на першому етапі, а стали більш науково ар-

гументованими і більш фундаментальними. 

Проте ці роботи були заідеологізовані марксист-

сько-ленінською методологією. 

Третій етап почався з незалежності України. 

У 90-і рр. продовжував свою плідну працю відо-

мий український історик В. В. Крутіков, випускав 

монографії, публікував статті та захистив доктор-

ську дисертацію. В колі його інтересів була про-

блема формування гірничопромислової буржуа-

зії України, становлення першої представницької 

організації – зʼїздів південних гірничопромисло-

вців, вплив підприємців регіону на соціально-

економічну політику уряду (Крутіков, В. В., 

1992). 

Сучасні дослідники зосередили свою увагу 

на проблемі підприємництва, взаємовідносин 
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підприємців та влади (Т. І. Лазанська, О. В. Мо-

розов, С. Г. Закірова, М. О. Гринчак, О. Б. Шля-

хов) (Лазанська, Т. І., 1999; Морозов, О. В., 2002; 

Закірова, С. Г., 2006; Гринчак, М. О., 2008; Шля-

хов, О. Б., 2016), національного складу буржуазії 

(І. В. Довжук, О. О. Постернак) (Довжук, І. В., 

2002; Постернак, О. О., 2011),  ролі зʼїздів півден-

них гірничопромисловців, на ролі технічної інте-

лігенції (І. О. Шандра) (Шандра, І. О., 2007). 

В 90-ті рр. ХХ ст. російські дослідники 

О. М. Боханов та М. М. Баришніков досліджу-

вали проблему формування крупної буржуазії в 

Російській імперії. М. М. Баришніков опубліку-

вав двотомне видання про історію ділового світу 

(Боханов, А. Н., 1992; Барышников, М. Н., 1994).  

 Діяльність іноземних компаній в Україні, 

зокрема в Наддніпрянщині, розглянуті в працях 

О. М. Слісаренко, О. В. Щербініної, В. І. Лазеб-

ник (Слісаренко, О. М., 1994; Щербініна, О. В., 

2000; Щербініна, О. В., 2003; Лазебник, В. І., 

2012-2013). 

Робітниче питання не втратило своєї актуа-

льності, але набуло нового піднесення, спрямова-

ного на повернення до історичної правди, як за-

значив відомий український історик О. П. Реєнт 

(Реєнт, О. П., 2000, с. 13). В останні роки в Укра-

їні та Росії зʼявилися роботи, в яких автори дослі-

джують взаємовідносини підприємців та робітни-

ків, розглядають роль благодійності підприємців 

у Наддніпрянській Україні (С. М. Нестерцова, 

О. М. Донік) (Нестерцова, С. М., 2003; До-

нік, О. М., 2005). Це нові напрямки наукових сту-

дій із цього питання. 

Проблеми індустріалізації та модернізації 

України цікавлять закордонних істориків. Зʼяви-

лися роботи Д. П. Маккея, в якій він вивчав полі-

тику царського уряду відносно інвестицій інозе-

мних підприємців у російську промисловість, 

Т. Фрідгута – про іноземні капіталовкладення в 

індустріалізацію імперії, взаємовідносини Джона 

Юза та Новоросійського товариства (Маккей, 

Дж., 1992; Фридгут, Т., 1992). Підприємцю 

Джону Юзу присвятила своє дослідження завіду-

вачка Гламорганського архіву в Уельсі С. Едва-

рдс (Edwards, S., 1992). Р. Пайпс вивчав проблему 

іноземних капіталовкладень у промисловість Ук-

раїни, він підкреслював дуже важливе значення 

цих капіталовкладень (Pipes, R., 1974). Америка-

нський  історик японського походження Куромія 

Гіроакі опублікував роботу «Свобода і терор у 

Донбасі: Українсько-російське прикордоння, 

1870–1900-ті рр.», в якій він відзначає, що швид-

кий розвиток промисловості в цьому регіоні зна-

чною мірою був забезпечений іноземним капіта-

лом (Kuromiya Hiroaki, 1998). 

Висновки. Історіографічний аналіз дослі-

джень з історії формування буржуазії та політики 

царського уряду на території Наддніпрянської 

України наприкінці ХІХ та на початку ХХ ст. сві-

дчить, що дослідники України та зарубіжжя вне-

сли вагомий внесок у вивчення цієї проблеми. В 

статті виділено і висвітлено три історіографічні 

періоди дослідження проблеми становлення бур-

жуазії в Наддніпрянщині другої половини ХІХ – 

початку ХХ ст.: дореволюційний, радянський і 

сучасний. Протягом усіх етапів дослідження істо-

рії регіону кожен дослідник додавав свою частку 

знань до загальної скарбниці. На третьому етапі 

дослідження проблеми в незалежній Україні  по-

кращились можливості для проведення комплек-

сних та систематичних студій. В своєму дослі-

дженні автор статті використовує узагальнення 

досвіду вивчення історіографії проблеми розви-

тку буржуазії та намагається здійснити комплек-

сний аналіз процесу формування буржуазії в Над-

дніпрянському регіоні.  Для досягнення мети до-

слідження автор використовує мережевий аналіз, 

який дає змогу всебічно висвітлити діяльність 

підприємців та визначити їх роль в українському 

інтелектуальному співтоваристві.
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