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Анотація. Романюк Н. Й. Роль підприємців і підприє-

мництва в економічній модернізації Південно-Східної 

України: 1861–1914 рр. Мета статті – дослідити 

особливості економічної модернізації Південно-Схід-

ного регіону України в другій половині ХІХ на поча-

тку ХХ ст., визначити внесок підприємців у форму-

вання виробничої сфери. Методи дослідження: ло-

гіко-аналітичний, проблемно-хронологічний, систем-

но-структурний, статистичний. Використання прин-

ципів історизму, обʼєктивності й системності, що ля-

гли в основу вказаних методів дослідження, дозволили 

розглянути сутність процесів і явищ, простежити як 

прояви загальних закономірностей соціально-еконо-

мічних процесів розвитку Південно-Східного регіону 

України, так і їх особливості під впливом діяльності 

підприємців; зробити необхідні висновки. Основні ре-

зультати: в статті висвітлено внесок підприємців Пів-

денно-Східної України, який став важливим чинником 

прискорення соціально-економічної модернізації: 

1861– 1914 рр. Базовою для модернізації економіки в 

умовах реформувань другої половини ХІХ ст. стала 

важка промисловість (галузі виробництв, що були 

повʼязані з видобутком та переробкою корисних 

копалин). Протягом цього періоду сформувалися три 

потужних промислових центри: Донецький вугільно-

металургійний, Криворізький залізорудний та Ніко-

польський марганцевий. Важливою рисою розвитку 

підприємництва Південно-Східного регіону України в 

1861–1914 рр. було представництво усіх верств насе-

лення: селян, козаків, міщан, інтелігенції, купців, дво-

рян та іноземного капіталу. Вони виступали як прива-

тні бізнесмени, так і співвласники колективних підп-

риємств. Найбільш розповсюдженою організаційною 

формою підприємництва в цей період були акціонерні 

товариства, роль та кількість яких постійно зростала. 

Висновки. На початок ХХ ст. Донецько-Криворізький 

регіон став потужним центром галузей важкої проми-

словості (вугільної, металургійної, металообробної, 

машинобудівної, хімічної). Результатом діяльності 

підприємців стало збільшення обсягів виробництва, 

підвищення прибутковості, створення великої кілько-

сті робочих місць, удосконалення організації та техно-

логії виробництва. Практичне значення: визначається 

акцентуванням уваги дослідників на необхідності 

осмислення феномену підприємництва, його історич-

них уроків, враховуючи потужні чинники цього явища 

та його впливу на сучасний і майбутній цивілізаційний 

розвиток України; рекомендовано використання авто-

рами для написання статей, навчальних посібників, 

розробки спец курсів. Наукова новизна. Вперше пока-

зана самостійна роль підприємництва в капіталістич-

ній економіці на регіональному рівні; доведено, що 

Південно-Східний регіон України був таким, де скла-

лися передумови для розвитку приватної ініціативи, 

відбувалося поширення ринкових відносин і підприє-

мництва; охарактеризовано участь підприємців у еко-

номічній модернізації. Оригінальність: використано 

узагальнення досвіду, практики прибуткового госпо-

дарювання підприємницьких верств регіону. Тип 

статті: описова. 
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Аннотация. Цель статьи – исследовать особенности 
экономической модернизации Юго-Восточного реги-
она Украины во второй половине XIX начале ХХ в., 
определить вклад предпринимателей у формирование 
производственной сферы. Методы исследования: ло-
гико-аналитический, проблемно-хронологический, 
системно-структурный, статистический. Использова-
ние принципов историзма, объективности и системно-
сти, которые легли в основу указанных методов иссле-
дования, позволили рассмотреть сущность процессов 
и явлений, проследить как проявления общих законо-
мерностей социально-экономических процессов раз-
вития Юго-Восточного региона Украины, так и их 
особенности под влиянием деятельности предприни-
мателей; сделать необходимые выводы. Основные ре-
зультаты: в статье освещены вклад предпринимате-
лей Юго-Восточной Украины, который стал важным 
фактором ускорения социально-экономической мо-
дернизации: 1861–1914 гг. Базовой для модернизации 
экономики в условиях преобразований второй поло-
вины XIX в. стала тяжелая промышленность (отрасли 
производства, которые были связаны с добычей и пе-
реработкой полезных ископаемых). В течение этого 
периода сформировались три крупных промышлен-

ных центра: Донецкий угольно-металлургический, 
Криворожский железорудный и Никопольский мар-
ганцевый. Важной чертой развития предприниматель-
ства Юго-Восточного региона Украины в 1861–
1914 гг. было представительство всех слоев населе-
ния: крестьян, казаков, мещан, интеллигенции, куп-
цов, дворян и иностранного капитала. Они выступали 
как частные бизнесмены, так и совладельцы коллек-
тивных предприятий. Наиболее распространенной ор-
ганизационной формой предпринимательства в этот 
период были акционерные общества, роль и количе-
ство которых постоянно росло. Выводы. К началу 
ХХ в. Донецко-Криворожский регион стал мощным 
центром тяжелой промышленности (угольной, метал-
лургической, металлообрабатывающей, машиностро-
ительной, химической). Результатом деятельности 
предпринимателей стало увеличение объемов произ-
водства, повышение прибыльности, создание боль-
шого количества рабочих мест, совершенствование 
организации и технологии производства. Практиче-
ское значение: определяется акцентированием внима-
ния исследователей необходимость осмысления фено-
мена предпринимательства, его исторических уроков, 
учитывая мощные факторы этого явления и его влия-
ния на современный и будущее цивилизационное раз-
витие Украины; рекомендовано использование авто-
рами для написания статей, учебных пособий, разра-
ботки спец курсов. Научная новизна. Впервые пока-
зана самостоятельная роль предпринимательства в ка-
питалистической экономике на региональном уровне; 
доказано, что Юго-Восточный регион Украины был 
таким, где сложились предпосылки для развития част-
ной инициативы, происходило распространение ры-
ночных отношений и предпринимательства; охаракте-
ризованы участие предпринимателей в экономиче-
ской модернизации. Оригинальность: использовано 
обобщение опыта, практики прибыльного хозяйство-
вания предпринимательских слоев региона. Тип ста-
тьи: описательная. 
 

Ключевые слова: полезные ископаемые; тяжелая 
промышленность. 
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Abstract. The purpose of the article is to investigate the pe-
culiarities of the modernization of the South-East region of 
Ukraine in the latter half of the 19th and at the beginning of 
the 20th century as well as to specify the contribution of en-
trepreneurs in the formation of the production industry. 
Methods of research: analysis and synthesis of available in-
formation, logical-analytical, problematic-chronological, 
system-structural methods. The principles of historism, ob-
jectivity and consistency, which were the basis of the indi-
cated research methods, made it possible to consider the es-
sence of processes and phenomena, to keep track both of the 
manifestations of general patterns in the socioeconomic pro-
cesses in the development of the South-East region of 
Ukraine and their specific character under the influence of 
entrepreneurial activity, and also to draw certain conclu-
sions. Key findings: the contribution of entrepreneurs of the 
South-East Ukraine, which became an important factor in 
the acceleration of socioeconomic modernization during 
1861–1914, is highlighted in the article. Heavy industry be-
came the basis for the modernization in the context of re-
forms in the latter half of the 19th century, namely produc-
tion industries related to the extraction of minerals and their 
processing. During this period, three powerful industrial 
centers formed: Donetsk coal and metal, Kryvyi Rih 

ironstone and Nikopol manganese. An important feature of 
the entrepreneurship development in the South-East region 
of Ukraine in 1861–1914 was the representation of all pop-
ulation strata: peasants, Cossacks, townsmen, intellectuals, 
merchants, nobles and foreign capital. They acted as private 
businessmen and co-owners of collective enterprises. The 
most common organizational form of entrepreneurship in 
this period were joint-stock companies, the role and number 
of which was constantly growing. Conclusions. At the be-
ginning of the 20th century, the Donetsk and Krivyi Rih re-
gion became a powerful center of heavy industry (coal, met-
allurgy, metalworking, machine-building, and chemical). 
The result of entrepreneurial activity was an increase in pro-
duction volumes, profitability, the creation of a large num-
ber of jobs, the improvement of organization and production 
technology. Practical value: is determined by the emphasis 
of the researchers on the need to comprehend the phenome-
non of entrepreneurship, its historical lessons, taking into 
account the powerful factors of this phenomenon and its in-
fluence on the contemporary and future civilization devel-
opment of Ukraine; it is recommended to be used by authors 
for writing articles, manuals and for development of special 
courses. Scientific novelty: consists in formulating and stud-
ying a relevant topic, which has not received a comprehen-
sive study in historical science. The independent role of en-
trepreneurship in the capitalist economy at the regional level 
is shown for the first time; it was proved that the South-East 
region of Ukraine was the one where the preconditions for 
the development of private initiative were formed, and also 
the spread of market relations and entrepreneurship took 
place; the participation of entrepreneurs in economic mod-
ernization as well as the most profitable branches in the re-
gion are characterized. Originality: the generalization of ex-
perience, practices of profit-making economy of the entre-
preneurial strata of the region is used. Type of article: de-
scriptive. 
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Постановка проблеми. Ринкові трансфор-

мації в Україні, невідʼємною складовою яких є 

підприємництво, зумовлюють актуальність звер-

нення до історії цього явища, його обʼєктивної 

оцінки. Період від скасування кріпацтва й до по-

чатку Першої світової війни характеризувався 

становленням ринкової економіки, активізацією 

підприємництва, вагомими здобутками підприє-

мців у соціально-економічній модернізації Укра-

їни. У результаті наприкінці ХІХ – на початку ХХ 

ст. Україна стала потужним виробником і експо-

ртером сільськогосподарської продукції, а Доне-

цько-Криворізький регіон – локомотивом важкої 

промисловості. 

Становлення і розвиток підприємництва, ді-

яльність підприємців та їхніх організацій в суспі-

льно-політичному і соціально-економічному роз-

витку відбувалося в залежності від природно-клі-

матичних умов регіонів, правових основ, політи-

чних, економічних й наукових чинників. Так, у 

Донецько-Криворізькому регіоні підприємці віді-

гравали значну роль у розвитку галузей важкої 

промисловості (вугільній, металургійній, метало-

обробній, видобувній, хімічній). Підприємці Пів-

дня України, маючи легкий доступ до Чорномор-

ських портів, перетворювали свої підприємства 

на потужні центри комерційного зернового гос-

подарства й тонкорунного вівчарства. Підприє-

мці Правобережної України, зокрема Київщини, 

Поділля і Волині, відігравали провідну роль пе-

реважно у розвитку землеробства, тваринництва 

та підприємств переробної промисловості. 

Історіографія. В умовах незалежної Укра-

їни посилилася увага науковців до вивчення істо-

ричного досліду підприємництва. Це викликано 

не тільки необхідністю перегляду застарілих сте-

реотипів радянської історіографії, а й потребою 

використання кращих зразків діяльності підприє-

мців минулого. Важливе значення для дослі-

дження соціально-економічної історії України і 

підприємництва, зокрема, мають праці В. Ляше-

нка (Ляшенко, В. Г., 1998) та Т. Лазанської  (Ла-

занська, Т. І., 1999). Проблеми промислового ро-

звитку Донбасу в системі економіки Наддніпрян-

ської України  досліджували І. Довжук (Дов-

жук, І. В., 2003) та С. Закірова (Закірова, С. Г., 

2006).  

Однак аналіз історіографії проблеми розви-

тку підприємництва 1861–1914 рр. дає підстави 

констатувати про  недостатність та фрагментар-

ність її дослідження. Становлення підприємниц-

тва та діяльність підприємців розглядалися без 

урахування системного характеру цього склад-

ного  явища, поза баченням факторів суспільно-

політичного і соціально-економічного розвитку 

України у складі Російської імперії.  

Незважаючи на значні напрацювання, але 

враховуючи багатоплановість та значимість про-

блеми підприємництва, в подальшому маємо про-

довжувати як цілісні, узагальнювальні дослі-

дження, так і вивчення регіональних особливос-

тей розвитку підприємництва, ефективних форм 

господарської діяльності персоналій,  напрямів 

їхньої громадської діяльності, етнічної складової 

цього явища. 

Мета дослідження – висвітлити особливості 

економічної модернізації Південно-Східної Ук-

раїни у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., 

визначити внесок підприємців у формування ви-

робничої сфери. 

Виклад основного матеріалу. Важливою 

рисою розвитку підприємництва Південно-Схід-

ного регіону України в 1861–1914 рр. було пред-

ставництво усіх верств населення: селян, козаків, 

міщан, інтелігенції, купців, дворян та іноземного 

капіталу. Вони виступали як приватні бізнес-

мени, так і співвласники колективних підпри-

ємств. Найбільш розповсюдженою організацій-

ною формою підприємництва у цей період були 

акціонерні товариства, роль та кількість яких по-

стійно зростала. Важливим фактором поширення 

саме такої форми підприємницької діяльності 

була висока капіталомісткість вугільної, гірничо-

добувної, металургійної галузей промисловості, 

що займали головні позиції в економіці регіону. 

Базовою для модернізації економіки Пів-

денно-Східної України в умовах реформувань 

другої половини ХІХ ст. стала важка промисло-

вість (галузі виробництв, що були повʼязані з ви-

добутком та переробкою корисних копалин). 

Протягом цього періоду сформувалися три поту-

жних промислових центри: Донецький вугільно-

металургійний, Криворізький залізорудний та Ні-

копольський марганцевий. 

Потужним центром вугільної промисловості 

й активізації підприємницької діяльності у другій 

половині ХІХ ст. став Донбас. Як відомо з історії 

краю, добування вугілля примітивним способом 

розпочалося тут ще у ХVІІІ ст. Від 1721 р. прове-

дено низку геологічних експедицій з метою відк-

риття родовищ камʼяного вугілля під керівницт-

вом Г. Капустіна, С. Чиркова, Н. Вепрейського, 

Є. Ковалевського, О. Гурʼєва. На початку ХІХ ст. 

ґрунтовні геологічні дослідження були організо-

вані гірським інженером Є. Ковалевським. У ре-

зультаті в 1829 р. була опублікована перша гео-

логічна карта Донбасу, на якій були визначені 25 

родовищ камʼяного вугілля. Однак до середини 

ХІХ ст. вівся дрібний вугільний промисел. 

Вугільна промисловість стала особливо при-

бутковою і стимулювала багатьох підприємців 

займатися добуванням вугілля лише у другій 
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половині ХІХ ст. внаслідок будівництва мережі 

залізниць та повʼязаного з ним розвитку чорної 

металургії, особливо після відкриття Криворізь-

ких рудних родовищ. У 1869 р. увійшла в дію Ку-

рсько-Харківсько-Азовська залізниця, яка прой-

шла територією Донбасу. Пуск цієї залізниці по-

служив поштовхом для спорудження системи ма-

гістралей, які пронизували Донецький кряж у 

всіх напрямках. Особливе значення мав маршрут 

Донбас – Кривий Ріг (1884 р.), який звʼязав видо-

буток залізної руди та вугілля. Десятки приват-

них залізничних гілок поєднували окремі проми-

слові обʼєкти з загальною системою залізниць. 

Наприкінці ХІХ ст. Донбас став одним з най-

більш розвинутих за транспортними можливос-

тями регіонів Європи. Залізниці були потужним 

споживачем металу, що, у свою чергу, потребу-

вало коксівного вугілля; а залізничний транспорт 

мав потребу у величезній кількості вугільного па-

лива. Верства підприємців у вугільній промисло-

вості Донбасу формувалася з поміщиків (І. Іло-

вайський, В. Рутченко, П. А. Карпов), промисло-

вців (О. Альчевський, С. Поляков), гірничих ін-

женерів (М. Авдаков, П. Горлов), селян (Древи-

цький), вихідців з донських козаків і представни-

ків іноземного капіталу (Лаверычев, В. Я, 1974, 

сc. 67–68). 

У 1860–1870-х рр. XIX ст. Донбас охопив 

«вугільний бум». У регіоні зʼявилася велика кіль-

кість підприємців, які вкладали свої капітали в 

гірничорудну промисловість, виникли сотні 

шахт, у тому числі копалень, значної потужності 

та технічної оснащеності. Поряд з відомими ро-

довищами і шахтами Бахмутського повіту (Лиси-

чанська казенна копальня, приватні шахти у по-

селеннях Рубіжне, Олександрівка, Софіївка, Нес-

терівка) та Словʼяносербського повіту (Голубів-

ська копальня і шахти Грушевського родовища) 

виникли нові потужні вугільні копальні: Юзів-

ська, Курахівська та Корсунська. Спорудження 

Юзівської та Курахівської еопалень повʼязано з 

імʼям англійського підприємця Д. Юза, який за 

сприяння уряду Російської імперії створив 

1869 р. «Новоросійське товариство камʼяновугі-

льного та рейкового виробництва». 

Закладини Корсунської копальні (майбутня 

шахта «Кочегарка» у м. Горлівці) відбулись 

1867 р. на кошти Товариства Південноросійської 

камʼяновугільної промисловості, засновником 

якого був С. Поляков, ініціатором будівництва 

шахти був гірничий інженер П. Горлов, який 

здійснював керівництво будівельними й гірни-

чими роботами. Його імʼям і було названо шахтне 

селище, яке виникло на схилі корсунського бай-

раку. За декілька наступних років були закладені 

вугільні копальні «Альберт», «Альфред», «Ма-

рія», «Государів Байрак» та інші. Горлівка стала 

одним із потужніших центрів вуглевидобутку. 

Поряд з великими підприємствами створювались 

десятки малих шахт, видобуток на яких здійсню-

вали артілі по 20–30 робітників. Здебільшого це 

були колишні селяни (як правило – односельці), 

які добре знали один одного. Лише невелику час-

тину артілі складали досвідчені гірники. Таку ор-

ганізаційну форму можна було спостерігати й на 

потужних підприємствах, ділянки яких обслуго-

вувалися артілями. Окрім селян робочою силою 

слугували також увʼязнені, яких направляли в 

Донбас на виправно-трудові роботи. 

Технічна оснащеність гірничих робіт суттєво 

відрізнялася на різних шахтах, але здебільшого 

(особливо на малих копальнях) переважала праця 

ручними знаряддями й найпростішими механіз-

мами. Основним інструментом шахтаря слугу-

вала кайла (деревʼяне руків’я зі сталевим віст-

рям), яка згодом змінилася обушком (кайла зі 

змінним вістрям). Вугільний масив підрізали в пі-

дошві врубом і здійснювали відбивку вугілля. 

Глибина врубу не перебільшувала довжини ру-

ків’я обушка (руки вибійника не повинні були 

входити у щілину врубу). Для відбою особливо 

міцного вугілля використовували ломи, клини, 

молоти. Вугілля біля вибою завантажували в де-

ревʼяні ящики, що розміщувались на полозах са-

нок. Для цього використовували навальну лопату 

(у формі ковша), великі грудки вантажили ру-

ками. Вивіз вугілля від вибою до рейкової колії 

здійснювали робочі саночники, які «впрягалися» 

в лямки або ланцюги санок і транспортували ван-

таж вагою до 150 кг. На відкотному штреку ву-

гілля перевантажували у вагонетки і по рейках 

вручну відкочували їх до відкотної кліті. На де-

яких шахтах існувала відкатка кіньми, яких за-

прягали у потяг з вагонеток. У цьому випадку в 

шахті під землею тримали стайню. Підйом кліті з 

вагонетками здійснювали за допомогою парової 

машини. На малих шахтах вугілля доставляли в 

баддях, які піднімали коловоротом з кінним при-

водом. 

У другій половині ХІХ ст. співіснували дрі-

бні копальні, що належали місцевим поміщикам і 

великі капіталістичні шахти С. Кошкіна, П. Губо-

ніна, В. Іловайського Л. Успенського та ін. 

У 70-х рр. ХІХ ст. були засновані акціонерні то-

вариства за участю іноземного капіталу: Новоро-

сійське, Олексіївське, Південно-Російське. У на-

ступні роки швидко зростала кількість камʼяно-

вугільних копалень. У 1873 р. їх було 88, у 1882 р. 

– 179, а в 1888 р. – уже 278. Зокрема, у верхівʼях 

р. Кальміус діяли копальні Новоросійського това-

риства (9,3 млн. пудів у 1880 р.), Макіївка Іловай-

ського (4,7 млн. пудів), Рутченківська Францу-
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зького товариства (4,6 млн. пудів), Риковська 

(1,3 млн. пудів), Корсунська товариства Пів-

денно-Російської камʼяновугільної промислово-

сті (3,8 млн. пудів), Нова того ж товариства 

(1,5 млн. пудів), Петрівська Шейєрмана (1,6 млн. 

пудів), Олексіївського гірничо-промислового то-

вариства (1,5 млн. пудів), Голубовського товари-

ства (2,6 млн. пудів), «Золоте» Любвіна і Ко 

(2 млн. пудів), Аптекманська (1,7 млн. пудів), 

Марʼївська Губоніна (1,7 млн. пудів), Олександ-

рівська Заславського (1,5 мл. пудів), Петро-

Марʼївська (1,2 млн. пудів). У районі Грушевсь-

ких розробок виділялися копальні Російського 

товариства пароплавства і торгівлі (4,7 млн. пу-

дів), Азовської компанії (1,9 млн. пудів), Попова 

(1 млн. пудів) (Тихонов, 1988). 

Одними з найбільш значних шахтовласників 

і гірничопромисловців краю були Іловайські. Во-

лодіючи 3 632 дес. землі, в надрах якої були роз-

відані шість пластів камʼяного вугілля, І. Іловай-

ський побудував 4 шахти, які назвав іменами 

своїх дітей. Це одне з великих родовищ камʼяного 

вугілля в Донбасі. Усвідомивши, що в умовах жо-

рстокої конкуренції виграють ті, хто створює ме-

ханізоване вугільне підприємство, І. Іловайський  

закупив у Великобританії парові машини, розши-

рив масштаби виробництва та покращив механі-

зацію копалень. На відміну від інших поміщиків, 

які не бажали розлучатися зі своїми землями, Іло-

вайський продав земельні володіння (із 60 тис. 

дес. землі залишилося 173 дес.), що дозволило 

здійснити реконструкцію копалень. У результаті 

вже на початку 1880-х рр. на його землях діяло 5 

шахт, оснащених паровими машинами. В сере-

дині 1880-х рр. він збудував в Макіївці трубний 

завод, потім заснував хімічне підприємство, став 

пайовиком французького акціонерного товарис-

тва «Уніон». Для того, щоб успішно звʼязати 

свою копальню із залізницею, він за свої кошти 

збудував Макіївську залізничну гілку протяжні-

стю 14,5 версти до станції Харцизьк. Це був один 

із перших у Донбасі підʼїзних шляхів. Значну 

увагу І. Іловайський приділяв ринкам збуту свого 

вугілля. Зокрема, Владикавказька залізниця була 

великим споживачем цього вугілля. Російське то-

вариство пароплавства і торгівлі (м. Ростов-на-

Дону) в 1882 р. закупило 3 млн. пудів макіївсь-

кого палива, яким замінило англійське вугілля. 

В останньому десятилітті XIX ст. не тільки 

зростав видобуток камʼяного вугілля, а й будува-

лися нові шахти. Так, у Кремінській волості 

(район р. Червоної, притоки Сіверського Дінця) 

почався видобуток камʼяного вугілля. Цим 

займалися як окремі селяни, так і общини взагалі, 

на землях яких вугільні шари виходили на повер-

хню. У 1894 р. в слободі Кремінна було 4 селян-

ські копальні, де видобували 80 тис. пудів вугілля 

на рік. Першу велику шахту тут побудували у 

1895 р. Вона належала О. Алчевському, який оре-

ндував землю в сільській общині. У цьому ж році 

була введена в експлуатацію залізнична лінія Ха-

рків – Лисичанськ, що пройшла через Кремінну. 

Вугільна шахта О. Алчевського 1899 р. стала вла-

сністю Олексіївського гірничопромислового то-

вариства, правління якого знаходилося в Харкові. 

У 1901 р. на шахтах у Кремінній працювало 350 

робітників і було видобуто 1,2 млн. пудів вугілля 

(Довжук, І. В., 2003, сc. 71, 92). 

У досліджуваний період серед великих вуг-

лепромисловців хоча й було чимало одноосібних 

підприємців (Г. Шушпанов, А. Марков, І. Степа-

нов, М. Пастухов, І. Кошкін, С. Прохоров та ін.), 

на перші місця почали висуватись акціонерні 

компанії. У 1980 р. ними було видобуто 506,4 

млн. пудів вугілля (75,4 % від усього видобутку в 

Донбасі). Слідом за англійськими підприємцями 

(Новоросійським товариством) у вугільну проми-

словість Донбасу почали вкладати кошти фран-

цузькі та бельгійські. Так, ряд вугільних шахт ре-

гіону контролювало «Французьке гірничопроми-

слове товариство», виробничо-технічна потуж-

ність якого може бути проілюстрована наступ-

ними цифрами: у 1890–1891 рр. компанія продала 

споживачеві 20,8, у 1891–1892 рр. – 21,6 млн. пу-

дів сировини. У подальшому розміри її збуту про-

довжували збільшуватися. Відомі шахти Риков-

ського перейшли до товариства Риковських копа-

лень (французький капітал), шахти Прохорова – 

до товариства Прохоровських копалень (бельгій-

ський капітал). У 1896 р. бельгійське товариство 

Варваропільських камʼяновугільних копалень 

придбало у підприємця Чотчікова шахти «Анна» 

та «Олександр». Товариство побудувало 80 кок-

сових печей системи «Коппе», електростанцію, 

механічну сортувальну. У 1897 р. стала до ладу 

шахта «Марія», а в 1899 р. – шахта «Ернест» 

(Щербань, А. Н., 1969 , cс. 635–637). 

На 1900 р. у Донецькому басейні визначи-

лися наступні райони найбільшого зосередження 

великих камʼяновугільних копалень: 

1. Грушевська – в Області Війська Донсь-

кого, біля станцій Грушевка і Шахта. Видобуток 

антрациту. Найважливіші копальні: Г. Шушпано-

ва (видобуток у 1990 р. 11,8 млн пудів вугілля), 

І. Кошкіна (6,4 млн пудів), Товариства І. Панче-

нка (4,6 млн. пудів), Російського товариства па-

роплавства і торгівлі (4,3 млн. пудів).  

2. Юрʼївська – навколо станції Юрʼївська, го-

ловним чином на північ і північний схід від неї. 

Найважливіші копальні: Карловська й Дмитріїв-

ська (21,8 млн. пудів), Павлівська, Лозово-Пав-

лівська й Ольгинська (18,9 млн. пудів), Брянська 
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(16,1млн. пудів), Успенська (14,0 млн. пудів), Пе-

тро-Миколаївська (11,9 млн. пудів), Орлово-Оле-

нівська (9,9 млн. пудів), Камʼянська й Орловська 

(9,9 млн. пудів), Селезнівська (7,3 млн. пудів), Бе-

лянська ( 5,3 млн. пудів), Трудово-Юрʼївська  

Ю. Бабича (4,4 млн. пудів), Родаково-Юрʼївська, 

Дванадцятиротська й Новоіванівська (4,1 млн. 

пудів) 

3. Голубівська – на північний захід від попе-

реднього району, поблизу станцій Голубівка, 

Марʼївка. Найважливіші копальні: Голубівська 

(24,0 млн. пудів), Золоте (9,2 млн. пудів), Петро-

Марʼївська (7,5 млн. пудів), Варваропільська  од-

нойменного товариства (4,9 млн. пудів), Луган-

сько-Донецька (4,7 млн. пудів). 

4. Лисичанська  – на північний захід від Го-

лубівського району, уздовж південного берега 

Сіверського Дінця, неподалік від м. Лисичанськ. 

Найважливіша копальня – Лисичанська (9,8 млн. 

пудів). 

5. Горлівська – поблизу станцій Горлівка, 

Микитівка, Костянтинівка, Волинцеве, Щербині-

вка. Найважливіші копальні: Корсунська 

(57,2 млн. пудв), Щербинівська (25,2 млн. пудів), 

Веровська (22,7 млн. пудів), Олександрівська 

(5,5 млн. пудів). 

6. Кальміуська – на схід від станцій Юзівка, 

Руднична, Мандрикіно, на південь від станцій 

Щоглівка-2, Грачово, Ясинувата, Кринична, біля 

станцій Ханженково і Харцизьк. Більшість копа-

лень розташовано на лівому березі р. Кальміус, в 

її верхівʼях. Найважливіші копальні: Новоросій-

ського товариства ( 48,6 млн. пудів), Рутченківсь-

кого товариства (28,9 млн. пудів), товариства 

Прохорівських камʼяновугільних копалень 

(25,3 млн. пудів), Катеринославського гірничоп-

ромислового товариства (21,8 млн. пудів), това-

риства Риковських камʼяновугільних копалень 

(20,9 млн. пудів), Російсько-Донецького товарис-

тва ( 18,7 млн. пудів), Вознесенська (16,6 млн. пу-

дів), Берестово – Богодухівська (14,3 млн. пудів), 

Чулківська (6,7 млн. пудів), Новопролівська 

(5,9 млн. пудів) (Тихонов, Б. В., 1988, с. 184–185). 

Найбільшими підприємствами вугільної 

промисловості Донецького  регіону були Корсу-

нські шахти Південноросійського товариства, 

шахти Олексіївського гірничопромислового то-

вариства й Олександрівські Новоросійського то-

вариства, які разом давали 136 млн. пудів вугілля 

у рік. У 1899 р. було організоване Кримсько-До-

нецьке товариство камʼяновугільної і гірничої 

промисловості, яке почало розробку родовищ 

камʼяного вугілля у с. Кримське Словʼяносербсь-

кого  повіту на Катеринославщині (Довжук, І. В., 

2003, c. 73). 

Внаслідок концентрації промисловості утво-

рилися великі монополістичні обʼєднання, які в 

першому десятилітті XX ст. уже посіли панівне 

становище в економіці Наддніпрянської України. 

Серед цих обʼєднань чільне місце належало син-

дикату «Продвугілля», який контролював понад 

60 % видобутку камʼяного вугілля Донбасу й ак-

тивно сприяв індустріальному розвитку регіону. 

Однак ситуація, яка склалась у вугільній промис-

ловості Донбасу, не сприяла розвитку механізації 

та рівномірному зростанню продуктивності праці 

в цій галузі. Навіть у 1911 р., році промислового 

піднесення, не спостерігалося помітного підви-

щення продуктивності праці у вугільній індустрії 

регіону, хоча попит на мінеральне паливо було 

значним і загальний видобуток вугілля зростав. 

Потреби країни в залізі й чавуні стимулю-

вали розвиток металургійної промисловості. 

Центр металургії перемістився з Полісся на Дон-

бас і Катеринославщину, де були значні запаси 

залізної руди й вугілля. Змінилися технологія, ро-

зміри і організаційні принципи виробництва. Ро-

звиткові металургійної промисловості сприяв  

уряд Російської імперії.  Недостатнє нагрома-

дження капіталів у місцевих промисловців, тех-

нічна і в цілому економічна відсталість імперії, 

спонукали уряд вдаватися до зарубіжних інвес-

тицій. Були створені сприятливі правові умови 

для надходження в Росію іноземних капіталів. 

У звʼязку з цим особливо активно іноземні капі-

тали переводились у вигляді акціонерних у про-

відні галузі промисловості. Саме така форма ді-

яльності  була найбільш вигідною для інвесто-

рів, бо давала змогу якомога довше зберігати ка-

пітал за країною-експортером. Було обмежено 

ввезення паротягів, металовиробів, а також під-

вищено митні тарифи на чавун, залізну руду 

тощо. Така урядова політика створила умови, за 

яких підприємцям було вигідніше вкладати ко-

шти у переробну  галузь, ніж у торговельну чи ба-

нківську. З середини 1880 рр. до кінця XIX ст. у 

Донецько-Криворізькому регіоні розвинулася по-

тужна металургійна індустрія, котра посіла пе-

рше місце в Російській імперії за обсягом вироб-

ництва продукції. 

Не зустрічаючи економічного опору, фран-

цузький, англійський, німецький і бельгійський 

капітали захоплювали ключові позиції в 

камʼяновугільній, залізорудній і металургійній 

промисловості України. До того ж місцеві про-

мисловці, менш досвідчені у підприємництві, 

намагалися не ризикувати капіталами і зосере-

джували свою діяльність у майже безпрограш-

ній харчовій промисловості. Цим самим вони 

звужували підприємницький простір, віддавали 

іноземцям досить прибуткові галузі 
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виробництва. У звʼязку з цим іноземні капіталі-

сти здобули можливість збагачуватися за раху-

нок освоєння українських природних багатств. 

Багато іноземних підприємців, працюючи в ук-

раїнській промисловості, здобули за короткий 

час величезні капітали. У 1869 р. було створене 

англоросійське «Новоросійське товариство 

камʼяновугільного, залізного, сталевого і рейко-

вого виробництва» під керівництвом Джона Юза. 

Маючи значні пільги від держави, він досить 

швидко збудував великий металургійний завод, 

навколо якого незабаром зʼявилося робітниче мі-

стечко Юзівка. У 1871 р. завод дав першу плавку 

чавуну. Згодом він почав виробляти також залізо 

й сталь, що призначалися для будівництва підп-

риємств машинної індустрії та залізниць. 

Наприкінці XIX ст. продовжували розвива-

тися обсяги й номенклатура продукції металур-

гійних заводів. Серед металургійних підприємств 

виділялися такі, як Юзівський, Сулинський, Дру-

жківський, Донецько-Юріївський, Петровський, 

Ольховський, Краматорський, Кадіївський, Гарт-

мана. Зокрема, у 1900 р. на Сулинському металу-

ргійному заводі було вироблено майже 3 млн. пу-

дів чавуну і 1,8 млн. пудів сталі. На Всеросійській 

промисловій виставці 1896 р. в Нижньому Новго-

роді Сулинському заводу була присуджена зо-

лота медаль за введення доменної плавки і марте-

нівського виробництва на антрациті. Сулинський 

завод виробляв штабове й сортове залізо (1,7 млн. 

пудів у 1900 р.), яке вирушало до Харкова, Рос-

това-на-Дону, Воронежу, Москви. Неабиякого 

розвитку набули металообробка, виготовлення 

різноманітних чавунних і залізних виробів, особ-

ливо залізничних приладів. Загалом підприємс-

тво в 1900 р. виробило відповідної продукції на 

6 млн. крб. (Просвирнов, З. И., 1972, с. 18, 20).  

Дружківський завод був побудований поб-

лизу залізничної лінії Словʼянськ–Харцизьк, пів-

денніше ст. Дружківка Донецьким товариством 

залізоробного і сталеплавильного виробництва, 

що було засноване в грудні 1891 р. Першу домну 

задули у 1894 р., з 1895 р. почалася виплавка бе-

семерівської сталі, а з 1899 р. – мартенівської. 

Підприємство швидко набирало сили: на 1900 р. 

виплавка чавуну збільшилася до 5,9 млн. пудів, 

сталі до 6,1 млн. пудів. Товариство мало власні 

копальні в Криворізькому басейні, але більшу ча-

стину руди купувало. У 1900 р. завод використав 

для виплавки чавуну 5,9 млн. пудів коксу. У 

цьому ж році було виготовлено 4,1 млн. пудів 

рейок (третє місце в Україні) (Довжук, І. В., 2000, 

с. 27). 

Після Дружківського заводу нові підприємс-

тва почали виникати вже не на околиці, а в гли-

бині Донбасу, в оточенні великих камʼяновугіль-

них копалень. Так, біля станції Юрʼївка на заліз-

ничній лінії Дебальцеве – Луганськ, відкрився за-

вод Донецько-Юрʼївського металургійного това-

риства, створеного в 1895 р. за ініціативою О. Ал-

чевського (1836–1901) – відомого українського 

промисловця і банкіра, який фінансував гірничо-

металургійні підприємства Донецького басейну. 

Підприємство отримало назву Донецько-Юрʼїв-

ського (Плетенцов, Г. А. и Ямковой, А. А., 1972, 

с. 4). Зазначимо, що перші роки існування Доне-

цько-Юрʼївського заводу співпали з періодом 

промислового піднесення. Він був третім (за ча-

сом будівництва) великим металургійним підп-

риємством Донецького басейну після Юзівського 

(1878 р.) і Дружківського (1894 р.) металургійних 

заводів. Услід за ним в Донбасі один за одним 

стали до ладу інші металургійні підприємства. 

У 1896 р. було створене Нікополь-Маріу-

польське гірниче й металургійне товариство. 

Воно збудувало у відділі у 4 версти від Маріуполя 

й у 15 верст від Маріупольського порту, непода-

лік від ст. Сартани Катерининської залізниці, Ма-

ріупольський трубний завод. Завод належав пере-

важно американським промисловцям. Тут вироб-

ляли не лише труби, а й чавун та сталь. Нормаль-

ній роботі підприємства перешкоджало те, що 

воно було розташоване за 550 верст від криворі-

зької руди і за 100 верст від донецьких шахт. 

У 1899 р. діяли вже всі головні відділення заводу: 

мартени, домни, трубозварювальні й прокатні 

стани, ливарний і механічний цехи. Виплавка ча-

вуну в 1900 р. досягла 4,8 млн. пудів, а сталі – 

2,1 млн. пудів (Довжук, І. В., 2003, с. 93). На лі-

вому березі р. Ольхової, дотоки Лугані, поблизу 

села Успенського, у 26 верстах від Луганська з 

1897 р. діяв чавуноливарний завод Товариства 

доменних печей і фабрик на Ольховій, заснова-

ного в Бельгії. Ольховський завод виробив у 1900 

р. 4,7 млн. пудів чавуну, що становило 5,6 % 

усього виробітку чавуну в Російській імперії 

(Брандт, Б. Ф., 1898, с. 57–59). 

Внутрішня структура металургійного вироб-

ництва Донецького басейну була обумовлена, 

перш за все, розвитком залізничного будівництва 

в Україні та Росії. Розбудова залізничних шляхів 

сприяла розвиткові промисловості, а тим самим – 

і промислових центрів. Залізниці сполучали між 

собою українські міста, що сприяло їхньому роз-

виткові, а також появі нових міст, зокрема в Дон-

басі. Важливим осередком вугільної і металургій-

ної промисловості стала Макіївка. Саме тут у 

1895 р. австрійський земельний банк і францу-

зька компанія «Сосьєте Женераль» заснували 

Макіївську вугільну компанію (Куромія, Г., 2002, 

с. 34). У 1899 р. у Макіївці була задута перша до-

мна Макіївського заводу Генерального товари-
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ства чавуноливарних, залізо- і сталеробних заво-

дів у Росії (Генеральне товариство чавуноливар-

них…, арк. 2).  

У 1895 р. почав свою діяльність казенний па-

тронний завод у Луганську, створений на базі Лу-

ганського чавуноливарного заводу, закритого в 

1887 р. Підкреслимо, що ліквідація останнього 

поставила під загрозу економічний розвиток се-

лища, яке тільки у 1882 р. разом з розташованим 

поблизу селом Камʼяний Брід офіційно отримало 

статус міста, а найближчим часом стало центром 

Словʼяносербського повіту (Инвестиционный 

портрет Луганской области, 2002, с. 3). У 1897 р. 

на правому березі Дніпра став до ладу завод бель-

гійського товариства Катеринославських залізо-

робних і сталеливарних заводів, що виплавив у 

1900 р. 0,6 млн. пудів сталі. Він виготовляв ва-

гони, мости тощо (Заспенко, Я. П., Чайковсь-

кий, Ф. Г. та Яценко, Н. Г., 1977, с. 5–8). 

У 1899 р. на лівому березі Дніпра, у передмі-

сті Катеринослава (с. Амур) почав діяти Нижньо-

дніпровський завод  відомий як «Шодуар Б». Під-

приємство виробляло тільки готову сталь. Поруч 

з ним був заснований у середині 1890-х рр. мета-

лургійний завод Акціонерного товариства. 

У 1900 р. він виплавив 190 тис. пудів сталі й ви-

робив майже 0,5 млн. пудів готового металу (в ос-

новному листового й паровичного), споживши 

2,3 млн. пудів камʼяного вугілля.  

Станом на 1913 р. найбільшими металургій-

ними заводами були: Дніпровський, який у 

1913 р. виплавив 25,5 млн. пудів чавуну, Олекса-

ндрівський – 25 млн. пудів, Петровський – 21,3 

млн. пудів, Юзівський – 16,9 млн. пудів, Доне-

цько-Юрʼївський – 15,1 млн. пудів і Макіївський 

– 14,1 млн. пудів (Бакулев, Г. Д., 1953, с. 93). Ме-

талургійні заводи Донбасу, побудовані в остан-

ньому десятиріччі XIX ст., відзначалися достат-

ньо високим технічним рівнем. Передусім помі-

тно зросли розміри доменних печей (висота й мі-

сткість), що призвело до збільшення їхної проду-

ктивності. Якщо перша домна Сулинського мета-

лургійного заводу, яка була побудована в 1874 р., 

при висоті в 13,7 м і місткості в 142 куб. м мала 

добову продуктивність 3 тис. пудів чавуну, то в 

1890-х роках на нових металургійних заводах До-

нецького басейну будувалися доменні печі завви-

шки 23–24 м, місткістю до 380 куб. м, виплавка 

яких за добу досягала 15 тис. пудів (Струми-

лин, С. Г., 1954, с. 369). На нових металургійних 

підприємствах були встановлені найбільш доско-

налі в технічному відношенні повітродувні ма-

шини. На Донецько-Юрʼївському заводі вперше 

було здійснено живлення кожної домни окремо 

повітродувною машиною 

У 1900 р. почалася економічна криза, яка 

охопила не тільки Російську імперію, а й усю Єв-

ропу. До кінця 1902 р. ціни на український метал 

були нижчі від західноєвропейських. Це приз-

вело до скорочення виробництва промислової 

продукції. Між підприємцями (особливо металу-

ргійної галузі) розгорнулася гостра боротьба за 

ринки збуту. Велося змагання за розподіл казен-

них замовлень, які надавалися лише шести заво-

дам-фаворитам, а  саме:  Дружківському,  Юзів-

ському,  Петровському,  Брянському,   Дніпров-

ському і Таганрозькому. Під час кризи представ-

ники кожної галузі промисловості почали збира-

тися на зʼїзди для вирішення питання, як перебо-

рювати кризу. І серед багатьох рецептів боротьби 

з нею розглядався і такий, як організація картелів 

і синдикатів. Промисловці зазначили, що треба 

обʼєднати збут продукції, створити загальні збу-

тові організації, узяти ринок під контроль, не до-

пускати його переповнення товаром. Так, у запи-

сці наради залізозаводчиків у 1902 р. говорилося, 

що «синдикати могли би вплинути на здешев-

лення виробництва. Зараз кожний завод робить 

усе. При правильному розподілі замовлень за-

води могли би більше спеціалізуватися, що, зви-

чайно, позначиться на їхній вартості» (Смета-

нин, С. И. и Конотопов, М. В., 2002, с. 168). 

Економічна криза початку  ХХ ст. приско-

рила  процеси монополізації і концентрації про-

мислового виробництва. Перші найбільші синди-

кати виникли в металургійній промисловості. Го-

ловною причиною був оптовий збут. Важко 

обʼєднати збут предметів народного споживання. 

Тут неминуче існування багатьох торгових посе-

редників. А споживачами металів були залізниці, 

військове міністерство, машинобудівні заводи, 

міста. Замовлення звичайно давалося на торгах, 

коли різні фірми пропонували свої умови для ви-

конання замовлення, і замовник-покупець виби-

рав оптимальні. Припускалось, що замовники 

при цьому повинні конкурувати між собою, зби-

ваючи ціни. Проте саме ці умови подання замов-

лень штовхали фірми до угод: щоб не знижувати 

ціни в інтересах замовника, краще було заздале-

гідь домовитися про верхню межу цін і навіть про 

розподіл замовлень. Зрозуміло, що це було мож-

ливим тільки за умови високої концентрації ви-

робництва, коли конкурентами виступали лише 

декілька найбільших фірм. Але чорна металургія 

за концентрацією виробництва в 1900 р. посідала 

друге місце серед галузей промисловості Російсь-

кої імперії, а концентрація виробництва на Півдні 

України була особливо високою і саме на торгах 

укладалися перші угоди про ціни й умови вико-

нання замовлень. 
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Синдикуванню сприяли й інші обставини. 

До синдикатських угод заради підвищення цін 

штовхали високе імпортне мито. Імпортний ча-

вун з накладеним на нього митом продавався в 

імперії вдвічі дорожче, ніж він коштував за кор-

доном, а це давало можливість відповідно підви-

щити ціни і на російський чавун. Сприяло синди-

куванню і те, що українська промисловість була 

в руках іноземців. Іноземний капітал у Російській 

імперії представляла невелика група банків, під 

контролем яких знаходилося багато фірм, тому 

банки прагнули не допускати конкуренції між 

цими фірмами, обʼєднуючи їх у синдикати. 

Слід підкреслити, що обʼєднання в синди-

кати дозволило покращити організацію виробни-

цтва й особливо – збуту продукції, скоротити ви-

трати й тим створювало можливість для зни-

ження цін. Крім можливості посилення спеціалі-

зації виробництва, про що говорили самі органі-

затори синдикатів, скорочувалися витрати на 

продаж продукції у звʼязку з її централізацією. 

Раніше комісійні витрати на реалізацію пуда за-

ліза становили 5–6 коп., з утворенням синдикату 

«Продамет» вони знизилися до 1,5–2 коп. Тепер 

можна було направляти залізо споживачам з най-

ближчого до них заводу, а це скорочувало ви-

трати на транспорт у середньому на 6 коп. у роз-

рахунку на 1 пуд продукції. Більше того, обʼєд-

нання в синдикат давало змогу закривати техні-

чно відсталі підприємства й концентрувати виро-

бництво на кращих (Сметанин, С. И. и Коното-

пов, М. В., 2002, с. 169). 

Безпосереднім поштовхом до утворення си-

ндикатів у металургійній промисловості стали 

економічна криза й падіння цін. Найбільшим з 

цих синдикатів став «Продамет», ядром якого, 

були заводи Півдня України. Крім того, до син-

дикату входили заводи прибалтійські («Беккер», 

Санкт-Петербурзький прокатний і «Фенікс»), 

центральні (Московський металевий і Виксунсь-

кий), приволзькі (Урало-Волзький) і навіть деякі 

уральські (Камського товариства і Богословські). 

(Бакланова, И. А, 1963, с. 122). Утворений 1902 р. 

синдикат «Продамет» уже через кілька років охо-

пив дві третини усього виробництва чавуну й 

сталі Південної України. Щоб тримати високий 

рівень цін на ринку, «Продамет» час від часу 

штучно скорочував або збільшував виробництво 

продукції. 

Крім «Продамету», виникли монополістичні 
обʼєднання для збуту окремих виробів металур-
гійних заводів. У 1902 р. був організований син-
дикат південних підприємств для продажу спеці-
альних чавунів (феромарганцю, феросиліцію, 
дзеркального чавуну), у склад якого входило 
6 підприємств Донбасу та Придніпровʼя: Доне-
цько-Юрʼївський, Дніпровський, Новоросійсь-
кого товариства, Ольховський, Російсько-Бель-
гійський, Олександрійський. Синдикат зосередив 
збут майже 90 % загальноімперського виробниц-
тва спеціальних чавунів (Шполянський, Д. И., 
1953, с. 100). У 1902 р. виник синдикат із продажу 
залізних труб «Трубопродаж». Він обʼєднував 
10 заводів, що діяли в Російській імперії, у тому 
числі 2 українських металургійних: Таганрозький 
і Нікополь-Маріупольський. Цей синдикат зосе-
редив у своїх руках майже 100 % збуту водопро-
відних, газопровідних, фабричних, нафтопровід-
них труб. Керівна роль у синдикаті належала ні-
мецьким підприємцям. 

Висновки. У другій половині ХІХ – на поча-
тку ХХ ст. після скасування кріпацтва 1861 р. та 
проведення низки реформ рушійною силою еко-
номічної модернізації, інтенсифікації виробниц-
тва підросійської України і, зокрема, її Південно-
Східного регіону ставали підприємці. Наявність 
високовартісного камʼяного вугілля у Донець-
кому кряжі, залізничного транспорту, дешевої 
робочої сили, а також споживачів готової проду-
кції  зумовили швидкий розвиток вугільної про-
мисловості на Донбасі. Протягом 1861–1914 рр. 
сформувалися три потужних центри важкої про-
мисловості: Донецький вугільно-металургійний, 
Криворізький залізорудний та Нікопольський ма-
рганцевий, що сприяло індустріалізації всієї Ук-
раїни. Результатом підприємницької діяльності 
значної верстви промисловців стало збільшення 
обсягів виробництва, створення великої кількості 
робочих місць, удосконалення організації та тех-
нології виробництва, підвищення його прибутко-
вості. Проте позитивні наслідки модернізаційних 
процесів могли бути більш значними, якби цьому 
не перешкоджала колоніальна політика Російсь-
кої імперії, яка разом з іноземними капіталістами 
нещадно експлуатувала природні та людські ре-
сурси. Уроки розвитку вітчизняного підприємни-
цтва в історичній ретроспективі мають слугувати 
настановою для політиків, громадськості у їхній 
діяльності, щоб убезпечити українське суспільс-
тво від ціннісних покручів.
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