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МІСЦЕ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я У ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ
РОСІЇ НА МЕЖІ ХIХ-ХХ СТОЛІТЬ: ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ТА
РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ
У зовнішній торгівлі Російської імперії кінця ХІХ – початку ХХ ст. значну роль відігравала Україна із своєю багатогалузевою
економікою та великими чорноморськоазовськими портами і важливими сухопутними митницями на західному кордоні.
Розвиток внутрішнього ринку, спеціалізації промислового і сільськогосподарського
виробництва, поліпшення транспортного
сполучення тощо, обумовили розширення у
другій половині ХIХ ст. зовнішньоторговельних зв’язків України. В останній чверті
ХІХ ст. структура українського експорту змінилася незначно у порівнянні з попередніми
роками. Більшу частину складав хліб, особливо пшениця, льняне насіння, худоба, овеча
вовна, необроблені шкіри, топлене сало, канати, мило, свічки. В той же час, значне місце
починають займати такі продукти як цукор,
спирт, яйця, тютюн тощо [1]. У 1880-90-х роках чільне місце у промисловому експорті
займають кам’яне вугілля, залізна і марганцева руда, металовироби [2].
Серед усіх сільськогосподарських продуктів, що вивозилися з України, найголовнішим
залишався хліб. У 1891-95 рр. на нього припадало 48% всієї вартості експортованих товарів [3]. Більшість українських хлібів (близько 90%) вивозилася через морські порти
Чорного та Азовського морів, інша частина
йшла через Данциг, Кенігсберг, Галичину [4].
Наприклад, у 1895 році з губерній України
тільки залізницями через балтійські порти
було вивезено 7,7 млн. пудів зернових, а через сухопутні митниці – 31 млн. пудів [5].
Про місце ключових портів імперії у загальному хлібному експорті кінця ХІХ ст. свідчить таблиця 1.
Ми бачимо, що значення балтійських портів у європейській торгівлі хлібом поступово
занепадала, в той час коли роль південних
портів постійно зростала і досягла у 1890-і
роки майже ¾ усього загальноросійського

експорту. Місце окремих портів спостерігається за таблицею 2.
Ми бачимо, що протягом останнього десятиліття ХІХ ст. частка портів Північного
Причорномор’я у чорноморському експорті
зерна поступово збільшувалася. Якщо у 18901894 рр. середня частка сягала 67,8%, то за
наступне п’ятиліття 1895-1899 рр. вона зросла до 76,6% (підрахунки автора).
Також ми спостерігаємо поступову зміну
співвідношення вивозу з Одеси та Миколаєва, так як, починаючи з 1892 р. частка Миколаївського порту в експорті зернових поступово зростає (винятком є лише 1899-1900 рр.,
що було пов’язано з поганим врожаєм на Півдні України, особливо, у районах, що постачали зерно по Харківсько-Миколаївській залізниці до Миколаївського порту [8]).
Значну статтю вивозу України складало
льняне насіння. Наприкінці ХІХ ст. середні
об’єми цього продукту сягали 23,3 млн. пудів
на рік (1897 р.). При цьому від 45 до 65% насіння, що експортувалося через південні порти, припадало на Одесу [9].
Популярним продуктом продажу був тютюн, близько 70 відсотків якого вирощувалося на українських землях. Вивіз тютюну протягом другої половини ХІХ ст. поступово
зростав, хоча і повільно (1891-1895 рр. – 225
тис. пудів, 1896-1897 рр. – 299 тисяч) [10].
Але у зв’язку з тим, що український тютюн
мав великий попит в країнах Північної Європи, його багато вивозилося через Петербурзький та Ризький порти.
Поряд з продуктами землеробства з України за кордон вивозилася велика кількість різноманітних продуктів тваринництва, зокрема коні, рогата худоба, вівці, свині, вовна,
шкіри, сало, м’ясо, масло тощо.
Основними пунктами експорту худоби до
європейських країн були Лібавська, Сосницька, Одеська, Севастопольська та Миколаївська митниці. Але у 1890-х роках кількість
худоби на продаж через основний експорт-
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ний пункт – Одесу – різко скорочується. Якщо у 1889 році тут було продано за кордон
понад 15 тисяч голів, що становило майже
увесь вивіз худоби через європейські митниці
(15,2 тис.) і 90% від загальноросійського вивозу [11], то у 1895 р. було відправлено лише
4,8 тисячі голів [12].
Також у кінці ХІХ ст., насамперед через
Одеський порт, експортувалися вівці, вовна,
необроблені та оброблені шкіри, сало, але
обсяги вивозу цих продуктів поступово зменшувалися.
Щодо інших продуктів тваринництва,
об’єми експорту яких поступово зростали, то
це масло, домашня птиця та яйця [13].
Серед промислових товарів, особливо треба відзначити цукор, вивіз якого після 1876 р.
починає швидко збільшуватися: з 1108 тис.
пудів у 1876-1880 рр. до 9681 тис. пудів у
1896-1898 рр. Основну частину цукру, що
йшов на експорт, давала Україна, заводи якої
щорічно виробляли від 80 до 89% його загальної кількості. При загальноросійському експорті у 20 млн. пудів в середині 1890-х років, через сухопутні митниці Правобережної
України проходило 17,7 млн. пудів, а через
Одесу – майже 3 млн. пудів цукру [14].
Крім цього, Україна займала значне місце
в експорті спирту (лише Одеса вивозила у
1890-х роках близько 30% загальноросійського експорту), риби та ікри, що привозилися
з Дону, Волги та Каспійського моря. Загальні
об’єми цієї продукції сягали сотні тисяч пудів
для риби і десятки – для ікри [15].
Митниці України відігравали значну роль
і в імпортній торгівлі Російської імперії. Сюди завозилася з багатьох країн різноманітна
промислова і сільськогосподарська продукція, зокрема метали, машини, устаткування,
хімічні речовини, бавовняні, шерстяні, шовкові тканини, бавовна, рис, фрукти, прянощі,
бакалійні товари. Так, привезені лише в Одеський порт товари у 1883-1890 рр. становили
майже 11% вартості європейського імпорту
імперії [16]. Про кількість найважливіших
щодо питомої ваги товарів, що ввозилися через Одесу, свідчать дані таблиці 3.
Як бачимо до Одеси імпортувалася велика
кількість товарів. Причому вона, за винятком
окремих товарів (падіння імпорту кам’яного
вугілля, тютюну пов’язано із збільшенням їх
виробництва в Україні та збільшенням мита
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на ввіз), весь час зростала. Крім цих товарів в
Одеський порт привозилося на сотні тисяч
рублів різного посуду, бавовняних, шерстяних, шовкових тканин, шкіряних виробів,
цементу, соди, джутових мішків, риби, вин
тощо [18].
На початку ХХ ст. зовнішня торгівля в Росії набувала все більшого значення: зростав
товарообіг та її вплив на економіку, що відображало
рівень
розвитку
соціальноекономічного становища країни, концентрацію виробництва, панування промислових
монополій, проявляло процес концентрації
фінансового капіталу у внутрішній та зовнішній торгівлі.
Протягом 1900-1913 рр. обсяг зовнішньої
торгівлі Росії збільшився більше ніж у два
рази [19]. Структура російського, а отже й
українського, експорту майже не змінилася,
бо продовжувалася складатися переважно з
продуктів сільського господарства, особливо
зерна, технічних культур (льон, конопля) та
деяких продуктів тваринництва, на які приходилося майже 2/3 загальноросійського вивозу.
Як же була представлена у зовнішньоторговій системі Російської імперії Україна, можливо самий розвинутий, у капіталістичному
відношенні, регіон імперії.
Напередодні Першої Світової війни з
України вивозилось за кордон імперії товарів
на суму 386,6 млн. руб., а ввозилось –
106,2 млн. руб. В загальному експорті Росії в
цей період частка України дорівнювала майже 26%, а в імпорті – 11,5% [20].
Як і раніше, Україна займала значне місце
в російському хлібному експорті, хліб йшов,
головним чином, з родючих степів південної
України, де інтенсивно розвивалося капіталістичне землеробство, особливо після столипінської аграрної реформи.
В експорті на чотири різновидності зерна
Україні в 1910-1913 рр. припадало 41,5%:
пшениці – 36,2%, жита – 49,6%, ячменю –
54,8%, вівса – 16,3% [21]. У 1911-1913 рр.
щорічний прибуток імперії від експорту зерна дорівнював 596 млн. крб. [22].
З України за кордон вивозилася значна кількість худоби, продуктів тваринництва (рогата худоба, коні, свині, а також шкіра, сало,
м’ясо, масло та ін.). Загалом, такого виду
продукції з України вивозилося по вартості в
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4,5 рази менше, ніж продуктів землеробства [23].
За кордон вивозилося половина льонусирця, бавовняні тканини, експорт яких з
1900-1913 рр. зріс більше ніж у 3,7 рази; цукор, вивіз якого за ці роки зріс більше ніж у
1,5 рази тощо.
Україна займала значне місце в російському експорті промислових товарів. За кордон вивозилась: залізна руда, цукор, спирт,
сукно, канати, риба, ікра тощо. Перше місце в
українському експорті посідав цукор. У
1913 р. вартість експортованого цукру становила 267,4 млн. руб., збіжжя та борошна –
235,3 млн., руд та необроблених металів –
115,4 млн. крб. [24].
Головним ринком українського цукру була Англія, на яку на початку ХХ ст. припадало близько 32% експорту цього продукту.
Криворізька руда експортувалася щорічно по
30-50 млн. пудів Німеччині, Англії, Голландії. Ці країни переробляли її та ввозили в Росію металеві вироби і залізо [25]. Загалом
структуру зовнішньої торгівлі України можна спостерігати за таблицею 4.
Найважливіше значення для розвитку
економіки Росії, розширення її участі у зовнішньоекономічних, торгівельних зв’язках
мав морський транспорт, значна доля діяльності якого припадала на морський транспорт
України. Перше місце у зовнішній торгівлі
Російської імперії продовжували грати морські порти. На початку XX ст. у Північному
Причорномор’ї діяли наступні порти: Одеський, Херсонський, Миколаївський, Очаківський, Скадовський та Хорлівський.
Одним із найбільших портів на півдні у
цей час була Одеса, що займала за товарообігом друге місце у Росії (після Петербурга), до
якої щорічно прибувало у середньому 1100
парових та 120 парусних суден. В Одесі знаходилася головна контора Російського товариства пароплавства та торгівлі, яке виконувало не тільки перевезення на Чорному та
Азовському морях, але й на других морях,
його діяльність поширювалась і на річковий
транспорт басейнів Дніпра, Південного Бугу
та Дністра [27].
Головним експортним продуктом для
Одеського порту продовжував залишатися
хліб, хоча частка його протягом 19001913 рр. значно зменшилася. Якщо в кінці

ХІХ ст. вона сягала близько 50% від усього
чорноморського вивозу, то напередодні війни
навіть серед портів Північного Причорномор’я вона зайняла друге місце (після Миколаєва). Але не дивлячись на це, експорт зернових продовжував займати чільне місце у
загальному товарообігу Одеси – 74% від цінності усього експорту (за 1909 р.) [28].
Не дивлячись на втрату позицій у хлібному експорті цей порт продовжував протягом
усього довоєнного часу займати перше місце
за обсягами імпорту, залишаючи далеко позаду своїх конкурентів.
Серед інших позицій експорту через порти
Північного Причорномор’я треба відзначити
значні обсяги цукру, спирту, продуктів тваринництва, залізної та марганцевої руди, металевих виробів тощо. При цьому на початку
ХХ ст. століття вже починає спостерігатися
певна спеціалізація серед портів: якщо хліб
експортували усі, то яйця, коней, спирт, масло, сало, домашню птицю, ліс тощо відправляли майже винятково з Одеси (наприклад, у
1910-1913 рр. звідти було відправлено 751577
млн. градусів спирту, що складало 50% від
загальноросійського експорту [29]), а залізну
та марганцеву руду, рейки – з Миколаєва.
Вищенаведений матеріал дозволяє зробити попередній висновок про особливе становище Північного Причорномор’я в економічній системі Російської імперії на межі ХІХХХ ст. загалом і, зокрема, України, про питому вагу у зовнішньоекономічних та торгівельних зв’язках його портів: Одеси, Миколаєва, Херсону, Очакова, Скадовська, Хорлів
та міст, що мали значення, як адміністративно-економічні центри.
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Вікторія Степаненко Місце Північного Причорномор’я у зовнішній торгівлі Росії на межі ХIХ-ХХ
століть: загальноукраїнський та регіональний аспекти
В статті з’ясовується місце Північного Причорномор’я у зовнішній торгівля Російської імперії в
1890-1914 роках. Порівнюються показники країни, південних портів в екпортно-імпортних операціях
тощо. Автор приходить висновку про особливе становище Північного Причорномор’я в економічній
системі Російської імперії.
Ключові слова: Північне Причорномор’я, зовнішня торгівля, Російська імперія, імперіалізм, хлібний експорт
Виктория Степаненко Место Северного Причерноморья во внешней торговле России на рубеже
ХIХ-ХХ столетий: общеукраинский и региональный аспекты
В статье выясняется место Северного Причерноморья во внешний торговле Российской империи
в 1890-1914 годах. Сравниваются показатели страны, южных портов в экпортно-импортных
операциях и т.п. Автор приходит к выводу об особом положении Северного Причерноморья в
экономической системе Российской империи.
Ключевые слова: Северное Причерноморье, внешняя торговля, Российская империя, империализм,
хлебный экспорт
Victoria Stepanenko Place of Northern Black Sea Coast in foreign trade of Russia on boundary ХIХ-ХХ
of centuries: all-Ukrainian and regional aspects
In article the place of Northern Black Sea Coast in foreign trade of Russian empire in 1890-1914 is sort
the matter out. Parameters of the country, southern ports in export-import operations, etc. are compared.
The author comes to a conclusion about special position of Northern Black Sea Coast in economic system of
Russian empire.
Key words: Northern Black Sea Coast, foreign trade, Russian empire, imperialism, grain export
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