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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ ВОЛИНІ

НАПРИКІНЦІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ ст.
Проаналізовано соціально-економічний розвиток Волинської губернії на-

прикінці ХІХ — на початку ХХ ст. Розкрито особливості економічного зрос-
тання краю, з’ясовано рівень розвитку селянських землеволодінь.

Ключові слова: Волинська губернія, економічний розвиток, селянське
землеволодіння.

Проанализировано социально-экономическое развитие Волынской губер-
нии в конце ХІХ — начале ХХ вв. Освещены особенности экономического ро-
ста в крае, в частности крестьянских землевладений.

Ключевые слова: Волынская губерния, экономическое развитие, крес-
тьянское землевладение.
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The socio-economic development of Volyn province at the end of the 19th —
in the early 20th centuries is analyzed. The features of the economic growth in
the region is the level of peasant holdings are discussed.

Keywords: Volyn gubernia, economic development, peasant land ownership.

Актуальність теми зумовлена потребою об’єктивно проаналізувати
специфіку та рівень соціально-економічного розвитку Волині наприкін-
ці ХІХ — на початку ХХ ст.

Питання, пов’язані з соціально-економічними процесами на Волині на-
прикінці ХІХ — на початку ХХ ст., частково розглянуто в наукових пра-
цях Р. Оксенюка [7], В. Теплицького [10], І. Власюка [1] та інших учених.
Деякі документи, виявлені нами в державному архіві Рівненської обл., у
цій статті вперше вводяться до наукового обігу.

Метою статті є дослідження особливостей соціально-економічного роз-
витку Волинської губ. наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.

Друга половина ХІХ — початок ХХ ст. пройшли у Російській імпе-
рії під знаком реформ, які відбулися в усіх сферах громадсько-політич-
ного та соціально-економічного життя країни. Одночасно з цим у дер-
жаві спостерігалися тенденції до розвитку економіки.

Але не в усіх регіонах економіка зростала однаковими темпами. На ук-
раїнських землях, тобто в південних та південно-східних губерніях Росій-
ської імперії, спостерігалися досить значні темпи економічного зростан-
ня, що було зумовлено як наявністю значних покладів корисних копалин,
так і великими інвестиціями з боку підприємців та промисловців, зокре-
ма й іноземних. Натомість у західних губерніях, серед них і Волинській,
економіка розвивалася значно повільніше, хоча й тут діяла низка великих
підприємств — насамперед цукрових заводів. Така ситуація пояснюєть-
ся незначними капіталовкладеннями у важку промисловість, віддаленіс-
тю регіону від центрів економічного життя, а також тим, що на Волині не
було значних покладів корисних копалин.

Таким чином, наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. Волинська губ. за-
лишалася аграрним краєм, у якому домінувало сільське населення, а ве-
ликих промислових центрів не було.

Але, незважаючи на таку ситуацію, в той період на Волині відбувало-
ся промислове піднесення, що виявилося в зростанні загальної кількості
підприємств.

Так, з 1891 по 1900 рр. кількість підприємств, що діяли у Волинській
губ., зросла на 39,8%. Так, коли у 1886 р. на Волині функціонувало 427
підприємств, то у 1897 їх налічувалося вже 1912, але понад 2/3 — були дріб-
ними з невеликою кількістю робітників. Значна частина таких підприємств
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(228) діяла в сільській місцевості. У промисловості тогочасної Волині ши-
роко  використовувалася жіноча та дитяча праця. Зокрема, у 1897 р. з 30,1
тис. робітників 4,4 тис. становили діти до 16 років та жінки [6, с. 31].

Робочий день цих категорій працівників становив 12–14 годин на до-
бу, а заробітна плата була значно нижчою від оплати праці чоловіків. Од-
нак, заради справедливості, варто відзначити, що імперські уряди нама-
галися врегулювати робочий день жінок і дітей. Так, Указом імперського
уряду від 1897 р. робочий день для них було обмежено до 11,5 год. В роз-
порядженні за № 1860, датованому 29 березня 1897 р., йшлося про те, що
згідно зі статтею 122 Промислового статуту, виданого в 1893 р., підлітків
та жінок не можна залучати до роботи між 9 год. вечора та 5 год. ранку
на підприємствах з виготовлення полотняних, бавовняних тканин, льоно-
прядильних та деяких інших виробництвах. Але умовою припинення ніч-
ної праці жінок та дітей мало бути укладення власниками підприємств з
працівниками нових угод про наймання на роботу [9, с. 527].

Проведений нами аналіз законів Російської імперії та циркулярів во-
линського губернатора свідчить, що аналогічно тривалість робочого дня
та нічна робота жінок і підлітків обмежувалися й у інших галузях промис-
ловості, де власники підприємств намагалися використовувати працю цих
категорій робітників.

Таким чином, органи адміністративної влади робили спроби обмежи-
ти, а в деяких галузях промислового виробництва й прямо заборонити ніч-
ну працю представникам названих категорій. З іншого боку, як свідчать
звіти фабрично-заводської інспекції, на багатьох підприємствах, які в той
час діяли на Волині, ці приписи порушувалися, а на тих, котрі не підля-
гали нагляду фабрично-заводської інспекції, взагалі не виконувалися. Та-
ку ситуацію можна пояснити тим, що більшість промислових підприємств
тогочасної Волинської губ. були дрібними, а їхні власники, наймаючи пра-
цівників та враховуючи надлишок робочої сили в регіоні, намагалися це
використати у своїх інтересах.

Важливою обставиною, яка характеризувала рівень життя тогочасних
найманих працівників краю, була їхня заробітна плата. Тут вона була знач-
но нижчою, ніж у південно-східних та південних губерніях. Згідно зі зві-
тами фабрично-заводських інспекцій, середньорічна заробітна плата ро-
бітника у Волинській губ. становила 94 руб. 96 коп. на рік і була втричі
меншою, ніж у робітника в Катеринославській губ. А заробітна плата жі-
нок та дітей була ще нижчою. Так, на Житомирській тютюновій фабри-
ці, де переважала жіноча праця, робітниці одержували в середньому 2 руб.
50 коп. на місяць. Традиційно нижче, ніж у промисловості, оплачувалася
праця сільськогосподарських робітників. Так, у Володимир-Волинському
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повіті сільськогосподарський робітник за рік у середньому заробляв 64 руб.,
а робітниця — 40. Поденний заробіток у цьому повіті становив 24–40 коп,
а робітниці 20–40 коп. Аналогічні тенденції спостерігалися й у низці ін-
ших повітів губернії [7, с. 32–33].

Отже, як бачимо з наведених даних, становище робітників на Волині
було далеко не простим, а рівень їхнього життя був значно нижчим порів-
няно з промислово розвинутими губерніями. На таку ситуацію впливало
кілька чинників. По-перше, незначна кількість промислових робітників у
регіоні в поєднанні зі слабко розвинутою промисловою базою створюва-
ли умови для надлишку робочої сили, чим і користалися власники підпри-
ємств. По-друге, значна кількість підприємств у селах свідчить про те, що
їх працівники поєднували роботу на них з веденням власного господар-
ства. По-третє, більшість підприємств у краї були дрібними, тож не під-
лягали нагляду фабрично-заводської інспекції, у зв’язку з чим власники,
наймаючи 3–5 робітників, встановлювали заробітну плату залежно від сво-
їх можливостей і домовленостей з працівником.

Економічна криза, яка охопила Російську імперію на початку ХХ ст.,
не вплинула значною мірою на ситуацію в промисловості Волинської губ.,
хоча на початку кризи частина підприємств — насамперед дрібних —
збанкрутіла.

Але наступного десятиліття в краї почали проглядатися тенденції до
зростання промисловості та концентрація промисловості в містах та міс-
течках регіону. З 1901 по 1911 рр. кількість промислових підприємств зрос-
ла з 1655 до 1728, досягнувши майже передкризового стану. Одночасно
з пожвавленням економіки зростала й кількість робітників. Так, коли 1900 р.
у Волинській губ. їх налічувалося 19 тис., то в 1911 р. — вже майже 23 тис.
Одночасно з ростом промисловості підвищувався й рівень життя робіт-
ників. Так, протягом 1901–1907 рр. середньорічна заробітна плата робіт-
ника в промисловості зросла майже вдвічі й становила близько 175,5 руб.
на рік. Однак у подальшому спостерігалися тенденції до часткового зни-
ження середньорічної заробітної плати робітників, і напередодні Першої
Світової війни робітник на Волині одержував у середньому 164 руб. на
рік [6, с. 39–40].

На нашу думку, щоб остаточно визначити рівень життя найманих пра-
цівників, доцільно порівняти їхні прибутки з прибутками інших катего-
рій населення, наприклад з нижньою ланкою працівників силових
структур імперії. Так, заробітна платня старшого городового в місті Рівне
1907 р. становила 300 руб. на рік, молодшого, відповідно, — 240 руб. Ок-
рім цього, кожен городовий, який прослужив у поліції понад 5 років, от-
римував додатково 45 руб. на рік. А утримання всього штату рівненської
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поліції в кількості 62 особи в 1907 р. коштувало міському бюджету
9513 руб. [2, арк. 6].

Так, у Херсонській губ. 1906 р. поштово-телеграфний чиновник
VI розряду вищого окладу отримував 360 руб. на рік, VI розряду нижчо-
го окладу, відповідно, — 300, унтер-офіцер — 300–350, листоноша —
144–400, а сторож-розсильний — 120–276 [11, с. 44–45].

Таким чином, рівень життя промислових робітників Волинської губ.
був досить низький, незважаючи навіть на те, що за перші роки ХХ ст. їх-
ні річні прибутки зросли майже удвічі. Однак вони були приблизно на тре-
тину нижчими ніж у поліцейського, який перебував на найнижчому щаб-
лі службової ієрархії, й удвічі нижчими, ніж у поштово-телеграфного служ-
бовця VI розряду вищого окладу. Під час аналізу зростання заробітної пла-
ти цієї верстви населення в регіоні потрібно також враховувати, що ціни
на основні групи товарів також підвищувалися. Так, з 1900 по 1910 рр. ці-
ни на худобу в губернії зросли у середньому на 20–25%, на продовольчі то-
вари — на 10–15% тощо. Тому, враховуючи коефіцієнт росту цін на основ-
ні групи товарів та рівень життя державних службовців найнижчої ланки,
все-таки можна констатувати, що рівень життя робітників у Волинській губ.
поступово зріс. Одним з важливих факторів, який безумовно вплинув на
це, були події революції 1905–1907 рр., які не оминули й цього регіону. Хо-
ча на Волині не було такого масового руху проти самодержавства, як у ве-
ликих промислових центрах, у багатьох місцевостях краю відбувалися ви -
ступи робітників та селян. Все це в комплексі зумовило низку поступок з
боку власників підприємств та адміністративної влади представникам цих
верств і спричинило певне поліпшення рівня їхнього життя.

З іншого боку, аналізуючи рівень життя робітників та стан розвитку про-
мисловості, слід відзначити, що у губернії 23 тис. промислових робітни-
ків становили менше, ніж 1% населення краю. Згідно з даними губернсько-
го статистичного управління, станом на 1912 р. у Волинській губ. прожи-
вало 3 млн. 477 тис. осіб, з яких у містах близько 338,5 тис. осіб: менше,
ніж 10% населення регіону [8, с. 52–53].

Як бачимо, основну частину населення губернії становили селяни. Ок-
рім робітників, у краї станом на 1911 р. налічувалося 112,8 тис. ремісни-
ків, з яких близько 70% мешкали в сільській місцевості. Але комплекс ім-
перських реформ зумовив проникнення капіталістичних відносин у всі
сфери життя регіону, що зумовлювало подальшу диференціацію всіх верств
населення, зокрема й ремісників. Так, станом на 1908 р. уже 41,4% реміс-
ників (включаючи учнів) працювали як наймані робітники, а в деяких га-
лузях, наприклад у гончарстві, деревообробній промисловості тощо їх-
ню продукцію поступово витісняли промислові товари [6, с. 40].
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В результаті всього цього зростала кількість найманих працівників, то-
му що частина ремісників, не витримавши конкуренції, поступово пере-
творювалися на робітників.

Як уже зазначалося, найчисленнішу групу населення тогочасної Воли-
ні становили селяни. Після скасування кріпосного права у 1861 р. та про-
ведення комплексу реформ у губернії розпочалася капіталізація сільсько-
господарського виробництва. Але ці явища спостерігалися насамперед се-
ред великих та середніх землевласників, які мали змогу придбати відпо-
відний реманент, тощо. Більшість селян володіла незначними земельни-
ми наділами, а певна їх частина взагалі не мала орних земель. Хоча в краї,
згідно зі статистичними показниками, селяни були в дещо кращому ста-
новищі, ніж у Подільській та Київській губ. Так, наділи на ревізьку душу
по Волинській губ. становили в колишніх поміщицьких селян у середньому
4 дес., у державних селян — 5,6 дес., у Подільській губ., відповідно — 2,4 і
3,7 дес., у Київській — 2,4 і 3,9 дес. [10, с. 126].

Але такі показники були не в усіх повітах Волинської губ. Хоча під час
столипінської аграрної реформи розпочалася диференціація селянства, на-
передодні реформи більшість селян мали майже однакові показники що-
до землеволодінь. Так, у селі Городок Рівненського повіту 76 селянських
родин володіли 10–11 дес. землі кожна, включаючи й трохи більше, ніж
1 дес. сінокосу на родину, а лише 7 селянських родин мали наділи мен-
ше за 1 дес. Загалом 83 селянські двори володіли 871 дес. 1241 саж. зем-
лі [3, арк. 1 зв. — 6].

Аналогічна ситуація спостерігалася й у деяких інших селах повіту. Але
в окремих населених пунктах близько 15–17% селянських родин взагалі
не мали орної землі, а володіли тільки присадибними ділянками. Зокре-
ма, в селі Ставок того ж Рівненського повіту з 36 селянських господарств
6 мали тільки присадибні ділянки, а 30 родин володіли наділами розміром
9 дес. 398 саж. кожна [3, арк. 31 зв. — 34].

В іншому населеному пункті цього повіту — селі Великий Житин —
станом на 1900 р. 164 ревізьких душі населення, які проживали у 55 дво-
рах, володіли 53 дес. 1600 саж. присадибної землі, 582 дес. 621 саж. ор-
ної, близько 27 дес. сінокосу та 62 дес. лісу. Всі ці землі було рівномірно
поділено між мешканцями цього населеного пункту [4, арк. 18 зв. — 18].

Така ситуація закладала передумови для диференціації селянства, а з
іншого боку, значний відсоток середніх і дрібних селянських господарств
гальмував капіталізацію сільськогосподарського виробництва.

Стосовно виплат селян за володіння землею, то в різних повітах губер-
нії викупні були різними, й вони поступово зростали. Так, у селі Ковале-
вичі Новоградволинського повіту в 1880-х — 1890-х рр. селяни платили
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поміщику в середньому 1 руб. у рік за користування 1 дес. землі й 20 коп.
за випас одиниці худоби, то за орендним договором з поміщиком Гижиць-
ким від 1901 р., мали виплачувати 2 руб. 75 коп. за десятину землі, й
75 коп. — за випас одиниці худоби [5, арк. 20–21].

У Рівненському повіті викупні за користування десятиною землі ста-
новили в середньому 1,8–2 руб. на рік.

Таким чином, у різних повітах губернії орендні виплати селян були різ-
ними, на їхню величину впливали як вартість землі, так і її наявність та
родючість.

Середньорічні прибутки селянських господарств різнилися. Проведе-
ний нами аналіз рівня життя селян Дубенського повіту свідчить, що біль-
шість з них були середніми та дрібними, а їхній річний прибуток не пе-
ревищував 300 руб. на рік.

Досліджуючи рівень життя селян, варто звернути увагу й на те, що піс-
ля впровадження столипінської аграрної реформи у волинському селі по-
чала змінюватися його соціальна структура, що було спричинено руйну-
ванням общини й призвело до диференціації селянства. Паралельно з цим
зменшувалися й дворянські землеволодіння. Так, з 1877 до 1905 рр. по-
міщицькі володіння у Волинській губ. скоротилися на 15,6% Але основ-
ною особливістю цього регіону було те, що в середньому на одне дворян-
ське господарство припадало 790,1 дес. землі, що становило найвищий по-
казник на Правобережній Україні [1, с. 62].

Але, аналізуючи рівень дворянських землеволодінь, варто відзначи-
ти, що й у цій верстві населення спостерігалося розшарування. Так,  Рад-
зивіли, Любомирські, Потоцькі, Яблоновські володіли десятками ти-
сяч десятин кожен, окремі землевласники мали в розпорядженні
1–3 тис. дес. землі, а значна частина дворян володіла маєтками від 50
до 200 дес. кожен.

Рівень життя землевласників прямо залежав від їхніх прибутків. До-
цільно проаналізувати рівень урожайності земель. На початку ХХ ст. во-
на підвищувалася як у поміщицьких, так і в селянських господарствах.
Урожайність озимої пшениці в господарствах Волинської губ. станови-
ла: у 1906 р. в економіях — 90 пуд. з дес., у селян — 70, у колоністів —
126; у 1911 р., відповідно, — 81–77–71 пуд. з дес., в 1913 р. — 86–77–71
пуд. з дес. Аналогічні тенденції спостерігалися й щодо врожайності ін-
ших сільськогосподарських культур, які вирощувалися на Волині. Посту-
пове зростання врожайності у господарствах селян, поміщиків та коло-
ністів в передвоєнне десятиліття було прямим наслідком поліпшення куль-
тури обробітку землі, впровадження нових знарядь праці й сільськогос-
подарських машин, тощо [1, с. 63–64].
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Підсумовуючи, слід зазначити, що наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.
у Волинській губ. поступово зростали економічний потенціал, а разом
з тим — і чисельність робітників, становище яких у перше десятиліття
ХХ ст. дещо поліпшилося. Однак аналіз економічного розвитку краю дає
змогу стверджувати, що в цьому регіоні України промисловість перебу-
вала лише на стадії розвитку, більшість підприємств були дрібними, а край
залишався аграрним. Паралельно з цим розпочалася капіталізація сіль-
ського господарства, що виявилося в підвищенні врожайності й не ли-
ше у великих економіях та господарствах колоністів, а й у селянських
господарствах. Також відбувалася диференціація сільського населення
краю, особливо яскраво це стало помітним після впровадження
столипінської аграрної реформи.
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