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<<Розвиток винокурноi промисловостi в Правобережнiй YKpaiHi

у другiй половинi XIX - на початку ХХ столiття>>,

подану на здобуття наукового ступеня кандидата iсторичцих наук

за спецiальнiстю 07.00.01 - iсторiя УкраIни

Iсторiя розвитку ринковоi економiки у сучаснiй YKpaiHi з

притаманними Тй пошуками ефективних пiдходiв та важелiв спонукае

дослiдникiв звертати увагу на перiод iнстиryчiйного становJIення вiльного

ринку на украiнських територiях, який припав на другу половину XIX -
початок ХХ ст. Попри то, що вiтчизняна iсторiографiя за ocTaHHi

в цiлому тадесятилiття значно розширила знання про економiчний стан

окремих галузей украiнських регiонiв i, зокрема, такого, як Правобережна

Украiна, багато питань економiчноi icTopii потребують Грунтовних

дослiджень. Адже тривалий час дослiдники не м€IJIи можливостi

неупереджено та цiлеспрямовано вивчати весь спектр проблем,

безпосередньо пов'язаних з iсторiею розвитку господарства. Реалiзацiя

принципiв об'сктивностi та плюралiзму в iсторичнiй научi нинi дас

можливiсть безперешкодно сryдiювати економiчну iсторiю,

використовуючи сучаснi методологiчнi прийоми та надбання вiтчизняноi i

cBiToBoT iсторiографii.

Iнтегруючись

Пiвденно-Захiдний

з кiнця XVIII ст. до загальноiмперського простору,

край, як тодi офiцiйно називаJIася Правобережна

Украiна, вирiзнявся специфiкою як в етнiчному й культурному вимiрах,

так i економiчному. Стосувалося це таких суто ((дворянських) переробних

галузей, як чукроварiння rуральництво (або винокурiння). На



Правобережжi з€LпягаютЬ найкращi чорноземи, що дозволяло

забезпечувати якiсною сировиною цукрозаводи та винокурнi. Не

випадково Пiвденно-захiдний край утримував провiднi позицii у цих

Г€LлуЗях не лише в межах украТнських територiй, а й ycici Росiйськоi

iмперiТ. Водночас регiон вирiзнявся домiнуванням в його економiчному

ЖИТТi ПолЬського дворянства та еврейських пiдприемцiв. fiо сьогоднi не

iснувало узагrшьнюючоi працi, присвяченоi фунтовному вивченню

РОЗВИТкУ В умовах ринковоi економiки останньоТ третини XIX - початку

хх ст. винокурноi галузi Правобережнот Украiъи, що пiдтверджус

своечаснiсть та актуальнiсть обраного З. М. Степник напряму

дослiдницькиХ зусиль. Економiчна полiтики росiйського уряду щодо

розвитку винокурноТ промисловостi, джерела iT фiнансування, piBeHb

Матерiально-технiчноi модернiзацiT, особливостi соцiального i етнiчного

СКЛаДУ власникiв винокурень, робiтникiв, механiзми забезпечення

управлiнськими Й технiчними кадрами, тенденцiТ функцiонування

зовнiшнього та внутрiшнього ринкiв збуту спиртовмiсноi продукцiТ,

осМислення мiсця та значення цiеi галузi в соцiально-економiчному

розвитку Правобережжя та iншi питання потребують детыIьного Й

СИСТеМноГо з'ясування та аналiзу. У цiлому регiоналiзацiя дослiджень

сПрияс вiдтворенню цiлiсноi картини соцiально-економiчного розвитку

украIнських територiй модерноi доби.

Щисертацiйне дослiдження З. М. Степник складаеться зi всryпу,

чотирьох роздilriв, висновкiв, списку використаних джерел та лiтераryри,

rрунтовних додаткiв. У вступi авторка слушно вк€вуе на наукову

акТУ€Lльнiсть i новизну обраноi теми, визначас мету та ocHoBHi завдання,

хронологiчнi Й територiальнi рамки роботи. Усе ж, визначаючи

аКТУ€tлЬнiсть дослiдження, авторчi варто було наголосити на специфiцi

ПравобережноТ Украiни як одного з провiдних центрiв Гуральництва в

МеЖах РосiЙськоТ iмперii, суто (дворянськоТ> галузi на час iT реформування,



на соцiально-етнiчному складовi власникiв rr пiдприемств, що бралося до

уваги у визначеннi урядовоi полiтики щодо реформування винокурнот

соцiально-економiчнi процеси, якi вiдбувалися у Правобережнiй YKpaTHi в

другiй половинi XIX - на початку ХХ ст., та предмет дослiдження -
розвиток винокурноi промисловостi у цьому регiонi у зЕвначений перiод.

Слiд наголосити на тому, що структура дисертацii З. М. Степник не

завжди вiдповiдае чiтко поставленим завданням, виходячи з мети

дослiдження, yTiM вiдображас iT логiку, адже авторка бажала показати

piBeHb розвитку та вплив винокурноi галузi на соцiально-економiчне життя

населення , Правобережноi УкраТни, формування рiзного за своТм

винокурень, робiтництва та пiдготовку технiчного Й управлiнського

персон€IJIу в нових ринкових умовах i законодавчому полi. Зокрема, в TeKcTi

дисертацii розгJIянуто заходи уряду щодо обмеження вживання

аJIкогольних напоiв серед населення, дослiджено соцiальний i кiлькiсний

склад пiдприемцiв, робiтникiв та шляхи технiчного кадрового забезпечення

винокурноТ галузi, хоча в завданнях цi напрями дослiджень не вiдображенi.

У першому роздiлi - <Iсторiографiя, джерельна база й теоретико-

методологiчнi основи дослiдження) проаналiзовано HayKoBi працi з

економiчноi проблематики як загального плану, так i Ti, що стосуються

суто тематики дослiдження. iх критичний огляд :

тему дисертацii вивчено на сьогоднi недостатньо,

з'ясування широкого спектра питань розвитку

Правобережнiй YKpaTHi у лругiй половинi XIX

Водночас авторцi варто було проаналiзувати бiльш широкий дiапазон

сr{асних наукових праць з економiчноТ проблематики як вiтчизняних, так i

засвlдчуе, що заявлену

а отже е необхiднiсть

виноrсурноТ галузi у

на початку ХХ ст.

зарубiжних науковцiв.



HaToMicTb з. м. Степник досить коректно репрезентувала

використанi джерела з огляду на специфiку теми, вiдображеноi в

дисертацii, запропонувала власну класифiкацiю залучених архiвних

джерел. Використання значного ik масиву, опублiкованих документiв та

перiодики уможливили введення до наукового обiгу матерiалiв, що

дозволяютЬ дет€UIьно й комплексно розгJIянути весь спектр розвитку
винокурноi промисловостi ПравобережноТ УкраТни та iT значення в

розвитку регiону у другiй половинi XIX - на початку ХХ ст.

говорячи про методологiчну основу дисертацiт, слiд з€вначити, Що

позитивноi оцiнки заслуговус намаганнrI авторки по€днати рiзнi пiдходи та

найважлИвiшi принципи наукового дослiдження, що дозволяс вiдтворити

системне бачення розвитку rуральництва в конкретному регiонi та дозволяс

уникнути однобiчностi при вивченнi проблеми. Володiння методами

apxiBHoi евристики та контент-аналiзу допомогJIо дисертантцi вiднайти

цiннi для дослiдження данi, критично проаналiзувати та порiвняти з

iншими джерелами змiст архiвних матерiалiв.

У другому роздiлi

промисловостi>> - З. М. Степник з'ясувала вплив реформ 1860-х рр. на

ДИНаМiКУ роЗвитку винокурноТ промисловостi на Правобережжi, висвiтлила

ДЖеРеЛа фiнансових асигнувань у цю галузь, проаналiзув€ulа вплив

аКЦИЗНОi системи та фiскальноi полiтики оподаткування на виробництво

СПИРТОВМiСноi продукцiТ на Правобережжi, визначила спiввiдношення

ОСНОВНОi СИРОВинНоi продукцiТ, яка використовувЕLлась для винокурiння

ПiДПРИеМСТВаМи у межах кожноТ з трьох губернiй, розгJIянула заходи влади

i громадськостi з обмеження вживання ыIкоголю серед населення.

У лисертацiйнiй роботi слушно зазначасться, що в дореформений

ПеРiОд rуральництво ПравобережноТ Украiни повнiстю контролюв€IJIося

ПОмiщиками i було TicHo пов'язане з господарством маетку. Скасування

крiпацтва позбавило помiщикiв-винокурiв дармовоТ працi селян,
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змушувало Тх перебудовувати cBoi господарства на ринкових засадах.

Процесу перетворення Iуральництва зi складовоТ частини

ПОМiЩицЬкого маетку у самостiйну галузь ринковоi промисловостi, як

вiдзначае авторка, значною мiрою сприяло положення вiд 4 липня 1861 р.,

яке ВстановJIювало HoBi правила одержання акцизу з виробленого спирту,

запроваджувався патентний збiр з пiдприемств, що належали помiщикам.

на ocHoBi широкого кола джерел та фактичного матерiалу

з. м. Степник простежила запровадження нового акцизного положення у
вказаному регiонi, Що призвело до припинення iснування кiлькох сотень

лрiбних помiщицьких гуралень, якi за розмiрами були меншими

ВСТаНОВленоТ норми, HaToMicTb пiдтверджено, що акцизне положення

ДаВ€UIО icToTHi переваги тим заводам, KoTpi впроваджували HoBiTHi

технологiт.

У дисертацii аргументовано доводиться, що фiскальна полiтика

росiйського уряду спрямовувалася на забезпечення ринкiв збуту для

ПРОМИСЛОВИХ ToBapiB за наЙвищими цiнами при одночасному захистi

iHTepeciB пойiщикiв, чому пiдпорядковувалася податкова, фiнансова та

кредитна полiтика, що мала ознаки протекцiонiзму.

У третьому роздiлi - <Iнфраструктура та матерiально-технiчна база

ВИнОкУрноI промислово cTi>> - уточнено сiльського сподарське районування

ВИНОкУрних пiдприемств у межах правобережних ryбернiЙ, проаналiзовано

piBeHb технiчноТ модернiзацiТ пiдприсмств винокурноi галузi, пiдготовку

Кадрiв технiчного Й управлiнського складу i формування рiзного за своiм

Авторка визначилq що iнфраструктура винокурноi галузi на

Правобережжi на початку ХХ ст. була достатньо розвиненою, а швидкi

ТеМПи концентрацii виробництва на окремих пiдприсмствах прошядалися

насамперед на Китвщинi (ry, продуктивнiсть винокурень упродовж лише
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1880-хрр. зросла вп'ятеро) та на Подiллi, якi стали головними районами
виробництва спирту в межах ycix украiъських територiй. HaToMicTb

встановлено, що значна кiлькiсiь пiдприемств цiеi галузi й надалi

використовували водянi млини та KiHHi приводи, а отже технiчний

переворот у винокурiннi в цiлому не було завершено на початку ХХ ст.

ffисертантка з'ясУвала, що серед власникiв винокурень за соцiальним

складом переважали помiщики (40,5Yо), а далi йшли купцi (27,8Уо), мiщани
(2З,З%) та селяни (2,З%); за нацiональнiстю на Правобережжi серед

промисловцiв у винокурнiй галузi домiнували поляки та евреТ.

винокурного виробництва.

з. м. Степник з'ясувала важливу роль рiзних видiв транспорту в

перевезеннi спирту: залiзничного, гужового i рiчкового, BTiM

найважливiшим чинником розвитку внутрiшньоТ торгiвлi була розбулова
залiзничного сполучення, завдяки якому продукцiя винокурень отримuLла

широкий вихiд на внутрiшнi i зовнiшнi ринки.

!исертантка визначила форми внутрiшньоi торгiвлi алкоголем, серед

яких значний розвиток м€UIи магазинно-крамнична, базарна i ярмаркова

торгiвля горiлчаною продукцiсю та i] продаж з оптових складiв.

Встановлено, Що, зокрема, у 1882 р. кiлькiсть посвiдчень на ведення

мiсцевоi роздрiбнот торгiвлi спиртними напоями в межах ycix украiъських
територiй Росiйськот iмперii становила понад 54 тис., а iT левова частка

перебувала в руках дрiбних торговцiв, бiльшiсть з яких були свреями.

АВТОРКа ПРОаналiзувала динамiку розширення мережi рiзних закладiв

1з продажу алкогольних напоiв. Так, у 1898 р. в Киiвськiй ryбернiТ дiяли
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у четвертому роздiлi - <збут винокурноi пролукцiт) - проаналiзовано

органiзацiю та iнфраструктуру

алкогольними напоями й умови

З'ясовано роль транспортного

внутрiшньоi

експорry цiеi

забезпечення в

торгiвлi спиртом та

продукцii за кордон.

реалiзацii продуктiв

1974таких закладiв, у 1905 р. - 2987, у 1907 р. - 4110 i в 1908 р. - 4З82.



З'ясовано, що спирт та алкогольнi напоi на початку ХХ ст.

експорryв€uIися з правобережних губернiй до багатьох краiн cBiry зокрема

близько 80% такоi продукцii вивозили через Одеський порт на ринки

Близького Сходу, МалоТ АзiТ, ПiвнiчноТ Африки i Балкан, найперше в

Туреччину, €гипец Сербiю, фецiю.
Акценryючи увагу на позитивних моментах дисертацiйного

дослiдження З. М. Степник, уважаемо за доцiльне висловити до з€вначених

вище зауважень й iншi зауваги та побажання:

- У змiстi дисертацiйноi працi, а вiдповiдно й у жодному роздiлi чи

параграфi в самому TeKcTi, не зазначено, в яких саме територiальних та

хронологiчних межах розгJIядаються Ti чи iншi аспекти розвитку

винокурноТ промислово cTi.

економiчнрго розвитку Правобережноi УкраiЪи

його специфiку, визначити мiсце IУральництва

господарства.

на

у

- Текст дещо перевантажено фактичним матерiалом, що не с дивним

для дисертацiйного дослiдження такоi тематики, де простежуються певною

мiрою ознаки вiдтворення технiко-економiчних i торговельно-виробничих

пок€вникiв роботи як по окремих пiдприемствах, так i кожнiй з трьох

губернiй регiону, } чiлому BcicI його винокурноТ галузi, а також викладок

статистичного характеру.

- На с. 148 авторка стверджус, що ((на Киiвщинi не було жодноi

пояснення, чому склалося такеукраТнськоi школи> без будь-якого

становище в регiонi, де KopiHHe населення становило абсолютну бiльшiсть.

На нашу думку, варто було продовжити думку.

<Т. Христофоров

загальну картину

середину XIX ст.,

cTpyкTypi мiсцевого

т€, що дослiдниця неоднор€вово згадус про

i К")), <<Торговий дiм

купця С.,Щитинковського iС. Терпеловського i К. Глясса)) та <Торговий дiм



К'>>, варто було б придiлити бiльше уваги iхнiй конкретнiй комерцiйнiй

дiяльностi з реалiзацii продукцiТ винокурних пiдприемств як у Пiвденно-

Захiдному краi, так i поза його межами, адже, як виплива€ iз заяв

дисертантки, вона була значною.

- Акцентуючи увагу на пiдготовцi кадрiв для винокурноI галузi в

ремiсничих училищах i сiльськогосподарських школах, З. М. Степник слiд

було вiдзначити i той фu*ъ що ix заснування TicHo пов'язане з пiдготовкою

працiвникiв i для провiдноТ галузi у Правобережнiй YKpaiHi - чукровоI.

У TeKcTi дисертацiТ неоднор€вово зустрiчаються граматичнi

помилки, росiянiзми, oKpeMi aBTopcbкi тверлження, якi потребують

уточнень, як, наприклад, (правом вiльного винокурiння корисryвалися

дiяли у Подiльськiй ryбернiТ> (с. 91), (на горiлчаному заводi КиТвського

товариства працюв€Lпо 26 жiнок, якi щоденно доiжджали на робоry за 30-

40 км> та iH.

Висловленi зауваження та побажання не е тiсю критичною межею,

котра суттсво впливае на загальну позитивну оцiнку дисертацiйноi роботи

З. М. Степник, що забезпечус вирiшення акту€Lльних завдань iсторiографiТ,

мае теоретичне й науково-практичне значення. Вона заповнюе прог€Lлини у

вивченнi економiчноТ icTopiT Правобережноi Украiни у другiй половинi

xIx початку хх на прикладi однlсl ll провiдних галузей/\l-.\ - flа rruчir-tку 1\.1\. Ul. на rlрикJrалI UлнrUr 5 ll rrрUЕrл-uил lаJrузýи -

винокурноi. Слiд також наголосити на достатньо високому фаховому piBHi

дисертантки, yMiHHi здiйснювати самостiйне наукове дослiдження.

У дисертацiйнiй працi всебiчно розкрито широкий спектр розвитку

rуральництва у Правобережнiй YKpaiHi у другiй половинi XIX - на початку

ХХ ст., rрунтовно проаналiзовано становище винокурноi галузi в регiонi

крiзь призму економiчноТ полiтики та правового реryлювання росiйським

урядом виробництва спиртних напоiв. Щисертантка детаJIьно висвiтлила

сировинну базу та процес технiчноТ модернiзацiТ галузi, iT iнфраструктурне

на

8



забезпечення, соцi€Lпьно-етнiчний i кiлькiсний склад власникiв rур€Lлень та

ik робiтникiв, пiдготовку технiчних, управлiнських кадрiв. Визначила

форми реалiзацiТ спиртних напоТв як у серединi краiни, так i на зовнiшнiх

ринках та роль у цьому рiзних видiв транспорту, насамперед залiзничного.

Загалънi висновки та положення, якi виносяться на захисъ достовiрнi

й випливають зi змiсту дисертацiйноi роботи, } чiлому вiдповiдають MeTi

та завданням дослiдження. Важливо зазначити, що Bci HayKoBi результати

нzlJIежать авторцi особисто. Сryпiнъ обrрунтованостi та достовiрностi

наукових положень, висновкiв забезпечено теоретично й методологiчно,

вiдповiднiстю використаних методiв, широкою джерельною базою та

належним науковим аналiзом.

Практичне значення дисертацiйного дослiдження полягае в тому, що

його результати суттсво розширюють джерельну й iсторiографiчну базу

розвитку винокурноi галузi на Правобережжi у серединi XIX - на початку

ХХ ст., на прикладi цього регiону розкривають специфiчнi та загальнi риси

iT реформування i технiчноI модернiзацii виробництва, перехiд вiд суто

(дворянськоi>> до ринково opieHToBaHoi галузi, у цiлому доповнюють

новими вiдомостями джерельну базу економiчноi icTopiT УкраiЪи.

Отриманi висновки дисертацiйноТ роботи

З. М. Степник науковiй громадськостi в достатнiй

кiлькостi публiкацiй у фахових виданнях з iсторичних наук. OcHoBHi

положення й результати дисертацii апробовано на мiжнародних i

всеукраiнських наукових конференцiях. Змiст автореферату вiдповiдае

основним положенням дисертацiйного дослiдження.

Актуальнiсть обраноТ теми дисертацii, ступiнь обгрунтованостi та

новизна висновкiв, повнота викладу в опублiкованих працях вiдповiдають

вимогам, встановленим для кандидатських дисертацiй. Щисертацiйна

робота З.М. Степник е самостiйною науковою працею, що мас завершений

результати та

було представлено
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половинi XIX - на цочатку ХХ
ступеня кандидата iсторичних

присудження наукових сryпенiв

столiття>>, подане на здобуття

наук, вiдповiдае вимогам

i присвоення вченого звання

На пiдставi викладеного вважаемо, що дисертацiйне дослiдження

<<Розвиток винокурноТ промисловостi в Правобережнiй УкраiЪi у лругiй

НаУКОВОГО Спiвробiтника)), затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB

УКРаiЪи J\Ъ 567 вiд 24 липня 2013 р., зi змiнами (постанова МОН Украiни

J\ъ656 вiд 19серпня 2015 р.), а iT автор - Степник Зоряна Михайлiвна -

ОфiцiИ*rий опонент:

старший науковий спiвробiтник

вiддiлу icTopii Украiни XIX - початку ХХ ст.

Iнстиryту icTopiT УкраiЪи FIАН Украiни,

кандидат iсторичних наук

наукового

<Порядку

старшого

О. М. loHiK
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'tпЛ О. fu
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