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БЮДЖЕТ ВІЙНИ: ФІНАНСУВАННЯ ОБОРОННИХ ВИТРАТ
АНТИЧНИМИ ПОЛІСАМИ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я
Колесников Костянтин Миколайович
Університет митної справи та фінансів (м. Дніпропетровськ)
Узагальнення низки сюжетів, збережених епіграфічними пам’ятками
Тіри, Ольвії, Херсонесу і Боспору та присвячених джерелам фінансування
їх військово-оборонної сфери, дозволяє твердити про вкрай високий
ступінь приватної ініціативи у фінансуванні військових витрат упродовж
усіх періодів існування полісних держав Північного Причорномор’я.
Нерідко вирішенням проблем фінансування оборонних витрат були
внутрішні і зовнішні займи, а також благодійність (евергетизм) – добровільна фінансова допомога громадян та іноземців. Для того щоб
розв’язати бюджетні завдання, викликані підготовкою до війни та самими
військовими діями, еллінські міста не могли покладатися на регулярні
податки і літургії. Це особливо очевидно у випадку з фортифікаційними
укріпленнями і флотом, для яких регулярний приток ресурсів не був
забезпечений. Нерідко відомості про внески на військові цілі доходять до
нас тоді, коли хтось звільняється від них.
Час від часу запроваджувалися надзвичайні податки для громадян (ει̉σφορά), але частіше громадян й іноземців, чоловіків і жінок, запрошували
робити добровільні внески і підношення (ε̉πίδοσις), які забезпечували
кошти для різноманітних заходів – від організації святкувань, закупівлі
хліба і постачання маслинової олії в гімнасій до влаштування бенкетів і
створення бібліотеки. Але левова частка завжди припадала на військові
витрати. Іноді мета описується в загальних поняттях як “захист міста” або
“порятунок міста”, але в більшості випадків прямо вказується конкретне
призначення: захист сільськогосподарської продукції під час війни, викуп
полонених, будівництво чи реконструкція башт і стін, укріплення гавані,
гарнізонна служба тощо. Суми варіювалися від кількох драхм, що складало
дохід робітника в середньому за десять днів, до винятково високих чисел в
одну-сім, а то й 20 тисяч драхм.
Особливу увагу привертають такі аспекти права війни, як законність
т. зв. права захоплення (конфіскації) та привілеїв, які захищали особу від
подібних конфіскацій під час війни та миру. У всіх без виключення
урочистих декретах іноземцям (проксеніях) поліси Північного Причорномор’я до переліку почесних нагород обов’язково включали недоторканість особи і майна, тобто свободу від захоплень. Це пожалування,
фактично привілей, у тексті декретів висловлюється формулою α̉συλεὶ καὶ
α̉σπονδεί (“без пограбування (конфіскації) і без договору”). Ця формула
надавала нагородженим іноземцям (проксенам) право вільного входу в
гавань і вільного виходу з неї в мирний і воєнний час. Свободу від
захоплень, даровану проксенічними декретами, не потрібно було щоразу
7

підтверджувати спеціальним договором. Держава в такий спосіб погоджувалась не застосовувати поширеного в тодішній міжнародно-правовій
практиці “права захоплення”. Останнє виражалося терміном “συ̃λον” (у
множині τὰ συ̃λα) – грабунок взагалі або (узагальнене поняття в множині)
право накладати арешт на корабель і фрахт купця-боржника, а також право
під час війни захоплювати ворожі кораблі, каперство, репресалії, арешт на
майно. Безпосереднє захоплення-конфіскація було цілком ординарним
засобом привласнення необхідних державі майна і продуктів. Приміром, у
корпусі промов Демосфена та псевдоаристотелівській “Економіці” повідомляється про насильницьке розвантаження під час голоду афінських
кораблів з хлібом візантійцями, калхедонцями та кізикійцями, а в промовах оратора Лікурга згадується пограбування родосцями афінських
хлібних суден на шляху з Єгипту в Пірей. Згідно з правом захоплення,
арешт купців та конфіскація їхнього майна в разі військових або якихось
інших форс-мажорних обставин розглядалися як цілком прийнятні і
поширені превентивні заходи. Дозвіл проксенам здійснювати вільний вхідвихід у гавань за стандартною нормою-привілеєм проксенічних актів
гарантував торговцям недоторканність особи і власності, максимально
знижував торговельні ризики, пов’язані з воєнно-політичною кон’юнктурою. У разі поширення даної норми на нащадків і слуг можна говорити
про спадковість торговельно-митних привілеїв та діяльність цілих привілейованих торговельних домів чи купецьких династій. Однією з найважливіших функцій даної проксенічної формули, на думку М. К. Трофімової,
було “забезпечити – в рамках суспільства з сильно розвинутими методами
позаекономічного примусу – можливість здійснення зовнішніх торгових
зносин”.
Відсутність достатньої кількості репрезентативних джерел, що дозволили б дослідити структури та обсяги бюджетів античних держав Північного Причорномор’я, робить кількісні дослідження в галузі військових
фінансів украй ненадійними. Однак, наявні джерела дозволяють уявити
виразну картину різноманітності тих витрат, які мала нести антична
держава через війни. Їх висока вартість, з одного боку, та недостатність
податкової бази, з іншого, робили еллінські поліси все більш і більш
залежними або від місцевих благодійників, які фактично формують
спадкову міську олігархію, або від боспорських монархів, залежність від
яких згодом стає досить обтяжливою, або від римлян, які не пізніше І–
ІІ ст. н. е. стають абсолютними господарями в понтійському регіоні.
Еллінські міські громади, запрошуючи майбутні покоління виявляти
щедрість, підкреслювали свою залежність від підтримки щедрих співгромадян. Почесті, здобуті останніми, увічнювали взаємозалежність між
благодіяннями й високим статусом.
Нерозвиненість античних фіскальних систем, відсутність єдиного бюджету, що акумулював би всі доходи і витрати держави, змушували
громадянські колективи активно включатися в фінансування найвитрат8

нішх статей публічних видатків, у тому числі і в першу чергу – військової
сфери. Широка участь приватних осіб у військових витратах і в самій
військовій організації зовсім необов’язково свідчила про кризовий стан
полісних держав. У багатьох випадках йдеться про функціонування іншої,
відмінної від сучасної етатистської, громадської моделі митно-податкової
(фіскальної) та фінансової організації – варіанту общинної державності
античного полісу.
ПРОБЛЕМА НЕДОИМОК В ВИЗАНТИИ IV–XI вв.
Бардола Константин Юрьевич
Харьковский национальный университете имени В. Н. Каразина
Налоговые недоимки являются серьёзной проблемой для любой экономики и свидетельствуют о степени эффективности обложения определёнными налогами либо функционирования налоговой системы в целом. В
Византийской империи фискальные долги были головной болью для
императоров на протяжении многих веков, и они многократно, но безуспешно пытались от неё избавиться.
Установить с полной достоверностью основную причину накопления
суммы невыплаченных налоговых поступлений представляется достаточно
сложно, так как источники, к сожалению, довольно редко сообщают нам о
подробно обоснованных жалобах налогоплательщиков. Что же касается
привычных указаний на чрезмерное податное отягощение византийского
населения, то за этим может стоять целый ряд всевозможных скрытых
экономических и моральных причин. В некоторых случаях недоимки
возникали действительно в результате невозможности выплаты налоговых
начислений, как правило, после военных вторжений в те или иные византийские провинции или, как следствие, природных катаклизмов, а также
голода и эпидемий. Другие причины увеличения недоимочных сумм могут
заключаться в несовершенстве самой налоговой системы. Например, для
византийского налогоплательщика могла представлять трудность продажа
собственной продукции для налоговой выплаты в денежном выражении,
как это было при императоре Анастасии I.
Несовершенство византийской налоговой системы и неудачная фискальная политика могли повлиять и на ментальные причины сопротивления населения выплатам податных долгов. Различные льготы, выборочные послабления, иммунитеты со стороны правительства, а также система
официального и неофициального покровительства (патроната) вызывала у
плательщиков чувство фискальной несправедливости и приводила к
молчаливой форме протеста в виде задержки платежа.
Византийская империя была многонациональным государством, и
поэтому применение единых правил сложной, но всё же унифицированной
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налоговой системы зачастую входило в противоречия с местными обычаями и особенностями, что тоже часто служило причиной значительных
налоговых недоимок.
Византийские императоры в условиях постоянных внешних угроз и
внутренних смут, к своему сожалению, были весьма ограничены в способах решения проблемы налоговой задолженности. Как правило, они
были вынуждены с ней мириться и периодически списывать недоимки,
приурочивая этот процесс к торжественным событиям. Применение жёстких методов взыскания было осуществлено некоторыми императорами,
например, Валентом (364–378), или Василием II (976–1025), но особого
результата это не принесло, и их преемники были вынуждены вернуться к
практике списания долгов. Незначительные изменения в практике сбора
налогов или введение новых должностей налоговых агентов вносили лишь
путаницу и не могли решить основную проблему.
Византийское правительство пыталось переложить задачу взимания
недоимок на чужие плечи, наделяя такой обязанностью то представителей
городских муниципалитетов – куриалов, то коллегии купцов – навклеров,
но чаще всего общинных старост. Такой подход в какой-то мере снижал
потери при поступлении налоговых платежей, но подтачивал благосостояние этих социальных групп. В конце концов, императоры были вынуждены отказаться от прямого контроля над налогоплательщиками и их
землями в пользу византийских феодалов – прониаров, которые справлялись с проблемой недоимок гораздо более успешно, осуществляя
посредническую деятельность между налогоплательщиком и государственным бюджетом.
Таким образом, проблема недоимок в условиях крупного многонационального византийского государства, экономической основой которого
являлось общинное землевладение, была прямым следствием централизации и унификации налоговой системы Империи и могла быть решена
только при условии её коренного изменения.
ВАСИЛЕВС ФЕОФІЛ І КУПЕЦЬКИЙ КОРАБЕЛЬ:
ОБРАЗОК ДО ІСТОРІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ЕТИКИ ТОРГІВЛІ У ВІЗАНТІЇ
Домановський Андрій Миколайович
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Одним із найбільш шанованих у історичній традиції ромеїв василевсів
виступає імператор Феофіл (829–842). Його вважали зразком мудрого
судді, саме вже ім’я якого й століття потому після смерті виступало
символом справедливого правосуддя. Попри те, що Феофіл, продовжуючи
політику батька Михаїла ІІ Травла (820–829), дотримувався єресі іконоборства, прихильники ортодоксального християнства з притаманним йому
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іконошануванням визнавали авторитет цього василевса, стверджуючи, що
він ненавидів зло і був непохитним щодо його виявлення та покарання.
Дійсно, мало не в усьому, за винятком ставлення до ікон, Феофіл виступає
як зразковий православний імператор.
Не оминув цей василевс своєю увагою і питання встановлення й
дотримання справедливих умов і правил торгівлі. “Продовжувач Феофана”
й Іоанн Скілиця свідчать, що Феофіл мав звичку відвідувати ринки
столиці, прискіпливо оглядати товари, цікавитися умовами торгівлі, причому робив це не побіжно, а прискіпливо й старанно. Увагу василевса
привертав, перш за все, рівень цін на товари першої необхідності – їжу,
питво, паливо, одяг. Це, як відзначають дослідники, було пов’язане з
необхідністю забезпечити достатній рівень постачання столичного населення продовольчими та іншими життєво необхідними товарами за
“справедливими” стабільними цінами, прийнятними для торговців і, разом
з тим, доступними для більшості мешканців Константинополя.
Зазвичай піклування влади про встановлення “справедливих” цін і
ведення “чесної” торгівлі обґрунтовано пояснюють необхідністю запобігання повстань, погромів та інших проявів соціального невдоволення.
Однак не менш важливим може бути релігійне пояснення поведінки
василевса, оскільки християнський правитель мав піклуватися про свій
народ, дбати про задоволення його потреб і добробут. Це, зрештою,
вилилося у формування уявлень про “справедливу” граничну межу
“націнки”, яку могли дозволити торговці продовольчими товарами, і навіть
закріплення механізму визначення “виправданого” рівня “доданої вартості” у приписах Книги Епарха. Слідкувати за виконанням норм цієї
законодавчої пам’ятки початку Х ст. мав епарх міста – міський голова
Константинополя, його заступник симпон і підлеглі їм чиновникинаглядачі.
Ще цікавішою у контексті дослідження соціальної етики торгівлі у
Візантії є пригода, яка почалася для імператора Феофіла в момент, коли він
насолоджувався спогляданням морських краєвидів з тераси на подвір’ї
імператорського палацу. Коли василевс, обідаючи чи просто відпочиваючи, тішив погляд морем, якийсь величезний корабель, пливучи під
усіма вітрилами, накрив своєю величезною тінню всю гавань, здивувавши
імператора своїми непересічними розмірами. Поцікавившись, кому належить таке велетенське судно і які припаси воно перевозить, імператор
дізнався, що власницею корабля і краму є його дружина – василиса
Феодора. Це збентежило Феофіла, і він невдовзі прибув у порт, щоб
з’ясувати обставини підприємницької діяльності імператриці.
Традиційно супроводжуваний численними придворними, василевс
кілька разів (щонайменше тричі) прискіпливо допитувався у посадовців
свого почту, чи не бідують вони часом, чи не потребують хліба, вина чи
якихось інших продуктів харчування. Ті, налякані надмірною настирливістю Феофіла, довго не могли второпати, чим спричинені питання
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правителя, але, набравшися сміливості, спромоглися нарешті відповісти,
що під мудрим правлінням імператора щедро забезпечені усім, чого
потребують. Тоді василевс пояснив, що його питання спричинені тим
прикрим фактом, що його власна дружина августа Феодора перетворила
його, василевса ромеїв, на такого собі навкліра – торговця-судовласника.
Це, за його словами, принижувало гідність правителя ромеїв: “Хто ж коли
бачив, щоб ромейський цар чи його дружина були купцями?” Після таких
слів Феофіл наказав негайно вивести з судна людей, а сам корабель з усіма
товарами спалити. Августу ж Феодору василевс потім довго лаяв і навіть
погрожував стратити, якщо ще хоч раз дізнається про щось подібне.
Епізод з кораблем зазвичай наводять як приклад зневаги візантійської
знаті до заняття торгівлею, однак це пояснення справедливе лише почасти.
Зрозуміти глибший зміст дозволяє ще один з епізодів часів правління
Феофіла, у якому також фігурує торговельний корабель і спалення як
спосіб покарання. У Patria збереглося оповідання про те, що якось за часів
правління цього василевса один із найзначущих посадовців імперії –
препозит священної спочивальні Никифор – відібрав у якоїсь вдови
тривітрильне торговельне судно. У розпачі, скривджена звернулася до
акторів-мімів, які під час кінних перегонів на іподромі розіграли перед
імператором жартівливу сценку про ненажерного чиновника і корабель.
Двоє мімів вкотили на арену візок з мізерним вутлим човном на ньому, і
один запропонував іншому проковтнути човник. Звичайно, як не намагався
актор зробити запропоноване, супроводжуючи спроби смішними кривляннями, що веселили публіку, йому не вдалося навіть надкусити човна.
Тоді перший мім підсумував розіграну сценку словами: “Препозит легко
проковтнув корабель з трьома вітрилами, а ти не можеш впоратися із
жалюгідним суденцем”. Сценка досягла бажаного вдовою ефекту – Феофіл
зацікавившись нею й, особливо, фінальними словами, наказав розслідувати
справу, і невдовзі кривдник вдови Никифор був спалений на тому таки
іподромі.
Якщо порівняти два епізоди “взаємодії” василевса з торговельним
кораблем, неважко помітити, що у обох випадках застосоване одне й те ж
покарання – спалення, тільки у першому випадку спалено корабель, а у
другому – правопорушника. По-друге, показовими видаються погрози
Феофіла стратити власну дружину, якщо вона насмілиться ще раз вдатися
до торговельних справ. Можна не сумніватися, що покарання будь-кого із
посадовців за таку провину було б значно жорсткішим. І тоді чи не
врятувала августа, узявши провину на себе, когось із потрібних їй
чиновників? Питання залишається відкритим, однак очевидним видається
факт, що імператор, не маючи змоги покарати власну дружину, мав
принаймні символічно здійснити правосуддя і тому “покарав” корабель і
крам на ньому шляхом спалення. Показово, що саме спалення було застосоване як метод страти до препозита священної спочивальні Никифора.
Нарешті, привертає увагу прискіпливе допитування Феофіла у представ12

ників його почту, чи не потребують вони часом хліба чи вина, бо,
вочевидь, лише така нагальна потреба могла виправдати у його очах
звернення до заняття торгівлею.
Складаючи докупи розглянуті свідчення й наведені міркування,
можемо припустити, що пояснення епізоду спалення корабля винятково
зневажливим ставленням візантійської аристократії до торгівлі є щонайменше поверховим. Насправді, на наш погляд, має йтися не про зневагу, а
про соціальну етику, згідно з якою сфери державного управління й
торгівля мали чітко розмежовуватися, і візантійські чиновники у жодному
разі не мали права їх поєднувати. Торгівля була цілком пристойним
заняттям, але лише для тих, для кого вона виступала засобом забезпечення
життєвих потреб, тоді як чиновники всі свої потреби мали забезпечувати за
рахунок офіційної державної платні та щедрот василевса. Виходячи з того,
що усі життєві потреби посадовців забезпечувала держава й імператор
особисто, до торгівлі вони могли вдаватися лише з метою надмірного,
непотрібного і навіть шкідливого для ортодоксального християнина
збагачення. Саме через це, як видається, покарання Никифора було таким
суворим.
Як бачимо, у розглянутих епізодах Феофіл виступає як справжній
православний імператор, дбаючи про справедливий розподіл соціальних
функцій між чиновниками та іншими підданими. При цьому торгівля аж
ніяк не є сферою, що викликає презирство – зовсім ні, імператор залюбки
спілкується з торговцями на ринках столиці. Але при цьому головне
завдання торгівлі – це забезпечення життєвих потреб торговців і надання
покупцям потрібних їм товарів за “справедливими” цінами, але аж ніяк не
надмірне збагачення. У випадку ж, коли торгівлею починали займатися
високопосадовці чи навіть дрібні чиновники, виправдати її необхідністю
забезпечення життєвих потреб було неможливо, через що вона перетворювалася на гонитву за наживою, непотрібним і навіть шкідливим для
справжнього християнина багатством.
Накопичення капіталу, розширення сфери його застосування було за
такого “християнського” ставлення до підприємницької діяльності неможливим. Як видається, саме таке відношення до підприємництва, вкоренившись у світогляді ромеїв, стало однією із визначальних причин
пізнішого економічного відставання візантійського ремесла і торгівлі від
західноєвропейських, переважно італійських конкурентів.
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ТОРГОВЕЛЬНИЙ СЕГМЕНТ МІСІОНЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ХРИСТИЯНСТВА Й ІСЛАМУ У СХІДНІЙ ЄВРОПІ VII–X ст.
Виноградов Геннадій Миколайович
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Запропонована тема складається, як мінімум, з двох основних компонентів, стосовно котрих існують потужні історіографічні традиції, що, з
огляду на їх очевидну актуальність, продовжують регулярно поповнюватися новими численними працями. Крім того, у формулюванні теми
цілком можливо поміняти місцями суб’єкт і предикат, розглядаючи християнські й мусульманські місіонерські зусилля у зазначеному регіоні
закономірним, на нашу думку, супутником торговельних інтересів Багдадського халіфату, Візантії та інших зацікавлених сторін. На сьогодні є
хрестоматійними уявлення про існування на теренах Східної Європи
потужних торговельних мереж, що в силу об’єктивних історичних обставин й свідомих зусиль з боку конкуруючих християнських і мусульманських еліт (з активним залученням норманських воїнів і єврейських
підприємців і капіталів) склалися переважно вздовж басейнами Волги й
Дніпра між Балтикою та басейнами Чорного й Каспійського морів (з
подальшими продовженнями). Завдяки дослідницьким зусиллям О. Назаренка, не менш потужною складовою торговельно-фінансової мережі VIII–
XI ст., паралельно з класичним “шляхом з варяг у греки”, розглядається
останніми роками і так званий “шлях з німців в хазари” від Франції й
Іспанії до Волги. Не викликає принципових заперечень й успішна
діяльність, починаючи з середини VIII ст., після укладання перемир’я
Багдадського халіфату з Хозарським каганатом, мусульманського духівництва на Сході Європи, що незабаром завершилося ісламізацією підвладних хозарам волзьких булгар.
Процес християнізації теренів Східної Європи теж є досить ретельно
вивченим; і хоча традиційно початок навернення населення регіону
пов’язується з діяльністю князя Володимира Святославовича (за що він,
власне, і був канонізований як рівноапостольний), завдяки наполегливим
зусиллям кількох поколінь науковців, насамперед – Михайла Брайчевського, початок активної християнізації було віднесено до часів так
званого Аскольдового хрещення на початку 60-х рр. ІХ ст., що хронологічно майже співпадало з наверненням у православ’я Першого Болгарського царства за правління Бориса І (в хрещенні Михайла) та утвердженням на Русі династії Рюриковичів (за літописною версією – від 862 р.).
Якщо взяти до уваги як унікальність для епохи християнського Середньовіччя правління однієї династії на Русі аж до початку XVII ст.,
принципову роль болгарського чинника в становленні та утвердженні
спочатку хозарської, а пізніше давньоруської державності (разом з організаційним оформленням православної ієрархії, адже перше на Русі
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Переяславське єпископство спочатку підпорядковувалось болгарському
Охридському архієпископству), так і низку теоретичних концептів візантійських інтелектуалів щодо ґенези Русі, то наведені співпадіння перестають виглядати випадковими.
Відома літописна версія розселення слов’ян східноєвропейськими
теренами з регіону Середнього Дунаю (“там де зараз Угорська і Болгарська
земля”), яка довгий час вважалася помилковою фантазією давньоруського
книжника, згідно з сучасними концепціями В. Сєдова, О. Трубачова,
В. Петрухіна та ін., котрі застосували досконаліші методи аналізу літописних текстів й археологічних матеріалів, починає виглядати на сьогодні
доволі цікавою. Проте, якщо присутність досить великої кількості прикрас
балканського походження на місцях розташування східнослов’янських
племінних центрів переконливо засвідчує існування регулярних зв’язків
між регіонами як мінімум від VII ст., а також поширення балканських за
походженням топонімів та гідронімів аж до території Східної Прибалтики,
то рішучість деяких науковців (зокрема, академіка В. Сєдова) у твердженні
на основі наведених обставин про масові етнічні міграції слов’ян з Балкан
до Східної Європи під тиском аварів і болгар викликає як мінімум сумніви.
Важко уявити переселення великої маси людей на відстань до трьох тисяч
кілометрів через майже суцільні лісові масиви й болотяну місцевість як з
точки зору організації, так і власне мети, тим більше, що археологічні
матеріали доволі переконливо доводять численні факти відносно мирного
адаптування тюркських аварського й болгарського (як і фінно-угорського
мадярського) етносів до переважно слов’янського й романського середовища Середнього й Нижнього Дунаю. Масова слов’янська міграція з
Балкан до Східної Європи виглядає нонсенсом і порівняно з більш ранніми
міграціями в рамках германської, тюркської й слов’янської стадій відомого
Великого переселення народів, коли міграції були ретельно організовані з
точки зору вибору зручних шляхів (степами чи вздовж річок), а також
ідеологічно-міфологічного (язичницького й біблійного), дипломатичного
тощо підґрунтя.
На нашу думку, подібно того, як мусульманські місіонери скористалися
для успішного навернення в іслам волзьких булгар, поряд зі сприятливими
геополітичними обставинами, налагодженою торговельною мережею
вздовж Волги, православні (переважно слов’янізовані болгари) мали
обов’язково для християнізації численного етнічно строкатого, проте
насамперед слов’янського, населення Східної Європи використовувати
торговельну методику, зокрема заохочуючи для організаційної допомоги
предметами розкоші балканського походження місцеві племінні еліти, що
й, власне, підтверджують археологічні знахідки. Системність активного
використовування місіонерсько-торговельних пропагандистських заходів
склалася, очевидно, після згаданих подій 60-х рр. ІХ ст., коли можна було
розраховувати, по-перше, на достатню кількість кваліфікованих місіонерів
слов’янського походження, по-друге, на озброєність ретельно розробленої
15

спеціальної мови для поширення православ’я серед слов’ян, яка б максимально точно, без спотворювання, передавала суть християнського
вчення, сформульованого давньоєврейською, грецькою й латиною (це було
особливо принципово у конкуренції з католицтвом в цілому, та у наверненні населення Балкан і Центрально-Східної Європи). Торговельні мережі
Східної Європи, купецькі кадри в якості провідників, консультантів,
посередників чи спонсорів або меценатів не могли бути не використані в
інтересах православного (до певної міри і католицького, особливо серед
племен радимичів і в’ятичів, до речі, згідно з літописами, “з ляхів”)
місіонерства. Додатковим стимулом до активного співробітництва на
східноєвропейських теренах православних місіонерів з досвідченими в
торгівлі в умовах зазначеного регіону купцями були мотиви, так би
мовити, компенсації за організаційні прорахунки в протистоянні з Римом у
наверненні слов’ян Балкан (хорвати, словенці), Богемії й Моравії (чехи),
пізніше – угорців, переселених з Нижнього Подніпров’я на запрошення
франкських королів до заселеної слов’янами Паннонії наприкінці ІХ ст., а
також поширена серед візантійських інтелектуалів богословська концепція, що Східна Європа є невід’ємною складовою християнської ойкумени (сфера сина Ноя Яфета, а також володаря Роша з пророцтв Єзекіїля),
а її народи потребують пришвидшеного хрещення, адже в язичницькому
стані несуть загрозу, згідно з пророцтвами згаданого старозавітного
Єзекіїля, монотеїстичним народам як Божу кару за численні гріхи.
Отже православні візантійці та інші навернені у православ’я балканські
слов’яни як спокуту (на середину ІХ ст. Візантія ганебно втратила контроль над Святою Землею та низкою сакральних християнських територій
на Близькому Сході та в Північній Африці, завойованих мусульманами,
програвала у змаганнях з католицьким Заходом) мають докласти максимум
зусиль до контролю над державотворчими й релігійними процесами у
Східній Європі, тим більше, що тут був утворений небезпечний мусульманський анклав.
Таким чином, гіпотетично можна стверджувати об’єктивну взаємну
зацікавленість як візантійських і болгарських місіонерів у активному
залученні досвіду торговців в приєднанні східноєвропейських теренів до
православного світу, так і очевидну небайдужість торгівців, що добре
зналися з реаліями Східної Європи, до, безсумнівно, щедрих пропозицій
виступити посередниками й помічниками в процесі поширення православ’я у зазначеному регіоні, особливо після низки прикрих і ганебних
поразок.

16

ДІЯЛЬНІСТЬ БОЯРСТВА В ТОРГОВО-ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ
КИЇВСЬКОЇ РУСІ
Руднік Денис Геннадійович
Луганський національний університет ім. Т. Г. Шевченка
(м. Cтаробільськ)
Торгово-фінансова, зокрема митна, діяльність давньоруської феодальної знаті носила багатоплановий характер та була продиктована їхнім
соціальним та матеріальним становищем. Зробимо спробу виділити головні напрями фінансових операцій боярства, що були додатковими джерелами їх збагачення.
Кормління. Отримання матеріальної вигоди від наданих у користування
земель разом з населенням було головною статтею доходів бояр. Але тут
була своя регіональна специфіка. Археологічні джерела свідчать, що
мешканці давньоруських сіл головним чином займалися сільським господарством, а сільські ремесла не були розраховані на збут продукції, тому
для бояр на півночі, переважно у Новгородському князівстві, головним
товаром стало хутро. Хутряні шкурки стали основою оброку. Берестяні
грамоти говорять про перелік боярських данників, котрі виплачують данину у вигляді “сорочок” (одна сорочка складала сорок шкурок, у більшості випадків білячих). Боярство було пов’язане з зовнішньою хутряною
торгівлею, що надавало йому велику економічну силу та корпоративну
згуртованість. Економічне становище боярства, засноване не земельній
власності та міжнародній торгівлі, залишалося незмінним до XV ст.
Акцент на хутрі був характерним для північних земель Київської Русі
через кліматичні умови та недостатню врожайність зернових культур. На
південних територіях ситуація була дещо іншою. Тут озиме жито в ХІІ–
ХІІІ ст. становило 80% від всього хліба, що давало стабільніші врожаї та
солому для скотарства. Кращі землі давали змогу продавати 1/3 частину
зібраного зерна, таким чином збагачуючи бояр.
Серед дослідників також існує думка про участь бояр у работоргівлі,
що пов’язано з геополітичним статусом Києва як міжнародного торгового
центру та стольного міста. У представників дружини та феодальної верхівки господарство велося головним чином за рахунок рабської праці без
значних витрат самого землевласника. Участь боярства в торгівлі проявилася у в їхньому верхньому та парадному одязі, що виготовлявся з
привізних тканин через підтримку в XIV ст. підтримувалися торгівельні
відносини з Візантією, Іраном, Італією, Англією, Голландією. Загалом,
торгівля відігравала значну роль в удосконаленні феодальної економіки
держави, сприяла формуванню системи грошового обігу, включенню в
товарний обіг феодального маєтку. Міжнародна торгівля сприяла збагаченню пануючої верхівки, при цьому не зачіпаючи основ феодального
суспільства.
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Лихварство. Особливо ситуація з лихварством стосується, в першу
чергу, боярського прошарку Новгорода. Основою їх впливу було не
феодальне вотчинне землеволодіння, а використання торгового капіталу
шляхом надання грошей “в лихву”, хоча і під невеликі відсотки.
Посадники мали всього 0,5% на рік. Таке використання капіталу ставило в
залежність від боярства масу містян та надійно забезпечувало його суспільне значення, на відміну від вотчин. Використовуючи владу, цей прошарок суспільства збільшував своє володіння та заощадження. Одночасно
тримаючи в боргах купців та чорних людей, бояри могли направляти
рішення віча та тримати всі виборні посади.
Податки та данина. Велику роль при дослідженні податкової ролі
боярства зіграли знайдені новгородські бірки та берестяні грамоти ХІ –
початку ХІІ ст. Згідно з ними, організація фіскальної політики передбачала
спільні зусилля князя та новгородського боярства, завдяки чому бояри самі
збирали державні доходи, діючи від князівського імені, тобто контролювали бюджет.
Податкова та політична діяльність феодалів проявилася особливо під
час збору данини після встановлення монгольської влади, передусім з
50-х рр. ХІІІ ст. Вони часто брали участь у переписі податного населення.
Вельми активно проявив себе при цьому новгородський посадник у
1257 р., закликаючи населення не противитися татарським вимогам.
У 1259 р. навіть відбувся відкритий виступ населення проти такої політики
бояр, які вдалися навіть до погроз застосувати військо для придушення
непокори. Такі переписи були і в інших землях Русі, зокрема, Київському
князівстві у 1245 р. Саме збирання податків відбувалося за допомогою
дружини та татарських баскаків, до числа яких входила велика частина
бояр. Збирачі мит, в залежності від стольного міста, мали різні назви – у
Києві в ХІІ ст. – “осьменник” (наприклад у літописах згадується осьменник
Петрила, пир у якого став фатальним для князя Юрія Долгорукого), у
Смоленську ХІІІ ст. – “митник ветхий”.
Торгівля сіллю. Дана стаття доходів була істотною частиною позаземельних доходів бояр та складала основу економіки Галичини. Сіль
експортувалася до Києва та Західної Європи, що надавало галицьким
землям особливого значення в українській торгівлі. Сольові шляхи простягалися з Києва через Перемишль і Краків на Моравію та мали розвинену інфраструктуру, про яку дбало населення, котре жило вздовж доріг.
Адміністративна діяльність. Військова й адміністративна діяльність
була головним обов’язком боярства. За це, згідно з Руською правдою, з
населення збиралася верв, особливо на користь осіб князівського суду
(ст. 42): “... мечнику куна, а в десятину 15 кун, а князю 3 гривні…” Такі
збори були у вигляді срібних злитків різного вагового номіналу (1 куна –
51 г срібла, 1 гривня – 161–204 г, в залежності від певного князівства).
Отже, участь бояр у торгівельно-фінансовій діяльності Давньоруської
держави була досить широкою та включала в себе основні джерела
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матеріальних здобутків князівства – податки, мита, хутряна торгівля та
адміністративна й судова діяльність.

ТОРГОВЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ ВІЗАНТІЇ ТА ГАЛИЦЬКОГО
КНЯЗІВСТВА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІІ ст.
Козачок Ольга Богданівна
Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України
(м. Львів)
Тема економічних відносин між Візантією і Руссю завжди була
популярною в історіографії, проте вивчення візантійсько-галицьких контактів залишилося на периферії, а то й зовсім опускалося. У ХХ ст. історію
цих контактів досліджували Василій Васильєвський, Борис Рибаков,
Володимир Пашуто. У ХХІ ст. великим поштовхом до вивчення економічних відносин Візантії та Галицького князівства стало пожвавлення
досліджень земель вздовж Дунаю з великою увагою до території у нижній
течії ріки найбільше зусиллями болгарських, румунських і молдавських
вчених. Сучасні російські дослідники Ірина Коновалова та Валерій Перхавко у своїй монографії “Давня Русь і Нижнє Подунав’я” (2000 р.)
здійснюють огляд найважливіших центрів торгівлі, серед яких Доростол
(Дрістра), Переяславець, Берлад, Дичин, Кілія. Окрім залучення даних
археології і традиційних візантійських та руських джерел, автори ґрунтовно аналізують арабські та італійські джерела.
У грудні 2013 р. у Фессалоніці відбувся міжнародний симпозіум
“Середньовічні порти в Північному Егейському та Чорному морях. Зв’язок
з морськими маршрутами Сходу”, на якому були представлені підсумки
кількарічних досліджень під керівництвом Європейського центру візантійських і поствізантійських пам’яток. У дослідженнях взяли участь вчені з
Греції, Туреччини, Румунії, України і Грузії. Значна частина доповідей
стосувалася регіону від гирла Дністра до Константинополя, що зайвий раз
підкреслює актуальність дослідження цієї теми.
Відштовхуючись від дискусій у сучасній історіографії щодо приналежності Нижнього Подунав’я до юрисдикції галицьких князів та твердження, що захист торгівельних шляхів був одним із основних чинників
степової політики галицьких князів, ставимо перед собою такі завдання:
розглянути писемні та археологічні джерела, що засвідчують руськовізантійську торгівлю; охарактеризувати риси економічних відносин у
зазначений період; визначити, чи становили половці загрозу веденню
торгівлі у другій половині ХІІ ст.
Свідчення про перебування руських купців у Візантії та руськовізантійську торгівлю на Нижньому Дунаї знаходимо у руських (“Грамота
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Івана Ростиславовича Берладника” 1134 р., Київський літопис, “Слово о
полку Ігоревім”), візантійських (“Листи” Іоанна Цеца, сатиричний діалог
“Тімаріон”, візантійсько-генуезькі угоди 1169 і 1192 рр.), арабських
(“Розваги втомленого в подорожах по областях» ал-Ідрісі) та європейських
(“Діяннях імператора Фрідріха І” Оттона Фрейзінгенського) джерелах.
Поштовхом до розвитку “галицького” торгівельного шляху стало підкорення Болгарії Візантійською імперією, що зумовило зближення руських
і візантійських ринків. Візантійська влада, вбачаючи у галицьких князях
союзників, сприяла утвердженню князівства на Дунаї і розвитку галицької
торгівлі на підконтрольній Візантії території Болгарії. Розвиткові економічних відносин між імперією і Галицьким князівством сприяло сусідство,
розвиток ремесел у містах, розташування князівства на мережі водних і
сухопутних шляхів.
У ХІІ ст. дещо змінився стиль ведення торгівельної політики і пріоритети держав у цій сфері. Якщо на межі ХІ–ХІІ ст. інтерес Візантії до
торгівлі з Руссю падає, а Русь, навпаки, прагне підтримувати економічні
відносини, то в ХІІ ст., із наповненістю внутрішнього ринку і виходом на
ринки європейських країн, візантійський напрямок руської торгівлі втрачає
колишнє значення. Натомість, Візантія у ХІІ ст. із втратою провінцій в Азії
і Європі, звідки поставлялася необхідна сировина, якраз потребувала
руських ресурсів. Геннадій Літаврін відзначав також послаблення залежності торгівлі від політики, відсутність договорів про захист взаємних
інтересів, які укладалися раніше, та привілеїв, що надавалися тепер лише
італійцям.
Попри відсутність у джерелах згадок про візантійсько-галицькі домовленості щодо економічної співпраці, можна погодитися із твердженням
Л. Войтовича про те, що адміністрації обох держав якось взаємодіяли,
адже археологічні знахідки (монетні скарби, предмети домашнього і
релігійного вжитку, ювелірні вироби тощо) свідчать про активне ведення
торгівлі трьома шляхами, що проходили з Галицького князівства у
Візантію: ріками Прут і Дністер до Дунаю, суходолом по Пруто-Дністровському межиріччю та морським шляхом від гирла Дністра вздовж
чорноморського узбережжя.
Серед візантійських товарів, що постачалися до Русі, були коштовні
тканини, прикраси, зброя, вироби з кераміки, скла, напівдорогоцінного
каміння, дерева, свинцю, кольорових металів, предмети релігійного культу, південні фрукти, вино, риба. До Візантії руські купці, окрім сировини,
привозили ремісничі, художні вироби.
На русько-візантійські торгівельні відносини кінця ХІІ–ХІІІ ст. негативно вплинула втрата Візантією позицій на Нижньому Дунаї з відновленням тут Другого Болгарського царства, захоплення хрестоносцями
Константинополя у 1204 р. і монгольське нашестя. Однак, якщо ці події
“паралізували” києво-візантійську торгівлю, то торгівельні відносини з
Галичем не припинилися, хоч їх інтенсивність зменшилася.
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Половецькі рейди у північні межі Візантійської імперії, як засвідчили
візантійські хроністи, були спустошливими, але поодинокими і спонтанними та не мали серйозного впливу на функціонування торговельних
шляхів.
ТОРГОВЕЛЬНІ КОНТАКТНІ ЗОНИ І КОНТАКТИ ГЕНУЇ ТА ВЕНЕЦІЇ
В ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ В XIII–XV ст.
Господаренко Оксана Валеріївна
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
У ХІІІ–ХІV ст. Генуя та Венеція, які, пов’язавши своєю торгівлею
Середземне і Чорне море, утворили специфічну торгово-економічну зону.
У нашому досліджені виділимо зони взаємодії Генуї та Венеції в регіоні
Чорного моря.
Зона Північного Причорномор’я і Криму. Тут діяльність генуезців та
венеційців залежала від Візантії, а, згодом, Золотої Орди.
Візантія вважала Чорне море своїм “внутрішнім” морем. Після відновлення Візантії (1261 р.) за Німфейським договором Генуя отримала
монопольне право на торгову діяльність в Чорному морі. Після укладання
цього договору Генуя отримала у своє володіння великий квартал в
Константинополі в престижній частині міста – Пера (Галата). Договір
надавав обмежені можливості й іншим італійським містам. Так, пізанці,
скориставшись цим правом, заснували торгове поселення на Азовському
узбережжі, яке назвали Порто Пізано (сел. Синявське на р. Мертвий
Донець). Уже у 1265 р. вихід до Чорного моря здобули венеційці. Попри це
до кінця ХV ст. провідні позиції в Північному Причорномор’ї залишалися
за Генуєю.
Перші італійські торговельні поселення в Криму виникли ще до
утвердження влади Золотої Орди у Північному Причорномор’ї. Де-факто
існування колоній було визнано ханами після утворення Золотої Орди, але
формальне визнання відбулося пізніше. Традиційно виникнення системи
генуезьких колоній пов’язують з ім’ям хана Менгу-Тимура, який між 1266
і 1269 рр. через кримського намісника Уран-Тимура санкціонував їх
визнання. Спочатку Орда не стала сюзереном колоній: мова йшла лише
про взаємовигідні торговельні та дипломатичні відносини. Проте вигода не
виключала ворожих дій сторін.
Встановлення сюзеренітету Золотої Орди над генуезькими колоніями
пов’язано з ім’ям Мамая. У 1375 р. він відібрав у генуезців 18 поселень
Судакської долини. Але початок васалітету Кафи від ординських ханів
варто датувати 1381 р., коли згадані поселення були повернені генуезцям
Тохтамишем (переможцем Мамая). Хан видав італійцям ярлик, що свідчить про їх підлегле по відношенню до нього становище.
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Ми виділяємо три моделі взаємовідносин золотординців та італійських
купців в чорноморському регіоні: Приазов’я (Тана), Крим (Кафа, Солдайя)
та Північно-Західне Причорномор’я (Монкастро, Кілія, Лікостомо).
Приазов’я. Кінцевим пунктом торгівлі Золотої Орди в цій зоні була
Тана. Специфіка економічних зв’язків міста обумовлювалась тим, що з
одного боку, воно було торговою факторією італійських купців, а, з
іншого, – було великим ремісничим центром Золотої Орди.
Північно-Західне Причорномор’я. У 50–60-ті рр. XIV ст. генуезька
торгівля в дністровсько-дунайському регіоні набуває свого найвищого
розквіту. Зростають нові колонії в Кілії, Білгороді та Вічіні, з’являються
нові – в Лікостомо, інших населених пунктах дельти Дунаю і чорноморського узбережжя до Білгорода.
Аналіз нотаріальних актів, складених в Лікостомо італійськими нотаріями в 70–80-ті рр. XIV ст., дозволяє назвати це місто своєрідною воєнноморською базою генуезців. Поруч із цивільною адміністрацією, в Лікостомо був і військовий губернатор, а сам населений пункт в документах
фігурував не як місто, а фортеця.
На думку М. Д. Руссева, Кілія стала на якийсь час Кафою в цьому
регіоні, а Лікостомо – військовим гарантом нормальної торгівлі генуезців
на Дунаї. Генуезька колонізація Північно-Західного Причорномор’я, так
само як і Криму, здійснювалася за згодою з ординського адміністрацією.
Західним узбережжям Чорного моря володіло Друге Болгарське
царство. Кордоном болгарських володінь був Дунай і часто Вічина, Кілія
та Лікостомо називалися болгарськими портами. Саме Вічина найчастіше
згадується в нотаріальних актах як прикордонне місто між Болгарією та
Золотою Ордою. Принциповим напрямком колонізації для італійців був
схід, проте існують відомості про їх торговельні операції у Варні, Месемврії, Анхіалі, Севастополісі, Каліакрі.
В зоні Північно-Західного Кавказу головні контакти італійців будувалися з Зихією (Черкесія) та Абхазією. За приблизними підрахунками в
Зихії, на території між Таною та Себастополісом, нараховувалось
39 торгових поселень. Італійці селилися тут винятково з дозволу місцевих
князів та вождів. Торгові поселення платили данини зихським князам та не
мали права екстериторіальності. Попри економічну значущість самого
регіону для італійців, поселення мали низький політико-юридичний статус
і не мали колоніальної адміністрації. Важливо зауважити, що саме
існування генуезьких та венеційських поселень в Зихії, так само як і в
Криму, було можливим лише за умови їх політичної та економічної
підтримки з боку місцевого населення.
На території Абхазії існувало не менше 10 факторій, серед яких виділяються Ваті (суч. Батумі), Фассо (суч. Поті), Себастополіс та інші. В грузинських джерелах XIII–XV ст. відсутні відомості про конфлікти між
генуезцями та грузинами. Це свідчить про відсутність військових зіткнень
між двома сторонами. Через відносну могутність Грузії генуезці намагалися отримати право відкриття факторій за допомогою дипломатії.
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У Південному Причорномор’ї головна генуезька факторія знаходилася
в Трапезунді. Він протягом ХІІІ–XIV ст. став центром міжнародної посередницької та місцевої торгівлі. Він і став головним центром італійського
підприємництва в Південному Причорномор’ї.
Таким чином, торговельні інтереси італійських республік Генуї та
Венеції були представлені в усіх частинах Причорномор’я. Колонії та
факторії, розташовані на західному узбережжі, в адміністративному відношенні підпорядковувалися Пері, всі інші – Кафі. Спосіб створення
факторій в основному був один: договір з місцевим правителем. Проте
типи факторій були різними.
ДО ПИТАННЯ ТОРГІВЕЛЬНИХ ЗВЯЗКІВ ВОЛИНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ
З МІСТАМИ ДЕРЖАВИ ТЕВТОНСЬКОГО ОРДЕНУ В ПРУССІЇ
Орлик Василь Михайлович
Кіровоградський національний технічний університет
Процес становлення торгівельних зв’язків купецтва міст держави
Тевтонського ордену в Прусії з руськими землями, у тому числі й
середньовічною Волинню, має документальне підтвердження з другої
половини ХІІІ ст. Так, зокрема, у 1286 р. князь Куявії та Добжині
Владислав Локеток гарантував охорону для торуньських і хелмських
бюргерів, які бували на Русі. А у 1313 р. Мазовецький князь Земовит II
дозволяє торуньським купцям вільний транзит через свої землі лише на
шляху до Володимира на Волині. У серпні 1320 р. Володимирський князь
Андрій Юрійович видає протекційний універсал міщанам і купцям
м. Торуня на право безмитної торгівлі в Руській землі. У цьому документі,
як і в універсалі, наданому краківським купцям, володимирський князь
наголошував на традиційності цих торгівельних зв’язків, указуючи на
наступність своєї економічної політики з політикою його батька – онука
Данила Галицького – Юрія I Львовича. Саме з цього часу відомі переселенці з руських земель до міст держави Тевтонського ордену в Пруссії,
зокрема, заможна сім’я Петрашів, яка переселилася до м. Торунь у 1320 р.
Торгівельні зв’язки з містами Тевтонського ордену продовжувалися й
після входження Волині до складу Литовської держави. Особливе місце в
торгівлі волинських міст з містами держави Тевтонського ордену в Пруссії
займала сировинна торгівля. Відома грамота торуньським купцям, видана
після 1341 р. від імені брестського князя Кейстута та волинського князя
Любарта, в якій Гедиміновичі дозволяли купцям міста Торуня безперешкодно їздити торгувати до м. Луцька через Дорогочин, Мельник та
Брест. У червні 1349 р. польський король Казимир ІІІ затверджує ряд
торгівельних шляхів, у тому числі й із м. Торуня до м. Володимира.
У грудні того ж року затверджує право вільного проїзду через Галицьку
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Русь до м. Володимира торунського купецтва. Польський король гарантував право особистої та майнової безпеки купецтву. Проте, уже у 1354 р.
в конкурентній боротьбі між купецтвом орденського міста Торуня та
польского міста Кракова Казимир ІІІ стає на бік своїх кредиторів воєнної
кампанії 1352 р. на Червонну Русь – краківських купців, надаючи їм
монопольне право на руську й орденську торгівлю в Польщі. Відповідно
до нового акту польського короля, заборонявся транзит товарів через
м. Краків, а продаж товарів іноземних купців у м. Кракові дозволявся
винятково краківським та польським купцям. У результаті були значно
утиснуті права купецтва м. Вроцлава, міст Тевтонського ордену, а також
руських земель. Одним із шляхів вирішення даної проблеми став пошук
альтернативних торгівельних шляхів на Волинь, зокрема через землі
Великого князівства Литовського (далі – ВКЛ). Як наслідок, у 1356 р.
торгівельні каравани з держави Тевтонського ордену в Пруссії пішли через
територію ВКЛ, в обхід польських володінь. Папа Римський Інокентій VI в
листі до магістра Тевтонського ордену Вінріху Кніпроде дорікав йому в
тому, що німецькі хрестоносці відкрили литовцям проходи й шляхи,
побудували небувалі мости, якими пішли купецькі каравани в татарські та
руські землі через язицьку Литву, в обхід християнської Польщі.
Польський король Казимир ІІІ, не зважаючи на підтримку папського
престолу, був занепокоєний таким поворотом справ, адже на кону було
значно більше, аніж тимчасові фіскальні вигоди Польщі – на ґрунті
торгівельних інтересів держава Тевтонського ордену в Пруссії та Литва, як
указує Михайло Грушевський, готові були перейти до тривалого порозуміння та зупинити військове протистояння. Казимир ІІІ під тиском цих
обставин змушений був відмовитися від обмежень прямої торгівлі Тевтонського ордену та руських земель. Навіть після польського завоювання
Волині й Поділля у 1366 р. король у договорі з Любартом Гедиміновичем
(у хрещенні – Дмитро) декларує свободу торгівельних шляхів. Після смерті
Казимира ІІІ, у 1370 р., Любарт і Кейстут відвоювали Волинь, і вона знов
увійшла до складу ВКЛ. Відносно руських земель, які залишились у складі
Польського королівства, то торгівельні взаємовідносини на них для
купецтва Тевтонського ордену, зокрема м. Торуня, регулювалися актами
Людовика Угорського, який у 1370 р. отримав польську корону. Політика
Людовика відносно купецтва держави Тевтонського ордену в Пруссії не
мала якоїсь чіткої лінії. Так, зокрема, початково він забороняє безпосередній ввіз торуньськими купцями тканин в Червонну Русь, зокрема до
Львова, але у жовтні 1373 р. знову дозволяє їм безпосередню торгівлю та
транзит через польські землі старим Казимировим шляхом.
Чергове обмеження орденської торгівлі та транзиту через польські
землі припадає на часи правління Ягайла. У 1390 р. купцям орденських
міст взагалі заборонявся в’їзд до Польщі. За порушення вони затримувалися, а їхні товари конфісковували. Початок XV ст. не покращив торгівельних взаємозв’язків руських земель ВКЛ та держави Тевтонського
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ордену в Пруссії, негативний вплив мала так звана Велика війна 1409–
1411 рр. та її наслідки. Щоправда в часи правління великого магістра
Пауля фон Русдорфа (1422–1441) знову встановлюються зв’язки між
Тевтонським орденом та ВКЛ, особливо його руськими землями. У другій
половині XV ст. після завершення Тринадцятирічної війни (Війни міст
1454–1466 рр.) та підписання 19 жовтня 1466 р. в місті Торунь мирного
договору, відомого як Другий Торуньський мир, купецтво колишніх
орденських міст отримує право вільної торгівлі та пересування всіма
польськими дорогами. Серед торгівельних партнерів волинських міст
Луцька та Володимира в хлібній торгівлі знову бачимо як орденські міста,
зокрема Кенінзберг (на той час столиця держави Тевтонського ордену в
Прусії), так і колишні орденські міста, що відійшли до Польщі, зокрема,
Гданськ і Торунь. Купецтво згаданих міст, як представники Ганзейського
союзу, закуповували на Волині необхідну сировину й напівфабрикати для
своєї промисловості.
Подібна, хоча й епізодична, економічна співпраця міст держави Тевтонського ордену в Пруссії та південноруських земель ВКЛ залишила в
культурних верствах поселень достатню кількість нумізматичних джерел,
зокрема тевтонських монет, загублених у свій час їхніми власниками. Такі
монети зустрічаються як поодинокі знахідки, так і у складі грошових та
грошово-речових скарбів. Так, на теренах історичної Волині та прилеглих
до неї земель, зокрема, в сучасних Волинській, Рівненській, Житомирській,
Тернопільській та Хмельницькій областях, зафіксовано більше 80%
знахідок монет держави Тевтонського ордену в Прусії різних номіналів, а
також тогочасні фальсифікати таких монет.
Таким чином, писемні та нумізматичні джерела, зокрема, актові та
діловодні документи, а також топографія знахідок монет держави Тевтонського ордену в Пруссії на території сучасної України дозволяють
зробити висновок про економічні зв’язки її середньовічних земель з
Тевтонським орденом і про присутність монет останнього в грошовому
обігу на українських теренах, зокрема, на Волині у XIV–XV ст.
АВИНЬОНСКИЕ ПАПЫ И НАЛОГОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ЦЕРКОВНЫХ ФИНАНСОВ В XIV ВЕКЕ
Санжаров Валерий Анатольевич
Санжарова Галина Федоровна
Киевский университет имени Бориса Гринченка
XIV век – время серьезного укрепления авторитета и влияния пап в
церкви. Вьеннский Собор 1311–1312 гг. подтвердил принцип папского
верховенства в церкви. Активная централизаторская деятельность
25

авиньонских пап Клемента V (1305–1314), Иоанна XXII (1316–1334),
Бенедикта XII (1334–1342), Клемента VI (1342–1352), Иннокентия VI
(1352–1362), Урбана V (1362–1370), Григория XI (1370–1378), реформирование административных структур папской курии – канцелярии,
апостольской палаты, папского трибунала – способствовали реализации
стремления сосредоточить в своих руках всё церковное управление и
позволили папам добиться к концу так называемого “авиньонского пленения” всеохватности папского контроля за административной, налоговой
и судебной сферами церковной жизни.
Авиньонские папы, стремясь сосредоточить в своих руках всё церковное управление и прежде всего распоряжение бенефициями, преследовали
не в последнюю очередь фискальные цели: присвоение во всё более
возрастающих размерах церковных доходов. Увеличение доходов папства
было связано с реформированием традиционных церковных обложений.
Благодаря настойчивости и изобретательности апостольской палаты доходными статьями, кроме прямого предоставления в распоряжение папы и
кардиналов огромного количества бенефициев, оказывались и назначения
прелатов к церквям или утверждения епископов, избранных капитулами, и
перемещения прелатов, и получение ими различных постоянных и временных привилегий (диспенсаций и индультов), и даже их смерть.
Вмешательство папства нарастало в ущерб правам и интересам других
церковных иерархов. Епископат был постепенно оттеснён от получения
большей части прокураций и доходов от наследования выморочного
имущества клириков. Доходы церквей должны были поступать в пользу
папы и во время церковной вакансии, и при её замещении.
Расширение административной власти пап сопровождалось увеличением поступлений от церковных налогов. Постепенно папство из
защитника и гаранта налоговых льгот духовенства всё более превращается
в неустанного стяжателя церковных доходов. Чёткая организация фискальной системы содействовала постоянному росту ежегодных поступлений в папскую казну при авиньонских папах. За время понтификата
папы Иоанна ХХII – это 226 тысяч флоринов; при Бенедикте ХII – 166; при
Клементе VI – 168,5; при Иннокентии VI – 253,6; при Урбане V – 260;
Григории XI – 461 тысяча флоринов. Анализ папской финансовой документации позволяет отметить увеличение в общем сборе удельного веса
поступлений, связанных с обложением духовенства. Конец XIV в. знаменателен тем, что никогда ни до, ни после этого папская финансовая
экспансия не заходила так далеко. По словам французского историка
XIX в. Жюля Мишле, при понтификах Клементе VII и Бенедикте XIII
“финансы заменяют всё. Они альфа и омега римской администрации.
В целом это в меньшей мере история понтификата или верховной власти,
чем история торгового дома”.
Распространение аннат на все новые категории бенефициев, достигшее
при папах Урбане V и Григории XI предела возможного, ужесточение
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налогового гнёта за счёт реализации принципа наследования долгов
предшественников и ликвидации нижнего порога обложения при уплате
прокураций и частично десятин становятся существенным фактором,
способствовавшим разорению низших бенефициев. Практика продажи
церковных должностей и поощрение накоплений бенефициев губительно
сказывались на низовой церковной администрации. По выражению одного
из церковных реформаторов, церковными доходами оплачивалось право
папы разорять и расстраивать церковь.
Финансовая экспансия папства была наиболее ощутимой во Франции.
Так, во время понтификата Иннокентия VI доля поступлений в казну от
французских сборщиков налогов (коллекторов) достигала 46% общей
суммы. То, что ревизия распределения церковных доходов, проводившаяся
авиньонским папством и преследовавшая цель увеличения доли апостольской палаты в этих доходах, особенно сильно задевала галликанскую
церковь, было для Франции неблагоприятным и непредвиденным результатом “авиньонского пленения пап”. Великая Схизма западной церкви
(1378–1418) способствовала повышению фискальной активности “внутреннего” папства и консервации положения, при котором французская церковь выступала в качестве основного плательщика папских поборов. Во
время Схизмы папские коллекторы римского подчинения собирали в
церковных провинциях Италии 2/3, а вне её только 1/4 от сборов их
авиньонских коллег. На протяжении последней трети XIV в. идёт процесс
перетекания французского золотого запаса в Авиньон: ежегодно папы
завладевали 47% чеканки золотой монеты во Франции.
Рост благосостояния “внутреннего” папства происходит в условиях
серьёзного кризиса бенефициальной системы во Франции, избыточность
папской фискальности ведёт, наряду с невзгодами Столетней войны, к
упадку и разорению низших бенефициев, обнищанию значительной части
приходского духовенства, усугубляя последний и подготавливая кризис
самой папской власти. Папы, стремясь сохранить на прежнем уровне
налоговые поступления, идут на привлечение светской власти для получения недоимок в обмен на включение духовенства в косвенные налоги.
Очевидная разорительность и безнравственность хозяйничанья пап в
церкви призывалась реформаторами для доказательства необходимости
ограничения административной власти папы и его имущественных прав,
предусматривавшихся общецерковными соборами. По мнению епископа
Лана Жана де Руси, высказанному в 1396 г. на Парижской ассамблее
французского духовенства, прелаты были готовы пойти на частичный
выход из подчинения авиньонскому папе “только из желания … быть
восстановленными, без большего, в своих старинных вольностях и
свободах, которые папы у них узурпировали за предыдущее время”.
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА И ПЕРЕВОДЧИКОВ В ТОРГОВОДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАНЗЫ:
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-КОММУНИКАЦИОННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
Циватый Вячеслав Григорьевич
Дипломатическая академия Украины при МИД Украины (г. Киев)
Ганза или Ганзейский торговый союз – это институциональное
объединение торговых городов в XIV–XVI вв., которое контролировало
торгово-экономические связи на Балтийском и Северном морях. Это
самый долговечный международный институциональный торгово-экономический союз, существовавший в XIII–XVII вв.
Главным действующим лицом в истории торговли раннего Средневековья был торговец, самолично разъезжающий со своим товаром и
выменивающий его на необходимые товары, которые он сам сопровождал
в поездке домой. Этот купец раннеганзейской поры не умел ни читать, ни
писать. Для ведения переписки ему был нужен грамотный посредник –
писарь (писец). Писарями в это время были люди духовного звания.
Позднее торговле странствующих купцов приходит конец. С переходом к
торговле, управляемой на расстоянии, из постоянной конторы по переписке, выросла и потребность в профессиональных писцах, не связанных с
монастырями. В ганзейских конторах Бергена, Лондона и Брюгге начиная
с конца XIV – начала XV в. засвидетельствована должность секретаря.
Нижненемецкий региональный язык сложился к XIV в. и просуществовал
в качестве языка международной торговли и дипломатии до XVI в.,
вытесненный из институционального обихода письменно-литературным
верхненемецким языком, но при этом нижненемецкий язык не позволил
ему превзойти себя по уровню своей международной значимости периода
ганзейской эпохи. Он играл в эту эпоху важную роль языка дипломатии и
международной торговли на всём пространстве Северной Европы от
Лондона и Шотландии до Новгорода и Пскова. Благодаря международным
связям Ганзейского союза нижненемецкий пришёл в соприкосновение со
многими европейскими языками.
Важную роль в торговой деятельности государств всегда имело знание
местного языка, обычаев и национальных особенностей посещаемой
страны. Ведение торговли за границей без использования местного языка
значительно тормозило её развитие и успех. Политико-дипломатические
отношения и контакты и вовсе были немыслимы без вербальной коммуникации. Вполне закономерен вопрос: как решали ганзейцы, путешествовавшие во многие страны, проблему языкового барьера и профессионального общения?
Ганзейские фактории существовали в Нидерландах, Англии и Скандинавии, а одной из важных сфер их торговых интересов была
Прибалтика.
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В Нидерландах коммуникация не представляла для ганзейских торговых людей никаких сложностей, поскольку разница между средненидерландским и средненижненемецким в исследуемые века сопоставима
с различием диалектов одного и того же языка. Если обе стороны были
заинтересованы в торговом или политико-дипломатическом общении, то
каждый из партнёров мог, используя свой родной язык, понимать язык
другого. В скандинавских странах вследствие достаточной близости
языков для установления взаимопонимания между собеседниками достаточно было полукоммуникации. В Англии этот вопрос стоял более остро,
можно предположить, что ганзейские и английские купцы общались на
пиджине, хотя какие-либо сведения об этом отсутствуют. Что касается
письменных деловых контактов и официального устного общения ганзейцев с английскими партнёрами, то источники свидетельствуют о
ведущей роли латыни на протяжении всего периода истории Ганзы и
Англии, и пользовании услугами переводчиков. Продолжительному господству латыни в ганзейско-английской дипломатии способствовали,
кроме того, активные связи Англии с Тевтонским орденом. Ганзейцы, для
решения проблемы институционально-коммуникационных отношений в
сфере торговли и дипломатии, определили два направления: с одной
стороны, во время учёбы в чужой стране молодые купцы приобретали
навыки иноязычной разговорной речи, необходимые для общения с
торговыми партнёрами. С другой стороны, постепенно сформировалась
профессия переводчика, обеспечивавшего ведение официальной коммуникации (сннем. tolk).
Различия нижненемецкого и русского языков создавали языковой
барьер, который невозможно было преодолеть с помощью полукоммуникации. Это отличает русско-нижненемецкую ситуацию от ситуации,
сложившейся при встрече нижненемецкого со структурно близкими ему
нидерландским и скандинавскими языками. Языком как деловой, так и
дипломатической коммуникации между ганзейцами и русскими торговцами являлся русский. Русские купцы, торговавшие в Ливонии, по всей
видимости, не владели немецким языком и общались с местным купечеством через маклера-посредника. Первые сведения о деятельности новгородских переводчиков с немецкого языка относятся к концу XV – началу
XVI в.
Высокая степень формализованности, свойственная дипломатической
коммуникации, и отсутствие общего средства коммуникации требовали от
сторон хорошего знания языка партнёра, причём как устной, так и
письменной формы. Последняя предполагала, по меньшей мере, умение
читать. Для того, чтобы понять друг друга, члены муниципалитетов
ганзейских городов, равно как и новгородские бояре, прибегали к помощи
посредников – профессиональных толмачей. Некоторые из них пользовались значительной самостоятельностью действий и выполняли дипломатические поручения. Однако более распространёнными были не диплома29

тические, а деловые ситуации языкового контакта, относящиеся к профессиональной деятельности купцов в чужой стране.
Таким образом, языковая ситуация и способы преодоления языкового
барьера ганзейцами служили единой цели и были важным институционально-коммуникационным фактором политико-дипломатической жизни Европы в эпоху Средневековья и раннего Нового времени. Целью
торгово-экономических, политико-дипломатических, институциональных
и коммуникационных усилий Ганзы было удержание в своих руках связей
между Западной Европой и Северной Русью.
ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКІ СИЛИ КАФИ У XV ст.
Кузь Анатолій Іванович
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Генуезький військово-морський флот в епоху пізнього середньовіччя
вважався одним із найкращих у тогочасному світі і разом з венеціанським
панував на просторах Середземного та Чорного морів. Проте у даній
доповіді йтиметься про морські сили окремих торгівельних колоній
генуезців, зокрема Кафи – генуезького форпосту на Чорному морі.
Найбдостовірніші дані вказують на те, що принаймні у другій половині
XV ст. у підпорядкуванні кафинського консула перебували військові судна
на постійній основі. Кафинська комуна утримувала на своєму балансі
невеликі морські сили, що як правило складалися з 1–2 кораблів для
забезпечення охорони свого порту, боротьби з піратством тощо.
Окреме місце у структурі командних посад займав коміт галеї (comitus
galie caffe), що підпорядковувався безпосередньо консулу. Він отримував
200 аспрів на місяць. В ієрархії корабельних чиновників коміт перебував
на посаді начальника веслярів і постійно знаходився на кормі біля
капітана, від якого одержував накази. У даному випадку, оскільки капітан
галеї не фігурує в документах, коміта можна вважати начальником і
капітаном галеї. На нього покладалися завдання з охорони акваторії порту
Кафи. Інколи, за наказом консула, галея під його керівництвом могла
здійснювати розвідку в навколишніх водах. Невідомо, чи ця посада
існувала в період панування Республіки у XIV ст., оскільки ми маємо
тільки дані щодо 50-х рр. XV ст., коли колонії перебували у власності
Банку св. Георгія. Аббат А. Вінья називає тільки одного коміта, ім’я якого
згадується в документах – Ніколо Монелья, котрий перебував на цій посаді
у 1455–1456 рр.
Розглянемо типи і оснащення морських кораблів. Джерела називають
різні типи військових, транспортних та торгових кораблів: галери, галеї,
бригантини, каракки, когги, нефи та ін. Проте їх всіх ділять на два класи:
галеї (швидкі вітрильно-гребні судна з невеликим тоннажем) і неповороткі
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“круглі” вітрильні кораблі великого тоннажу. Основним типом військового
судна вважалася галея, яка була спеціально пристосована для середземноморських умов плавання. Очевидно, галеї і бригантини входили до
морських сил Кафи. Галеї поділялися на біреми (100–112 гребців) і
триреми (150–168 гребців). Усім членам екіпажу галей і купцям передбачалося мати зброю. Крім матросів, на кожному судні знаходилося по 20–
30 солдатів (балістаріїв), спеціальні захисні пристосування. Якщо на
генуезькій галеї знаходилося менше 60 чоловік, то вона вважалася неозброєною. Екіпаж бригантин не перевищував 20 осіб. Легкі галеї виконували
винятково патрульні та військові функції. Особливим типом військового
судна генуезців була бастарда – вузька високобортна галея. Єдиним
недоліком галей було те, що вони могли плавати тільки вдень і не
відходили далеко від берега через нестачу питної води.
Велику зацікавленість при реконструкції зовнішнього вигляду генуезьких та венеціанських вітрильників, що плавали у Чорному морі, являють зображення на фресці з наземної сторони огорожі проїзду у фортеці
Чембало та із Каламіти, а також знахідки середньовічних якорів. На
малюнку з Чембало ми бачимо однощогловий корабель з прямокутним
вітрилом. На ньому кормові надбудови відсутні. Проте корма рівномірно
піднята над іншою частиною палуби. На носі видно невелике пристосування у вигляді майданчика.
У 1968 р. в одній із веж фортеці Каламіти співробітники Херсонеського
заповідника виявили два вапняних блоки з малюнками, де зображено шість
середньовічних кораблів різного типу. Такі вітрильники й вітрильно-гребні
судна стояли у порту Авліта, де кипіло строкате портове життя. На
малюнках в основному зображені однощоглові кораблі з кошиком для
спостереження на верху щогли. Вони мають високий ніс, корма з майданчиком оформлена глибокими лініями. На деяких суднах добре видно
отвори для весел, які розташовувалися вертикально три у ряд. Вигляд цих
кораблів наводить на думку про те, що це могли бути як галеї, так і більш
масивні та високі нефи.
Військове оснащення галей було різноманітним. Так, у XIII–XIV ст. на
генуезькі кораблі масово встановлювали балісти, катапульти, требюше.
Уже з 30-х рр. XIV ст. на деяких генуезьких галеях з’явилися перші порохові бомбарди. У XV ст. військові судна оснащувалися морськими веглерами.
Відтворити повний комплекс захисного озброєння та військового
спорядження корабельних команд важко, оскільки у XIV–XV ст. ще не
було уніфікації ані в одязі, ані в озброєнні. Деякі достовірні відомості про
комплекс захисного озброєння генуезьких арбалетників і їх командирів
знаходимо у морському законодавстві Генуї. Так, у постановах Офіції
Газарії від 24 вересня 1333 р. та пізнішій редакції, що була прийнята у
1403 р., вказано рекомендований перелік необхідного озброєння та спорядження, яке повинно було бути на озброєнні корабельних команд.
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Коміт галеї як начальник веслярів і воїнів мав таке озброєння: бригандину або кирасу, які одягалися на тіло (cum coiratia de proba), залізний
нашийник (collario de ferro), хороший шолом (cerveleria de proba), меч
(spata), хороший щит (bono scuto), павезе (pavexio), широкий кинджал
(coltello de latere).
Екіпіровка судновласників і торговців, які перебували на кораблях,
складалася обов’язково з одного хорошого шолома, залізного нашийника і
двох мечів різного розміру (spatam unam et gladium unum de latere).
Балістарії повинні були обов’язково мати два арбалети, дві хороші
тятиви (мотузки) для них, одну бригандину середньої якості (coiratiam
unam de media proba), шолом, залізний нашийник, два мечі різного розміру
тощо. Балістарії, які несли караульну службу, при собі також повинні були
мати кранекіни для натягування тятиви арбалета і 25 веретонів (стріл) на
кожного. На всіх оборонців корабля передбачалися щити, інколи павезе.
Обладунок і зброя генуезьких найманців, які служили в гарнізонах, і їх
командирів кардинально не відрізнялися.
Отже, можна з упевненістю сказати, що морські сили Кафи відігравали
допоміжну роль у питаннях оборони міста, оскільки їхня незначна чисельність не дозволяла виконувати складні військові завдання. У разі
серйозної небезпеки на допомогу колоніям завжди приходив флот метрополії.
СКЛАД І РУХ МАЄТНОСТЕЙ КНЯЗІВ ЗБАРАЗЬКИХ
В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ
(ЗА АКТАМИ СЬОМОЇ КНИГИ РУСЬКОЇ МЕТРИКИ)
Святець Юрій Анатолійович
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Одним із впливових княжих родів останньої чверті XVI ст. в українських землях були родичі князів Острозьких – Збаразькі Корибутовичі.
В історичній літературі сюжетів з історії роду Збаразьких небагато. Проте
ці князі були земельними магнатами, котрі успадкували чимало володінь
від князів Острозьких. Окремі представники роду відомі як впливові
чиновники Річі Посполитої XVI–XVII ст. Наприклад, князь Стефан Андрійович (†1585) обіймав посади вітебського (1555–1564) та троцького
(1566–1585) воєводи, троцького каштеляна (1564–1566), а його небіж князь
Януш Миколайович (†1608) виконував обов’язки кременецького (1574–
1608) і пінського (1581–1590) старости, а також брацлавського воєводи
(1576–1608). Саме ці два представники роду стали 1583 р. ініціаторами
видачі зі Скарбових книг відімусів документів, дотичних їх маєтностей:
“абыхмо их м(и)л(о)стѧмъ п(ε)рεписы альбо видимусы с привильεвъ,
которыε в Скаръбε н(а)шомъ суть, а имεномъ ихъ милости налεжачиε,
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выдати росказали”. Уявлення про склад і рух володінь князів Збаразьких
дає вибірка із 46 актів, записаних у сьому книгу Руської метрики
(№№ 107–152).
Серед виданих названим князям копій актів наявні кілька ділчих листів,
які дають уявлення про розподіл 09.06.1463 р. маєтків між синами Василя
Федьковича Несвізького, Василем, Семеном та Солтаном (Семеном ІІ).
Князеві Василеві Васильовичу Несвізькому дісталося місто Збараж та села
Янківці, Обаринці, Івачів Нижній, Сосненківці, Опріловці, Лозове, Охрімовці, Черніковці, Верняковці, Залужжя, Занковці, Литовський Кут,
Рабчинці, Тарасівці, Розношинці, Озирятинці, Мосоровці, Грехонець, Сволохи, Лубянка, Буслов, Сушинці, Нове Село, два Стриєвці, Клебановці,
половина Шейпаковець, Гнилиця, Морозовці, Мойсеєвці, Волочища у
Збаразькому повіті, а також Студеняковці в Луцькому повіті. Князю
Семену Васильовичу відійшло місто Колодне (за яким його іменували
Семеном Колоденським) та села Черняхів, Івачів Верхній, Врашівці, Добра
Вода, Іванчани, Новиковці, Литачі, Олишковці, Гнездична, Шимковці,
Мшан, Медина, Волочища, Глубочень, Нижній Ролів за Черняховом,
Чепелева Лука, Олов’янчине, Долгошиїнці, Синьштовці, Порохна у Збаразькому повіті, а також Дворець у Луцькому повіті. Князь Солтан отримав села Олексинці, Острівець, Бакота, два Бутині, два Вишневці, Лопушне, Оревці у Збаразькому повіті, а в Луцькому – Городок, двір
Караєвичі, Обарів, Тинне. Окрім того, в перспективі по смерті їхньої
матері Солтану мали відійти села Манів та Старий Манів, Тараж, Передмир, Борсуковці, Влашиновці, Вербівці, Ряшнівка, Романин, Чернимове
дворище, а також дворище над Поповим ставом.
У подальшому, по смерті князя Солтана, його маєтки були розподілені
поміж братом Семеном Несвізьким, Збаразьким і Колоденським та небожем Михайлом Васильовичем Збаразьким. Князь Михайло отримав Вишневець (й іменувався надалі князем Вишневецьким), Городок, а також
Тараж. Дядькові ж Семену Васильовичу відійшли Манів та Лопушне.
Пізніше (04.11.1483 р.) відбувся новий перерозподіл маєтностей серед
синів Василя Васильовича Несвізького. Михайло Вишневецький залишив
собі Вишневець та села Олекинці, Острівець, Тараж, Бакоту, Бутич, Конаховичі, Лози та Бодаки. Семену Молодшому дісталися Квасов, Янковці,
Обаринці, Млиновиці, Мелна та Волове Лопушне.
У 1478 р. в Маневі знову нащадки та вдова Василя Васильовича
Несвізького перерозподіляли спадок князя Солтана з його братом Семеном
Васильовичем Несвізьким, Збаразьким і Колоденським. За цією мировою
угодою за князем Семеном Васильовичем записано було Манів, Городок,
селища Бачон, Караєвичі, Добринь, Климентів, Обаров. За вдовою Василя
Збаразького та її синам Михайлові, трьом Семенам та Федорові були
залишені Вишневець, Тараж, Лопушне та Влащиновці.
У єднальному листі без дати між князем Михайлом Васильовичем
Збаразьким і Вишневецьким, з одного боку, та його тіткою Марією
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Ровенською (певно на той час вже вдовою) та її зятем князем Семеном
Юрійовичем Гольшанським, з іншого, йдеться про розподіл маєтностей
Семена Васильовича Колоденського. За цією угодою дядина та її зять
отримали Городок, а князь Михайло – Манів, Вербівець, Передмирку,
Борсувці.
Під 1461 р. записаний лист, за яким земянин луцький “Ивашко Дичко |
Васильεвичъ” продав князеві Семену Васильовичу Несвізькому, Збаразькому і Колоденському село Рівне “изъ полми, из сεножатьми, из дубровами, из лεсы, изъ борътными зεмлями, зъ ставы, из ставищи, из рεками,
из бобровыми гоны, из мыты” в Луцькому повіті “за триста копъ грошεи
широкихъ чεскоε личъбы”. У підтверджувальному привілеї від
11.06.1507 р. княгині Марії Ровенській на Рівне зазначено, що “замокъ вжо
справлεнъ и мεсто ѡсажоно”. За тим привілеєм з Рівненським замком
надавалося право на повне володіння та розпорядження “из мεстомъ єго, и
зо всими сεлы и присεлки єго, из бояры, из слугами путными, из ихъ сεлы,
и тεжъ со всими людми, данъники и слободичи, и тѧглыми, и з ихъ всими
зεмлями пашными и борътными, и боры, лεсы, дубровами и гаи, изъ ловы,
из ловищи, из сεножатьми, ис озεры, из бобровыми гоны, из рεками, из
рεчками, их потоки, з млыны, их вымεлки, из даньми грошовыми и
мεдовыми, и бобровыми, и куничными, из мыты”, “и со всими иными
платы и доходы”.
Отже, акти сьомої книги Руської метрики містять доволі важливі
відомості, які дозволяють з’ясувати склад та динаміку володінь родини
князів Збаразьких в українських землях у другій половині XV–XVI ст.
“ПОВСЯКДЕННА” ПРАКТИКА МИТНИКІВ У ВЕЛИКОМУ
КНЯЗІВСТВІ ЛИТОВСЬКОМУ
Жеребцова Лариса Юріївна
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
З погляду історії, повсякдення – це галузь історичного знання, предметом вивчення якої є сфера людської буденності в її історико-культурних,
політичних, етнічних, соціальних, конфесійних та інших контекстах.
Центральним питанням повсякдення є життєві проблеми тих, хто в
основному залишився безіменним в історії. Для історії повсякдення як
напряму найважливішим є вивчення людини у праці і поза нею, зокрема
історичний опис улаштованих і знедолених, вдягнутих і нагих, ситих і
голодних, незгод і співробітництва між людьми, а також їх душевних
переживань, спогадів, любові тощо.
У нашому випадку ми не зможемо розкрити особливості відношення
митників до оточуючого світу і безлічі життєвих питань. Натомість,
основна мета розвідки – показати деякі моменти з “повсякденної”
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практики митників як категорії державних урядників з особливим статусом. Термін “повсякденність” ми взяли у лапки з огляду на його
обмежене використання щодо проблематики дослідження, а саме – вивчення людини у праці, тобто певних моментів, з якими митники стикались
доволі часто у професійній діяльності чи приватному житті.
Джерела з історії митної системи на землях Великого князівства
Литовського (далі – ВКЛ) кінця XV – середини XVI ст. дають різні за
ступенем інформативності уявлення про різноманітні види мит, їх розміри
та порядок стягнення, способи управління митами, центри і географічну
локалізацію митних округів, звітність за доходи від митних зборів, порядок
затримання контрабанди, ведення діловодства на митницях, формування
службового штату тощо. Проте більшість аспектів “повсякденної” практики митників не відображені у джерелах: від будівлі митниці та її
убранства до ведення діловодства. Частково це пояснюється браком
джерел і їх актовою специфікою.
Деякою мірою наше дослідження складається з набору цікавих фактів з
життя і діяльності митників, які більше розкривають недостатньо висвітлені у джерелах аспекти митної діяльності:
1) Доставка доходів з митних зборів до великого князя чи підскарбія
земського. Митники мали звітувати перед підскарбієм земським щопівроку
і в кінці терміну оренди митних зборів. Показовим є випадок з луцьким
ключником і господарським митником Іваном Яцковичем БорзобагатимКрасенським, який у вересні 1561 р. виїхав з родиною на двох возах із
реєстрами, квитами і грошима з Луцька до Вільна. Надвечір на них напали,
дружну з онукою повезли в невідомому напрямі, а митника з сином – до
маєтку князя Януша Порицького. Причина нападу невідома. Самі документи містять унікальний матеріал щодо обставин службової подорожі
митника, переліку втрачених державних грошей і майна, а також опису
завданих поранень.
2) Приватне життя митників або митники “такі ж люди, як і
інші”. У 1539 р. зем’янин Кременецького повіту Грицько Сенюта скаржився на дворянина королеви Бони Станіслава Залеського, який перебував
у митній сторожі на Волині при луцькому біскупі. Грицько Сенюта
звинуватив Залеського у нанесенні смертельного поранення його брату
Роману. Конфлікт спалахнув на зібранні у кременецького підстарости, де
спочатку побилися між собою слуги Залеського і Романа Сенюти, а потім
вони поранили один одного. Оскільки рана Сенюти не була смертельною,
вони помирилися при свідках і конфлікт був вичерпаний. На знак
примирення Залеський і Сенюта кілька днів ходили по корчмах. Від цього
рана Сенюти дала про себе знати, і він помер.
Цей випадок відображає особливості підсудності митників і їх слуг
як окремих державних службовців, котрі підлягали юрисдикції лише
великого князя чи підскарбія земського, а не місцевої влади. Для
вирішення справи і обрання міри покарання великий князь користувався
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нормами Першого Литовського статуту, що обумовлювалось характером
злочину.
3) Службові зловживання митників. У 1532 р. син Міхеля Єзофовича
Аврашко Міхелевич скаржився на нащадків Міхеля Шпіса, який орендував
мита разом з його батьком (волинські і підляські). Аврашко вимагав, щоб
нащадки Шпіса сплатили йому половину промита, яке деякий час Міхель
Шпіс збирав на себе. За умовами оренди половина затриманої контрабанди
надходила великому князю, половина – митнику, котрий її затримав.
Аврашко Міхелевич звинуватив Міхеля Шпіса у зловживанні службовим
становищем і провезенні своїх товарів повз митниці, які вони орендували з
його батьком. Міхель Єзофович про це знав і навіть затримував слуг Шпіса
з віжами. Для вирішення справи король наказав Аврашку знайти усі докази
і прибути до нього. У разі підтвердження слів Аврашка, нащадки Шпіса
мали повернути належну йому половину суми.
Ситуація відображає особливості відношень між рівноправними митниками при спільній оренді, формування допоміжного персоналу митної
служби, стягнення контрабанди, можливості й способи зловживань митників, обумовлені службовим становищем, а також використання місцевої
влади для забезпечення діяльності митників. За умовами оренд, представники місцевої влади мали допомагати митникам в їх діяльності, й
затримувати контрабанду зокрема.
4) Затримання осіб, котрі намагались уникнути сплати мита. Такі
випадки не були поодинокими, оскільки купці повсякчас намагались
об’їхати державні митниці. У 1569 р. державний митник Ізак Бродавка
скаржився на городенського міщанина Яна Галінковського, який допоміг
своїм землякам безмитно провезти хутро. Городенські міщани провезли
без оплати мита за новою тарифною ставкою кілька возів з хутром.
Справця городенської митниці Мошута Ізраїлевич разом з віжем затримав
міщан аж за рікою Німан і повернув до міста. Посеред вулиці означений
Галінковський забрав вози з товарами, а також побив митника і віжа. Суд
визнав Галінковського винним.
Митники мали піклуватись про належні надходження від мит до
скарбу. Окрім інших прикладів затримання осіб, котрі намагались уникнути сплати мит, таке “піклування” ілюструє приклад орендаря луцьких
корчем. У 1561 р. Єсько Шломіч скаржився королю, що у домах під
присудом біскупа незаконно варили пиво. Митнику наказали розбити їх
печі. Він разом з двома віжами опечатав будинки, проте їхні власники
зламали замки і продовжили незаконно варити пиво.
Зазначені приклади не є вичерпними. Вони свідчать про те, що детальне “розпитування” численніших актових джерел з історії митної
справи на землях ВКЛ поставить менш дослідженні питання з “повсякденної” практики митників. Відповіді на ці питання частково дають поодинокі нестандартні й конфліктні ситуації, а також ті, що не потребували
правового оформлення за звичайних умов діяльності.
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ДЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ МИТНИХ ВІДНОСИН
У ВИДАННІ “VOLUMINA LEGUM” (ОКРЕМІ АСПЕКТИ)
Дячок Олег Олександрович
Університет митної справи та фінансів (м. Дніпропетровськ)
Тривалий час українські землі входили до складу різних держав. Тому,
для того щоб скласти цілісне уявлення про розвиток митних відносин в той
чи інший період, необхідно розглядати їх в контексті історії тих держав,
яким тоді належали українські території. Відтак необхідне опрацювання
відповідної історіографії та, передусім, аналіз джерельної бази.
Значний масив українських земель, хоча й з різною тривалістю, був
підвладним Польській державі, що, закономірно, потребує роботи з
польськими документами. Видатний вітчизняний джерелознавець Микола
Павлович Ковальський відзначав важливість для дослідження різноманітних аспектів історії України, зокрема, соціально-економічного, комплексу актових джерел “Volumina Legum”. Опублікований у 1732–1782 рр. у
Варшаві й перевиданий у 1859–1860 рр. в Санкт-Петербурзі восьмитомник
містить документи за 1347–1780 рр. Пізніше у Польщі було видано ще два
томи. В Україні до цього часу спеціальне ґрунтовне дослідження вказаної
пам’ятки не проводилося.
Безперечно, в межах короткої доповіді неможливо зупинитися на всіх
аспектах означеної теми, що регулювалися численними документами
вказаної збірки джерел. Тому автором обрано другий том, що охоплює
період з 1550 до 1609 р., коли здійснювалася підготовка та було реалізовано проект утворення Речі Посполитої, об’єднаної держави Польської
Корони та Великого князівства Литовського, в межах якої кожна складова
зберігала свою автономію. Однак, Волинь, Київщина і Поділля з-під
юрисдикції ВКЛ перейшли під зверхність Корони, що потягнуло за собою
зміни у різних сферах.
Найважливіші питання розглядалися на сеймах, а їх юридичне регулювання знаходило відображення в ухвалених на них статутах, конституціях, уставах.
Держава регулювала певні аспекти торговельних і митних відносин,
зокрема, шляхом заборон чи обмежень. Статутом варшавського сейму
1557 р. заборонялося вивозити коней з Корони й були визначені санкції
щодо осіб (старости, цельника, цельного писаря), котрі допустили таке
порушення. На той час у різних державах забороняли вивозити, передусім,
товари, необхідні для власного війська. З іншого боку, коней, яких
завозили з Угорщини та інших країн мали продавати лише на ярмарках.
Останнє, мабуть, можна пояснити двома причинами: по-перше, уникнути
їх купівлі перекупниками, по-друге, гарантувати стягнення мита з проданих голів. Неодноразово підтверджувалися попередні заборони євреям
тримати цло (прикордонне мито), тобто брати в оренду цельні комори.
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Принагідно можна відзначити, що, дивлячись на ситуацію в Польщі,
шляхта Великого князівства Литовського неодноразово, проте без особливих успіхів, намагалася усунути євреїв від оренди митних зборів.
Потребує осмислення закріплена конституцією пьотрковського сейму
1565 р. заборона вітчизняним купцям та іншим посполитим вивозити
товари за межі держави. Остання була налаштована рішуче припиняти такі
спроби. У випадку порушення мали бути вилучені товари, з яких три
чверті повинні були надійти до скарбу, а чверть – старості, котрий
затримав купця. Якби староста порушив цей припис, пропустивши купця
чи посприявши йому, то усі вилучені товари мали надходити до скарбу, а
староста повинен був сплатити до скарбу суму вартості конфіскованого
товару (у випадку відсутності у старости грошей, стягнення накладалося
на його маєток). Кожен бажаючий міг сприяти скарбові у викритті вказаного порушення, маючи можливість отримати за це четверту частину
конфіскату.
З іншого боку, держав певним чином заохочувала ввезення окремих
товарів. Тією ж конституцією пьотрковського сейму 1565 р. купцям і
обивателям дозволялося їздити за кордон за товарами. Вони могли вивозити з Корони тільки олово, а натомість ввозити срібло або мідь.
У Короні шляхта користувалася пільгою вільно, тобто без сплати цла і
мита, купувати товари для власних потреб. На сеймі 1564 р., де розглядалися питання щодо унії з Литвою, постановлено, щоб не стягували
цло і мита з речей осіб духовного стану та шляхтичів власного виготовлення як у Польщі, так і в Литві. За конституцією вального сейму
1576 р. задоволено прохання послів Волинського воєводства, щоб зі
шляхти не стягували мита і цло від товарів, що ввозяться для власних
потреб.
Частиною конституції пьотрковського сейму 1565 р. є Устава про
склади та прикордонні ярмарки, якою заборонялося пересуватися іншими
дорогами, крім встановлених. Товари мали складуватися й реалізовуватися
у визначених місцях. Цло і мита належало сплачувати, як зазвичай. Також
установлювалися великі торги в окремих місцевостях з визначенням дати,
на яких мали бути комори для стягнення цла. Були врегульовані питання
торгівлі волами та іншою худобою, зорема, й прогін до Гданська.
Явище незаконного стягнення цла і мита було на той досить поширеним у різних країнах. Конституція варшавського сейму 1563–1564 рр.
скасовувала такі. А для виявлення означених випадків мали бути відправлені ревізори, яким целники і митники зобов’язані були надавати
всяляку допомогу. Конституція вального сейму 1576 р. визначила, що
протиправніт мита і цло мають бути скасовані. Потребу нових чи поправку
існуючих мали встановити навправлені на місця ревізори. Їм мали представити листи, надані на право стягувати цло.
За конституцією коронного люблінського сейму 1569 р. на Волинь,
Київщину і Поділля, що переходили під юрисдикцію Корони, надсилалися
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ревізори для вивчення питань сплати цла і мита, а також обов’язку
будівництва замків, мостів, утримання доріг.
Не можна обійти увагою Уставу на ваги і міри, прийняту пьотрковським сеймом 1565 р. З метою уникнення незручностей, запроваджувалися єдині міри ваги по всій Короні: 1 фунт = 32 лота або 48 скойців;
1 камінь = 32 фунти;1 центнер = 5 каменів. Єдиною мірою довжини мав
стати краківський лікоть. Одиницею міри рідин визначалася краківська
кварта; 1 гарнець = 4 кварти; 1 бариль = 24 гарнця; бочка пива мала
містити 72 гарнця. Деякі інші величини мали бути уніфіковані в межах
воєводств і земель. Еталони мір і ваги належало передати воєводам, які
мали організувати скликання сановників, старостинських урядів та ради
головного воєводського міста, на якому повідомити про ухвалену уставу.
Також воєвода мав передати еталони до кожного міста і містечка, щоб
надалі їх дотримувалися.
Поборові універсали дають можливість прослідкувати зміни митного
тарифу щодо одних і тих же товарів.
Як видно навіть з кількох джерел комплексу “Volumina Legum”,
Польська держава у середині XVI ст. на сеймах ухвалювала нормативноправові акти, якими регулювала політику у сфері міжнародної торгівлі та
митних відносин, запровадження уніфікованої системи мір та ваги, надання пільг, гарантоване отримання платежів, боротьбу з незаконним
стягненням мита.
Очевидною є потреба у ґрунтовному аналізі видання “Volumina Legum”
без чого неможливе дослідження митних відносин на українських землях у
складі Корони.
МІСЦЕВІ УРЯДНИКИ У СИСТЕМІ ТОРГОВИХ ОПЕРАЦІЙ У
ВЕЛИКОМУ КНЯЗІВСТВІ ЛИТОВСЬКОМУ ДО СЕРЕДИНИ XVI ст.
Блануца Андрій Васильович
Інститут історії України НАН України
Інститут місцевих урядників – воєвод, старост, намісників, державців –
у Великому князівстві Литовському (ВКЛ) еволюціонував до середини
XVI ст., часу запровадження адміністративно-територіальної та судовоповітової реформ. Законодавчо їх повноваження закладалися і регламентувалися уставними земськими грамотами, наказами великого князя
литовського та Литовськими Статутами. На практиці прояви урядницьких
дій зафіксовані у документації Литовської метрики.
Серед низки повноважень та зобов’язань, отриманих від центральної
влади, місцеві урядники уповноважувалися нею здійснювати функції по
контролю торгівлі на ввіреній їм території. Наприклад, шляхта постійно
прагнула виклопотати у великого князя привілей на заснування торгу або
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ярмарку у своєму маєтку і відповідно зверталася із такою чолобитною. У
великокнязівських рішеннях ми натрапляємо на формулювання, суть якого
зводилася до того, що великий князь видавав резолюцію на основі даних
старости або намісника/державці про те, чи новозаснований торг чи
ярмарок «будет не шкоден нашимъ торгомъ и ярмаркомъ». Іншими
словами, місцеві урядники зобов’язувалися перевірити дані щодо потенціалу нових торгів та ярмарків у системі вже наявної регіональної торгівлі.
Цю функцію місцевих урядників можна класифікувати як дозвільну.
До контролюючої функції належали дії старости/намісника/державці,
спрямовані на дотримання правил здійснення торгових операцій – облаштування ринку і торгу, правильне застосування під час торгівлі одиниць виміру і ваги і т.д.
Чи найвагоміша функція, яка покладалася на місцевий уряд, – захист
торговців під час пересування до пункту торгівлі та під час торгівлі.
Усі зазначені повноваження та зобов’язання місцевих урядників для
центральної влади мали стратегічне значення – залучення та сприяння
торгівлі з метою отримання прибутків від зборів та податків. Це була
суттєва стаття надходжень до великокнязівської скарбниці.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЖИТТЯ НА ЧЕРНІГОВО-СІВЕРСЬКИХ
ЗЕМЛЯХ У XVI – НА ПОЧАТКУ XVII ст.
Семенюк Наталія Олександрівна
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Унаслідок поразки у війні з Москвою Велике князівство Литовське
офіційно визнало в укладеному 1503 р. перемир’ї входження до Московії
Чернігово-Стародубського та Новгород-Сіверського князівств, території
яких до 1618 р. входили до складу Московської держави.
У XVI – на початку XVII ст. на Сіверщині жили сіверські козаки, яких
джерела називають “севрюками”, іноді – “мужиками-севрюками”. Прикордонна територія була доволі надійним притулком для біглих селян та
холопів. Найбільшу відданість Литві серед жителів Сіверщини демонстрували церковні ієрархи та боярська верхівка. Значну частину населення
складали міщани і провінційне боярство, які, за неможливості гарантованого захисту, демонстрували готовність до компромісу, намагаючись
“по-доброму” домовитись з новою владою. Оскільки ж місцеве населення
не могло служити надійною опорою для влади, то з метою утримання
нових територій московський уряд переселяв корінних жителів углиб своєї
країни, присилаючи сюди натомість вірних служилих людей з Московської
держави. Ще один соціальний стан на Сіверщині – “самопальщики”: так
називали кінних ратних людей, озброєних вогнепальною зброєю, які були
служилими людьми за наймом.
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У XVI – на початку XVII ст. Чернігово-Сіверські землі знаходилися під
постійною загрозою татарських нападів з Криму, що не могло не
відбиватися на місцевій економіці. Боярське землеволодіння було розвинуто слабо, адже на території, де було небезпечно жити, важко було
змусити залежного селянина працювати. Проте саме в цей період тут
почали з’являтися нечисленні латифундії. Писцові книги по Путивлю
вказують на повну відсутність селян у дрібних помістях, адже доходи їх
власників не дозволяли купити холопа і прогодувати його у роки голоду.
Отож, не дивно, що дрібні поміщики мусили обробляти землю власними
силами. Складність їх економічного становища полягала і в тому, що
доволі часто доводилося розорювати цілину. Діти боярські нижчого розряду мали мінімальні земельні наділи і служили без грошей. У Путивлі
знаходилася воєводська казна, в якій зберігалися значні суми для виплати
жалування служилим людям.
Узагалі розміри поміщицьких земель були великими, та головне значення в них відігравали не орні землі, а бортні. Бортництво складало
основу господарства краю, а землеробство було розвинене слабко.
Н. М. Багновська в господарському відношенні ділить територію Сіверщини на два основних райони: північний (Полісся) з неплодовитими
землями і лісами і південний – район лісостепу з плодовитими ґрунтами.
Щодо землеробства, то тут провідною галуззю було виробництво зерна. Та
все ж бортництву належить першість у господарстві Сіверського краю,
можливо й тому, що до XVIІ ст. сіверяни мусили платити державні
податки головним чином медом. Наприкінці XVI ст. мед із Сіверщини
йшов і на експорт.
Севрюки захищали свою землю від татар, займаючись рибальством,
полюванням, бортництвом у своїх уходах на берегах Сули, Псла, Ворскли,
Удаю, а іноді вдавалися й до пограбувань на своїй території купецьких
валок. 1549 року, наприклад, ногайський князь Юсуф повідомляв Івану
Грозному, що донські севрюки нападають на його купців.
У XVI ст. в Московській державі нараховувалося приблизно 140 міст, з
яких 11 було на землях Сіверщини. З тодішнього найбільшого і найчисельнішого міста краю, Путивля, починався торговий шлях до Криму.
Через Чернігів йшла торгівля з Підлитовською Україною. На початку
XVII ст. осадники з берегів Сейму їздили на торг до НовгородаСіверського. А через Брянськ проходила найбільша дорога, яка з’єднувала
Москву з Сіверською землею. В таких містах Чернігово-Сіверщини, як
Чернігів, Новгород-Сіверський та Брянськ, брали мито.
Наприкінці XVI ст. московська влада здійснила важливу соціальноекономічну реформу, звільнивши від податків орні землі у поміщицьких
маєтках. Тим самим було проведено різку межу між привілейованим
вищим і тягловим нижчим населенням. Переваги цих законів про “обілення” орних земель розподілялись нерівномірно між різними станами
населення.
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Московська держава не шкодувала сил, аби насадити поміщицьку
систему на півдні, тобто в Сіверському краї, тим самим створивши надійну
для себе опору на нещодавно приєднаних землях. Проте всі ці зусилля не
привели до бажаного результату, оскільки влада не могла забезпечити
нових поміщиків орною землею і селянами. Щоби прискорити оранку
землі у “дикому полі” та зменшити витрати на підтримку воєнно-оборонної системи на південному кордоні, московська влада запровадила там
“государеве десятинне рілля”. “Чорне” населення, яке сплачувало податки,
залишалося малочисленим, через що обов’язок обробляти десятинну орну
землю покладався на служилих людей.
Поява нового соціального стану – дрібного поміщика, який вибув з
кінного дворянського ополчення і служив “з пищаллю”, стала симптомом
важливих змін у складі феодального стану. Указ про притягнення малоземельних дітей боярських до участі в роботах на “государевому десятинному ріллі” у деяких південних повітах Московської держави фактично
нехтував інтересами нижчого прошарку феодальних землевласників.
Очевидно, саме тому Чернігово-Сіверські землі перетворилися на пороховий льох, коли в Московії на початку XVII ст. почалася громадянська
війна. Тяжкий голод, який перед тим пережила країна і який спричинив
справжню суспільно-економічну деградацію держави, лише сприяв розгортанню цієї війни, з котрої Чернігово-Сіверщина вийшла у складі вже
Речі Посполитої.
СТОЛІТНЯ ГОРІЛЧАНА ВІЙНА У М. КИЄВІ
(ДРУГА ПОЛОВИНА ХVII–ХVIII ст.)
Пивоваренко Олена Андріївна
Національний університет харчових технологій (м. Київ),
Силка Оксана Захарівна
Національний університет харчових технологій (м. Київ)
Питання горілчаних промислів в історії України порівняно слабо
досліджені й, відповідно, представлені в сучасній історіографії. Серед
причин – об’єктивні труднощі, пов’язані з документальним забезпеченням,
заполітизованість цього питання загалом та упередження щодо історії
Гетьманщини зокрема. Разом з тим, коли державна цензура на дослідження
знімалась, це питання опинялось у полі зору істориків О. Лазаревського,
І. Каманіна, А. Андрієвського, М. Тищенка, О. Грушевської, В. Мордвінцева та інших.
Прибутки від продажу горілки завжди були вагомим бюджетоутворюючим фактором, а особливо у ХVII–ХVIII ст., при цьому їх роль
постійно зростала. Відповідно, зацікавлення до шинкування виявляли як
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держава, так і найширші верстви населення, що призводило до зростання
конкуренції. Додаткових проблем додавало неузгоджене законодавство
щодо торгівлі горілкою. Особливо це відчувалося у містах, які мали
магдебурзьке право, а особливо у Києві.
Київське козацтво посилалось на універсал Б. Хмельницького від
8 вересня 1656 р., який надавав їхньому стану право вільно шинкувати
горілкою на всій території України. Зі свого боку, Київський магістрат
домігся в 1654 р. від царя Олексія Михайловича підтвердження привілеїв,
наданих місту ще за польських королів, одним з яких було право збору
податків від продажу пива, меду, горілки та з різних крамниць, з броварень
та воскобоєнь, щорічно вносячи до царської казни 600 руб. Царська
грамота, підтвердивши за містом магдебурзьке право, нібито дозволяла
шинкувати горілкою на його території тільки магістратові, оскільки за
королівськими привілеями лише міщани мали на це право. Водночас її
зміст і не забороняв будь-кому іншому шинкувати у Києві.
Недосконалістю законодавства намагались скористатися і монастирі,
які отримали від царя Олексія Михайловича підтвердження їхніх прав на
землі, надані їм ще за польських королів, та дозвіл деяким монастирям
“держать… про себя питье и по прежним своим правам и вольностям и по
универсалу Владислава короля Польского (1646) года, для своих монастырских потреб и на пропитание и на одежду братии, продавать то питье,
как пристойно на прежнем месте”. Хоча за польських королів дозволяли
лише ситити мед і тільки до двох діжок на рік, монастирі значно ширше
трактували свої права, прирівнюючи себе до шляхти. Поглиблювало
проблему і те, що у межах міста знаходились землі окремих монастирів,
як, наприклад, Києво-Печерської лаври, яка користувалась особливими
привілеями.
Ще однією впливовою силою у конфлікті, що розгорівся у м. Києві,
були державні кабаки, засновані у 1665 р. як окремі питні установи для
обслуговування російських військ.
Ці учасники горілчаного ринку Києва не могли порозумітися у спірних
питаннях щодо шинкування, адже на карту були поставлені чималі
фінансові інтереси. Особливо гострими стали суперечки між козаками та
магістратом.
Правову колізію, що виникла, намагалися владнати гетьманськими
універсалами. Відомо більше двох десятків таких документів. Усі вони
визнавали за магістратом право шинкувати в Києві, а козакам робити це
забороняли. Гетьмани вдавались до різних засобів впливу: від моральних
(шинкарський промисел є догана лицарському званню та не угодний Богу),
до суто практичних, як то конфіскація майна, позбавлення козацького
звання та фізична розправа, аж до смертної кари.
У 1729 р. Київський магістрат звернувся до Генерального військового
суду, що заборонив козакам займатися цим промислом у місті. Однак, це
мало що змінило. Існуючий конфлікт тільки набирав обертів. Особливо
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ситуація ускладнилась у 40-х рр. ХVІІI ст., за часів, коли київськими
сотниками була династія Гудимів, які впродовж свого правління вели
чисельні судові справи проти київського міщанства. Однак, далеко не
завжди сторони вдавалися до правових засобів вирішення суперечок.
Часто доходило навіть до збройних конфліктів.
Російська центральна влада, розуміючи неспроможність місцевих урядовців залагодити конфлікт, активно втручалась у ситуацію. З 40-х рр.
майже щороку приймалися заборонні, роз’яснюючі та уточнюючі укази.
Протягом 1751 та 1752 рр. російським урядом видано 5 указів про регулювання шинкування у Києві, зміст яких забороняв усім, окрім магістрату,
шинкувати горілкою під загрозою втрати майна. Для тих, хто не
підкориться та буде спійманий з горілкою, визначались штрафи у розмірі
100 руб. Також порушників чекало забиття у колодки, а козаків, які б вони
не були знатні, вилучення з козацького стану. Але й такі суворі заходи не
дали бажаного результату.
Урешті-решт протистояння вилилось у відкритий збройний конфлікт і
набуло таких масштабів, що імператриця Єлизавета Петрівна своїм указом
1760 р. погрожувала навіть виселити козаків з Києва. Та, вірогідно, і це не
мало бажаних наслідків, оскільки лише за наступний рік знову було
оприлюднено указ про заборону шинкування горілкою всім, окрім магістрату. Ці укази не ліквідували суперечок, а лише втихомирили сторони
конфлікту. Навіть коли у 1783 р. у Лівобережній Україні було заведено
горілчані відкупи, що скасовували привілеї міст на право шинкування, а
відкупники самі мали стежити за порушеннями, козаки та монастирі
продовжували це робити.
Задля розв’язання конфлікту вже між козаками та відкупниками у
Києві, П. Румянцев скликав нараду з представників двох зацікавлених
сторін: Намісницького правління та Казенної палати. Розглянувши всі
грамоти та укази царського уряду, надані містам та козацтву, нарада
ухвалила, що козаки мають право шинкувати горілкою в містах, але тільки
в своїх власних будинках, а не на базарах, ярмарках та на народних зборах,
оскільки там цей продаж належить відкупникам. Додатково козаки
позбавилися права займатися жодними іншими промислами на користь
купців та міщан, яким, відповідно, не дозволялось шинкувати горілкою.
Таке компромісне рішення дещо розрядило конфліктну ситуацію, проте
остаточно не ліквідувало її. Порушення вже не мали колишніх масштабів,
та однаково були поширеними навіть у ХІХ ст.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСЕЛЕННЯ СХІДНИХ ТЕРЕНІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ЗЕМЛІ
РУСЬКОГО ВОЄВОДСТВА У XVI–XVIII ст.
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ФІСКАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ)
Смерека Богдан Володимирович
Львівське відділення Інститут української археографії та
джерелознавства імені М. Грушевського НАН України
Окремих досліджень, присвячених ранньомодерному колонізаційному
руху у Львівській землі, досі немає. Ця адміністративна одиниця, на
відміну від, приміром, Сяноцької землі, була густо заселена ще у пізньому
середньовіччі (станом на кінець XV ст. Пшемиславу Домбковському
вдалося нарахувати тут 392 населені пункти), тому науковці
(К. Я. Гладилович, М. Грушевський, Ф. Персовський та ін.) лише принагідно зосереджували увагу над процесом освоєння цих теренів у ранній
новий час. Тим не менше, корпус фіскальних джерел (поборових та
подимних реєстрів, інвентарів, люстрацій), перші віднайдені зразки яких
для Руського воєводства датуються кінцем XV ст., дозволяють детально
дослідити цей феномен.
Найбільша кількість нових поселень Львівської землі у вказаний період
з’явилася на територіях, підконтрольних шляхті. Це було пов’язано не
лише з домінуванням приватної власності над королівським та духовними
землеволодіннями, а й цілеспрямованими зусиллями дідичів, які, зокрема,
засновували нові міста і села на межі з сусідніми маєтностями, аби в
майбутньому пред’явити права на частину цих територій.
Основні зусилля колонізаторів у XVI–XVIII ст. були спрямовані на
освоєння східних теренів землі, де проходила межа з Галицькою землею
Руського воєводства. Тут знаходилося кілька великих шляхетських комплексів з центрами у Бережанах, Зборові, Золочеві, Козовій, Куропатниках
та Поморянах. Найактивніше нові населені пункти засновувались в
балкових долинах безлісих височин Кременецько-Гологірського горбогір’я
та Тернопільського плато, в околицях містечок Поморяни, Зборів, Озерна
та Залізці. Тут впродовж XVI – першої половини XVIII ст. з’явилося майже
40 поселень. Вони закладалися неподалік рік басейну Стрипи (Беримівці
(1676), Білківці (1703), Богданівка (1711), Вовчківці (1563), Глинна (1661),
Данилівці (1563), Жуківці (1711), Заруддя (1637), Золочівка (1661),
Кабарівці (1565), Кудинівці (1563), Кудобинці (1711), Лавриківці (1711),
Млинівці (1565), Монилівка (1563), Озерянка (1661), Осташівці (1565),
Плісняни (1661), Славна (1661), Травотолоки (1676), Коршилів (1676),
Присівці (1563), Погрібці (1711), Хоробрів (1703), Хоростець (1676),
Храбузна (1703), Ярчівці (1563)) та Серету (Воробіївка (1563), Кокутківці
(1563), Нестерівці (1565), Нетерпинці (1661), Серединці (1563), Цебрів
(1563)), однак освоювалися терени і віддалені від рік (Бзовиця (1563),
Йосипівка (1711), Мшана (1563), Цецівка (1703)).
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Цікаво, що чимало з перелічених сіл, які були засновані у XVI ст.,
фігурували лише в окремих зразках фіскальних документів цієї доби. Так,
вперше будучи зафіксованими у поборовому реєстрі 1563 р., а потім в
1564, 1565, 1567 і 1577 рр., значна кількість поселень “зникає” з документів і знову з’являється лише в тарифах подимного податку початку
XVIII ст. Важко сказати, куди поселення могли “зникнути” на такий тривалий час. Одна з ймовірних причин – часті напади татар та інші воєнні
лихоліття.
Варто також зауважити, що станом на 1563–1577 рр. ці “зниклі” згодом
населені пункти перебували у заставному володінні краківського каштеляна Марціна Зборовського, одного з ініціаторів екзекуційного руху в
Польському королівстві та очільника “рокошу” 1537 р. (т. зв. “курячої
війни”) проти короля Зиґмунта І Старого. Поборці у документі 1563 р.
вказували, що з маєтностей Зборовського “barzo zlie pobor zaplaczono”.
Можливо, каштелян володів поселеннями й раніше, але приховував цей
факт (аби менше платити в казну), який був викритий внаслідок ревізії
1563 р.
Ряд поселень у вказаний період з’явилося на берегах Золотої Липи,
причому освоювалися як безлісі долини (Жабиня (1661), Кропивна (1711),
Махнівці (1661), Торгів (1711), Угорці (зараз Підгір’я, 1711)), так і лісові
масиви (Баранівка (1676), Малі Шумляни (1676), Плеників (1711), Пліхів
(1661)).
Масова вирубка лісів з метою пошуку нових угідь для землеробства та
ведення промислів привела до появи нових поселень в пасмах Гологір
(Залісся (1652), Зарваниця (1711), Зашків (1661), Лука (1676), Майдан
(1711)) та Вороняк (Суховоля (1676)), зокрема в басейні Серету (Межигори
(1711), Паликорови (1661), Пеняки (1563), Стиборівка (1661), Шишківці
(1676)), Ікви (Дудин (1661), Тетильківці (1661)) та у верхів’ях Західного
Бугу (Верхобуж (1563), Руда-Колтівська (1707), Опаки (1563)).
Серед новозаснованих були й такі населені пункти, які на сьогодні вже
не існують, і їх місцезнаходження важко встановити. Зокрема відомо, що в
комплексі шляхетських володінь з центром у Золочеві, де, за даними
Бартоша Папроцького, загалом налічувалося 70 поселень, було кілька
населених пунктів, згадки про які містять лише окремі зразки поборових
реєстрів XVI ст. Мова йде про місто Адріянопіль на 4 ланах та ряд сіл –
Дмитровичі, Мирославичі, Московичі, Новоставці, Рудоловичі, Творимирка, Хвалибоги та Чеховичі.
Таким чином, комплексне використання фіскальних документів дає
змогу досліджувати феномен оселення у його динамічному розвитку.
Вказані документи були для ранньомодерного періоду фактично єдиним
джерелом інформації про особливості перебігу процесу внутрішньої
колонізації того часу.
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ТОРГІВЛЯ В МІСТІ НІЖИНІ У XVIII ст.
Лесик Людмила Василівна
Чернігівський національний педагогічний університет
імені Т. Г. Шевченка
Економічний розвиток будь-якого міста XVIII ст. визначали за його
торгівельною спроможністю та розташуванням поблизу торгівельних
шляхів. Близькість торгівельних шляхів до міста обумовлювали широкий
спектр товарів і, відповідно, більше число відвідувань. Вигідне географічне розташування міста Ніжина визначило його певну торгівельну
популярність. Саме до Ніжина приїздили купці з різних країн Європи та
Азії, постійно проживали греки, та круглий рік відбувалася жвава торгівля.
Тож, коротко про торгівлю в Ніжині у XVIII ст..
У Ніжині щорічно відбувалося три ярмарки: Всеїдний (здебільшого в
лютому за два тижні перед початком Великого посту), Троїцький (у червні,
пов’язаний зі святом П’ятидесятниці або Трійці) та Покровський (у жовтні,
пов’язаний зі святом Покрова Пресвятої Богородиці). Тривали вони в
середньому 10–15 днів. У донесенні у Генеральну Військову канцелярію
ніжинський війт Петро Тернавіот пояснює, що Покровський ярмарок є
найбільш “знатний” з поміж інших малоросійських ярмарків, що проходили восени. Це пов’язано з розташуванням Ніжина на перетині торгових
шляхів від Львова до Москви та погодними умовами, що ускладнювали
проїзд до інших міст Малоросії.
Так, відомо, що у 1766 р. до Ніжина на згадані три ярмарки приїздило
купецтво з Турецької області. Греки, волохи, вірмени привозили кумач,
голки, шовкову та бавовняну тканину, ладан, різну бакалію; російські
купці – шовкову тканину російських фабрик, а також китайські та перські
чай, каву, цукор; польські купці – сукно німецьких фабрик. “Польские
обыватели привозят соль ступочную и грибы; казаки и малороссийские
обыватели привозять соль кримську рыбу вялую, икру зернистую”.
Великим попитом як на внутрішньому ринку, так і за кордоном
користувалися вироби з хутра, виготовлені ніжинськими кушнірами – за
джерелами вони вивозилися не тільки в Україну та Росію, але й до інших
зарубіжних країн.
Цікавий опис характеру торгівлі в місті дав член Петербурзької
Академії наук Гільденштедт: “В Ніжині можна зустріти крам (вироби)
найрізноманітнішого походження: європейські, турецькі, кримські, московські, сибірські, тому що тут головний торговельний пункт поміж
Росією, з одного боку, Кримом, Молдавією, Валахією, Туреччиною,
Данцигом і Ляйпцигом – з другого боку … майже ціла торгівля в Ніжині
була в грецьких руках. Підвозять під Ніжин крам також водяними
шляхами, звичайно, вантажать його в Кладькові ” (нині село Кладьківка, на
відстані 47 км від Ніжина).
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Крім ярмарків, кожного понеділку та п’ятниці у місті відбувалися торги
(базар). На таких торгах продавали зерно, муку, крупи, дрова та сіль.
Частину товарів привозили з найближчих сіл.
Окрім ярмарків та базарів, активно розвивалася стаціонарна торгівля у
лавках і невеликих крамницях. Про систему стаціонарної торгівлі можна
судити за донесенням у земський ніжинський суд ієрея Григорія Набоки за
неправомірне привласнення крамниці з земельною ділянкою, що знаходиться у Холстяному (Полотняному) ряду. З джерела можна зроботи
висновок, що торгівельних рядів було декілька, серед них і Полотняний.
Сусіди Набоки були досить заможні люди – російський купець Максим
Алісов та грек Дмитро Миколаєвич.
Окремо зупинимося на торгівлі в місті представниками грецької
колонії. Греки довгий час зберігали на території Ніжина свої товари, адже
вигідне географічне розташування міста дозволяло відносно швидко
дістатися до нього. У випадку, якщо купцю не вистачало власних амбарів,
свої приміщення надавала грецька церква. Так, приміщення під Михайлівською церквою призначалося для складання товарів. З цією метою
використовували також підвали недобудованої церкви Всіх святих. Свою
торгівлю, здебільшого оптову, греки вели з амбарів, в яких зберігали товар.
Проте, в джерелах згадуються греки, котрі торгували у крамницях.
Таким чином, у Ніжині XVIII ст. щорічно проходило три ярмарки,
кожного тижня в понеділок та п’ятницю відбувався базар, а кожного дня
працювали торгові лавки. Товари у торгові та ярмаркові дні були різними –
від дорогих закордонних до вироблених поблизу Ніжина. Приїздили до
Ніжина іноземні та малоросійські купці, козацька старшина, великі
землевласники, козаки, посполиті, міщани та інші.

ТАМОЖЕННЫЕ ТАРИФЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ XVIII ВЕКА
Балковая Валентина Григорьевна
Владивостокский филиал Российской таможенной академии
Таможенные тарифы – одно из важнейших средств осуществления
таможенной политики государства, так как размеры таможенных пошлин
позволяют значительно влиять не только на объёмы его экспорта и
импорта, но и на состояние промышленности и сельского хозяйства внутри
страны.
Таможенное дело возникло на Руси еще в X в. как форма организации
косвенного налогообложения, ориентированная на сбор пошлин со сделок
внутренней торговли. Долгое время подавляющую часть таможенных
доходов обеспечивал сбор внутренних пошлин. Процесс переориентации
таможенного дела России на государственное регулирование внешней
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торговли проходил постепенно, в период с середины XVI до середины
XVIII вв. и окончательно завершился в 1753 г. в ходе таможенной
реформы Петра Шувалова, проходившей в правление императрицы Елизаветы Петровны.
XVIII век для Российской империи стал временем формирования
механизмов таможенно-тарифного регулирования внешней торговли. Хотя
уже Новоторговый устав 1667 г. исследователи иногда называют “первым
русским тарифом”, фактически он таковым не являлся. Лишь незначительная часть его объёма (около 30%) была посвящена определению
размера ввозных пошлин, облагаемые ими товары упоминались бессистемно, большинство экспортно-импортных товаров в этот перечень не
вошло и облагалось рублёвой пошлиной по традиционной схеме.
Первый таможенный тариф в современном понимании был принят в
правление Петра I в 1724 г. и был предназначен для регулирования
Европейской торговли, прежде всего морской внешней торговли через
порты Балтики. Всего же за XVIII в. в Российской империи было принято
двенадцать тарифов и Таксы 1754 г., имевшие значение временного
тарифа. Настоящее сообщение имеет цель провести сравнительную
характеристику этих нормативных правовых актов
Изучая интенсивность правотворчества, можно увидеть резкую хронологическую границу между первой и второй половинами XVIII в. – в
первой половине было принято всего два тарифа (1724 и 1730 гг.), а во
второй – десять (1752, 1757, 1761, 1766, 1775, 1777, два тарифа 1782, 1796,
1797 гг.) и Таксы 1754 г., исполнявшие роль временного тарифа после
ликвидации внутренних таможен и до принятия постоянного. Границей
этих периодов стала таможенная реформа Петра Шувалова (1753–1757 гг.),
приведшая к полной переориентации таможенного дела на регулирование
внешней торговли. Как видно из статистики, в новых условиях роль
тарифов в этой сфере значительно возрастает.
Анализируя тарифы по географическому принципу, можно увидеть
приоритетное внимание правительства к развитию Европейской торговли –
в XVIII в. было принято семь таких тарифов (1724, 1730, 1757, 1766, 1782,
1796, 1797 гг.) Из этого видно, что Российская империя стремилась
позиционировать себя, прежде всего, как Европейское государство.
Азиатская торговля (Сибирская и Прикаспийская) регулировалась тремя
тарифами – 1752, 1761 и 1777 гг. Присоединение в правление императрицы
Екатерины II выходов к Чёрному морю поставило задачу урегулировать
приграничную торговлю этих территорий, что было сделано в двух
тарифах по Черноморской торговле (1775 и 1782 гг.)
Большинство тарифов было принято Россией самостоятельно, и ставки
обложения были определены достаточно произвольно (таких тарифов
одиннадцать). Лишь один тариф XVIII в. стоит особняком по отношению к
этой тенденции – это тариф по Черноморской торговле 1782 г., который
носил конвенционный характер, являясь результатом международного
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договора между Российской империей и Портой Оттоманской. Ставки
этого тарифа были выработаны по согласованию сторон.
Значительный интерес представляет анализ тарифов XVIII в. с позиций
направленности таможенной политики России. В предшествующий период
она имела, прежде всего, фискальную направленность, т. е. имела главной
целью наполнение государственной казны. В XVIII в. в Россию проникают
новые экономические теории – протекционизм и фритредерство, что
привело к принятию тарифов различной направленности. Наиболее ярко
это видно на примере регулирования Европейской торговли, где таможенная политика Российской империи в XVIII в. несколько раз меняла свою
направленность: от жёсткого протекционизма (тариф 1724 г.) через умеренный протекционизм (тарифы 1730 и 1757 гг.) к фритредерству (тарифы
1766 и особенно 1782 гг.), а затем к жёстким запретительным тарифам
1796 и 1797 гг. Примечательно, что эти достаточно резкие повороты в
регулировании внешней торговли в какой-то мере были обусловлены
состоянием международных отношений, но в гораздо большей степени они
отражали личные пристрастия правящего монарха, что объяснимо в
условиях абсолютной монархии. Напротив, тарифы по Сибирской торговле
так резко не изменялись и по-прежнему сохраняли фискальную направленность.
Таким образом, XVIII в. стал временем формирования механизмов
таможенно-тарифного регулирования внешней торговли. На тот период
определение размеров пошлин носило произвольный характер, ещё не
имело научного обоснования и в значительной степени определялось
субъективными пристрастиями правивших монархов, поэтому характер
тарифов колебался в широком диапазоне от жёсткого протекционизма и
запретительства до фритредерства. Вместе с тем, появление тарифов
внешней торговли было одним из признаков окончательного размежевания
таможенной службы и внутренней налоговой системы Российской
империи. Опыт, накопленный в XVIII в., поставил в XIX в. задачу научного обоснования тарифных ставок, с которой в конечном итоге успешно
справился великий русский учёный Д. И. Менделеев при разработке
тарифа 1891 г.
ТОРГОВЫЙ СПОР МЕЖДУ МОЛДАВСКИМ КНЯЖЕСТВОМ И РЕЧЬЮ
ПОСПОЛИТОЙ ИЗ-ЗА ЗАПРЕТА НА ИМПОРТ ПОЛЬСКОЙ ГОРИЛКИ
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XVIII в.)
Арапу Валентин Васильевич
Молдавский Государственный Университет (г. Кишинёв)
Торговые отношениям между Молдовой и Польшей были начаты со
времён образования средневекового Молдавского княжества в середине
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XIV в. Двухсторонние торговые обмены достигли более высокого уровня в
период правления господаря Александра Доброго (1400–1432), который и
предал им юридическое оформление. В 1408 г. он предоставил привилегии
“купцам из Львова и других польских земель”. Также Александр Добрый
поощрял торговую деятельность армян Подолии, предоставляя им широкие возможности не только для торговли, но и для дальнейшего их
обоснования в городах княжества.
Ко второй половине XVIII в. молдавско-польские торговые связи имели
уже многовековой, традиционный характер. К тому же двухсторонняя
торговля была взаимовыгодна ввиду того, что экономики двух государств
взаимно дополнялись нужными продуктами и товарами. Одновременно с
установившимися благоприятными отношениями в области двухсторонней
торговли изредка случались и определённые инциденты и споры по поводу
таможенных сборов, незаконной вырубки леса на “чужой” стороне, произвола местных властей.
Импорт польской горилки составлял одну из самых прибыльных статей
доходов казны княжества. Согласно указу от 3 октября 1763 г., таможенная
пошлина с каждой “кофа” (1 “cofă” = 1288 литров) горилки составляла 90
бань. За пять с половиной месяцев (1765–1766 гг.) через могилёвскую
таможню было ввезено 6106 вёдер (1 “vadră” = 15,2 литров) горилки с
общим доходом для казны в 1221 грошей и 26 аспров.
Уникальным по своей сути был торговый спор между молдавскими и
польскими властями по поводу запрета господаря Константина Морузи на
импорт горилки из “Польши и других иностранных мест”. Указ был
оглашён 30 ноября 1780 г., но Общественное Собрание утвердило его ещё
осенью 1779 г. в целях обеспечения правопорядка в дни проведения
ярмарок и недопущения повторения массовых беспорядков в стране. Не
смотря на то, что государственная казна теряла ежегодно в виде пошлин
30 000 пиастров, господарь объяснил это решение тем, что горилка
“деградирует крестьянина, делает его нетрудоспособным, доводит его в
состоянии ленивца, и, в конце концов, превращает в калеку”. Кроме
проявления отеческой заботы о своих подданных, Константина Морузи
заявил о своих намерениях защищать в дальнейшем интересы местных
производителей в питейной отрасли. В 1776 г. в княжестве действовало
151 питейное предприятие (velnițe), а в 1785 г. их число увеличилось до
800. Производили в основном такие алкогольные напитки, как медовуха
(miedul), брага (braga), сидр (cidrul), ракия (vinarsul) и “цуйка” (țuica). Для
сравнения, к 1799 г. в Подолии было зарегистрировано 445 винокурен.
Запрет молдавского господаря обеспокоил польские власти, со стороны, которых последовали надлежащие запросы в Яссы, Константинополь, Вену и Париж. Французский посол при Османском дворе
Франсуа Эммануэль Гуинард граф де Сент-Приест в сообщении от
28 ноября 1779 г. доводил до сведения Константина Морузи, что король
Франции поручил ему предпринять все надлежащие меры для снятия
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запрета на импорт горилки из Польши. Сент-Приест дипломатично
намекал, что Польша традиционно импортировала соль и вино из
Молдавского княжества, а в случае сохранения данного запрета, польская
сторона могла бы найти другие страны для импорта перечисленных
продуктов.
Граф Валериан Дзедушицкий доводил да сведения Константина Морузи, что Польша не приняла ответных мер по отношению к Молдове и
риторично задавался вопросом, станет ли состояние молдавских крестьян
лучше от того, что они будут напиваться молдавской ракией вместо
польской горилки. Граф заверял, что молдавские винокурни продолжат
свою деятельность и в условиях свободной торговли с польской стороной.
Часть купцов и таможенников из княжества предложили господарю
удвоить пошлины на импорт польской горилки и вернуться к свободной
торговле алкоголем. Константин Морузи не пошёл на уступки, запретив и
транзитную торговлю горилкой через территорию страны. Предложение
польской стороны о скупке всей соли со складов взамен разрешения на
ввоз одной партии горилки также было отвергнуто.
Консул России в Молдове и Валахии И. И. Северин предложил господарю заменить импорт польской горилки русской водкой, которая, по
его мнению, могла бы легко найти себе рынок сбыта в Молдавском
княжестве.
В январе 1782 г. султан приказал господарю запретить производство и
продажу горилки на “земле молдавской”, а также установить строгий
контроль над производством зерна. Порта повторила эти запреты в 1784–
1785 и 1792 гг. Обеспокоенность султана была вызвана тем, что княжество
не справляется со своими обязательствами по обеспечению зерном жителей Константинополя, к тому же местные жители предпочитали продавать зерно винокурням, преднамеренно заливали его водой для дальнейшего брожения.
Запрет на импорт польской горилки действовал вплоть до правления в
Молдове господаря Александру Ипсиланти (1786–1788).
Таким образом, запрет Константина Морузи на импорт в Молдову
польской горилки был обусловлен внутренними и внешними факторами.
В Молдавском княжестве успешно развивалась отрасль по производству
разнообразных алкогольных напитков, тем самым господарь Константин
Морузи покровительствовал местным винокурням, мотивируя свой запрет
и заботой о здоровье и трудоспособности своих поданных. Порта была
обеспокоена по поводу невыполнения княжеством своих обязанностей по
обеспечению зерном жителей Константинополя. Запрет на импорт польской горилки вызвал серьёзную обеспокоенность в дипломатических кругах
Парижа, Константинополя, Вены и Москвы.
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ТОРГОВЛЯ СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКИХ КОЛОНИЙ С РОССИЕЙ
В ГОДЫ ВОЙНЫ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ (1775–1783)
Морозов Олег Викторович
Университет таможенного дела и финансов (г. Днепропетровск)
До 1960-х гг. считалось доказанным, что до провозглашения независимости торговые связи между Россией и Северо-Американскими Штатами (САСШ) осуществлялись только через Великобританию и лишь
случайные американские суда контрабандным путём совершали эпизодические рейсы в порты Балтийского моря. Более тщательное изучение
архивных источников позволило установить, что уже в 1763–1766 гг. из
Америки в Россию было совершено восемь успешных плаваний, причём
особую активность в налаживании прямых контактов проявили члены
известной бостонской купеческой фамилии – братья Бойлстоны. В 1765 г.
в С.-Петербург совершили рейсы суда их компании – “Вольф” и “Ханна”.
В этот период торговые рейсы совершали филадельфийские суда: “Ларк”,
“Уильям энд Джейн” и другие. Установление прямых торговых связей с
Россией и открытое нарушение британских навигационных актов не были
случайными, а отражали общее недовольство колонистов запретительной
политикой метрополии. Показательно в этой связи, что накануне войны за
независимость, в 1774 г., из С.-Петербурга в Бостон, Линн и Филадельфию
отправились три североамериканских судна з грузом железа, пеньки и
морских снастей. В дальнейшем колонистам приходилось маскировать
принадлежность своих судов. Так, британский поверенный в делах в
России отмечал в 1775 г. пятикратное увеличение прихода судов под
французским флагом в С.-Петербург за пенькой и доставку этого товара в
колонии минуя британские таможни. В 1777 г. английский консул в
С.-Петербурге Шейрп уведомлял британские власти о том, что суда под
голландским флагом грузятся в российских портах пенькой, корабельным
лесом, железом, а когда оказывались в сравнительной безопасности в
открытом море меняли свой флаг на северо-американский. Активным
сторонником и участником русско-американских торговых связей был
российский консул в Бордо Арвид Витфот, который по собственной
инициативе отправил в Северо-Американские Колонии следующие суда
под российским флагом: “Ла Мари Элизабет” и “Ла Конкорде”. Уже в мае
1778 г. предприимчивый консул направил в коммерц-коллегию специальный рапорт “О выгодах учреждения торга России с Соединенными
Штатами”. Стремясь блокировать торговую активность колоний, британское внешнеполитическое ведомство в 1777 г. направило специальный
циркуляр российским властям, в котором доказывало, что поощрение
независимости Северо-Американских колоний приведёт к появлению мощного экономического конкурента, что негативно скажется на внешней
торговле, прежде всего Пруссии, России, Франции и Испании, и
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предлагало бойкотировать торговлю с мятежными колониями. В тоже
время российская коллегия по иностранным делам летом 1779 г. отмечала
большую пользу для российской коммерции после отсоединения СевероАмериканских колоний. Однако, на полный разрыв с официальным
Лондоном по вопросу американских колоний Россия не шла. В период
1778–1782 гг. торговля с колонистами шла через посредничество французских властей, которые с 1778 г. позволили открыть торговое представительство колоний в Бордо во главе с Джоном Бондфилдтом. И только
с 1783 г., когда стало ясно, что Великобритания вынуждена будет
отпустить колонии, российские власти открыто вступили в морскую торговлю с САСШ. Первое североамериканское судно официально прибыло в
рижский порт 12 июня 1783 г. (капитан Даниел Макнейл), затем в Ригу
прибыл бостонский негоциант Джеремия Аллен на судне “Кингстон”.
Вернувшись в декабре 1783 г. в Бостон, Аллен рекламировал на страницах
“Бостон газетт” привезенные им товары, а также обещал сообщать заинтересованным лицам дополнительные сведения о российском рынке.
В результате в 1784 г. в С.-Петербург пришло уже пять североамериканских судов. При этом американским предпринимателям рекомендовалось вести дела в России через торговый дом “Крамп и Казалет”.
После подписания 10 сентября 1785 г. российско-американского торгового
договора, согласно таможенной статистике, наблюдается стабильный рост
посещения судами САСШ балтийских портов России. По количеству
пришедших судов САСШ занимали устойчивое третье место в одной
группе с Францией и Испанией.
ШТАТИ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ МИТНИЦЬ ТАВРІЙСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАПРИКІНЦІ XVIII ст.1
Прохоров Дмитро Анатолійович
Науково-дослідний центр історії та археології Криму (м. Сімферополь)
У процесі формування адміністративних установ Таврійської області
після приєднання Кримського півострова до Росії була створена Митна
експедиція, якій були підпорядковані всі митниці півострова. Їх структура
була типовою (за винятком Перекопської та Кагальницької митниць, де за
штатом було менш чинів, ніж в інших). Що стосується національного
складу, посади в митницях займали греки, росіяни, білоруси, українці та
поляки. Нижчі чини, як правило, були з кримських татар.
У 1788 р. за розпорядженням Новоросійського генерал-губернатора
князя Г. О. Потьомкіна штати всіх кримських митниць було скорочено у
———————
1
Дослідження виконано за фінансової підтримки РДНФ в рамках наукового
проекту № 15-31-10112.
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зв’язку з російсько-турецькою війною 1787–1792 рр. та, як наслідок, зі
скороченням обсягу торгівлі – “щоб не були в збиток казні”. У Феодосійській, Євпаторійській, Севастопольській, Балаклавській, Єнікальській, Керченській, Кагальницькій та Кінбурнській митницях було залишено у кожній: одного цолнера, одного канцеляриста і реєстратора та по
два доглядача в кожній з митниць. “Унаслідок морської комунікації, що
припинилась, знаходжу я утримання усіх необхідних чинів при митницях і
заставах за непотрібне”, – повідомляв Г. О. Потьомкін в ордері від
30 травня 1788 р. правителю Таврійської області В. В. Каховському.
А Балаклавську митницю незабаром зовсім закрили – причому тамтешню
бухту було перегороджено залізним ланцюгом, який за розпорядженням
влади надіслали з Катеринослава, “щоб уникнути заходу в неї турецьких
суден”, нібито помічених біля берега.
У митних звітах за 1783 р. вказано, що найбільш товарів проходило
через Перекопську митницю. Через Кефінську (Феодосійську) з Криму на
експорт вивозилися в основному шерсть і пшениця; через Балаклавську
митницю – волові шкури, бараняче сало, коров’яче масло, віск і вовна
вівці. Проте вже навесні 1784 р. перше місце в товарообігу займали
Феодосійська і Євпаторійська митниці. З 73 суден, що увійшли в торгові
порти Криму, в Євпаторію прибуло 29, а в Феодосію – 26 суден.
Севастополь, незважаючи на оголошення цього порту відкритим для всіх
держав, дружніх Російської імперії, залишався на останньому місці за
кількістю суден, що заходили в його бухту. На думку О. І. Дружиніної,
пояснювалося це віддаленістю міста від звичних торгових шляхів Росії, яка
вивозила основні предмети експорту через Таганрог і Херсон.
У “Камеральному описі Криму” 1784 р. повідомлялося, що до півострову завозили сухі та свіжі фрукти, горіхи, каштани, каву, турецький
тютюн, різні вина, горілку, фарбу тощо. У графі “експорт” значилися
коров’яче масло, шкіри, сальні свічки, залізо, овес, шинка, борошно,
полотно; а безпосередньо з Криму вивозилася сіль і пшениця. Що
стосується укладених Росією в 1783, 1785 і 1786 рр. торгових договорів з
Туреччиною, Австрією і Францією, то в них було оголошено про знижку
на 25 % митних зборів у чорноморських портах, про відкриття транзитної
торгівлі з Польщею. 13 серпня 1785 р. було підписано указ, який
звільнював з 1 січня 1786 р. “всі пристані, що на півострові Таврійському
знаходяться”, від сплати митних зборів строком на 5 років, а митна варта
була переведена за Перекоп.
В указі Катерини II від 28 червня 1789 р. заборонялося ввезення на
територію Росії через засновані митниці з 10 вересня 1789 р. іноземних
шовкових, вовняних та “паперової матерії” товарів, а також різного роду
напоїв. Торгівля через чорноморські порти була закрита з переведенням їх
на воєнний стан, а митні функції – передано “сухопутним митницям”.
Також дозволялося відкрити в Катеринославському намісництві транзитний митний пункт, а Г. О. Потьомкіну ставилося в обов’язок пові55

домити, “на якій підставі і де саме” його буде встановлено. Подальші
ускладнення в роботі митниць виникли в результаті дипломатичних
конфліктів на зовнішньополітичній арені. У 1789 р. почалася Велика
Французька революція, і російська влада негайно відповіла на це економічними санкціями. 8 квітня 1791 р. Катерина II підписала указ “Про
переривання з Францією торгового і всякого сполучення, доки в державі
цій порядок і влада законна не відновиться”. Заборонялося ввезення морем
і сушею будь-яких французьких товарів, а “речі, що з Франції виписані”
оголошувалися контрабандою. Особливі настанови давалися в 9 пункті
указу на адресу митної служби: щоб “до митниць, портових і прикордонних, і до митної сторожі призначені були люди вірні й надійні, і
щоб недбайливі і підозрілі були не тільки відсторонені, але й у випадку
наміру або упущення до суду і стягненню представлені були”. У роз’яснювальному указі за № 36 йшлося, що заборона торгівлі з Францією “не
має ніякого стосунку до торгу Китайського, Перського та іншого Азіатського, також і Турецького”.
Після відновлення роботи кримських митниць обсяг торгівлі поступово
досягнув довоєнного рівня, а незабаром і переріс його. Євпаторія займала в
1793 р. друге місце після Таганрогу за вартістю вивезених товарів у всьому
Північному Причорномор’ї (334 398 і 428 087 крб. відповідно). Через
Феодосію було вивезено товарів на суму в 54 281 крб., Керч – 9960 крб.,
Єнікале – 4322 крб., і через Севастопольську митницю – на суму в 858 крб.
Основним продуктом експорту, як і раніше, залишалися пшениця і
пшеничне борошно, а також сіль. Зросла і кількість заліза, що вивозилося.
Зростання значення доходів, які надходили з торгівлі, спонукало адміністрацію Таврійської області розробляти нові правила митного провезення товарів замість застарілих. 30 червня 1794 р. Катеринославський и
Таврійський намісник граф П. О. Зубов у листі до правителя Таврійської
області генерал-майора С. С. Жегуліна розпорядився приступити до складання нового митного тарифу, “згідно з тими цінами, за якими в даний час
товари продаються”. С. С. Жегуліну доручалося “вчинити прибавку до
мита, маючи правилом не обтяжувати таким зростанням мит торгівлю і
доставити митним доходам зріст”. 26 серпня 1794 р. відбулася нарада з
приводу зміни “Чорноморського тарифу”, а вже 5 вересня П. О. Зубову
було надіслано проект цього документа, який наочно відображає митну та
податкову політику російської влади наприкінці XVIII ст. Майже у всіх
пунктах тарифу мито на “пойменовані товари” було підвищене; на ті ж з
них, які раніше митом не обкладалися, мито було встановлене (наприклад,
на вовну, волові шкури). В примітках до тарифу є відомості про збільшення числа обробних фабрик (вовняних, шкіряних), а також дані щодо
обсягу торгівлі через чорноморські порти.
Митна експедиція Таврійської області, що проіснувала майже десять
років, була закрита за указом імператора Павла I від 9 листопада 1796 р., а
разом з нею розформовано штати митниць півострова.
56

ОСМАНСКО-РУССКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОГОВОР 1783 ГОДА
Хасан Демироглу
Тракийский Университет (г. Эдирне, Турция)
Введение: Московское княжество, завоевавшее в 16-м и 17-м в.
Казанское и Сибирское Ханства, эксплуатируя их, усилилось с экономической точки зрения, и в конце 17-го, начале 18-го в. показало на
территории Украины свою способность сражаться с Польшей и Османской
империей. Пётр Великий, сделав важные шаги в данном направлении,
оценив поражение Османского государства в 1683 г. в Вене, на севере
Чёрного моря направил все свои усилия против османов.
Россия, воспользовавшись тем, что Османское государство оказалось
под давлением Европы, на севере Чёрного моря проводила политику
усиления натиска на него. Когда Пётр I осознал возможность для нападения на Османское государство, в 1711 г. был организован Прутский
поход. Итоги Прутской кампании, которая закончилась полным разгромом,
были смягчены на мирных переговорах. Благодаря дипломатическим инициативам полководцев Петра I – Шереметьева и Шафирова, тяжёлое
поражение было облегчено во время мирных переговоров.
Пётр I мечтал о свободном мореходстве российских торговых судов в
Чёрном море, наряду с османскими торговыми судами. Стремление России
сделать эту мечту реальной путём заключения мирных договоров во
времена правления Ахмеда III (21 октября 1720 г.) и Махмуда I (3 сентября
1739 г.), осталось безуспешным. Её воплотила в реальность Екатерина II.
До этого Россия направляла все усилия на Семилетнюю войну, продолжающуюся на европейском континенте.
В результате установившегося превосходства Франции и Австрии над
Пруссией, Россия, воспользовавшись ситуацией, напала на восточные
владения Пруссии и расширила свои владения. Взошедший на российский
престол после смерти царицы Елизаветы Пётр III, будучи поклонником
Пруссии (Германии), стал причиной того, что Россия по итогам Семилетней войны получила меньше, чем ожидала. Унижение русской культуры, чрезмерное потребление алкоголя Петром III и его бесконечная
преданность прусскому королю Фридриху явились причиной недовольства
русских генералов. Екатерина II, повернувшая эту ситуацию в свою пользу, с помощью братьев Орловых свергла мужа с трона и объявила о своём
правлении. С. М. Соловьёв считал, что время правления Екатерины II – это
время господства России над Польшей и время политики, направленной на
истощение Османского государства. Н. Йорга же время правления Екатерины II по причине нехватки подготовленных кадров и из-за антиосманских настроений среди прошедших обучение в стратегических учреждениях Османского государства оценивает как период, когда Османская
империя понесла значительные потери от России.
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Турецко-русский торговый договор 1783 г. Самым важным периодом
с точки зрения турецко-русских отношений является время правления
Екатерины II (1762–1796). Россия в период правления Екатерины II
добилась значительных успехов как с точки зрения расширения территории, так и увеличения количества населения. Наиболее важным среди
этих достижений является получение права свободной торговли российских судов на Чёрном море после подписания Кючюк-Кайнарджийского
договора.
Российские торговцы, вследствие предыдущих договоров ведущие
торговлю в османских морях только на османских судах, согласно
11-й статье Кючюк-Кайнарджийского договора, получили право ведения
торговли на российских судах. Таким образом, Чёрное море перестало
быть внутренним морем Турции и стало международным. С другой
стороны, Россия после подписания Кючюк-Кайнарджийского соглашения
получила важные торговые выгоды, а в последующие годы ещё больше
укрепила свои позиции. После того, как Чёрное море было открыто для
российских торговых судов, этот вопрос стал камнем преткновения между
Россией и Османским государством в будущем, а путём подписания
последующих договоров пытались найти решение споров, возникающих
между двумя государствами. Согласно 6-й статье договора, подписанного
10 (21) марта 1779 г. в Айналыкаваке, были вновь пересмотрены торговые
права России, принято решение о продолжении положений КючюкКайнарджийского договора.
21 раджаба 1197 г. по исламскому календарю или 10 (21) июня 1783 по
григорианскому календарю заключен торговый договор с Россией.
Соглашение получило название “Османско-русского торгового соглашения 1783 года”. Договор был подписан представителем Абдульхамида I –
министром иностранных дел Сеййидом Мехмедом Хайри Эфенди, и
представителем Екатерины II – послом России в Стамбуле Булгаковым.
Дата подписания договора в разных исторических источниках и исследованиях представлена по-разному. В османских документах договор
датируется 10 июня 1783 г. Согласно собранию договоров, соглашение
было подписано 21 раджаба 1197 г., было утверждено 15 шавваля 1197 г.
По мнению Т. Юзефовича, договор был подписан 10 (21) июня 1783 г.
Хотя Курдакул утверждает, что текст был получен им из собрания
договоров, указывает его год как 1782. Решат Экрем считает, что договор
датируется 10 июня 1783 г.
В соответствии с первыми тремя статьями договора, российские
торговцы получили право торговли в морских и речных водах Османского
государства. Конкретно упоминается река Дунай. В случае аварии российского судна, османы, а в случае аварии османского судна, русские
должны были помочь пострадавшим, что было закреплено в 4-м и
5-м положениях договора.
Согласно 6-й статьи договора, османские и российские торговцы
получили право ведения торговли в российском и османском государствах
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по взаимной договоренности, при условии оплаты таможенных пошлин.
Также по взаимной договоренности, в 7-й, 8-й и 9-й статьях было
закреплено, что при отсутствии поручителя за долги торговца долг с
третьих лиц взыматься не будет.
13-й статьёй договора было закреплено, что без получения разрешения
на торговлю российскими и османскими торговцами в посольствах и
консульствах своих стран ведение торговли в других странах запрещено.
Было указано о необходимости получения документа на разрешение
ведения торговли. В 14-й и 15-й статьях договора было письменно закреплено, что военные суда при встрече не должны быть враждебно настроены по отношению друг к другу и не должны требовать выплаты дани.
Россия с тем, чтобы предотвратить потери торговых судов, которые
ранее под разными предлогами задерживались Османским государством,
10-й, 11-й, 12-й, 14-й и 15-й статьями попыталась предотвратить остановку
российских торговых судов Османским государством без надобности.
Россия стремилась предотвратить финансовые потери своих торговцев Из
положений договора становится ясным, что османская сторона таких
попыток не предпринимала.
У российских торговцев, в силу 17-й статьи договора, появилась
возможность извлечь выгоду из уступок, полученных англичанами и
французами. Такие налоги, как “касабийе”, “рефт”, “бадж” и “ясак”,
которые российские торговцы платили ранее в османских портах и на
границах, согласно 23-й статье договора, были отменены, был принят
единый налог “селаметлик”, взымаемый один раз в количестве 300 акчей.
По договору, Россия и Османская империя взаимно установили
таможенную пошлину в размере 3%. Россия добилась того, чтобы в
договоре неоднократно (19-я, 20-я, 24-я и 25-я статьи) было закреплено,
что за исключением данной таможенной пошлины, другие налоги не
взымались.
В 31-й статье договора было закреплено, что во время ведения торговли
на Белом море и в других регионах, когда российские торговцы перевозят
товары в другие государства, кроме Османского, товары не должны быть
разгружены. 32-я и 33-я статьи договора закрепляли свободный проход
российских торговых судов через проливы, запрещали их остановку в
проливах без надобности, а при наличии необходимости обыска на судах
должен быть сделан запрос в российское посольство. Кроме того, 36-я
статья закрепляла, что Россия должна оказать посильную помощь для
закупки провизии османскими торговцами.
Согласно 37-й, 38-й и 42-й статьям соглашения, было упразднено
существовавшее ранее одностороннее использование санкций (как захват
желаемого судна) со стороны Османского государства. В 39-й, 40-й и
43-й статьях было письменно закреплено разрешение на ведение торговли
торговыми судами, за исключением военных материалов, в период войны
с третьими государствами.
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Османская империя в 45-й и 46-й статьях договора обязалась не
препятствовать торговле шёлком, рисом, йеменским кофе, оливковым
маслом, хлопком-сырцом, хлопковой пряжей, обработанной кожей на
османской территории (в Измире, Искендерийе и Стамбуле).
Согласно 49-й, 50-й и 51-й статьям договора, Османское государство
обязалось не взымать такие налоги, как “бач”, “джизьйе”, “касабийе”,
“текалифи орфийе” с российского посла, консульского секретаря и других
работников. Кроме того, Османское государство было вынуждено согласиться с тем, что не будет препятствовать покупке и продаже алкогольных
напитков российским послом и работниками консульства, что и было
закреплено в 53-м, 54-м и 55-м положениях договора.
Османская империя, согласно 61-й статье, приняла положение о том,
что будет защищать российских торговцев от пиратов и что будет
применять санкции по отношению к пиратам Алжира, Туниса и Триполи
для покрытия финансового ущерба, нанесенного российским торговцам.
Османское государство заставило Россию принять условия, закреплённые
62-й статьей, о заюлаговременном предупреждении в данном вопросе.
По 63-му положению договора было принято решение, что споры,
возникшие в границах Османского государства, должны рассматриваться
османскими судьями-кадиями. С другой стороны, было сочтено целесообразным проведение судебного разбирательства на основе российского
права. Кроме того, было заявлено о необходимости не начинать судебное
разбирательство без присутствия русского переводчика. В 72-й, 73-й и
74-й статьях соглашения было закреплено, что в таких преступлениях,
как убийство, ранение и кража также будут соблюдены вышеуказанные
требования.
В статье 64 было принято решение о том, что судебные финансовые
дела, затрагивающие сумму более, чем четыре тысячи акчей, должны
рассматриваться в Стамбуле.
В 65-й статье договора было закреплено положение о том, что, в случае
неуплаты османскому торговцу российским торговцем, османские власти
не должны отбирать деньги силой, а они должны быть уплачены через
российского посла или консулов.
Османская империя, согласно 67-му положению договора, обязалась,
что в дом российского подданного, проживающего на её территории,
османская полиция или же другие правоохранительные органы не должны
входить с применением силы, что обыск должен проводиться с позволения
посольства или консульства, что правоохранительные органы, применившие силу, должны быть наказаны.
Данный договор также письменно закрепил содержание российскими
торговцами комиссионеров в Османском государстве. Согласно 70-й статье, российским торговцам было разрешено содержать глашатая любой
нации. В 71-й статье было закреплено, что с российских подданных, как
женатых, так и холостых, проживающих в Османском государстве, подушный налог “джизье” собираться не должен.
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В случае нарушения мира и начала войны между Россией и Османской
империей, 75-й статьей договора было закреплено, что торговцы обеих
стран в течении 6 меяцев имеют право свободной продажи своих товаров и
беспрепятственного выезда за границу.
Согласно 76-й статьи договора, обе страны для увеличения торговли
между ними обязались пересмотреть организацию курьерской доставки и
отправки посланников. Статьи 77, 78, 79, 80 и 81 закрепили, что договор
будет соблюдаться всеми учреждениями и чиновниками обеих стран.
Заключение. Россия после войны 1774 г., достигнув торгового успеха с
подписанием Кючюк-Кайнарджийского договора, продолжила его и договором, подписанным в Айналыкаваке в 1779 г. Торговый договор 1783 г.
закрепил торговые привилегии России в отношении Османского государства на Чёрном море. Иными словами, с торговым договором 1783 г.
Россия заняла привилегированное положение с торговой точки зрения по
сравнению с Османской Империей.
Другая важная сторона торгового соглашения 1783 г. – это получение
Россией одинакового с Османским государством торгового права на
Чёрном море. Таким образом, Россия получила возможность своё политическое и военное превосходство над Османской империей продолжать и
в экономическом плане. Хотя Россия и не получила преимущества на
Чёрном море, данный договор закрепил её желание быть правообладателем, наряду с Османским государством.
По итогам торгового соглашения 1783 г. Россия заставила Османскую
империю согласиться, что она будет выплачивать такой же таможенный
налог, как Фрация и Англия. Таким образом, в глазах Османской империи
Россия также получила статус европейского государства.
Наиболее важным достижением России после подписания договора
явллось то, что российские подданные, ведущие торговлю в Османском
государстве, были освобождены от налогов. Таким образом, российские
торговцы получили больше прибыли, что, в свою очередь, отразилось на
экономике Российского государства. С другой стороны, Россия использовала торговые привилегии в своих целях, более того, злоупотребляя
привилегиями, получила возможность сближения с балканскими славянами.
Безусловно, данный договор является безоговорочной победой России.
Последняя 8 (19) апреля 1783 г. аннексировала Крым, против чего хотя и
выступила Османская империя, в последующем, за столом переговоров,
она была вынуждена принять могущество России.
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РЕЄСТРАЦІЯ РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКОГО ТОВАРООБІГУ
РОСІЙСЬКИМИ ДИПЛОМАТИЧНИМИ МІСІЯМИ В ОСМАНСЬКІЙ
ІМПЕРІЇ В ОСТАННІЙ ЧВЕРТІ ХVІІІ ст.
Головко Юлія Іванівна
Запорізький національний університет
Одним з наслідків підписання Кючук-Кайнарджийського миру стало
певне розширення службових завдань російських дипломатичних представників в Османській імперії, а саме обов’язкове стеження за дотриманням умов договору, у тому числі, торгових прав російського купецтва,
сприяння розвитку російського торгу, звітування про обсяги російського
судноплавства та товарообігу, ціни, інтереси іноземного купецтва.
Входили в практику особливі розпорядження від Комерц-колегії щодо
описів-звітів про стан російської комерції.
Обов’язковою складовою документування діяльності будь-якої установи, у тому числі дипломатичної, була реєстраційна документація, на
основі якої й складалися звіти про діяльність установи. Унікальним
джерелом з історії російсько-турецької торгівлі є книга реєстрації привезених з Російської імперії до Константинополя товарів, яка являє собою
приклад поступового удосконалення реєстраційної документації впродовж
8 років. Формуляр книги складався із стовпчиків для запису обсягу та
найменування товарів, ваги та вартості. Записи велися за власниками
товарів. Найчастіше серед товарів згадувалися хутра, вершкове масло,
волячі шкури, полотна, риба, залізо, ікра, український тютюн, а з початку
1780-х – пшениця. Наприкінці 1770-х рр. спостерігалося значне зменшення
вартості привезених з Російської імперії товарів та кількості зареєстрованих товарних партій, а з початку 1780-х рр. – повільне зростання.
На основі реєстраційних книг та журналів дипломатичних місій складалася облікова звітність (відомості), яка регламентувалася інструкціями,
але не була достатньо унормована, саме тому маємо приклади нераціонального розподілу інформації між документами. Поступово, з розгортанням чорноморської торгівлі, кількість “комерційних” звітних документів стає більшою, додаються списки російських шкіперів, вивезених
товарів, прибуття та відправлення торгових суден тощо. Так, відомості про
судноплавство між Константинополем та азовсько-чорноморськими портами у 1785 р. свідчили про подвійне зростання кількості торгових суден у
чорноморській комерційній навігації, домінування серед товарів пшениці
та заліза (35 % загальної вартості російського експорту) та архіпелазького
вина (28 % загальної вартості російського імпорту). Відомості щодо
російської торгівлі з о. Хіо (1785–1786) дозволяють говорити про вплив
сезонності російської навігації на середземноморську: близько половини
прибулих з листопада по лютий суден відправилися з о. Хіо через місяць
або й пізніше, а у березні – жовтні рух суден був помітно жвавішим, і
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судна відправлялися наступного тижня, часто – наступного дня. Відомості
константинопольської дипломатичної місії (1799) констатували найжвавішу комерційну навігацію між Константинополем та Таганрогом,
основну частину вартості російських товарів складали залізо (35%) та
пшениця (15%), а турецьких – архіпелазькі вина (21%) та ізюм (12%).
У цілому, вартість привезених Чорним морем російських товарів перевищувала вартість вивезених до російських портів іноземних товарів
майже на півмільйона рублів, що перевищувало вартість всього морського
вивозу товарів з Константинополя до Російської імперії. Слід відзначити,
що сухопутний вивіз перевищував за вартістю морський, на відміну від
привозу російських товарів, таким чином зменшуючи позитивний баланс
торгівлі. З іншого боку, така різниця не може бути пояснена винятково
структурою товарообігу або особливостями торгових шляхів, тому, вочевидь, маємо враховувати фактор контрабанди.
Умовним різновидом відомостей були реєстри товарообігу, складені
російським консулом у Яссах та Бухаресті (1783–1793). Реєстри привезених та вивезених російськими купцями товарів, прибулих до Ясс купців,
вивезених товарів, привезених товарів були виявлені у часткових копіях,
без зазначення походження документів, адресування, з пропусками у змісті
самих реєстрів. Облік вівся за купцями, уточнювалися їх товари (російське
купецтво в обох напрямках возило, переважно, тканини). Серед українських купців переважали ніжинські, в імпорті до Російської імперії
домінували бавовняні та шовкові тканини, вина, горіхи, цукор та сухофрукти, в експорті – хутра, льняні полотна та залізо. Найбільший рух
купецтва через кордон спостерігалася у травні, дана ж тенденція відображається й у загальній вартості товарів, що говорить про певну сезонність
сухопутної торгівлі. Після російсько-турецької війни комерційна звітність
з Ясс фіксувала зменшення торгового потоку, але вартість середньої партії
товарів зросла. Збереглося абсолютне домінування хутряного експорту
(94 % загальної вартості), а серед ввезених до Російської імперії товарів
переважали бавовна та шовк.
У цілому, в останній чверті ХVІІІ ст. документація дипломатичних
місій Російської імперії в Оттоманській Порті відображала структуру
російсько-турецького товарообігу, обсяги комерційного судноплавства та
частково склад купецтва, що дозволяє досліджувати сезонні особливості
даного напрямку торгівлі, проаналізувати товарні пріоритети імпорту та
експорту, питому вагу російського та іноземного купецтва, обсяги
(вартість) товарних партій та товаропотоків.
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РОСІЙСЬКО-ФІНЛЯНДСЬКІ МИТНІ ВЗАЄМИНИ У ХІХ ст.
Ковальов Денис Володимирович
Національний Гірничий Університет (м. Дніпропетровськ)
Своєрідність становища Фінляндії у складі Російської імперії протягом
1809–1917 рр. полягає в тому, що вона змогла отримати особисто з рук
царя особливу систему органів управління, на відміну від інших національних територій, що керувались суворим скіпетром династії Романових.
Правові основи вищих адміністративних органів Великого князівства
Фінляндського були закладені 25 грудня 1808 р., коли російський імператор Олександр I прийняв титул Великого Князя Фінляндського і заснував посаду фінляндського генерал-губернатора як свого намісника в
краї. Тоді ж у Санкт-Петербурзі було створено особливу міністерську
установу – Комісію з особливих фінляндських справ, замість якої царським
маніфестом від 17 березня 1826 р. був заснований Статс-секретаріат
Великого князівства Фінляндського.
Увійшовши до складу Російської імперії в період активної фази
наполеонівських воєн, Фінляндія отримала право на відносно самостійне
ведення торгово-митної політики – право, яке реалізовувалося установою
для князівства щодо особливих, відмінних від імперських, митних тарифів
у торгівлі з зарубіжними країнами, в першу чергу з колишньою метрополією – Швецією. Правда, в цілому митні тарифи Великого князівства
Фінляндського знаходилися в певній відповідності з подібними митними
тарифами в самій Російській імперії. Однак, як правило, імпортні мита,
згідно з фінляндськими тарифами, були значно нижчими, ніж російські, а в
деяких випадках Фінляндія здійснювала безмитне ввезення з-за кордону
необхідної сировини, матеріалів і знарядь для промислового виробництва.
Автономне становище Великого князівства Фінляндського зумовило те,
що воно мало не тільки власні митні тарифи, а й свою митну службу і
управління. За регламентом царської Урядової Ради від 18 серпня 1809 р.,
торгівля, судноплавство і митниці у Фінляндії були віднесені до відання
фінансового департаменту даної Ради. Спочатку митниці були під
наглядом губернаторів фінляндських губерній, а з 1812 р. вони передавалися у відання митного управління, яке підпорядковувалося царській
Урядовій Раді. Згідно з положеннями царської інструкції для митного
управління у Великому князівстві Фінляндському, управління митницею
автономії було передано новоствореній Генеральній митній дирекції.
Аналіз митного законодавства Фінляндії першої половини XIX ст.
дозволяє зробити висновок про те, що торговельні відносини Фінляндії з
Росією регулювалися особливими митними положеннями і постановами.
Вони відрізнялися від тих, які встановлювали порядок експорту-імпорту
Фінляндії з іноземними державами (Швеція, Данія, Велика Британія).
Разом з тим, як частина Російської імперії, Велике князівство Фінляндське
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відчувало на собі всі зміни російського митного законодавства у повні
мірі.
Митне законодавство Фінляндії в другій половині XIX ст. потрапило в
поле зору великих російських чиновників та московських промисловців,
які хотіли уніфікувати російську митницю, позбавивши Фінляндію в цій
області своєї самостійності. Однак Олександр ІІ, розуміючи, у що можуть
вилитися бажання окремих бюрократів, пішов на ризикований крок – у
1858 р. було видано єдине російсько-фінляндське митне положення. Згідно
із статтями цього положення, в митному законодавстві було розширино
коло товарів, які з Фінляндії потрапляли в Росію без мита і на пільгових
умовах, а всі товари, що ввозилися з Росії до Фінляндії до цього моменту
безмитно, відтепер підлягали митному оподаткуванню. Крім того, і
більшість іноземних товарів, які прямували через Росію до Фінляндії,
підлягали оплаті через мито. Проте, за новим положенням істотно полегшувалась процедура митного огляду. Пізніше, 30 квітня 1859 р. було
видано черговий фінляндський митний тариф, що значно знизив митні
ставки. А через 10 років – в 1869 р. – його було повністю замінено на
новий, який, крім зниження ставок митних зборів, дозволяв безмитне
ввезення необхідних для промисловості сировини і матеріалів.
У такому напрямку відбувався розвиток митного законодавства Фінляндії до середини 1880-х рр., коли з виданням в 1882 р. нового митного
тарифу Російської імперії тарифні ставки були значно підвищені, а
питання про співвідношення митних систем всієї імперії і Великого князівства Фінляндського знову було винесено на порядок денний. З метою
охорони російської промисловості від конкуренції з боку Фінляндії, у
1885–1890-х рр. були видані розпорядження, що обмежували ввезення у
внутрішні губернії Російської імперії фінляндської продукції. Нове
положення про торгівлю Росії з Великим князівством Фінляндським було
затверджено імператором 28 травня 1885 р. Воно змінювало умови фінляндського експорту в Росію, митом обкладалась вся продукція фінляндської промисловості на рівні 7–12% від її вартості. Товари, на
ввезення яких були поширені обмеження, становили більше 80% від усього
фінляндського експорту в Росію. Фінляндським Сенатом, відповідно до
вказівок Олександра ІІІ, в травні 1886 р. був затверджений новий митний
тариф, який вводив вищі мита на метали і металовироби, тобто всього
того, що за імперським розумінням складало конкуренцію винятково
російській промисловості.
Таким чином, зміни у фінляндському митному законодавстві, що
обмежували фінляндський експорт в Росію та підсилення митного бар’єру
на зовнішньому кордоні князівства, були логічним наслідком посилення
царського протекціонізму в зовнішньоторговельній політиці Росії.
У 1890–1900 рр. при Міністерстві фінансів Російської імперії, фінляндському генерал-губернаторстві та інших адміністративних органах
утворено комісію з об’єднання митного законодавства Росії та Фінляндії.
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У 1897 р. вийшов новий російсько-фінляндський митний тариф, який
посилив митний бар’єр на кордоні імперії та князівства, що стало менш
сприятливим для зовнішньої торгівлі Фінляндії. Новий російсько-фінляндський митний тариф покликаний був привести у відповідність митний
тариф Росії від 1891 р. і царське Положення від 1835 р., скоротивши
розрив, що утворився в митному законодавстві. Російський уряд не відмовився від планів митного об’єднання, а під тиском обставин взяв курс на
зближення російського і фінляндського митного тарифів, через підвищення ставок останнього і обмеження фінляндського експорту в Росію.
У висновку підводимо підсумки дослідження: 1) автономне становище
Великого князівства Фінляндського у складі Російської імперії протягом
ХІХ ст. визначило наявність у нього власного митного законодавства;
2) вплив імперських митних тарифів на фінляндські почався лиш в період
реакції під час правління Олександра ІІІ; 3) прагнення російського уряду
до повного злиття митних систем для досягнення своїх політичних цілей в
Фінляндіі не завершилося, а лише посилилося на початку ХХ ст. (в переддень російсько-японської війни і революції, що послідувала за нею).
TOWARZYSTWA ŻEGLUGI PAROWEJ W IMPERIUM CARSKIM
W DRUGIEJ POŁOWIE LAT PIĘĆDZIESIĄTYCH XIX WIEKU
Rutkowski Marek
Politechnika Białostocka
1. Towarzystwa żeglugi parowej operujące na obszarze Morza Bałtyckiego,
Białego, Kaspijskiego, Wołgi, Dniepru i innych rzek oraz jezior.
Okres drugiej połowy lat pięćdziesiątych XIX wieku charakteryzował się
procesem gwałtownego rozwoju w imperium carskim spółek (towarzystw)
zajmujących się morskim i rzecznym transportem parowym. Towarzystwa takie
pojawiły się m. in. na Bałtyku i Morzu Białym. Omawiając wstepnie sytuację na
akwenie Morza Bałtyckiego, trzeba się odnieść do powstania w roku 1858
towarzystw „Delfin” i „Ryskiego”, zajmujących się właśnie transportem
parowym na Bałtyku. Towarzystwo „Delfin” powołano do życia celem przewożenia (kabotażu) – na statkach parowych i żaglowych – towarów oraz
podróżnych pomiędzy rosyjskimi portami Morza Bałtyckiego, a także z portów
rosyjskich do portów zagranicznych (oraz w trasie powrotnej). Podobnie
21 maja / 3 czerwca 1858 roku car Aleksander II zatwierdził akt założycielski
dla „Ryskiego Towarzystwa Żeglugi Parowej”. Zostało ono założone celem
utrzymywania stałego przewozu towarów i podróżnych pomiędzy znajdującymi
się pod władaniem rosyjskim portami Morza Bałtyckiego, oraz przede
wszystkim pomiędzy samym miastem Rygą i portami zagranicznymi. Z kolei w
roku 1858 na akwenie północnym powstało „Towarzystwo Żeglugi Parowej i
Handlu na Morzu Białym”, gdzie dodatkowo przyznano nowopowstającej
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spółce akcyjnej prawo do żeglugi parowej na rzekach: północnej Dzwinie,
Suchonie, Wołogdzie, Porozowicy, Szeksnie, Wołdze, Kamie, Wiatce oraz na
jeziorze Kubeńskim.
Wobec ogromnego znaczenia transportu rzecznego na Wołdze, nie może
dziwić powoływanie w drugiej połowie lat pięćdziesiątych XIX wieku
kolejnych spółek zamierzających transportować towary i ludzi na tej właśnie
rzece. I tak, w dniu 31 stycznia / 13 lutego 1858 roku zatwierdzono przepisy
obowiązujące dwie nowe rosyjskie kompanie żeglugi parowej, operujące m. in.
na rzece Wołdze. Pierwsza z nich została utworzona pod nazwą „Neptun”. W
tym samym czasie zatwierdzono, pod nazwą „Pożytek”, jeszcze jedną kompanię
wodnego transportu parowego na Wołdze. Została ona zorganizowana głównie
celem przewozu towarów i podróżnych na samej Wołdze oraz „rzekach do
Wołgi wpadających”.
Kolejnym zainicjowanym w omawianym okresie towarzystwem była
„Kompania Transportowa na Rzece Wołchow i jeziorze Ilmeń”, powołana w
roku 1857 celem holowania statków z ładunkami, oraz przewożenia podróżnych, na rzece Wołchow oraz na jeziorze Ilmeń i wpadających do niego
rzekach. Innymi jeziorami, na których powstały pomiędzy 1855 a 1860 nowe
kompanie żeglugowe były akweny Ładoga i Onega. W dniu 20 grudnia 1857
roku / 2 stycznia 1858 roku podpisano ustawę dla „Towarzystwa Żeglugi
Parowej po Jeziorach Ładodze i Onedze i rzekach do nich wpadających”.
Towarzystwo to miało operować poza tym na rzekach: Szeksnie i Wołdze.
Nowej kompanii transportowej nadano nazwę „Żegluga Północna”. Z kolei
jesienią roku 1858 przedłożono do zatwierdzenia przez cara ustawę transportowej kompanii akcyjnej, mającej operować przy użyciu statków parowych
pomiędzy Kronsztadem i Oranienbaumem.
Niekiedy powoływano do życia w omawianym okresie towarzystwa, które
łączyły w jednym projekt budowy sieci rzecznego transportu parowego oraz
kolei. Taka sytuacja miała miejsce, gdy car Aleksander II 19 czerwca / 1 lipca
1858 roku zatwierdził ustawę dla „Towarzystwa Wołgsko-Dońskiej Drogi
Żelaznej i Żeglugi Parowej”. Z kolei późną wiosną 1858 roku doszło do
połączenia „Kompanii Żeglugi Parowej na Wołdze Merkury” z „Kompanią
Żeglugi i Handlu na Morzu Kaspijskim”.
Wreszcie w zimie roku 1858 ustanowiono „Towarzystwo Żeglugi Parowej
po Dnieprze i Rzekach Doń Wpadających”. Ustawę dla tej kompanii car
podpisał 21 lutego / 7 marca 1858 roku. Jej założycielami okazali się: asesor
kolegialny Faleje, należący do 1-ej gildii kupiec Biełousow oraz poczesny
obywatel Henke. Ta ostatnia kompania pokrywała zakresem swego działania
część sfery zainteresowań, opisanego poniżej, niezwykle specyficznego i
ważnego „Ruskiego Towarzystwa Żeglugi Parowej i Handlu”.
2. Powstanie „Ruskiego Towarzystwa Żeglugi Parowej i Handlu” w roku
1856.
Po zakończeniu Wojny Krymskiej przystąpiono w imperium carskim do
zmian w układzie komunikacyjnym na Morzu Czarnym i rzekach do niego
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wpływających. W związku z powyższym, w dniu 3 / 16 sierpnia 1856 roku car
Aleksander II zatwierdził ustawę dla „Ruskiego Towarzystwa Żeglugi Parowej i
Handlu”. Towarzystwo to powołano do życia „w celu rozwinięcia handlu
południowej części Rosji oraz komunikacji parowych tak handlowych jako i
pocztowych tamecznego kraju, z ruskimi i zagranicznymi portami”. Znaczenie
nowej instytucji transportu parowego było o tyle istotne, iż – podobnie zresztą
jak w wypadku znanej „Kompanii Rosyjsko-Amerykańskiej” – miała ona
pozostawać pod ogólną opieką i „orędownictwem” cara rosyjskiego, w tym
wypadku oczywiście Aleksandra II.
Za ewentualnych akcjonariuszy towarzystwa uznani zostali wyłącznie
poddani rosyjscy. Założenie takie oparto na przesłance oceny podstawowego
zakresu działania „Ruskiego Towarzystwa Żeglugi i Handlu” jako przewozów
pomiędzy portami rosyjskimi zlokalizowanymi na Morzu Czarnym i Morzu
Azowskim. Celem umozliwienia ewentualnych zapisów akcjonariuszy, fligeladjutant Mikołaj Arkas i radca kolegialny Mikołaj Nowosilski zobowiązani
zostali do otworzenia w Petersburgu, Moskwie i Odessie specjalnych ksiąg
rejestrowych.
Ustawa założycielska z 3 sierpnia 1856 roku opisywała szczegółowo kwestie
kapitału Ruskiego Towarzystwa. Otóż fundusze tej kompanii zostały pierwotnie
określone na 6 milionów rubli srebrem. Podzielono tę kwotę na 20 tysięcy akcji,
każda po 300 srebrnych rubli. Zgodnie z ustawą, sposób załatwiania kwestii
finansowych przez zarząd towarzystwa koniecznie należało realizować „na
zasadzie handlowej”, tj. zgodnie z rosyjskim kodeksem prawa handlowego.
Jednocześnie nakazano carskim władzom i urzędom okazywanie wszelkiego
możliwego współdziałania z poszczególnymi (chronologicznie) zarządami
towarzystwa, i to w całym zakresie podnoszonych przez nie kwestii i żądań
prawnych. Część zysków generowanych przez przedsiębiorstwo trzeba było
jednak przeznaczać na konkretnie określone i wyznaczone cele. Zdecydowano
się zatem wydzielać z przychodów kompanii 10 % kwoty pierwotnej wartości
statków parowych i innych fizycznych aktywów towarzystwa; z tej z kolei sumy
5 % postanowiono dodatkowo przeznaczyć na odnowę statków, etc.; a kolejne a
5 % zdecydowano się przekazywać „zamiast ubezpieczenia” na budowę nowych
statków parowych, czy żaglowych.
Jeżeli chodzi o strukturę władzy, po pierwsze każdy akcjonariusz miał prawo
przebywać na Zgromadzeniu Ogólnym towarzystwa i wypowiadać swoją opinię.
Prawo głosu przysługiwało jednak wyłącznie tym, którzy posiadali co najmniej
15 akcji. Ogólne Zgromadzenia musiało wyłonić ze swego grona Zarząd
Tymczasowy omawianej kompanii transportowej. Natychmiast po swoim utworzeniu Zarząd Tymczasowy miał też obowiązek przeprowadzenia spotkania
inicjacyjnego, dla „obstalunku i zakupienia statków parowych i w ogóle do
urządzenia wszelkich spraw Towarzystwa”. W dalszej kolejności, w skład
Zarządu Stałego wchodziło sześciu dyrektorów. Wśród nich znajdowały się
dwie osoby wyznaczone do tych funkcji przez administrację carską. W Stałym
Zarządzie znalazło się jednocześnie miejsce dla trzech „kandydatów”,
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wybieranych przez akcjonariuszy (podobnie jak dyrektorów) na okres czterech
lat. Na lokalizację Zarządu Stałego Ruskiego Towarzystwa, podobnie jak w
wypadku Zarządu Tymczasowego, wyznaczono – i to od pierwszego roku
działalności – Petersburg. Jednak ostatecznie to od decyzji Ogólnego Zgromadzenia akcjonariuszy zależało, czy siedziba ta miała pozostać w Petersburgu,
czy też ewentualnie trzeba było przenieść ją do Odessy.
Ruskie Towarzystwo Żeglugi Parowej i Handlu, które zastąpić miało z
założenia tzw. „Ekspedycję Noworosyjską”, zobowiązywało się przede
wszystkim do ustanowienia i utrzymania co najmniej jedenastu linii komunikacyjnych, czy transportowych. Przy podpisywaniu ustawy z sierpnia 1856
roku zastrzeżono jednak, iż otwarcie linii morskiej komunikacji parowej miało
się odbywać stopniowo, wraz z postępami w budowie statków, co było logicznie
powiązane z wprowadzeniem początkowo mniejszej liczby rejsów (podróży) niż
planowano to robić po pełnym rozruchu działalności transportowej. Nie później
jednak jak w ciągu pięciu lat od dnia zatwierdzenia przywileju (tj. do 3 /
16 sierpnia 1861 roku), statki parowe Ruskiego Towarzystwa miały obowiązek
utrzymywania (stałej) komunikacji na wszystkich „pierwotnych” liniach, wraz z
„pełnym kompletem podróży”. Warto dodać, iż późną wiosną roku 1858
nastąpiło dalsze poszerzenie zakresu podróży odbywanych przez Ruskie
Towarzystwo. Otóż na wniosek petersburskiego ministra skarbu, rozpatrzony
następnie pozytywnie przez rosyjską radę ministrów w dniu 17 / 30 czerwca
1858 roku, Aleksander II wyraził zgodę na uzupełnienie artykułu 6-ego ustawy
przywołującej do życia tę kompanię transportową. Na tej właśnie podstawie,
zezwolono Ruskiemu Towarzystwu prowadzić „żeglugę parową do holowania
statków” również na rzece Dniestrze. Dodatkowymi koncesjami ze strony rządu
petersburskiego dla Ruskiego Towarzystwa było umożliwienie wprowadzenia
holowania za pomocą statków parowych zarówno na rzekach: Dnieprze, Bohu i
Donie oraz na otwartych morzach.
Car postarał się też o udzielenie specjalnej pomocy ekonomicznej dla
towarzystwa, a to w postaci wypłacania, od dnia rozpoczęcia działalności tzw.
„milowego”, co uczyniono „w widokach zachęty i pomnożenia środków tak
rozległego przedsięwzięcia, dotąd jeszcze pierwszego w […] Państwie”. Owo
„milowe” („помильная плата”), władze rosyjskie zdecydowały się wypłacać
towarzystwu przez okres dwudziestu lat od dnia rozpoczęcia jego czynności,
różnicując je zresztą w zależności od trasy przebytej przez statki parowe.
Na wszystkich liniach transportowych przeznaczonych do komunikacji
okresowej towarzystwo zobowiązało się do bezpłatnego przewozu poczty, przy
jednoczesnym zachowaniu zasady przestrzegania wszystkich obowiązujących
przepisów pocztowych. Władze carskie zobowiązały się ze swojej strony, iż
dostawa na statki parowe poczt i depesz w żadnym wypadku nie mogła być
przyczyną zatrzymania odpłynięcia statków towarzystwa o oznaczonych dniach
i godzinach.
W ustawie z roku 1856 zaznaczono, że na wszystkich liniach komunikacyjnych Ruskie Towarzystwo będzie miało taką liczbę statków parowych o
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dowolnych wymiarach i sile koni mechanicznych, jakie władze tej kompanii
uznają za potrzebne dla realizacji programu transportowego, jak też „dla
regularnego urządzenia swych działań, otrzymania jak największych korzyści i
zapewnienia największych dogodności podróżnym”. Administracja carska
zgodziła się nadto, aby towarzystwo zaopatrzyło się w specjalne statki parowe, a
to celem rozwożenia węgla kamiennego (antracytu) oraz innych ładunków, do
rosyjskich i zagranicznych portów morskich. Z kolei przystanie, magazyny na
skład towarów i węgla, oraz ogólnie wszystkie lokalizacje zarówno w Odessie
jak i w innych miejscach, które uprzednio były wykorzystywane lub „przynadleżały” do statków parowych „Ekspedycji Noworosyjskiej”, przekazano
towarzystwu na cały okres istnienia tej ostatniej instytucji, co rząd petersburski
uczynił na identycznych zasadach, gdy były one używane i eksploatowane przez
uprzednią kompanię transportową.
ПОДАТКОВІ ТА МИТНІ АСПЕКТИ “ПЛАНУ ФІНАНСІВ”
М. М. СПЕРАНСЬКОГО
Фрадинський Олександр Анатолійович
Державний науково-дослідний інституту митної справи
(м. Хмельницький)
“План фінансів” – проект фінансово-економічних реформ, спрямованих
на впорядкування грошового обігу, державного боргу, податкової системи
Російської імперії в період правління імператора Олександра І. Розроблений Державним секретарем М. М. Сперанським у 1809 р. та затверджений маніфестом “О мерахъ къ уменшенію Государственныхъ долговъ; о
прекращеніи выпуска въ оборотъ новыхъ суммъ ассигнаціями и о возвышеніи некоторыхъ податей и пошлинъ” від 2 лютого 1810 р.
Необхідність реформування державних фінансів була обумовлена значним бюджетним дефіцитом – у 1810 р. сума державних доходів планувалася в обсязі 127 млн. рублів асигнаціями, видатки складали 193 млн.
рублів, а сума бюджетного дефіциту дорівнювала 66 млн. рублів.
“План фінансів” базувався на 2 основних важелях впливу: перегляді
політики у сфері державних витрат (необхідні витрати – зберегти,
непродуктивні – суттєво зменшити, або взагалі ліквідувати) та запровадженні нових податків із значним підвищенням податкових ставок для
вже існуючих. Шкідливим було визнано практику фінансування бюджетного дефіциту за рахунок емісії асигнацій. Натомість пропонувалося
активно використовувати внутрішні позики та обмежити зовнішні запозичення.
Податкове навантаження зросло у кілька разів. Так, подушний податок
було збільшено з 1 до 2 рублів; ціна пуда солі, продаж якої відносився до
державної монополії, збільшилася з 40 копійок до 1 рубля; величина зе70

мельного оброку теж зростала та диференціювалася залежно від губерній –
по 3 рублі з ревізької душі в губерніях першого класу, по 2 рублі
50 копійок в губерніях другого класу та по 2 рублі в губерніях третього і
четвертого класів. Для ремісників та міщан величина особистого податку
підвищувалася до 5 рублів з особи; суттєво зростав податковий тягар для
іноземних ремісників, що здійснювали свою діяльність у Санки-Петербурзі
та Москві: з майстрів – до 100 рублів, з підмайстрів – до 40 рублів, з учнів –
до 20 рублів. Запроваджувався податок на дохід з поміщицьких землеволодінь, справляння якого мало здійснюватися за прогресивною шкалою (мінімальна ставка у 1% застосовувалася до землеволодінь, що
забезпечували річний дохід до 500 рублів, а найвища ставка у 10% –
застосовувалася до річних доходів більше 18 тис. рублів). Як винятковий
захід, з поміщиків додатково в 1810 р. стягувався разовий збір з чистого
доходу, виходячи із 50 копійок за кожну ревізьку душу.
Зростало фіскальне значення гербового збору, ставка якого збільшилася
з 30 до 50 копійок за один лист. Гербовий збір при видачі внутрішніх
паспортів різнився залежно від категорії населення та терміну, на який він
видавався (таблиця 1). Для впорядкування фінансових планів було передбачено чіткі правила формування кошторисів та законодавчий порядок їх
розгляду.
Таблиця 1.
Величина гербового збору при видачі внутрішніх паспортів (в рублях)
Категорія населення

Купці першостатейні
Купці 1 гільдії
Купці 2 гільдії
Купці 2 гільдії
Міщани та селяни

на 1 рік

50
25
10
4
3

Термін дії паспорту
на 2 роки на 3 роки на 4 роки

102
52
22
10
8

156
81
36
18
15

212
112
52
28
24

на 5 років

265
140
65
35
35

У сфері зовнішньоекономічної діяльності система фінансових заходів
була направлена на обмеження тарифними та нетарифними заходами
імпорту товарів та полегшення і стимулювання російського експорту. Для
обмеження імпорту пропонувалося заборонити ввезення предметів розкоші
та товарів, що не відносилися до класу необхідних; збільшити мито на
ввезення дозволених товарів та переглянути їх кількість у бік зменшення;
збільшити нетарифну складову у обмеженнях за рахунок запровадження
додаткових вимог до коносаментів і декларацій та посилення митного
догляду. Збільшення мит передбачало наступне:
– для імпортних товарів: відсутність мита щодо товарів, необхідних та
загальнокорисних для внутрішнього споживання; сировина, необхідна для
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виробництва російських товарів, оподатковувалася митом від 1 до 10%;
мануфактурні товари та предмети розкоші – за ставкою від 10 до 50%;
- для експортних товарів передбачалося, що сировина, яка вироблялася
в інших країнах, звільнялася від мита або ж оподатковувалася за ставкою
від 1 до 10%; до товарів, що вироблялися винятково у Росії, застосовувалася ставка від 2 до 15%; щодо інших груп товарів мито становило від
1 до 9%.
Суттєве значення при визначенні митних доходів надавалося валютнокурсовій політиці держави – для цього було запропоновано збільшити ціну
срібного талера по відношенню до російських паперових асигнацій із
2 рублів 10 копійок до 4 рублів за один талер. Для стимулювання експорту
вирішено було максимально залучати судна іноземних країн, створивши
режим максимального сприяння шляхом пришвидшення митного оформлення кораблів портовими митницями.
Не усі починання, викладені у “Плані фінансів”, особливо, що стосувалися грошового обігу та банківської системи, реалізувалися в повній
мірі, проте вони сприяли подальшому розвитку фінансової системи
Російської імперії та поліпшенню її стану (у першу чергу – за рахунок
прямого оподаткування), що було особливо важливо в контексті майбутньої війни 1812 року з Наполеоном Бонапартом.
ОСМАНСКО-РУССКИЕ ТОРГОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ В 19-М ВЕКЕ
Текдемир Азиз
Тракийский Университет (г. Эдирне, Турция)
Введение. Россия в первый раз получила возможность торговли с
Османским государством в период правления Ахмеда III. В этот период
было принято, что российские торговцы также могут вести торговлю в
Османском государстве, как и османские торговцы ведут торговлю в
России. Согласно 9-й статье Белградского соглашения от 3 сентября
1739 г., подписанного в период правления Махмуда I между Османским
государством и Россией, российские торговцы получили право торговли с
кораблями Османского государства, а после подписания Кючюк-Кайнарджийского договора 1774 г. получили право торговли в Чёрном море на
своих кораблях. Получив право торговли на собственных судах, с подписанием торгового договора 1783 г., используя торговые корабли “реая”,
Россия осуществила большой экспорт в Османское государство. По итогам
последнего соглашения она заняла привилегированное положение на
османских землях, по сравнению с европейскими странами.
В XIX-м в. Османская империя попала под влияние Европы с экономической точки зрения. В этот период быстрого распространения капиталистической мировой экономики, Османское государство, имевшее
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богатые сырьевые ресурсы, привлекло внимание промышленно развитых
стран. По результатам торговых соглашений XIX-го в., начался наплыв
европейских товаров на османский рынок. Англия подписала торговые
соглашения с европейскими государствами в 1838 г., а в последующем и с
Россией. Эти торговые соглашения, с одной стороны, ускорили интеграцию османской экономики с мировой, а с другой стороны, стали причиной постепенного увеличения дефицита внешней торговли Османской
империи.
Турецко-русский торговый договор 1846 г. В начале XIX-го в., до
подписания Адрианопольского договора 1829 г., российские торговые суда
не имели права свободного передвижения в османских водах, право
свободной торговли было получено с подписанием данного соглашения.
Торговые отношения до подписания османско-российского торгового
договора 1846 г., определялись 7-й статьёй Адрианопольского договора.
Торговое соглашение 1846 г. было подписано между Россией и
Османской империей 30 апреля в Стамбуле в период правления султана
Абдуль-Меджида, а 6 июля 1846 г. было одобрено обеими сторонами.
Договор 1846 г. отменял некоторые положения предыдущего соглашения,
некоторые положения были пересмотрены, а часть положений была
утверждена без изменений. Было принято, что Россия, Англия и Франция
имеют равные права на территории Османского государства.
Как это было закреплено в договорах, заключённых с другими иностранными государствами, таможенная пошлина для внешней торговли
была установлена в размере 3%. Было принято, что налог с товаров,
произведенных в России или же в других государствах и ввозимых в
Османскую империю или же товаров, вывозимых из Османского государства российскими купцами и подданными, взымается на прежних
условиях.
Российские торговцы получили право, как лично, так и через своих
представителей, ведения торговли сельскохозяйственными и промышленными товарами, как на территории Османского государства, так и
путем вывоза их. Российские купцы получали право провозить товары к
любому османскому порту при условии отсутствия монополизации товара;
ни с покупателей, ни с продавцов пошлина не взымалась. Торговые права,
полученные Россией, должны были оставаться действующими до тех пор,
пока Россия будет соблюдать требования, установленные Османским
государством. Устанавливалось, что Россия в своей торговой деятельности
не будет создавать препятствия для Османского государства, налоги,
взымаемые с османских подданных любым способом, не будут нарушать
данное соглашение, кроме того, Османское государство не будет устанавливать новые налоги для российских торговцев.
Были отменены внутренние таможенные пошлины, тем самым был
установлен новый таможенный порядок между двумя государствами. Было
согласовано, что с товаров, загруженных на суда и вывозимых рос73

сийскими торговцами на экспорт, кроме 3%-ной вывозной пошлины
“рефтийе”, при привозе товаров на пристани оплачивалась привозная
пошлина “амедийе” в размере 9%.
Сельскохозяйственные и промышленные товары, как российского, так
и иностранного производства, могли быть импортированы в Османское
госудрство российскими торговцами после оплаты 3%-ной пошлины, а
также при условии оплаты дополнительного 2%-ного налога могли продаваться на всей территории Османского государства. Для устранения
проблем, которые возникали в таможенном управлении из-за взымания
3%-ного налога при прибытии товара на пристань и 2%-ного налога во
время продажи, было решено взымать общий налог в размере 5%.
Российские торговцы, приобретавшие товары, производимые в Османском
государстве, при желании продать их, как на территории, где они находились, так и на всей территории Османской империи, получали привилегии местных торговцев.
Как было установлено в соглашениях, заключённых ранее, в данном
соглашении для российских торговых судов, следующих из Чёрного в
Средиземное и из Средиземного в Чёрное море через проливы Босфор и
Дарданеллы, также было установлено право свободного прохода через них.
Османская империя отменила пункт о необходимости получения разрешения для перевозки товаров для продажи или покупки из одного
региона в другой, а также отменила налог с данного разрешения.
Был действителен запрет на торговлю огнестрельным оружием, поэтому была разрешена продажа не более 5 “вукиййе”2 оружейной дроби и
необходимого количества пороха для охоты. Был запрещён несанкционированный вывоз пушек российскими судами для продажи, но была разрешена покупка пушек, исходя из степени потребности торговых судов.
По взаимному согласию между двумя государствами, были приняты
основы общей свободной торговли. Тем не менее, некоторые вопросы
были исключены из соглашения о свободной торговле.
Ловля и продажа рыбы русским купцам не была позволена. Была
разрешена торговля квасцами, привезенными из-за границы, на основе
правил, установленных Османским государством. Привоз иностранной
соли в Османские владения был запрещён. Так как, по османским законам,
соль могла продаваться только в регионе, где она добывалась, также было
установлено, что российские купцы должны соблюдать данное условие, а
также был установлен запрет на продажу соли в других регионах. Но при
этом был разрешён экспорт других товаров, при условии оплаты пошлин.
Нюхательный табак, привезенный из-за границы, должен был продаваться без вскрытия банки. Русским торговцам была разрешена покупка
нюхательного табака для экспорта, но при этом была запрещена его
———————
2
Вукиййе – единица измерения веса. Также носит и другие названия, такие как:
вакиййе, окиййе и окка. Составляет примерно 1283 грамма.
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продажа на территории Османской империи. Специальный налог взымался
за разрешение на сеяние и возделывание курительного табака, помимо
десятинной пошлины. Русский торговец при покупке курительного табака
для вывоза на экспорт должен был заплатить 12% таможенной пошлины.
Был установлен запрет на продажу алкогольных напитков оками или
стаканами в лавках, магазинах, кораблях, лодках и шлюпках, была разрешена торговля только оптом.
Был разрешён экспорт шёлка, произведенного на территории Османской империи, после оплаты таможенной пошлины, при этом был запрещён
вывоз шёлка с портов, где отсутствует таможенный пост.
В рамках условий настоящего Договора, было установлено, что купец
может вести торговлю лично и поручить вести её любому поверенному,
какой бы нации он не был. Но при этом подчеркивалась необходимость
того, чтобы российские купцы и подданные обращали внимание на случаи
нарушения закона и незаконной торговли. Торговцы, не соблюдающие
законы, должны были быть наказаны соответствующими российскими
органами.
По соглашению, вопрос о таможенной декларации о грузе российских
торговых судов должен был быть решён после переговоров между Османской Портой и российской миссией.
Было отмечено, что условия, содержащиеся в данном договоре, являются действительными на всей территории Османской империи в Европе,
Азии и Африке.
В соответствии с торговыми условиями, применимыми для Российского государства, Османское государство имело те же права, что и российские торговцы, и могло вести торговлю в России на тех же условиях.
Было согласовано, что данный договор является действительным до
апреля 1856 г., за шесть месяцев до его окончания должны быть проведены
переговоры о принятии положений договора без изменений или же об их
ревизии.
Начиная со второй половины XIX в., торговые отношения между
Османской империей и европейскими странами уже потеряли свою техническую окраску и стали источником уступок в политических событиях,
являющихся основой давления на Османскую империю. По этим причинам, начиная с 1861 г., были подписаны новые торговые соглашения
между Османской империей и европейскими государствами. В целом,
торговые соглашения, подписанные в 1861–1862 гг., получили название
“Торговые Соглашения Канлыджи”.
Торговый договор, подписанный между Османской империей и
Россией в 1846 г., закрепил преимущество России в османских водах.
Иными словами, Россия получила самые важные уступки, с точки зрения
торговли, на Чёрном море и проливах. Хотя после Крымской войны,
российским позициям в проливах и был нанесен урон, с подписанием
османско-русского торгового соглашения в 1862 г., вновь были получены
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уступки 1846 г., тем самым был сделан важный шаг в сторону компенсации потерь, связанных с подписанием Парижских соглашений 1856 г.
Турецко-русский торговый договор 1862 г. Османско-Русский торговый договор 1862 г. был подписан в Стамбуле 22 января (3 февраля)
1862 г. послом России в Стамбуле А. Б. Лобанов-Ростовским и министром
иностранных дел Турции Мехмедом Эмином Али Пашой.
По данному соглашению, российские торговцы, как и по соглашению
1846 г., получили право перевозки и продажи на территории Османской
империи сельскохозяйственных и других товаров с оплатой небольшого
налога. Ранее Османское государство взымало с российских торговцев
такие налоги, как “тезкире”3 и “мюрурийе”4. После подписания данного
соглашения, Османское государство обязалось не взымать с русских
купцов какого-либо налога, кроме таможенного. Если рассматривать
соглашение с этой точки зрения, станет ясно, что оно наносило ущерб
османской экономике.
Османская империя приняла на себя обязательство, что не будет
взымать с российских торговцев торговый налог, более чем 8%, что
данный налог будет взыматься только один раз, что каждый год данный
налог будет сокращён на 1%, а через семь лет данное положение будет
пересмотрено. С другой стороны, все виды товаров, которые будут экспортироваться из Османской империи в Россию, подлежали таможенной
пошлине, как и товары других государств. Здесь можно с лёгкостью
утверждать, что Россия в торговом аспекте добилась значительных выгод
по сравнению с Османской империей.
Согласно договору, со всех российских торговых судов, прибывающих
в порты Османской империи, налог будет взыматься только один раз, а за
швартовку, фонари и карантин налог не взымался. Такие же условия были
действительны для османских кораблей, прибывающих в российские
порты.
После того, как была принята договорённость о том, что обслуживание
судов в портах будет основываться на принципе взаимности, было принято
решение, что с российских товаров, доставляемых в Османскую империю
по земле и подлежащих, согласно договору 1846 г., налогооблажению в
размере 3%, отныне будет взыматься 2%-ный налог, а через восемь лет
данный налог будет снижен на 1%. С другой стороны, для того чтобы
предотвратить мошенничество в данном вопросе, Османская Империя
оставила за собой право принятия закона, что было гарантировано отдельным договором.
———————
3
Тезкире – это вид документа, используемого османскими бюрократами для взымания налогов с местных жителей и иностранцев на территории Османского государства.
4
Мюрурийе – транзитный налог, взымаемый при продаже импортируемого товара,
без его допуска на местные рынки.
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Договором 1862 г. был снят запрет на вывоз соли, установленный в
1846 г., а также было принято решение об установлении на соль и табак
такой же суммы налога, как и на сами импортируемые товары. С другой
стороны, было установлено, что с соли и табака, вывозимых из Османской
империи в Россию, налог взыматься не будет. Кроме того, российские
торговцы были обязаны сообщать османским властям об общем количестве торговых товаров. По результатам османско-русского договора
1862 г., российские торговцы добились значительных выгод. Платившие
ранее 24% налога с покупаемого и продаваемого табака, с новым
соглашением они уменьшили налоговое бремя. Иными словами, по итогам
соглашения Османская империя лишилась значительного дохода.
В соответствии с договором, порох, импортируемый из России в
Османскую империю, должен покупаться и продаваться по законам
Османского государства. В договор также были включены пункты об
уменьшении времени ожидания российских торговых судов в проливах.
Данный вопрос мог быть поднят обеими сторонами.
В отношении беспошлинного (незаконного) вывоза продукции должны
быть действительны законодательства обоих стран. Независимо от гражданства лица, ввозившего контрабандный товар, в первую очередь должно
быть сообщено в посольство или консульство страны гражданства, и,
исходя из ответа, должны быть применены санкции. Османская империя
заявила о принятии преимуществ, полученных Россией ранее. Данный
договор, как и договор 1846 г., должен был быть действительным во всех
провинциях Османской империи в Европе, Азии, Египте и Африке.
Обоими государствами было принято, что соглашение вступает в силу
13 марта 1862 г. и является действительным четырнадцать лет (до 1876 г.).
По истечении этого срока, соглашение должно быть пересмотрено и, при
отсутствии дополнительного требования от обоих государств, должно
быть действительным ещё семь лет.
Заключение. Промышленная революция Европы за короткий срок
повлияла на Османское государство и приобрела конкретную форму в
османско-английском торговом договоре 1838 г. Слабость Османской
империи и новая экономическая политика Англии нашли своё проявление
в договорах. Торговые договора, подписанные с Англией в 1838 г., были в
последующем подписаны практически со всеми европейскими странами.
Аналогичный торговый договор был подписан и с Россией в 1846 г.
Серией указанных соглашений был создан необходимый правовой механизм для открытия османского рынка и сырья для внешней торговли в
интересах европейцев. В этот период в торговых договорах, подписанных
с европейскими странами и с Россией, хотя и был удален принцип, схожий
с монополией государства, вместо него появилась иностранная монополия.
Османская промышленность потерпела крах, иностранные товары получили широкое распространение на османском рынке, ускорился и финансовый крах. Торговые договоры, подписанные с европейскими государ77

ствами и Россией в 1838 и последующих годах, получили дальнейшее
развитие с принятием Тоговых договоров в Канлыдже в 1861–1862 гг.
Таким образом, традиционная структура Османского государства была
разрушена, и Османская империя стала всё более зависимой от иностранных государств. Начало волнений в Османской империи естесственным
образом было в пользу России. Таким образом Россия получила преимущество против Османского государства, особенно в морской торговле.
Начиная с 1699 г., усиливавшаяся, по сравнению с Османским государством, с торговой точки зрения Россия, с подписанием торгового соглашения 1862 г. достигла самого высокого уровня.
ТОРГІВЕЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ
КОНСУЛЬСЬКИХ УСТАНОВ У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.
Павленко Світлана Сергіївна
Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара
У ХІХ ст., завдяки розвитку комунікацій та техніки, відбувається
значне зростання обсягів світової торгівлі. У той же час вихід на ринок
нових конкурентів (США, Японія), остаточний розподіл сфер впливу
(ринків збуту) між “великими державами” (Англія, Франція, Росія) актуалізували для всіх бажаючих збільшити свій експорт необхідність розширення власної системи консульських установ. Хоча за доби середньовіччя торгівля стала однією з головних причин виникнення цього
інституту, на ХІХ ст. затвердилась норма, за якою звичайні консули не
мали права займатися комерцією, а економічна діяльність почесних
консулів не була достатньо вагомою, щоб внести помітні зміни у стан
міждержавної торгівлі. Як наслідок, не маючи можливості прямо впливати
на економічні відносини країн, консули опосередковано, шляхом ініціативної діяльності у інформаційній сфері, впливали на них
Джерела дослідження умовно поділені на дві групи за характером
свого походження. Перша складається з консульських статутів та урядових
інструкцій. Єдиної кодифікованої системи консульського права на ХІХ ст.
вироблено не було. Основні консульські функції, як правило, визначались
у статутах. Місцеві закони вказували на граничні межі компетенції консулів, а міждержавні угоди – випадки взаємодії між ними та місцевою
адміністрацією. Більшість статутів провідних країн заходу у 1851 р. були
опубліковані у роботі Ф. Кюссі “Règlements consulaires des principaux états
maritimes de l’Europe et de l’Amérique, fonctions et attributions des consuls”.
У другій половині сторіччя низкою держав були прийняті нові нормативно-правові акти, що регламентували діяльність консульських установ.
Японія була однією з останніх країн, яка у 1890 р. прийняла свій перший
консульський статут.
78

До другої групи джерел належать консульські звіти, що були безпосередніми носіями інформації, яка мала значення для розвитку міждержавної торгівлі. На ХІХ ст. важливим стало не лише накопичення
відомостей про зовнішній світ в межах урядових структур, а й доведення їх
до безпосередніх “споживачів”, тобто зацікавлених економічно активних
осіб, котрі, як правило, були підприємцями та комерсантами. З огляду на
це з другої половини сторіччя поширюється практика публікації консульських звітів у періодичних виданнях. Наприклад, донесення австрійських консулів з 1849 р. друкувалися у щоденній газеті міністерства
торгівлі – “Austria. Tagblatt І für Handel und Gewerbe, öffentliche Bauten und
Verkehrsmittel”. Зазначені джерела дозволяють дослідити діяльність консульських установ у торгівельно-інформаційній сфері, що і є метою
нашого дослідження.
Згідно з міжнародним правом ХІХ ст., консульські установи виконували такі функції: 1) комерційно-інформаційну; 2) адміністративну;
3) судову; 4) функцію надання відповідної допомоги військовим та комерційним суднам своєї країни. Інформаційно-комерційна функція передбачала збір відомостей про економічну ситуацію та потенціал регіону, де
перебував консул; надання дипломатичним представникам інформації про
питання, які слід було врегульовувати на рівні міждержавних політичних
відносин; “рекламування” іноземцям товарів та виробів своєї держави.
Як правило, консули узагальнювали отримані відомості та передавали
їх своїм керівникам у вигляді звітів, що за своїм характером мали широку
тематичну направленість. До їх змісту існували досить конкретні вимоги.
Так, згідно з вимогами російського законодавства, консул мав повідомляти
до МЗС про розмір податків, особливості мореплавання, урожай, експорт
та імпорт, митні тарифи, ціни на товари, вексельні курси, контрабанду,
торгівельні звичаї, прийняті заходи урядом країни перебування для розвитку торгівлі. Особливо зверталась увага на вивчення причин невдачі та
виявлення несприятливих факторів для торгівлі. Не зважаючи на всю
розлогість змісту консульських звітів, до них у жодному разі не могла бути
включена інформація приватно-комерційного характеру про способи
ведення торгівлі чи торгівельних операцій. Російські чиновники були
переконані, що “необхідною умовою для успішної конкуренції є точне та
своєчасне ознайомлення з вимогами закордонних ринків, як уряду… так і
окремих представників торгівельно-промислових кіл”. Практичним втіленням подібної позиції стала публікація консульських звітів на сторінках
періодичних видань. Це змінило масштаб діяльності консулів: з індивідуального (який реалізовувався через особисті консультації та надання
інформації за запитом) до суспільно значимого (доведення інформації до
зацікавлених осіб без прямої взаємодії між ними та консулом). Таким
чином, розвиток міжнародної торгівлі у ХІХ ст. не лише актуалізував
діяльність консульських установ, але й вніс вагомі зміни у її характер.
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Не менш важливим напрямом консульської діяльності була безпосередня реклама службовцями установи товарів своєї країни. Однак ця
практика набула значно меншого поширеною. Це було пов’язане з безпосередньою складністю організації подібних акцій, що вимагали як
значних організаційних заходів, так і відповідних фінансових видатків.
Однак, не зважаючи на зазначене, Японія з кінця ХІХ ст. активно вдавалась до створення при консульських установах експозицій власних
товарів. Подібна реклама з однієї сторони, надавала можливість потенційним покупцям дізнатися про японську продукцію, умови її замовлення,
вартість, фрахт та інші супутні витрати, а з іншої, формувала за кодоном
уявлення про Японію як розвинену та цивілізовану країну. Подібні експозиції були організовані при японському комерційному агентстві у
Владивостоці (кінець 1870-х рр.), консульствах в Одесі (1898 р.), Тегу
(Корея, 1884 р.), Антверпені (Бельгія, 1922 р.) та інших.
Таким чином, діяльність консульських установ у ХІХ – початку ХХ ст.
мала значний вплив на розвиток міждержавної торгівлі. Через звіти та
подальшу їх публікацію консули надавали комерційним колам своєї країни
відомості про можливий попит за кордоном на їх вироби. Безпосередня ж
реклама дозволяла налагодити зв’язки між підприємцями різних країн для
встановлення торгівельних відносин. Як наслідок, діяльність консульського інституту дозволяла зацікавленим особам отримати необхідну
інформацію комерційного характеру, що стало одним зі стимулюючих
факторів для розвитку міжнародної торгівлі у ХІХ – початку ХХ ст.
УКРАИНСКИЕ И РОССИЙСКИЕ ТОВАРЫ НА РЫНКАХ БЕССАРАБИИ
(1812–1868 гг.)
Томулец Валентин Николаевич
Молдавский государственный университет (г. Кишинёв)
Процессы внутреннего развития Бессарабии, которые сделали возможным растущий вывоз товаров за Днестр, в частности рост населения и
подъём со временем хозяйства, расширение областного рынка, увеличение
платёжеспособного спроса зажиточной части жителей на промышленные
изделия бытового и хозяйственного назначения, ограничение иностранной
конкуренции, предоставление местным жителям торговых льгот, упразднение таможенной линии на Днестре и введение гильдейской организации
купечества, обусловили растущий ввоз в Бессарабию товаров из других
губерний. Это были, главным образом, промышленные/мануфактурные
изделия собственно русских и украинских губерний. Увеличивался не
только объём ввоза, расширялся ассортимент товаров, росла роль украинского и “российского” купечества за счёт постепенного вытеснения
иностранных купцов и их товаров.
80

Ввоз товаров из-за Днестра прошёл те же этапы развития, что и вывоз
бессарабских товаров: они обусловили друг друга, формируя взаимосвязанные части торгового оборота. Однако, до введения гильдейского
устройства 1830 г., доминирующая роль в торговле края принадлежала
купцам из других губерний России. И ввоз, и вывоз испытывали воздействие тех же, в основном, внутренних и внешних факторов.
Среди факторов, благоприятствовавших ввозу украинских и “российских” товаров, рост в России промышленного производства, особенно
текстильного и металлургического, переход от мануфактуры к фабрике в
30–50-х гг. ХІХ в., накопление денежных капиталов и их использование
для учреждения крупных мануфактур и фабрик, протекционистская
политика правительства. Слабость местной промышленности и всё более
ограниченная конкуренция иностранных товаров, рост вывоза сельскохозяйственной продукции обеспечивали в Бессарабии растущий платёжеспособный спрос на изделия украинских и российских губерний.
Ввоз товаров из других губерний сдерживали относительная узость
внутреннего рынка Бессарабии ввиду преимущественно натурального
характера хозяйства и низкого уровня денежных доходов основной массы
крестьянства; колебаний спроса в зависимости от повременного состояния
сельскохозяйственного производства и вывоза соответствующих продуктов; войны или угрозы войны; заметная на первых порах конкуренция
иностранных изделий.
В торговле товарами украинских губерний особое место занимали
бессарабские ярмарки. Отсюда украинские и “российские” товары попадали на базары, в торговые заведения, ремесленные мастерские, крестьянские хозяйства всего края. Но обороты бессарабских ярмарок не дают
полного представления об объёме ввоза украинских и “российских”
товаров. Купцы, ведшие оптовую торговлю, владельцы торговых заведений (лавок, харчевен, гостиниц, постоялых дворов) закупали крупные
партии таких изделий на ярмарках других губерний, непосредственно у
собственников мануфактур, фабрик и заводов.
В Бессарабии, где ремесло и особенно мануфактурная промышленность
были развиты слабо, украинские и российские купцы обнаружили хороший рынок сбыта промышленных товаров. Здесь они реализовывались
выгоднее, чем за рубежом, где встречались с жесткой конкуренцией более
развитой промышленности ряда стран Запада или ограничениями в пользу
местной промышленности.
По данным архивных источников, ввоз украинских и “российских”
товаров через Дубоссарскую и Могилёвскую таможни за 1819–1820 гг.
достиг 3,6 млн. руб., причём особенно значителным был ввоз через
Могилёвскую таможню (на сумму более 2 млн. руб., т. е. 61,3%). Не считая
малоценного ввоза аниса, весь он состоял из промышленных изделий,
около половины (42,4%) которых включали спирт и водку (“хлебное
вино”). За ним следовали полотно, хлопчатобумажные и шерстяные ткани
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(24%), металлы и металлические изделия (14,3%), пушнина (около 7%),
кожи и изделия из них (около 6%). Через Могилёвскую таможню, главным
образом из Подольской губернии, ввозили спирт и хлебное вино (69%
ввоза через эту таможню). Доставлялись они по четырём дорогам: ЖванецАтаки-Хотин-Бричаны-Бельцы;
Калюсь-Бельцы-Оргеев;
СеребречанАтаки-Бельцы-Оргеев-Кишинев; Каменка-Оргеев-Кишинёв. Из Кишинёва
эти товары развозились в города и местечки Бессарабии.
Одним из центров сосредоточения украинских и “российских” товаров
для ввоза в Бессарабию были харьковские ярмарки. В проекте “Об
устройстве финансовой части Бессарабской области” 1829 г. отмечалось,
что слабость мануфактурной промышленности края заставляет население
пользоваться товарами, доставляемыми из ближайших украинских губерний, особенно с шести рынков Харьковской губернии. Однако эти товары
не всегда отвечали требованиям покупателей, что заставляло их “выписывать себе товары из Одессы и других мест”.
Анализируемые материалы, преимущественно архивные, позволяют
сделать вывод, что после аннексии Россией Бессарабия становится одним
из стабильных, всё более ёмких рынков сбыта мануфактурно-промышленных изделий из Украины и других губерний России. Торговая политика, проводимая царизмом в Бессарабии, носила явно протекционный
характер, о чём свидетельствует преобладание товаров и купцов из украинских и российских губерний. В связи с этим уменьшилась доля
зарубежных промышленных товаров и купцов из этих стран в Бессарабию.
Обусловленный известными социально-экономическими процессами в
крае растущий ввоз украинских и “российских” товаров, в свою очередь,
стимулировал рост товарности сельскохозяйственного производства, укрепление капиталистического уклада в крае.
Посредством ярмарок, торгов и базаров промышленные изделия
губерний Украины и России попадали в многочисленные лавки и другие
торговые заведения, а из них – в семьи крестьян и горожан, удовлетворяя
значительную часть бытовых и хозяйственных потребностей. Ввоз “российских товаров” не встретил сильной конкуренции местных и иностранных промышленных изделий, они сбывались в Бессарабии с большей
выгодой, стимулировали вывоз в другие губернии бессарабских товаров и
способствовали накоплению торгового капитала. Львиная доля выгод от
торговых операций доставалась торговой буржуазии Бессарабии, Украины
и других губерний России.

82

МИТНІ ТАРИФИ НА ПРОМИСЛОВІ ТОВАРИ В РОБОТІ
ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПІДПРИЄМЦІВ УКРАЇНСЬКИХ
ГУБЕРНІЙ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ ст.)
Шандра Ірина Олександрівна
Донецький національний університет (м. Вінниця)
Протекційна митна система завжди використовувалася для підтримки
вітчизняного виробництва, а режим вільної торгівлі дозволяв сформувати
міцні конкурентоспроможні вітчизняні підприємства. Між такою дилемою
протекціонізму та фритредерства знаходилася російська влада в другій
половині ХІХ ст. Складність правильності вибору зовнішньоекономічного
курсу обтяжувалася ще й тиском на уряд різних галузевих груп буржуазії
та їхніх представницьких об’єднань, які чітко відстежували непорушність
власних корпоративних інтересів. Якщо об’єднання промислового характеру (наприклад, З’їзди гірничопромисловців Півдня Росії, м. Харків)
клопотали про підвищення мита, то об’єднання торгового та сільськогосподарського спрямування (Київський та Одеський біржові комітети, Всеросійське товариство цукрозаводчиків, м. Київ) наполягали, що “митна
охорона навряд чи належить до тих речей, для яких справедливий вислів:
чим більше, тим краще”.
Митна політика пореформеної доби була віддзеркаленням інтересів
різних груп суспільства, а сухі цифри тарифів – своєрідною рівнодіючою
їхнього узгодження. Середина ХІХ ст. характеризувалася поміркованими,
навіть фритредерськими віяннями в митній політиці Російської імперії. З
кінця 70-х рр. ХІХ ст. відбувається поступовий перехід до охоронної
системи митного обкладення, який завершився високим тарифом 1891 р.
Поворот від фритредерства до протекціонізму означав перемогу представників українських земель і московського регіону, орієнтованих на
місцеві ресурси та переважно місцевий ринок, над прилеглими до європейського кордону територіями (петербурзький і прибалтійський райони,
польські землі), що використовували в основному привізну сировину.
Характерним показником переплетіння різних інтересів, які викликали
введення мита, було ставлення підприємницьких об’єднань до митного
обкладення кам’яного вугілля. У цьому питанні торгово-промислові кола
виступали далеко не одностайно, тут зустрічалися гострі протиріччя між
представниками різних груп буржуазії (сільськогосподарської та промислової, а серед останньої – між видобувною та обробною галузями).
Протягом 80–90-х рр. ХІХ ст. мито на кам’яне вугілля, кокс, чавун та
сільгоспмашини поступово підвищується. Укріплення митного бар’єру на
кінець ХІХ ст. було настільки очевидним, що представники видобувної
промисловості висловлювали “схвалення” цієї сторони економічної політики уряду. У період з 1887 по 1892 рр., на думку професора Фрейбурзького університету Г. Шульца-Геверниця, в Росії була сформована
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“система однобічного меркантилізму”. У Російській імперії мито за пуд
заліза становило 60–100 коп., тоді як у Франції – 14,3–26,6 коп., АвстроУгорщині – 6,6–25,3 коп., Німеччині – 7,6–12,8 коп. Проте міністр фінансів
С. Вітте переконував, що “ця заступницька система мала своїм завданням
створити в Росії свою власну обробну промисловість, яка сприяла б
зростанню нашої економічної, а, відповідно, і політичної самостійності та
дозволила б нам встановити вигіднiші для нас міжнародні відносини”.
У цьому загальному процесі посилення протекціонізму часто не
враховувалася думка споживачів промислової продукції. Вони, навпаки,
вимагали зниження митних ставок або взагалі їх скасування. За це активно
ратували представники Одеського та Київського біржових комітетів.
Перший представляв інтереси переважно сільськогосподарського машинобудування та торгівельної буржуазії, другий – цукрозаводчиків. Категорично проти підвищення митних тарифів виступали З’їзди російських
фабрикантів землеробських машин та знарядь, уся аграрна буржуазія
ставилася вкрай негативно до встановлення протекційних митних тарифів,
адже це не відповідало їхнім економічним інтересам. Одеське відділення
Ради торгівлі й мануфактур у своїх протестах проти накладення мита на
ввізне вугілля доводило, що такі рішення уряду призведуть до підвищення
ринкової ціни вугілля на 50–75%.
Ставлення до митних ставок розділило не тільки суспільство, а й
науковців. Частина економістів схвально оцінювали протекційні заходи
уряду, які “привили нашому дряхлому господарському організму певну
бадьорість, пробудили його від сплячки та посилили в ньому життєві
сили”. У народницьких колах важка промисловість розглядалась як
“чужорідний наріст, що руйнує народний організм, як штучно виплекана
квітка, що потребує тепличного догляду”.
Проте в пореформеному суспільстві все ж таки домінувало переконання, що інтересам виробництва хліба мали підпорядковуватися всі
заходи економічної політики. В умовах протекційних тарифів споживачі
змушені були переплачувати на користь промисловості сотні мільйонів
рублів щорічно. Здешевлення продукції важкої промисловості в Російській
імперії, як це було в Європі, так і не відбувалося. Припущення, що
конкуренція всередині країни буде спонукати до зменшення витрат виробництв і зниження цін на кінцевий продукт, виявилося помилковим.
Особливо наочними були ціни на залізо: у 40-х рр. ХІХ ст. штабове залізо
коштувало 0,95–1,60 руб. за пуд, у 90-х – вже 1,35–2,95 руб. за пуд.
На адресу важкої промисловості сипалися звинувачення у відтягуванні
капіталів та робочих рук від традиційних галузей виробництва. Економісти
застерігали урядовців від “огульного протекціонізму”, а підприємців
закликали не покладатися цілком на субсидії та митні ставки. На їх думку,
зниження мита на промислові товари сприяло б підвищенню прибутковості сільського господарства, а отже, збільшенню внутрішньої місткості
ринку та купівельної спроможності населення, що повернулося б промисловим підприємствам безпосередньою вигодою.
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Для розуміння такого антагонізму між різними групами буржуазії варто
враховувати суттєву особливість Російської імперії пореформеної доби:
процес індустріалізації тут передував аграрно-технічній революції, що
загострювало суперечності між розвитком промислового виробництва та
традиційністю сільського господарства.

ТОРГОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО ТА БІЗНЕС-СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМЦІВ
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.
Водотика Тетяна Сергіївна
Інститут історії України НАН України (м. Київ)
Посередництво є ілюстрацією двох глобальних бізнес-стратегій підприємців пореформеної доби. Назвемо їх умовно інноваційною та екстенсивною. Інноваційна стратегія – посередництво як засіб нагромадження
капіталу для подальшого розвитку справи (розширення сфери діяльності,
створення моно- чи багатопрофільної компанії). Екстенсивна стратегія –
посередництво як засіб для максимального нагромадження капіталу без
бачення перспектив подальшого розвитку, тут і зараз, не розглядаючи
потенційних перспектив. Інноваційна стратегія була породжена віяннями
нового часу, індустріального суспільства, що народжувалось. Екстенсивний шлях обирали з різних причин – через традиційний світогляд,
почуття незахищеності перед державою, брак економічних свобод та
інституційної культури. Власне, ці дві стратегії підприємництва – вічні та
закономірно перебувають у діалектичній взаємозалежності.
Прикладом екстенсивної стратегії буде розвиток посередництва у
хлібному експорті Азово-Чорноморських портів. Наприклад, підприємці,
котрі торгували зерном, не забезпечували його якості. Споживачі
скаржились на домішки комах, піску тощо. Подібна практика “збільшення”
кількості стала приводом для застережень іноземних дипломатів.
П. Герлігі цитує у своїй праці “Одеса. Історія” британського консула в
Одесі: “… руйнівна практика змішування пшениці надто шкодить,
дискредитує наше зерно і перешкоджає вигідному продажу. Між покупцями і продавцями виникають суперечки і ми зазнаємо великих збитків.
[…] Це змішування сортів пшениці створює для Південної Росії сприятливий ґрунт для різних маніпуляцій”. Маніпуляції посередників вели до
того, що українське зерно програвало конкуренцію з американським,
наприклад. Це засвідчили одеські маклери Гредінгер і Ксансопуло:
“Неудивительно, что американским хлебам дают предпочтение перед
нашими. Укоренившийся у нас обычай смешивать пшеницу с разными
другими зернами дискредитировал качество нашей пшеницы до такой
степени, что срочная продажа сопряжена с затруднениями…”
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Посередництво було поширеним шляхом до власної фірми. В цьому
контексті гарною ілюстрацією може бути діяльність нафтопромисловця
Хаїма Кагана, який пройшов шлях від посередника у торгівлі гасом до
власника нафтової компанії. Х. Каган починав як посередник у торгівлі
гасом у 1860-ті рр. Він знаходив повірених у містах, де була сприятлива
кон’юнктура для торгівлі гасом, та організовував спільні підприємства.
Вірогідно, у другій половині 1880-х рр. він придбав нафтопереробний
завод у Саратові, таким чином започаткувавши становлення власної
компанії. З середини 1890-х рр. Х. Каган був на чолі однієї з контор
Батумського нафтопромислового та торгового товариства, комісіонером
Каспійсько-Чорноморської компанії, користувався правом ексклюзивного
продажу гасу компанії. Також Каган був представником “Мазуту” –
транспортної компанії Ротшильдів у містах Харківської та Катеринославської губерній. Співпраця Х. Кагана з еталонними фірмами Ротшильда
та, вірогідно, братів Нобель давала перевагу – запозичення передового
організаційного та виробничого досвіду (наприклад, ідея Людвіга Нобеля
транспортувати нафту та гас у цистернах та зберігати у залізних резервуарах). Після 1905 р. компанія здійснила прорив – було придбано
збиткову до того компанію “Петроль”. Це дозволяло володіти родовищами
нафти в околицях Баку без спеціального дозволу, який мали отримувати
євреї. Акції “Петроля” були зареєстровані на Санкт-Петербурзькій біржі.
“Петроль” відкрила фірмі вихід на іноземних покупців. Тепер бізнес набув
довершеного вигляду – повний цикл від видобутку до збуту в руках однієї
родини.
Діяльність Франца Фрішена, німецького віце-консула у Миколаєві,
купця І гільдії та комерц-радника, члена Миколаївського біржового комітету, ілюструє переплетіння двох вищезазначених бізнес-стратегій. Роль
зв’язуючої ланки між експортерами та споживачами руди та зерна дозволила йому доволі рано почати інвестувати у розвиток приватної
експортної інфраструктури. Восени 1879 р. Фрішен незаконно побудував
дерев’яну пристань у Комерційному порту. У пояснювальній записці
міському голові він пояснив, що пристань лише для проби, вона призначена для міста Вознесенська для підставки під дві пари рейок, якими
будуть котитись вагонетки з вапном з берега на баржі. Пристань Фрішен
зніс, але “під шумок” домовився про оренду ще однієї ділянки поруч з
пристанню. З часом Фрішен став монополістом з експорту руди з Миколаївського порту і користувався 1/4 частиною всієї території порту у
порівнянні з 7 іншими експортерами. Влаштував механічні вантажні
машини, при чому відмінної від решти конкурентів конструкції, суть яких
полягала у неможливості їх переміщати. При чому місце – якраз таке, де
поглибили дно та зробили новий насип для кращого облаштування порту.
Машини заважали всім іншим вантажити руду, показники експорту впали.
Інноваційні на перший погляд заходи Фрішена обертались збитками для
інших учасників ринку.
86

Посередництво приносило значні прибутки (хоча це залежало від
галузі, зрозуміло). Але податок на цей вид діяльності було запроваджено
лише за законом від 8 червня 1898 р. Він мав на меті розширити податкову
базу. Відтак, одиницею оподаткування стало підприємство чи торговий
заклад, а не особа підприємця. Окремо виділялись особисті промислові
заняття – прикажчики, комівояжери, експедитори, нотаріуси, біржові
маклери, торгові посередники, члени правлінь акціонерних товариств.
Пізній початок оподаткування посередницької діяльності до певної міри
сприяв укріпленню традиційної, споживацької стратегії підприємництва.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГІВЛІ ДТЧИНОЮ У
ГАЛИЧИНІ СЕРЕДИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.
Проців Олег Романович
Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського
господарства
Розпорядження Галицької фінансової дирекції від 15 жовтня 1858 р.
№ 39.319 йдеться про оподаткування дичини при реалізації її на території
міста Львова: необхідно було сплатити два види податків – споживчий та
міський, причому споживчий податок був у два рази вищим, ніж міський.
25 травня 1882 р. вступають у силу зміни до “Кодексу адміністративних
законів” Австрії. До Закону “Про загальний митний тариф АвстроУгорщини” додається розділ Е “Щодо контролю над торгівлею продукцією
харчування на ринках та вагами”. Відповідно до цих змін, оподатковується
винятково бита дичина: за 100 кг м’яса битої дичини – 6 золотих, за 100 кг
риби, малька та раків – 1 золотий5. Продаж живої дичини не оподатковувався. Але окремі міста висували правові вимоги, щоб наповнити
місцеву казну, і вводили акцизні збори при реалізації дичини, зокрема й
пернатих. Так, відповідно до Закону “Про реформу акцизу у місті Відні та
сусідніх гмінах” від 10 травня 1890 р. при реалізації на території міста
Відня битої голови оленя слід було сплатити 3,5 золотого, диких кабанів
вагою до 17 кг – 1,5 зол., більше 17 – 3 зол., зайця – 0,15 зол. Серед
пернатої дичини найбільше оподатковувались фазан, глухар та тетерук, за
голову яких необхідно було сплатити 0,4 зол. За голову рябчика, дикої
гуски, вальдшнепа платили 0,2 зол., куріпки та бекаса – 0,1 зол., водяної
курки – 0,05 зол., перепілки та дрозда – 0,02 зол.; за 100 кг розробленої
дичини оленя – 6 зол., інших видів – 4 зол.; усі види живої риби та раків –
6 золотих.
———————
5
Співвідношення золотого ринського до крони 1:2.
87

У 1903 р. у Галичині існував споживчий податок на продукти харчування. Порівняно з свійськими тваринами, на дичину існував вищий
податок. Зокрема, за реалізацію голови фазана, глухаря, тетерука необхідно було сплатити 39 геллерів, за голову рябчика, куріпки, дикої гуски,
диких голубів, вальдшнепів – 21 геллер, водяних курок, бекасів –
7,5 геллера, тоді як за свійських птахів – індиків, гусей, качок (за 1 голову) –
16 гелерів, курей та голубів – 5 гелерів. Тобто, за дикого голуба
сплачували податок у 21 геллер, тоді як за пару свійських голубів – лише
5 гелерів. За одну дику курочку платили 6 геллерів, так як і за найбільшу
і добре вгодовану свійську курку.
Відповідно до розпорядження від 22 грудня 1910 р. “Стосовно зміни
споживчого податку у Кракові” при реалізації однієї голови оленя у казну
міста необхідно було сплатити 7 крон, дикого кабана вагою більше 17 кг –
6 крон, зайця – 30 геллерів, за тушу оленя (100 кг) – 8 крон. Дещо більше
оподатковувалась інша дичина – до 12 крон. Реалізація фазана, глухаря,
тетерука підлягала оподаткуванню у сумі 80 геллерів; рябчика, дикої
гуски, вальдшнепа, дикої качки – 40 геллерів, куріпки та бекаса –
20 геллерів, водяної курочка та дикого голуба – 10 геллерів, дрозда та
перепілки – 4 геллери. За реалізацію 100 кг риби брали 8 крон.
Наступний нормативний акт, що врегульовував оподаткування за споживання мисливської продукції харчування, в тому числі і пернатої
дичини, був прийнятий 15 березня 1919 р. За реалізацію 1 голови фазана,
глухаря, тетерука необхідно було сплатити 3,2 крони, що у чотири рази
перевищувало оплату, закладену у попередньому законі від 1911 р. Але за
реалізацію свійських пернатих сума була у чотири рази меншою. Так,
споживчий податок при реалізації індика становив 2 крони. В залежності
від пори року реалізації коливався податок й на свійських гусей: з березня
по червень – 1,2 крони, з липня по лютий – 80 геллерів; за 1 голову курки
або голуба – 16 гелерів. Аналогічні податки за спожиту харчову продукцію
існували й у Другій Речі Посполитій, зокрема, у місті Кракові. За одну
голову диких пернатих необхідно було сплатити лише 10 грошів, тоді як за
курку – 15 грошів, качку – 20, гуску – 30, індика – 50, зайця – 50.
Для регулювання ввезення дикої пернатої дичини та наповнення
бюджету були встановлені відповідні мита. Відповідно до Закону від
25 травня 1882 р. “Про ввізний митний тариф Австро-Угорщини” жива
дичина, в тому числі і перната, не обкладалась митом, тоді як за 100 кг
битих тварин вже необхідно було сплатити 6 золотих, а за таку ж вагу
риби, слимаків та раків – лише один золотий. Обкладались податком й
живі свійські тварини. Так, за одну голову бика потрібно було сплатити
4 золоті, корови – 3, вівці – 0,5, свині – 3. Наступний закон АвстроУгорської імперії від 13 лютого 1906 р. підвищив вартість ввізного мита.
При імпорті живих диких птахів та дичини мито не сплачували, а за кожні
100 кг розробленої дичини було встановлене мито – 20 крон, а за 100 кг
риби і раків – 10 крон.
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Таким чином органи державної влади Галичини досліджуваного періоду встановили законодавчі вимоги щодо умов торгівлі дичиною. Як
показує аналіз правового забезпечення торгівлі дичиною, держава здійснювала наповнення бюджету через акцизний податок при торгівлі дичиною на внутрішньому ринку та встановлення мита при торгівлі дичиною з
іншими країнами.

ТАКСАЦІЯ ПОСЛУГ ЛЕГКОВОГО ВІЗНИЦТВА В МІСТАХ
ПІДРОСІЙСЬКОЇ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.)
Шевченко Валентина Віталіївна
Інститут історії України НАН України
Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. у містах Російської імперії
відбувалося досить швидке поширення механічних та електричних транспортних засобів. Однак ключові позиції у сфері громадського транспорту
продовжувало займати візництво.
За тлумачним словником Даля візництво – це зайняття візничим
промислом, а візник – це той, хто промишляв перевезенням товарів,
поклажі чи сідоків. Як правило, цим видом діяльності займалися селяни,
котрі приїжджали в міста на заробітки.
Залежно від призначення міське візництво поділяли на ломове (вантажне) та легкове (пасажирське). Легкові візники перевозили пасажирів у
легких повозках – бричках, колясках, дрожках тощо. Відповідно до якості
використовуваних екіпажів їх поділяли на три категорії: лихачі, візники
першого та другого розрядів.
За законодавством Російської імперії діяльність візників регламентували органи міської влади. Зокрема в тих містах, де було запроваджено
Міське положення 1870 р. думи мали право приймати обов’язкові для всіх
городян постанови щодо здійснення візничого промислу, про міські омнібуси та інші громадські екіпажі (п. в ст. 103). А в новому Міському
положенні 1892 р. до їх компетенції було включено й встановлення такс за
користування візничими й іншими громадськими екіпажами (п. 12 ст. 63).
Розробляючи проекти тарифів на послуги легкового візництва, думи
різних міст через відповідні запити обмінювалися між собою інформацією
з цього питання. Тому встановлення такс за проїзд відбувалося, фактично,
на основі однакових принципів. Зокрема враховували такі критерії, як:
конкретна відстань, час їзди та час доби, кількість пасажирів, вид
транспортного засобу, буденні і святкові дні, погодні умови тощо. Так, для
прикладу, за годину їзди по місту потрібно було заплатити у середньому в
Катеринославі – 40 коп., в Олександрівську – 45 коп., в Єлисаветграді –
30 коп. Проїзд в одну сторону в зазначених містах коштував, відповідно,
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20, 35 і 15 коп. Окремо встановлювали вартість проїзду до деяких вулиць,
об’єктів виробничого (переважно заводів) та соціально-культурницького
(лікарні, купальні, цвинтарі, парки тощо) призначення. Обов’язково визначали такси на проїзд до/від залізничних вокзалів, товарних і поштових
станцій, пристаней (там, де вони були).
Найдорожче оцінювали послуги візника на парокінному екіпажі. При
цьому їх вартість суттєво збільшувалась залежно від кількості доставлених
до місця призначення пасажирів. Проїзд на однокінній бричці був майже
вдвічі дешевшим.
У зв’язку з тим, що наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. чимало вулиць
в українських містах залишалися без покриття, їзда по них у негоду
оцінювалась, у середньому, на 10–20 коп. більше. Також на 5–10 коп.
зростала плата за проїзд у вечірній чи нічний час.
Як правило, встановлені тарифи не були чинними у святкові дні,
зокрема на Новий рік (1 день), Різдво (3 дні) та Великдень (3 дні). Тоді
розрахунок між візником і пасажиром відбувався за домовленістю.
На вимогу поліції візники зобов’язані були безвідмовно й безкоштовно
довозити хворих, травмованих чи раптово померлих осіб та осіб у стані
сильного сп’яніння. Право на безоплатний проїзд мали також і старости,
які здійснювали нагляд за діяльністю візників.
Відповідно до обов’язкових постанов міських дум затверджені такси
мали бути прикріплені до кожного екіпажу, а також оприлюднені в місцях
постійних стоянок візників. Останнім забороняли вимагати від пасажирів
плату, вищу від встановленої, чи якісь додаткові кошти. Проте на практиці
ці правила досить часто не виконувались. І, не зважаючи на те, що
розцінки на міські перевезення періодично переглядали в контексті підвищення, більшість візників вони все одно не задовольняли. Тому при
розрахунку з клієнтами, особливо іногородніми, поширеним явищем було
намагання в будь-який спосіб примножити свій заробок.

АКЦИЗНОЕ ОБЛОЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХІХ – НАЧАЛЕ ХХ в.
Бурачонок Александр Вячеславович
Белорусский государственный университет (г. Минск)
На территории Беларуси во второй половине ХІХ в. происходило становление акцизного обложения, субъектами которого являлись спиртные
напитки, табак, сахар и спички.
Акцизы со спиртных напитков взимались в соответствии с принятым 4
июля 1861 г. “Уставом о питейных сборах”. В соответствии с данным
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законодательным актом, сбор со спиртных напитков состоял из патентного
сбора с торгово-промышленных помещений и акциза, которым были
обложены произведенные из различного сырья спирт и вино, приготовленная на специализированных заводах брага, а также портер, пиво и
мёд. Дополнительными акцизами облагались напитки, приготовленные из
уже оплаченного акцизом вина. Не облагались налогом спирт и вино,
которые предназначались на экспорт, а также отдельные виды алкогольной
продукции, например, еврейское вино из изюма.
Не менее важным продуктом акцизного обложения на территории
Беларуси являлся табак. Табачные акцизы взимались в соответствии с
“Уставом об акцизе с табака” от 4 июля по 1861 г. В соответствии с
данным законодательным актом, изготовление табачной продукции для
продажи могло осуществляться исключительно на табачных фабриках трёх
типов: общих, для изготовления табачной продукции из зарубежного и
отечественного табака; махорочных, для изготовления курительного и
нюхательного табака; фабриках для изготовления табака высшего сорта.
Производители табачных изделий должны были ежегодно приобретать у
государства бандероли (акцизные марки). Количество приобретаемых бандеролей зависело от типа фабрики и её местонахождения. Так, владельцу
общей табачной фабрики, которая находились на территории Беларуси,
ежегодно нужно было приобретать бандеролей на сумму 6 тыс. руб., махорочной – на 3 тыс. руб. В противном случае промышленное предприятие
закрывалось. Главным недостатком данного законодательного акта являлось то, что он препятствовал развитию мелких табачных фабрик, а это, в
свою очередь, приводило к монополизации производства в руках крупных
предпринимателей.
Новая система налогообложения сахарного производства была введена
с принятием 12 мая 1881 г. закона от “О порядке взимания акциза с сахара
и о надзоре за сахарными заводами”. Налог с сахара включал в себя акциз,
который взимался с каждого произведенного пуда сахара в размере,
определявшемся в законодательном порядке, а также патентный сбор в
размере 5 руб. на каждую тысячу пудов сахара. В соответствии с законом,
патентный сбор не платили владельцы рафинадных заводов, производивших рафинированный сахар из зарубежного или отечественного сырья,
за который был уже заплачен акциз. Первоначально сумма акцизного сбора
составляла 50 коп. с пуда произведенного сахара, но постепенно она
увеличивалась и в 1889 г. уже составляла 1 руб. с пуда., а в 1894 г. – 1 руб.
75 коп.
В соответствии с “Правилами об акцизе со спичек и продажи фосфора”
от 4 января 1888 г., акциз со спичек взимался в виде бандеролей в размере
0,25 коп. с каждой коробки, которая содержит не более 75 спичек и 1 коп. с
коробки, в которой содержится от 75 до 300 спичек. 9 мая 1889 г. были
приняты дополнения к “Правилам об акцизе со спичек и продажи
фосфора”, согласно которым был установлен новый размер акцизного
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налога: 0,5 коп. с коробки, содержащей от 75 до 150 спичек и 0,75 коп. с
коробки, содержащей от 150 до 225 спичек. Спички выпускались на
фабриках как в сплошной, оклеенной бандеролями таре, так и партиями,
наименьший размер которых определялся министром финансов.
С целью распространения спичек шведского типа 16 ноября 1892 г. был
принят закон “О повышении акциза с фосфорных спичек и запрещении
изготовления бенгальских спичек”, в соответствии с которым был установлен двойной акциз с фосфорных спичек. Чтобы не допустить появления
новых видов фосфорных спичек, акциз в прежнем размере был оставлен
только для спичек шведского типа, при производстве которых не применялся белый фосфор, а зажигались они трением по специальной
поверхности.
Как и в предыдущих видах акцизного обложения, хозяева фабрик по
изготовлению спичек должны были приобретать в казне бандероли, размер
которых зависел от времени основания промышленного предприятия. Если
оно функционировало до закона от 4 января 1888 г., бандероли покупали
на сумму 1,5 тыс. руб. В том случае, если спичечная фабрика появилась
после издания закона – бандероли брались на сумму 3 тыс. руб. Такие
условия были очень тяжелыми для хозяев мелких предприятий, но одновременно создавали условия более удобного контроля со стороны правительства.
Принятые правительством Российской империи во второй половине
XIX в. меры по совершенствованию косвенного налогообложения положительно сказались на поступлениях в государственную казну. На территории Беларуси в 1905 г. доходы от акцизов на спички, табачные изделия и
спиртные напитки составили 6 млн. 223 тыс., в 1910 г. – 9 млн. 131 тыс., в
1913 г. – 11 млн. 945 тыс. руб., в то время как поступления от промыслового налога – 1 млн. 944 тыс., 3 млн. 260 тыс. и 4 млн. 503 тыс. руб.
соответственно.
Таким образом, с одной стороны, косвенные налоги считались сбором с
потребления, т. е. в итоге оплачивались не производителем, а потребителем товара. С другой стороны, обложение акцизным сбором было
тяжелым и для предпринимателей, поскольку к моменту реализации товара
сумма акциза должна была выплачиваться ими. В результате этого многие
мелкие предприниматели, кроме патентного сбора, несли акцизное бремя,
что приводило к закрытию их предприятий на первых стадиях своего
становления.
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РОСІЙСЬКО-НІМЕЦЬКІ ТОРГОВІ УГОДИ (1894, 1904 рр.):
ВПЛИВ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ЕКСПОРТ
ТА ОЦІНКИ ГРОМАДСЬКОСТІ
Жиленкова Ірина Миколаївна
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (м. Київ)
Бурхливий розвиток продуктивних сил наприкінці ХІХ – на початку
ХХ°ст. колосально стимулював міжнародний торговий обмін. Обсяги
світової торгівлі досягли небувалих раніше розмірів і, за даними
М. Довнар-Запольського, упродовж 1890–1910 рр. зросли з 73 до 146 млрд
німецьких марок. Зростав й експорт Російської імперії: за 1900–1909°рр. з
716 418 до 1 427 674 руб. Однак, її відсоткова частка у світовій торгівлі з
1880 до 1907 рр. зменшилася з 3,7% до 3,4%. Причини цього явища
крилися в низці чинників – слабкості розвитку торгово-транспортної
інфраструктури та мережі залізничних і шосейних шляхів (порівняно із
Західною Європою й Північною Америкою), неефективності державної
протекціоністської політики тощо.
Певну негативну роль відіграли й угоди з Німеччиною 1894 та 1904 рр.
Їх наслідки, серед іншого, визначалися й технологічною відсталістю та
негараздами господарського ладу країни. Як результат, іноземні машини,
верстати, товари електротехнічної, хімічної, фармацевтичної та деяких
інших промислових галузей домінували навіть на внутрішньому ринку
Російської імперії. При цьому досить швидко зростали обсяги німецького
промислового імпорту. Масштабне ввезення продукції розвинених країн,
особливо Німеччини, урівноважувалося лише завдяки експорту продукції
сільського господарства. Однак умови збуту збіжжя на її ринку різко
змінилися після укладення торгової угоди 1894 р. Нові митні тарифи
призвели до підвищення цін у Німеччині (в інтересах місцевих аграріїв) й
були розраховані на зростання виробництва зерна та відповідне скорочення його імпорту.
Ще вигіднішою для Німеччини виявилася торгова угода з Росією
1904 р. Про це свідчить, зокрема, зміст пояснювальної записки уряду,
підготовленої для рейхстагу, де зазначалося, що “на першому місці при
визначенні митних тарифів німецький уряд намагався зберегти за можливості якомога більший захист німецького сільського господарства”.
Зокрема, було збережене попереднє хлібне мито, а також підвищено
тарифи на коней, велику рогату худобу й м’ясо. Німеччина ж погодилася
зменшити мита лише на кормовий ячмінь і необроблену деревину, що
цілком відповідало інтересам її промисловості й сільського господарства.
Окрім того, Росія відмовилася обкладати вивізним митним тарифом
експортовану деревину. Натомість, порівняно з торговою угодою 1894 р.,
митний тариф для її пшениці збільшився з 26,5 до 41,7 коп. з пуда, на
жито – з 26,5 до 37,9 коп., на овес – з 21,2 до 37,9 коп. Імпорту висівок,
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макухи, насіння льону й конопель німці, навпаки, “дали зелене світло” –
безмитний ввіз. Це було надзвичайно вигідно для відгодівлі худоби й
вирощування олійних культур. Характерно, що ні до укладання угоди
1894 р., ні до розробки конвенції 1904 р. представників громадськості не
було залучено. Більше того, спроби земств сприяти вивченню цих питань
були відхилені міністром фінансів С. Вітте, який всю увагу зосередив на
промисловому протекціонізмі.
Безумовно, статистичні показники сільськогосподарського експорту
Російської імперії до Німеччини були вражаючими. На початку ХХ ст.
остання ввозила щорічно від 373 до 452 млн пудів продовольчого і
фуражного збіжжя та продуктів його переробки. З них на Російську
імперію щорічно припадало: у 1903–1907 рр. – 45,93%, у 1908–1912 рр. –
61,92%, у 1913 р. – 53,05%. У 1910 р. її хлібний експорт до Німеччини
досяг 189,9 млн руб. (25,5% від загального обсягу). Заслуговує на увагу
експорт окремо взятих злаків у 1910 р.: частка пшениці становила близько
40%, жита – 85%, вівса – 75%, а ячменю досягла в 1913 р. 95% від усього
ввозу до цієї країни.
Аналізуючи ставлення громадськості до угод з Німеччиною необхідно
підкреслити, що конвенцію 1904 р. було підписано у розпал російськояпонської війни. Це залишило певний слід у суспільній свідомості в тому
сенсі, що Німеччина, нібито використала “скрутне становище” Росії й
нав’язала вигідні для себе умови. Цей мотив усіляко підігрівався деякими
вищими урядовцями і пресою. Проте ставлення громадськості до результатів торгових угод із Німеччиною було неоднозначним і відобразилося у
різних оцінках. Їх виражали сільські господарі, експерти з питань зернової
торгівлі, науковці, відомі тогочасні громадські діячі тощо. Слід також
констатувати, що єдиної оцінки впливу конвенції 1904 р. на економічний
розвиток країни, особливо на сільське господарство, не було навіть в
експертному середовищі. Проте загалом російська преса висловлювала
гостре незадоволення результатами конвенції 1904 р. для сільського господарства.
Зокрема, засоби ЗМІ активно поширювали тезу професора І. Гольдштейна про “колоніальну залежність” Російської імперії від Німеччини.
Натомість український економіст-аграрник С. Остапенко, не вважав угоди
блискучими для економічної політики Німеччини, однак при цьому також
називав їх шкідливими для Росії. Авторитетний знавець кон’юнктури
світового хлібного ринку Г. Рохович стверджував, що конвенція 1904 р. не
мала негативного впливу на обсяги зовнішньої торгівлі зерном Російської
імперії. Так, за п’ятиліття 1898–1902 рр. до Німеччини експортувалося у
середньому на рік 125,6 млн пудів, а впродовж 1908–1912 рр. – по
248,5 млн пудів, або майже вдвічі більше. Попри це, громадськість наполягала на зменшенні німецького хлібного мита. Її вимоги знайшли наукове
обґрунтування на з’їзді Харківського обласного комітету з перегляду
російсько-німецького торгового договору, де були оприлюднені збитки
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сільських господарів Причорномор’я. За підрахунками тогочасного дослідника цієї проблеми В. Мезенцова, на кожному пуді збіжжя, вивезеного до
Німеччини після 1904 р., вони втрачали: на пшеницю – 10,5 коп., на жито –
2,9, на ячмінь – 3,6, на овес – 2,7 коп. Відтак, за сім років після укладання
угоди 1904 р. виробники вказаного українського регіону втратили щонайменше 20 млн руб. лише на митних тарифах.
Отже, торгові угоди з Німеччиною 1894 р. та 1904 р. мали, головним
чином, негативні наслідки для сільськогосподарського експорту Російської
імперії. Зважаючи на це, громадськість, прагнучи ефективно впливати на
урядову експортно-імпортну політику, зайняла досить активну позицію,
спрямовану на їх перегляд.

ВПЛИВ ЄВРЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НА ТОРГІВЛЮ ДИЧИНОЮ
У ГАЛИЧИНІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.
Проців Олег Романович
Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського
господарства
Будь-яка галузь виробництва спирається на цивілізаційний прогрес,
географічні, кліматичні та інші особливості ведення господарства. Одним з
чинників, які в тій чи іншій мірі впливають на розвиток певної галузі, є
особливості національної культури.
Мисливство більше, ніж будь-яка інша галузь індустрії розваг чи
економіки через колективність полювань та проведення часу на природі
увібрало в себе культуру різних національностей. Кожна нація має свою
унікальність, що полягає у різних пластах культури, які виражаються через
віросповідування, ментальність, спосіб виробництва матеріальних цінностей тощо. Певні ментальні особливості, що проявляються в основному у
способі торгівлі, приготуванні їжі, веденні господарства, притаманні й
єврейській національності.
Хоча євреї практично ніколи не займались полюванням і не їли дичину,
оскільки спосіб її добування не відповідав єврейським законам, але тим не
менш зосередили у своїх руках торгівлю дичиною. Більше того, вони
ніколи не займались практичним розведенням дичини і ніколи не орендували мисливські ревіри, але створили у Галичині власну монополію на
торгівлю дичиною, диктуючи тим самим ціну на закупівлю та продаж
продукції. Гуцули, які не мали можливості продати дичину, обмінювали її
у євреїв на тютюн та горілку. Монополізація торгівлі рибою та дичиною у
деяких випадках носила кримінальний характер. Дійшло навіть до того, що
коли один власник магазину купив оптом 200 голів зайців у мисливців
після офіційного полювання, до нього підійшли євреї та примусово
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заставили його перепродати їм зайців, погрожуючи, щоб він більше до
торгівлі дичиною не ліз.
З приходом у гори цивілізації у вигляді залізниці та промислової
вирубки лісу, а разом з тим, і приїздом у гори більшої кількості євреїв
пожвавилась торгівля дичиною, бо її можна було швидше вивезти і
доставити до міста, де вона дорожче коштувала. Так, якщо до будівництва
залізниці у Карпатах форель вагою у пів-фунта можна було купити лише за
0,03–0,05 золотого, то її ціна в подальшому зросла у 10 разів. Крім того,
для потреб багатьох шинків гуцули на замовлення виловлювали рибу у
річці Прут. Більшу рибу продавали єврею-корчмарю, а меншу забирали
собі – варили юшку. Цікавими з цього огляду є спогади З. Фішера, одного з
керівників Краківського рибальського товариства, який подорожував
Гуцульщиною. Він згадує, що у селі Вовчівцях (Снятинський повіт) купив
два щупаки лише за 0,5 золотого, і рибалки були дуже раді й сказали, що
єврей заплатив би набагато менше. Якщо фунт щупака на ринку у Кракові
коштував 1 золотий, то у Коломиї – у десять разів дешевше.
Крім залізниці, для пожвавлення торгівлі велику роль відіграла також
промислова експлуатація Карпатських лісів. Разом з лісорубами у гори
зайшли євреї, які одразу монополізували торгівлю рибою. Ціни на форель
піднеслись у десять разів.
На відміну від дичини, євреї у Галичині споживали майже всю рибу,
виловлену у річках. Якщо християни велику кількість риби споживали
лише у певні періоди року (пости), то євреї харчувались рибою цілий рік,
що пояснюється релігійним чинником. Відзначалось, що багаті християни
по містах у період поза постом рибу не їдять. Серед населення Галичини
найбільше риби споживали євреї, яких тут проживало 780 тис. осіб, з яких
180 тисяч – діти. У них навіть найскромніше свято не обходились без риби.
Але осетер, вугор та деякі інші види риби були заборонені до споживання.
Статистика засвідчила, що в середньому один єврей за тиждень
споживав один кілограм риби, тобто, а за рік євреї Галичини споживали
риби на 1248 тис. золотих.
Монополізація торгівлі дичиною становила важливу проблему, однак,
поряд з нею стрімко зростала інша – незаконна торгівля дичиною, що
стимулювала браконьєрство. Зокрема, із побудовою залізниці робітники у
вільний від роботи час займались браконьєрством, а добуту дичину продавали євреям-перекупникам. Через нелегальну торгівлю ставала нерентабельною легальна торгівля дичиною, за яку потрібно було заплатити
відповідні податки та оплатити місце для торгівлі на ринку. Крім того,
євреї не виконували вимоги закону, що зобов’язували при продажі дичини
представити відповідний сертифікат про її походження. Але Галицьке
мисливське товариство боролось за те, щоб торгівля дичиною відбувалась
відповідно до вимог законодавства. У статті “Закон та його виконання”
піднімали питання про те, що магістрат м. Львова не виконує свої
обов’язки, визнчені ст. 36 Мисливського закону від 1897 р. Так, у Львові
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вільно продавали дичину, яку відстрілювали без відповідних сертифікатів
про походження. Браконьєр, який не міг збути свою дичину, їхав до
Львова, як на землю обітовану, щоб дорожче продати дичину. Там на
нього вже чекали євреї, і не питаючи про жодні сертифікати, без роздумів
купували дичину у злодіїв і самі ставали причасними до злодійства.
Галицька мисливська преса напряму звинувачувала єврейських торгашів у пособництві браконьєрству, відзначаючи, що браконьєри боялись
тримати заяче хутро, а одразу його відносили євреям-перекупникам та
обмінювали на порох та нелегальну зброю. Аналогічно рибалки звинувачували євреїв у потуранні браконьєрству, вказуючи, що євреї-корчмарі
обмінювали незаконно виловлену рибу на динаміт, сітки, отруту.
Про розмах нелегальної торгівлі отрутами для риби свідчить випадок,
коли торгівцю з Бродів Мойсею Бауману прийшла посилка з Лондона з
750 кг отрути. Завдяки пильності галицьких митників її було виявлено,
конфісковано і відправлено назад у Лондон.
Примітивне ведення рибного господарства, яке практикувалось у
Галичині, полягало не на виловлюванні риби сітями, а у спусканні цілого
ставу. І за цю справу брались євреї, які платили 30 корон за один гектар
водного дзеркала, при чому вони заробляли на цьому у 3–4 рази більше,
коли продавали виловлену у ставку рибу.
Слід відмітити, що мисливські та рибальські товариства намагались
впливати на ситуацію з монополізацією євреями торгівлі рибою та
дичиною, закликаючи до свідомості мисливців, щоб вони не продавали та
не обмінювали мисливську продукцію у єврейських перекупщиків, а
здавали її у християнські магазини. З цією метою у Кракові у 1896 р. була
організована “Спілка торгівлі рибою”, яка торгувала рибою та раками на
християнських засадах.
НІМЕЦЬКИЙ ЕКСПОРТ ДО США
В УМОВАХ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1914–1918 рр.)
Казаков Геннадій Ігорович
Запорізький національний університет
Перша світова війна була для Сполучених Штатів Америки переломним моментом в історії, унаслідок чого держава стала однією з найвпливовіших та найбагатших у світі. Фінансове збагачення американської
держави в роки війни було досягнуто торгівлею з ворожими блоками, яка
відбувалась, не зважаючи на політику ізоляціонізму. Одним з головних
торгівельних партнерів виступала Німеччина.
Дана розвідка присвячена питанню німецького експорту до США в
умовах Першої світової війни, яке на сьогодні практично не отримало
жодного висвітлення у науковій літературі.
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На сьогодні не має жодних спеціальних досліджень, сферою яких було
б висвітлення торгових відносин між США та Німеччино у роки Першої
світової війни, однак певні фрагменти цієї теми вже були розроблені у
комплексних дослідженнях А. Лінка, Дж. Деніелса, К. Швабе, К. Вітке,
А. Уткіна.
З проголошенням державного нейтралітету постає питання торгівлі
США з європейськими країнами. З одного боку, продовження торгових
відносин не вписувалось у поняття “нейтралітет”, унаслідок чого США
могли бути приписані до одного з воюючих блоків. З іншого боку, торгівля
в умовах війни є досить вигідною в фінансовому плані, тому на її
продовженні наголошували впливові американські магнати. Вирішення
цієї проблеми було знайдено практично одразу. Так, 10 серпня 1914 р.
В. Вільсон наголосив, що торгівля з нейтральними державами “не суперечить духу нейтралітету”. А 15 жовтня 1914 р. було опубліковане
оголошення, відповідно до якого Європі можна було продавати безперешкодно будь-які товари, у тому числі й військові, але останній тип
товарів слід було продавати лише тим державам, які не знаходились у
стані війни. Також дозволялось імпортувати товари, у тому числі з
воюючих країн, однак обсяг імпорту було скорочено та встановлено на
нього значне мито.
Зростання попиту у Європі призводить до значного зростання американського експорту. Тоді, як у 1913 р. експорт до Європи становив трохи
більше 600 млн. доларів, то вже на кінець 1916 р. загальний обсяг експорту
становив 4 млрд. доларів. Одночасно з цим сильно скорочується імпорт
європейських товарів з воюючих країн, особливо це стосувалось Німеччини, яка посідала друге місце по довоєнному американському імпорту (в
першу чергу, нафта). Згідно з даними, наведеними у виданні “Statistical
abstract of the United States”, спостерігається тенденція до різкого зменшення у фінансовому плані імпорту німецьких товарів до Сполучених
Штатів. Так, на початок війни ця сума становила 190 млн. доларів,
1915 р. – 91 млн., 1916 р. – 14 млн., 1917 р. – 1,5 млн., 1918 р. – 64 тис.
В умовах війни відбувається й скорочення німецького експорту
загалом. Якщо в 1913 р. її експорт оцінювався в 10,4 млрд. золотих марок,
то в 1918 р. він становив лише 2,7 млрд. золотих марок. Затяжний характер
війни не давав змоги експортувати товар, який був необхідний самій
Німеччині. Головним пунктом експорту у перші роки війни виступали
індустріальні товари: вугілля, кокс, залізо і сталь, машини і обладнання,
вироби хімічної промисловості, проте основним товаром, який постачався
до США була нафта, адже значна частина нафтових родовищ належало
компанії “Стандарт Ойл”. Також до США експортувались дорогоцінні
камені, дорогі фарби.
Поступово перелік експортних товарів скорочується унаслідок державної заборони на торгівлю ними. Уряд заборонив вивіз хімічних продуктів, машин, медикаментів, цукру. Крім того, він був змушений ввести
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заборону на експорт багатьох видів сировини через нестачу їх усередині
країни.
Експортна торгівля Німеччини до США скоротилась не тільки через
американські обмеження та нестачу товарів на експорт у самій Німеччині.
Її досить сильно ускладнювала англійська морська блокада, яка не тільки
не допускала американські торгові судна до Європи, але й не випускала
німецькі торгові судна. Унаслідок цього, відбувається трансформація підводних човнів під торгові потреби. Перший підводний торговий човен
“Бремен” прибув до США 9 липня 1916 р. та мав на борту вантаж вагою
163 тони: пошта, дорогоцінні камені, дорогі високоякісні фарби для художників. Поява нового типу торгівлі одразу викликала протест у Великобританії, яка вже 12 липня заявила: подібні кораблі будуть потоплені
одразу при покиданні американських портів.
Підводні торгові човни відправлялись до Сполучених Штатів під
конвоєм бойових підводних човнів. Так, конвой “Бремену” складав інший
торговий човен U-53 (Дейчланд), який, на відмінну від першого, був
озброєний. Цей човен мав подвійну мету: 1) забезпечити успішне виконання завдання торгового човна “Бремен”, який повинен був здійснити
спробу запровадження в ужиток “торгових підводних човнів” і доставити з
Америки гостродефіцитні товари; 2) показати Америці та Англії можливості бойової діяльності німецьких підводних човнів біля берегів
Америки.
Таким чином, не зважаючи на початок світової війни та проголошення
Сполученими Штатами державного нейтралітету, продовжувала вестись
торгівля з воюючими європейськими державами, у тому числі з Німеччиною. У той час, як імпорт американських товарів до Німеччини зростав
за рахунок нейтральних європейських країн, спостерігаєлася тенденція до
скорочення експорту німецьких товарів до США. Скорочення експорту
було обумовлене, на нашу думку, трьома причинами: обмеження постачання продукції з Європи американським урядом; заборона німецького
уряду на торгівлю цілим комплексом товарів; англійська морська блокада.

ЗМІНИ У ПОДАТКОВІЙ ПОЛІТИЦІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
ПІД ЧАС ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Синявська Лариса Іванівна
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Перша світова війна випробувала на міцність фінансову систему
Російської імперії та найважчим чином відбилася на економіці країни. Для
стабілізації економіки і запобігання фінансового краху поряд із багатьма
заходами було внесено зміни і в систему оподаткування. Основною метою
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введення нових податків у Російській імперії була реалізація фіскальної
функції оподаткування. Саме вона забезпечує наповнення бюджету країни
за рахунок збору податків.
Нормативно-правовим актом, який визначав зміни в діяльності місцевих органів управління державними фінансами на початковому етапі
війни, став Закон від 27 липня 1914 р. “Про деякі заходи щодо зміцнення
коштів казни у зв’язку із обставинами воєнного часу”. Подальші зміни
здійснювалися вже з прийняттям спеціальних законодавчих актів у тій чи
іншій галузі управління державними фінансами. Усі заходи, що передбачено цим Законом, було спрямовано на підвищення ставок акцизів на
продаж алкогольних напоїв і тютюну. Через деяких час уряд проголосив
заборону на продаж міцних алкогольних напоїв. У результаті було велике
недоотримання прибутків, що змусило вдатися до нових податкових
ресурсів.
Уже 4 жовтня 1914 р. на 1915 р. було з 6% до 8% підвищено ставку
податку з доходності нерухомого майна в містах, на 50% – ставку
основного промислового податку, піднято збір за гільдійські свідоцтва для
купецтва, у півтора рази – ставку додаткового промислового податку
(процентного збору) з прибутку підприємств, зобов’язаних публічною
звітністю, у півтора – збір з капіталів підприємств. Запроваджувався
промисловий податок на кінематографічні заклади (окрім державних та
навчальних). На 50% зросла ставка державного квартирного податку.
Законом від 4 жовтня 1914 р. також підвищувалася на 50% вартість видачі
промислових свідоцтв підприємствам з І по VI розряд. До того ж, на 50%
збільшувався податок з осіб вищої адміністрації. А збір з прибутків
непідзвітних підприємств зростав до 7,5% з оподаткованого прибутку з
зарахуванням обкладення основним промисловим податком. Також було
змінено ставку оплати цінних паперів з 0,5% до 1%.
З 3 листопада 1914 р. почало діяти положення Ради міністрів про
встановлення тимчасового податку за перевезення цивільних вантажів
залізницями. З кожного вантажу залежно від виду товару стягувалося
мито, розмір якого коливався від 1/47 коп. з пуду за версту до 10 коп. Для
промислової сировини й палива розмір мита змінювався з 0,25 коп. до
4 коп. Спочатку термін дії цього положення визначався роком, але пізніше
воно двічі продовжувалося на той же термін.
5 грудня 1914 р. Рада міністрів висловилася за підвищення розмірів
державного земельного податку з 1 січня 1915 р. Міністр фінансів мав
забезпечити, щоб Казенні палати на 1915 та 1916 рр. нарахували на кожне
землеволодіння державний поземельний податок за встановленими
місцевими закладами нормами.
19 грудня 1914 р. Рада міністрів висловилася за вжиття додаткових
заходів для збільшення надходжень до державної скарбниці. Міністр
фінансів отримав право встановити строк для внесення за першу половину
1915 р. збору грошових капіталів, забезпечених у якості боргів нерухомим
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майном. Збір з прибутків від грошових капіталів пропонувалося стягувати
у розмірі 5%. З 1 січня 1915 р. до плати державного промислового податку
залучалися цирки, скетінг-ринги, сади та зали для веселощів з відкритими
чи закритими сценами, призначеними для виконання на них пісень,
куплетів, акробатичних та інших подібних вистав, якщо за вхід до цих
залів стягувалася особлива платня. Крім того, до сплати промислового
податку залучалися видавництва, які здійснювали діяльність на комерційній основі (за винятком видання певних творів авторами та їх спадкоємцями).
Обкладались промисловим податком парові судна у внутрішніх водах,
судна з моторними двигунами та вітрильні судна тієї ж категорії, що мали
номерний знак Міністерства шляхів сполучення. Промисловий податок
мали сплачувати підприємства, які займалися видобутком срібла, нафти,
солі та кам’яновугільні та рудні копалини.
У жовтні 1914 р. Міністр фінансів висловився за введення військового
податку для осіб, звільнених від військової служби, але його проект зустрів
спротив з боку статс-секретаря П. Харитонова, який був головою комісії з
обговорення статей видатків на 1915 р. Внаслідок цього новий варіант
стягнення військового податку було запропоновано у грудні 1914 р. і
введено в дію з 1 січня 1915 р. Згідно з цим документом, особи, які
звільнялися від призову, сплачували податок протягом 18 років по досягненню призовного віку. Стягнення податку припинялося у випадку призову платника до лав армії. Розмір оподаткування визначався залежно від
річного прибутку.
13 травня 1915 р. Радою міністрів було затверджено Положення “Про
встановлення тимчасового податку на приріст прибутків торгово-промислових підприємств”. Крім цього, 6 квітня 1916 р. було введено постійний
прибутковий податок для підприємст.
Однак, як вказують багато дослідників, ефективність цих податків була
незначною. Виходячи з цього, уряд вирішив у 1916 р. ввести додатковий
податок на військовий надприбуток підприємців. Під тиском промисловців
Міністр фінансів П. Барк змушений був піти на значні поступки.
Додаткове обкладення прибутків було введено лише 12 червня 1917 р.
Загалом фінансова політика уряду Російської імперії під час Першої
світової війни відображала тогочасні уявлення про засоби втручання
держави в економічне життя. Характер видатків обумовлював відповідну
податкову політику, за допомогою якої уряд намагався вирішити проблему
дефіциту бюджету. Однак збільшення податків та механічне розширення
сфери оподаткування давало певні надходження фінансів до казни лише
тимчасово і передбачало перерозподіл коштів, накопичених населенням,
на користь держави.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГІВЛІ МИСЛИВСЬКОЮ
ПРОДУКЦІЄЮ У ГАЛИЧИНІ ПІД ЧАС ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Проців Олег Романович
Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського
господарства
З початком суспільних конфліктів, воєн загострюється питання забезпечення населення продуктами харчування. У вирішенні даного питання
зростає регулююча роль органів державної влади. Слід відмітити, що
тодгочасне населення Галичини споживало порівнянно малу кількість
м’яса. Всього, за обрахунками тодішніх дослідників, мисливство давало на
початку ХХ ст. 10% споживання м’яса дичини. Для забезпечення рівномірного споживання м’ясної продукції Намісництво Галичини вжило
заходів щодо його обмеження. Зокрема, розпорядженням намісника
Галичини від 15 травня 1915 р L. 8994, яке було видано на підставі п. 1
розпорядження міністра внутрішніх справ та міністерства торгівлі і
рільництва Австрії від 8 травня 1915 р., наказувалось, що продаж м’яса та
м’ясних виробів дозволявся не у всі дні тижня, а лише у неділю, понеділок,
середу, четвер і суботу. У вівторок і п’ятницю не лише не дозволялась
продавати м’ясо, а й їжу з м’яса у ресторанах та корчмах. За порушення
даної вимоги встановлювався штраф до 5 тис. крон або арешт до шести
місяців. Дане розпорядження було підписане намісником Галичини
Коритовським.
Крім врегулювання днів продажу дичини, врегульовувалась також і її
ціна. Зокрема, розпорядженням від 27 жовтня 1916 р. L. 3448/ХІ намісника
Галичини генерала Діллера регулювалась організація торгівлі дичиною.
Так, для Королівства Галичини і Лодомерії з Великим Князівством
Краківським було доручено утворити єдине бюро щодо закупівлі дичини,
яке розміщувалось у Кракові по вул. Ринок 1. Його діяльність поширювалась на всю Галичину. Всі уповноважені до полювання у господарстві, де відстрілювалось за мисливський сезон більш як 100 зайців,
зобов’язані були повідомити бюро про проведення полювання за десять
днів до його початку. Крім того, всі уповноважені до полювання повинні
були повідомляти бюро про кількість добутої дичини. Встановлювались
фіксовані ціни, за якими викуповувалась дичина: кабан, олень – 2,5 крони
за 1 кг, козуля – 3,8 крони за 1 кг, одна голова зайця – 5 крон.
Встановлювалась також максимально допустима вартість дичини, яку
продавали на ринках і яка була на 30% вищою ніж при гуртовій закупівлі у
товаровиробників: кабан, олень – 3,5 крони за 1 кг, козуля – 5 крон за 1 кг,
за голову зайця – 7,5 крони.
Якщо дичина продавалась не розібраною, то кабана та оленя не
дозволялось продавати вище ніж 3,8 крони за 1 кг, козулю – більше
5,1 крони, а зайців – більше, ніж за 8 крон. За порушення вимог цього
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розпорядження державна повітова влада повинна була покарати порушника 5 тис. крон штрафу або арештом на 6 тижнів. Кошти від сплачених
штрафів повинні були направлятись у бюджет намісництва Галичини для
їх використання на бідних людей.
Практично аналогічні механізми державного регулювання застосовувались і при продажі риби. Відповідно до вимог намісника Галичини
встановлювались максимально допустимі рівні цін на живу рибу. Зокрема,
відповідно до розпорядження міністра рільництва Австрії від 19 жовтня
1916 р. про врегулювання торгівлі прісноводними видами риб, визначалась
ціна реалізації риби. Ціни корелювались від величини партії проданої
риби, а саме: чим більша партія, тим дешевшою була ціна. Так, при
реалізації коропа в кількості більшій п’ятдесяти кілограм потрібно було
сплатити максимум 4,3 крони за кілограм, а при партії до 50 кг – 4,5 крони.
Вартість лина за 1 центнер при партії до 50 кг становила 430 крон, а понад
50 кг – 405 крон, щуки відповідно 450 та 430 крон.
Також регулювалась вартість риби, яка продавалась на ринках. Вона не
повинна була перевищувати більш як 15 відсотків від оптової ціни, а саме:
короп – 5 крон за 1 кг, лин – 4,8 крони за 1 кг, а щука – 5 крон за 1 кг.
Пункт 5 даного розпорядження зобов’язував власника рибного господарства при вилові риби із ставів негайно повідомляти повітову державну
владу про кількість виловленої риби з зазначенням виду. Визначалось, що
міністр внутрішніх справ був уповноважений вказати керівнику рибальського господарства, кому він повинен продати деяку частину риби за
встановленими цим розпорядженням цінами. За невиконання цих вимог
передбачалась безкоштовна конфіскація риби з накладанням штрафу до
5 тис. крон або арешт до 6 тижнів. Наступним нормативно-правовим
актом, який врегульовував торгівлю рибою, було розпорядження намісника Галичини від 28 листопада 1917 р. L/30/124/А “У справі врегулювання торгівлі рибою, виловленої у прісних водах”, видане на виконання рішення австрійського уряду від 24 жовтня 1917 р. L. 98551. Дане
розпорядження врегульовувало не лише гранично допустиму вартість риби
від партії продажу, але й диференціювало вартість риби в залежності від
місця реалізації та часу реалізації. Зокрема, при реалізації риби на ринках
Львова та Кракова визначалась вища ціна, ніж у інших місцях, а найдорожче дозволялось реалізовувати рибу у квітні, травні, червні, тобто, у
період, коли у риби проходить нерест, і її не бажано виловлювати.
Детальніше граничну вартість риби подано у таблиці.
Також слід відмітити, що через інфляцію австрійської валюти (крони)
була збільшена максимально допустима вартість риби. Зокрема, при
реалізації партії риби до 50 кг 1 кг коропа коштував не більш як 7,1 крони,
лина – 7,1 крони, та щуки – 8,4 крони. Дещо меншою була максимальна
вартість для риби, коли її продавали оптом – більше як 50 кг, а саме:
короп – 6,9 крони за 1 кг, лина – 6,9 крони, та щуки – 7,7 крони.
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у лютому

у березні

у квітні,
травні, червні
і липні

У Галичині, за винятком
міста Львова та Кракова
У Львові та Кракові
У Галичині, за винятком
міста Львова та Кракова
Лин
У Львові та Кракові
У Галичині, за винятком
Щупак міста Львова та Кракова
У Львові та Кракові

від 16 грудня
до 31 січня

Вид риби

від 1 серпня
до 15 грудня

За кілограм в кронах

8,00

8,10

8,20

8,30

8,40

8,20
8

8,30
8,10

8,40
8,20

8,50
8,30

8,60
8,40

8,20
8,80

8,30
8,90

8,40
9,00

8,50
9,10

8,60
9,20

9,00

9,10

9,20

9,30

9,40

Короп

Висновки. Узагальнюючи вищенаведене, слід відзначити, що органи
виконавчої влади намагались врегулювати обіг споживання дичини, застосовуючи правові методи регулювання, з метою недопущення зростання
ціни та доступу до м’ясних та рибних продуктів широких мас населення.

ДЕЛО ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
КОМИССИИ (ИЗ ИСТОРИИ БОРЬБЫ С КОНТРАБАНДОЙ)
Беляева Наталья Анатольевна
Владивостокский филиал Российской таможенной академии
История борьбы с контрабандой на Дальнем Востоке, который только в
первом десятилетии ХХ в. вошёл в состав таможенной территории России,
вызывает постоянный интерес историков. Контрабандная деятельность на
окраине страны была не просто криминальным деянием, она представляла
сложное явление, порождённое целым рядом социально-экономических и
социо-культурных особенностей развития региона. Общеизвестно, что
борьбу с контрабандой в приграничной с Китаем полосе вели лишь
таможенные учреждения, поскольку, несмотря на неоднократные ходатайства приамурских генерал-губернаторов, предложения командования
Отдельного корпуса пограничной стражи, пограничная охрана здесь так и
не была создана. Нарастающий поток контрабанды, которая в условиях
фактически открытой границы развивалась как доходный промысел и
образ жизни приграничного населения, пытались остановить накануне
Первой мировой войны учреждением корчемной стражи в Амурской и
Приморской областях, привлечением к охране границы в таможенном
отношении двух отдельных сотен Заамурского округа пограничной
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стражи. Однако эти усилия к улучшению ситуации не привели. Пресекать
противоправную деятельность приходилось на фоне полного сочувствия
контрабандистам со стороны местного населения.
Ещё более обострилась ситуация в годы гражданской войны, осложнённой на Дальнем Востоке интервенцией. К перечисленным выше факторам добавились политическая нестабильность, общий хаос на границе и
полное игнорирование “таможенных установленией” воинским контингентом и командованием интервентов. Исторические источники рисуют
новый образ контрабанды – образ промысла, далёкого от традиционных
занятий населения и ориентированного на извлечение коммерческой
выгоды.
Примером такой деятельности стало так называемое “дело Чехословацкой центральной экономической комиссии”, которое сегодня с
полным основанием могло быть отнесено к резонансным – по тяжести
содеянного (только штрафы и пени в пользу государства превысили
2,5 млн рублей золотом); по цинизму деяний (прикрываясь благотворительностью, группа лиц занималась контрабандой в особо крупных
размерах); по беспрецедентному противодействию расследованию, давлению на свидетелей; подкупу правительственных чиновников, втягиванию
консульского корпуса в противоправную деятельность, направленную на
защиту контрабандистов – подданных Чешской республики. Начатое в
период очередного политического кризиса в августе 1921 г. дело завершилось уже при советской власти. Окончательный приговор обвиняемым
был вынесен судебной коллегией выездной сессии Дальневосточного
отделения Верховного суда РСФСР в сентябре 1923 г.
История Чехословацкой центральной экономической комиссии начинается в 1919 г., когда во Владивостоке при военном командовании
находящихся в Приморье чехословацких войск была создана Военная
центральная экономическая комиссия (Центрокомиссия), в задачи которой
входило обслуживание воинского контингента, ожидавшего во Владивостоке отправки в Европу. Согласно сложившемуся ещё в годы Первой
мировой войны порядку, товары для нужд союзных войск (в т. ч. и
участвующих в интервенции) ввозились беспошлинно. В распоряжении
комиссии находились огромные пакгаузы на окраине Владивостоке, заполненные разнообразными товарами, часть из которых предназначалась и
для вывоза из России. После окончательной эвакуации чехословацких
войск (последний транспорт покинул порт 2 сентября 1920 г.) и расформирования учреждений чехословацкого военного командования комиссия
была преобразована в частную, целью которой стала защита остающихся
во Владивостоке товаров от притязаний русских властей. Летом 1920 г.
группой лиц была организовано товарищество на паях с торгово-коммерческими целями и капиталом 4000 руб. золотом под названием
“Чехословацкая центральная экономическая комиссия” (далее Комиссия).
По инерции Комиссия некоторое время пользовалась льготами беспош105

линного ввоза и с самого начала занималась контрабандой в особо
крупных размерах.
В фонде Владивостокской таможни Российского государственного
исторического архива Дальнего Востока (РГИА ДВ) сохранились два
архивных дела, содержащих материалы расследования дела Чехословацкой
центральной экономической комиссии. Одно из них содержит документы,
которые в совокупности можно отнести к документам конфискационного
делопроизводства: агентурные донесения, дающие толчок (формальные
основания) для открытия конфискационного делопроизводства; объяснительные записки таможенных чиновников – открывателей и задержателей
контрабанды, проливающие свет на деятельность Комиссии; акты обследования пакгаузов; экспертные заключения; переписку с судебным инстанциями, консульским корпусом, органами власти разных правительств,
сменявших друг друга в течение длившегося почти два года разбирательства; материалы судебного расследования; переданное в суд заключение управляющего таможней И. К. Ковалевского; приговор суда от
23 сентября 1923 г., поставивший точку в конфискационном деле.
Большинство документов представляют подлинники, на многих сохранились делопроизводственные отметки и пометки управляющего Владивостокской таможней – всего около 600 листов. Второе архивное дело
представляет собой машинописные копии основных документов, затребованных Главным таможенным управлением и возвращённых в таможню
после вынесения приговора.
На примере дела Чехословацкой центральной экономической комиссии
(1921–1923 гг.) мы имеем редкую возможность проследить весь цикл
конфискационного делопроизводства на основе норм Российского таможенного устава (1910 г.). Именно этот нормативный акт долгое время
регламентировал деятельность таможенного ведомства, независимо от
того, как в данный момент решался вопрос о власти.

КРИМСЬКА СКЛАДОВА МИТНОЇ СИСТЕМИ УСРР
Архірейський Дмитро Володимирович
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Іраціонально-збочене ставлення теперішнього російського політичного
істеблішменту до Криму ґрунтується передовсім на мілітарній історичній
пам’яті росіян: завоювання півострова Катериною ІІ, “Севастополь – город
славы … русских моряков”, “перетворимо Крим на авіаносець” і т. п.
рефлексії. Водночас Росія у принципі не може пишатися своїми економічними досягненнями в Криму. Навпаки, присутність російських окупантів та їх нащадків на півострові завжди означали для останнього не
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просто економічні проблеми, а фактичну деградацію. Так було після
1783 р., після програної Росією Кримської війни ХІХ ст., після депортації
татар у 1944 р., подібне спостерігається і зараз. Очевидно, що Крим для
Росії є тими граблями, якими вона раз-по-раз розбиває собі лоба. Проте
навіть у радянських керманичів вистачило розуму (хоча й не відразу)
усвідомити, що адміністративно-волюнтаристське прив’язування Криму до
Росії жодним чином не підкріплюється ні культурними, ні економічними
чинниками.
Те, що Крим був пов’язаний економічно саме з Україною, а не Росією,
свідчить, крім іншого, аналіз митної системи півострову у 1920-х рр.
Вигнавши у листопаді 1920 р. з Криму армію П. Врангеля, більшовики
лише через рік, у жовтні 1921 р., оголосили про створення Кримської
Автономної Соціалістичної Радянської Республіки у складі РСФРР.
Зрозуміло, що територія материкової України і Кримського півострова
формували єдиний простір, що цілком визнавалося за доби Російської
імперії, коли існувала Таврійська губернія, повіти якої знаходились і на
материку, і на півострові. Навряд чи уряд В. Леніна, приймаючи остаточне
рішення про включення Кримської АСРР до складу РСФРР, виходив з
етнічно-мовних критеріїв. Більшовикам був притаманний погляд на Крим
як на озброєний форпост “країни Рад”, який мав керуватися з основного
центру, тобто з Москви.
Тим не менш, економічно-культурні та логістично-транспортні зв’язки
Криму з Україною, які формувалися протягом століть, Москва у важких
1920-х рр. проігнорувати не могла. Саме на цьому базувалася логіка
включення кримських митних установ у митну систему УСРР. Митні
установи України і Криму, що вже став адміністративною складовою
РСФРР, розглядалися фактично як організаційно-структурне ціле, про що
свідчить розроблений у першій половині 1922 р. проект “Положення про
керування митною частиною на території Укркриму”. Назва документа з
усією очевидністю свідчить, що планувалося структурно-організаційне
об’єднання митних установ України і Криму. Митні структури України і
Криму мали утворити єдиний митний округ, управління якого б і керувало
всіма місцевими митними органами.
31 березня 1922 р. уряд РСФРР затвердив “Положення про місцеві
митні установи, про (митні) округи, митниці та митні пости”, за яким на
території радянських республік відновлювалися ліквідовані ще у 1913 р.
вісім митних округів, у тому числі Український (УМО). Окремо створювалась Кримська митна дільниця. Хоча ідея про об’єднання митних
установ України та Криму в єдиний митний округ зазнала фіаско,
наприкінці 1922 р. упроваджувався інститут інспекторів митних районів
або дільниць. Таким чином кримські митні установи стали організаційноматеріально залежними від одеського інспектора УМО. Очевидно, політика централізації радянської митної системи під загальним керівництвом
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Москви не передбачала якогось структурно-організаційного посилення її
українського сегмента.
Низові структури Одеської митної дільниці поділялися на кримські та
українські. На 1 листопада 1923 р. одеському інспектору підпорядковувалися, зокрема, Севастопольська, Феодосійська, Керченська, Ялтинська,
Євпаторійська митниці та Балаклавський, Судацький, Алуштинський,
Бакальський, Ак-Мечетський, Сакський митні пости. Щоправда, рішенням
Головного митного управління (ГМУ) Наркомату зовнішньої торгівлі
(НКЗТ) СРСР від 24 травня 1924 р. Балаклавський, Судацький, Алуштинський та Сакський митні пости було ліквідовано.
На перших засіданнях створеної у грудні 1921 р. загальнорадянської
Центральної комісії по боротьбі з контрабандою, крім іншого, розглядалося питання про організацію відповідних територіальних комісій, в
тому числі комісії, діяльність якої поширювалася б на територію України і
Криму. У 1923 р. Центральна комісія розглядала питання про організацію
Кримської райкомісії по боротьбі з контрабандою під головуванням
керуючого Севастопольською митницею під загальним наглядом одеського митного інспектора. До зони дії Севастопольської митниці, до речі,
належала лінія залізниці Сімферополь–Джанкой–Генічеськ–Мелітополь–
Олександрівськ–Синельникове, тобто, як бачимо, частина території власне
УСРР.
Після затвердження у 1924 р. Митного статуту СРСР в Україні було
скасовано митні інспекторські дільниці, натомість створювалось Українське відділення (УВ) ГМУ НКЗТ СРСР. УВ через новостворене
Кримське митне інспекторське управління здійснювало керування діяльністю кримських митних установ, до яких у цей час належали Севастопольська, Феодосійська та Керченська митниці, Євпаторійський та
Ялтинський митні пости. Підпорядкування УВ митних установ Кримського півострова, який адміністративно входив до складу РСФРР, може
свідчити про те, що Москва йшла тоді на певні поступки Харкову в митній
справі. Ці поступки можна пояснити тим фактом, що в Москві у контексті
запеклої внутрішньопартійної боротьби за владу був, по-перше, відсутній
єдиний центр прийняття рішень, по-друге, ті чи інші російські партійнополітичні угруповання розраховували на підтримку українських товаришів-колег, тому не ризикували поки що тиснути на Україну занадто.
По-третє, контролюючи в цілому Україну, Москва могла не перейматися
особливостями митно-структурних відносин між УСРР та Кримською
АСРР.
У вересні 1925 р. кримські митні установи були виведені з-під підпорядкування Українського відділення. Кримський митний інспектор діяв
відтепер на базі Севастопольської митниці, підпорядковуючись безпосередньо ГМУ НКЗТ СРСР.
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СПЕЦИФИКА НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
В КРЫМСКОЙ АССР (1920-е годы)
Кондратюк Григорий Николаевич
Крымский инженерно-педагогический университет (г. Симферополь)
Межвоенное двадцатилетие в СССР стало временем грандиозных
социальных и экономических изменений. Важнейшими целями преобразований являлась необходимость восстановления разрушенной Первой
мировой войной экономики и промышленная модернизация. Новая экономическая политика 1920-х гг. вызывает повышенный интерес современных
исследователей. Многоукладность экономики, быстрое достижение довоенного объёма ВНП к 1927 г., вызывают внимание как экономистов, так
и историков.
В исторической науке в последние десятилетия появился ряд экономико-исторических работ, написанных с новых методологических
позиций. Это работы С. В. Кульчицкого, В. А. Шишкина, И. Б. Орлова,
Е. Г. Гимпельсона, статьи в сборнике, подготовленном учёными Института
истории Украины НАН Украины.
Отличительные черты нэпа в Крыму обусловливались разрухой гражданской войны, структурными особенностями экономики, значительным
удельным весом кустарных промыслов, наличием национальных кооперативов.
В 1921 г. численность населения Крыма составляла 808 тысяч человек.
Из этого количества на долю городского населения приходилось
433 тысячи или 53,6%, а сельского – 375 тысяч или 46,4%. В 1921 г. в
Крыму было зарегистрировано 3298 предприятий, на которых работало
26 492 рабочих. К 1921 г. объём промышленного производства оказался
ниже довоенного уровня 1914 г. в 2 раза. За годы войны численность
промышленных рабочих уменьшилась в 7 раз.
В 1922 г. экономика полуострова находилась в состоянии коллапса.
Голод, пик которого пришёлся на весну 1922 г., был наиболее зримым
проявлением разрушения всех хозяйственных и социальных связей. У
экономической разрухи 1921–22 гг. есть комплекс как объективных, так и
субъективных причин. Неблагоприятные климатические условия осенизимы 1921–22 гг. стали предпосылкой сильнейшего голода и окончательного разрушения хозяйственных связей. Но важнейшая причина
экономической разрухи состояла в ошибочной экономической политике
РКП(б), направленной на полную национализацию промышленных предприятий. Политика “военного коммунизма” позволила сконцентрировать
ресурсы в условиях гражданской войны, но по её окончанию государство
пожелало сбросить с себя непосильное бремя предпринимательской деятельности, переложить ответственность за производство непосредственно
на заводы и фабрики. Специфика Крыма заключалась ещё и в том, что
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широкая национализация затронула и аграрный сектор. Были национализированы помещичьи имения и земли Удельного ведомства. На этих
землях было создано около 200 совхозов, оказавшихся с экономической
точки зрения чрезвычайно нерентабельными. Этим мероприятием была
подорвана сырьевая база перерабатывающих отраслей крымской промышленности: консервной, мукомольной, табачной. Указанные земли арендовали крестьяне-крымские татары, и создание совхозов лишило их возможностей аренды, став одной из важнейших причин голода в крымской
деревне. Экономисты-большевики видели выход из создавшегося положения в денационализации предприятий.
В начале 1920-х гг. Совет Народных Комиссаров Крымской АССР взял
предложенный областной парторганизацией курс на одновременное восстановление всех отраслей промышленности. К 1925 г. реализация данного
курса показала свою несостоятельность. В ноябре 1925 г. XI областная
партийная конференция приняла решение сосредоточить ресурсы на развитии наименее пострадавших отраслей промышленности: табачной, консервной, кожевенной, соляной. Практическое восстановление началось в
1925 г. В 1926 г. объём промышленного производства составлял половину
довоенного уровня, в то время как по РСФСР он достиг 95%.
Гражданская война нанесла экономике Крыма огромный ущерб. В
1922 г. объём валового национального продукта составлял только 12%
уровня 1914 г. Военные действия привели к деиндустриализации экономики полуострова. Специфика новой экономической политики в Крыму в
первой половине 1920-х гг. заключалась в том, что восстанавливались
отрасли, базировавшиеся на местном сырье: мукомольная, табачная, консервная, кожевенная. В 1925 г. на долю этих отраслей приходилось 84,2%
ВНП. Одним из главных элементов новой экономической политики
становится хозяйственный расчёт. Предприятия становились субъектами
хозяйственной деятельности, приобретали права юридического лица и
получали возможность самостоятельных действий на рынке.
Промышленность Крыма в условиях новой экономической политики
обладала рядом специфических черт, отличавших её от других регионов
УССР. Основной отраслью промышленности являлась перерабатывающая,
базировавшаяся на местном сырье (зерно, овощи, фрукты, табак). Вторая
особенность заключалась в том, что кустарная промышленность располагалась в городах, а не в сельской местности. Третья особенность в том,
что крупные промышленные объекты находились только в Севастополе и
Керчи. В Севастополе это Севастопольский морской завод, а в Керчи в
апреле 1929 г. начал работу модернизированный государственный металлургический комбинат.
Хронологически рамки новой экономической политики в Крымской
АССР могут быть определены с 1923 по 1928 гг. Начало процесса
восстановления экономики Крыма можно датировать рубежом 1922–23 гг.
В 1922 г. было проведено создание государственных трестов в табачной,
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консервной, соляной, кожевенной и швейной промышленности.
Руководство трестами осуществлял Центральный Совет Народного Хозяйства (ЦСНХ) Крымской АССР. Тресты отличались по своей финансовой
мощности и объёмам производства, количеству предприятий входивших в
объединение. Так, Консервтрест включал 4 предприятия, Табактрест
2 предприятия и Мельтрест 5 производств. Крыммельтрест был организован при ЦСНХ 1 августа 1924 г. Производства, созданные ещё до
революции, располагались в Симферополе, Сарабузе, Керчи, Феодосии.
Консервная промышленность в 1922–23 гг. выпустила продукции на
1181 тысячу рублей, а в 1923–24 гг. на 1666 тысяч рублей.
Государственные тресты должны были способствовать концентрации
финансовых ресурсов. Однако часть предприятий была временно законсервирована. Производства столкнулись с проблемами не только нехватки
оборотных средств, но и недостатка рабочих. Чтобы выжить в условиях
голода 1922 г. значительная часть рабочих перебралась в сёла. Общее
число жертв голода в Крыму составило 100 тысяч человек из общей
численности населения в 1921 г. в 750 тысяч человек.
Урожаем 1923 г. основные последствия голода были преодолены, и
начался период восстановления. Динамика восстановительного процесса
государственной промышленности может быть проиллюстрирована следующими цифрами. В 1922–23 гг. 85 предприятий выпустили продукции на
14, 5 миллиона червонцев, в 1923–24 гг. на 15,1 миллиона, в 1924–25 гг. на
22,6 миллиона червонцев, в 1925–26 гг. на 32,5, в 1926–27 гг. на
42 миллиона и в 1927–28 гг. на 51,7 миллиона червонцев.
В 1927 г. 87% валовой продукции изготавливалось на государственных
предприятиях, и только 10% в кооперативном секторе. В последнем
насчитывалось 2 консервные фабрики, 5 мельниц и 10 табачных фабрик.
Частная промышленность производила 3% объёма валовой продукции.
Таким образом, анализируя основные мероприятия новой экономической политики можно сделать следующие выводы. Новая экономическая
политика отличается огромными масштабами, затронувшими все сферы
экономики. Произошёл переход от обязательного труда в составе трудовых
армий к свободному рынку труда с таким болезненным явлением, как
безработица. Карточная система распределения продуктов была заменена
рыночной торговлей с соответствующим ценообразованием. Одной из
наиболее масштабных стала денежная реформа 1922 24 гг. по введении
червонца. Червонец обменивался на другие валюты и позволил преодолеть
колоссальную гиперинфляцию гражданской войны. В условиях нєпа
безденежные наряды-заказы были заменены комплексом экономических
мер, стимулировавших выпуск необходимой на рынке продукции.
Произошла децентрализация управления, предприятия переведены на
хозяйственный расчёт, введена оптовая торговля средствами производства,
принципиально изменилась кредитно-финансовая система. Но при этом не
стоит забывать, что рынок носил искусственный характер, так как были
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заимствованы только формы организации хозяйства, но не сама суть
рыночных отношений. Коммунистическое руководство не могло перейти к
настоящим рыночным отношениям, и в этом аспекте не стоит переоценивать новую экономическую политику.

ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ОРЕНДНОЇ ПОЛІТИКИ НА ПОДІЛЛІ
В РОКИ НЕПу (1921–1928)
Олійник Микола Петрович
Хмельницький національний університет
Важливим елементом нової економічноїх політики було впровадження
орендних відносин. На Поділлі ця робота розпочалася з укладення угод
оренди восени 1921 р. Як доповідали на нараді працівників Подільського
губраднаргоспу 23 жовтня керівники його повітових відділень, у 9 з
12 повітів кооперативні організації, кустарні артілі, підприємства, приватні
особи, військові частини та навіть відділення ДПУ взяли в оренду
687 підприємств з 822 зареєстрованих на той час, або 83,58%. Зокрема:
649 млинів, 7 тютюнових фабрик, 21 миловарний, 5 пивоварних, 4 свічкових заводи та 1 завод фруктових вин. Разом з тим на зазначеній нараді
наголошувалося, що повітові відділення ПГРНГ ігнорують рекомендації
центру й кожен повіт діє на свій розсуд.
Перший досвід проведення орендної кампанії показав, що укладення
договорів оренди потребувало чіткого визначення власника об’єкта. Цю
проблему вирішив ВУЦВК постановою від 15 березня 1922 р., визначивши, що “всі промпідприємства з числом працівників понад 5-ти при
наявності механічного двигуна і 10-ти без нього, які перейшли у власність
Республіки до 21 червня 1921 р. вважаються націоналізованими”.
Одним із найуспішніших орендних договорів була угода, укладена в
1922 р. з колишнім власником Зіньківського медопивоварного заводу
Летичівського повіту Вацлавом Девішиком. Орендар не лише відновив
виробництво, але й чисельність персоналу. Однак під тиском податків і
придирок працівників комунгоспу Кам’янецької округи на початку 1926 р.
він змушений був розірвати договір оренди. Проте чиновники виявилися
нездатними забезпечити роботу заводу, який без Девішика зупинився.
Тому 1 березня 1926 р. зазначений відділ в особі свого голови Карпова та
Проскурівський державний дріжджово-пивоварний завод в особі його
представника Іовеля Гальперіна уклали договір оренди на чотири роки. Він
передбачав, що орендар упродовж трьох місяців повинен налагодити
виробництво, на свій страх і ризик забезпечити виконання щорічної
виробничої програми в 10 тисяч відер меду або пива. Перших три роки
орендна плата не стягувалася, а на четвертий становила 1500 крб. і
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повинна була вноситися поквартально. Податки та збори оплачував
орендар.
Найбільшу кількість орендованих об’єктів складали млини. Процедуру
укладення договорів оренди Подгубекономнарада поклала на створену
30 травня 1922 р. приймально-здавальну комісію. Початком передачі млинів в оренду визначалося 10 червня 1922 р. Термін оренди – 3 роки
і більше.
При визначенні орендарів вона віддавала перевагу державним підприємствам. Так, попри заяви орендарів, вальцеві млини, які знаходилися на
території спиртзаводів у Сутисках Тиврівської волості та в Мартинівцях
Межирівської волості Вінницького повіту, передала спиртзаводам. Так
само слід було чинити, відповідно до розпорядження Правобережної
контори Укррадгосптресту від 24 вересня 1923 р., при виборі орендаря
млинів, які розташовувалися на території радгоспів. Однак місцеві органи
влади не поспішали цього робити, оскільки ті, зазвичай, були поганими
платниками. Вони воліли краще перездавати їх в оренду приватникам і
отримувати більші надходження від орендної плати. Уповноважений
радгосптресту Поділля 23 вересня 1924 р. навіть звернувся до губвиконкому зі скаргою на неправомірні дії місцевих органів влади та вимогою
негайно передати млини радгоспам. Доцільно зазначити, що при укладенні
договорів оренди органи влади зазвичай вимагали, щоб орендарі своїм
коштом здійснювали ремонт млинів.
Лише коли державні підприємства не справлялися з орендованими
млинами, губпродком дозволяв передавати їх у суборенду приватникам.
Зокрема, у вересні 1923 р. така доля спіткала збиткові млини: Мизяківський (Вінницька заготконтора) – суборендар громадянин Дарер;
Муравський (Жмеринська заготконтора) – Штаркман; Станіславчицька –
Котик; Черчецька (Кам’янецька заготконтора) – Шриєр. Загалом ще
14 млинів.
Проте не завжди місцеві органи влади та державні установи переймалися турботою про благо громади. Так, коли в 1924 р. переукладалися
договори оренди, Гайсинське відділення ДПУ продовжило орендний
договір на потужний Ладижинський млин, який воно орендувало з 1922 р.,
за 1500 крб. щорічної плати, тоді як середня плата з менших млинів
складала щонайменше 3000 крб. Як зазначалося в скарзі на ім’я губвиконкому від Мойсея Рабиновича, фактичним орендарем був Ель Штейн.
Його відносини з формальним орендарем не зміг встановити навіть
юрисконсульт губвиконкому Черкаський, який розглядав скаргу. Він зробив висновок, що відділення ДПУ, згідно з постановою ВУЦВК від
17 жовтня 1923 р. про заборону урядовим органам мати підприємства
торгівельного та промислового типу, не має права орендувати млин. Крім
того, орендна плата є “невідповідно низькою”. Відтак юрисконсульт дав
рекомендацію вказаний договір оренди розірвати.
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Починаючи з 1926 р. державна політика щодо орендованих та приватних млинів почала змінюватися в бік їхнього витіснення з ринку. Для
цього вдавалися до підвищення орендної плати та податків, заборони
селянам молоти там зерно, прямих провокацій. Економічні аспекти не
бралися до уваги. Внаслідок такої політики вже в 1928 р. приватних млинів
на Поділлі не залишилося.
Загалом орендна кампанія проходила вкрай складно. Передачу об’єктів
у оренду гальмували: 1) руйнація багатьох підприємств; 2) загальний
важкий стан губернії; 3) непомірно важка орендна плата. Так, для тютюнових фабрик податки становили 180%, з них прямі – 23%, непрямі –
150%, відрахування – 7%. Для інших галузей вони складали 30–40%.
Безпосередньо орендна плата становила 18–20% відрахувань від продуктивності.
Отже, орендна політика сприймалася подільськими чигновниками як
необхідне зло. Тому вони практично відразу проявляли щодо орендарів
свою неприязнь і активно впроваджували щодо них всілякі обмеження та
податковий тиск. Вже з 1926 р. влада взяла курс на витіснення непманів як
класово ворожих елементів. Тож до кінця 1928 р. більшість із них змушена
була припинити діяльність.

ОСОБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПОДАТКОВОЇ
КАМПАНІЇ В УСРР ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 1920-х рр.
Маркова Світлана Василівна
Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
У розрізі процесу декомунізації в сучасній Україні для подолання
радянської спадщини в українському суспільстві варто поглиблено
вивчити суспільні зміни, що відбулися внаслідок одержавлення соціальнополітичного та соціально-економічного життя вітчизняного соціуму, формування “нової людини”, котра б пов’язала своє життя зі служінням
комуністичній системі, приносячи в жертву права людини, інтереси місцевих громад.
Сільськогосподарська податкова кампанія 1926/1927 г. р. в УСРР
характеризувалася використанням елементів прогресивності на основі
перерозподілу важкості податку між різними групами селян з врахуванням
землі, худоби й усіх інших джерел. Для господарств із незначним
земельним забезпеченням та невеликою кількістю худоби податок у
1926 р. було знижено порівняно із 1925 р. на 30–40%, для середняків і
куркулів, навпаки, збільшено на 40–60%. Селяни були здивовані, чому
“влада потурає бідним”. Селяни-господарі, які очікували покращення
ситуації після запровадження нової економічної політики, переживши
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голод 1921–1923 рр., голод 1924 р., розчарувалися в новій економічній
політиці, зокрема податковій. Податок, який накладався на одне господарство, становив 256 крб. (загальний показник в СРСР 230 крб.), податок
на одну особу – 53,27 крб. (загальний показник в СРСР 46,10 крб.).

Бідняки

Середняки

Заможні

Бідняки

Середняки

Заможні

У середньому

Коефіцієнт
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доходом
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БСРР
РСФРР
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Турк. СРР
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Облік прибутку сільського господарства в грошовій формі, обрахований у 1926/1927 п. р. відповідно до усіх категорій господарств,
показав, що 96,3% складали індивідуальні селянські господарства, лише
1,2% – колективні господарства, радгоспи – 2,5%. Основними джерелами
прибутку індивідуальних селянських господарств була земля, прибуток від
якої складав 80% усього прибутку, та дохід від худоби – 14,9%. Податки
українських селян були вищими, ніж загалом у СРСР. Покарання за
несплату податків були суворими (включно з конфіскацією та ув’язненням). Громадян, які приховували реальну кількість землі від оподаткування єдиним сільськогосподарським податком, перший раз штрафували, вдруге вони вже відповідали судовим порядком. Наслідком такої
податкової політики стала втрата інтересу господарів до збільшення
обсягів виробництва. Аналіз селянських скарг також засвідчує тенденцію
до зростання незадоволення новою податковою політикою. Селяни скаржилися, що з них “деруть останню шкуру”, “експлуатують удвоє більше,
ніж у старі часи”, “пільги по сільгоспподатку дають не біднякам, а
ледарям”, “від податку звільняють того, хто не хоче працювати”,
“радянська влада хоче поробити босяків, а після зробити комуни”.
Щоб зменшити податковий тиск, українські селяни почали застосовувати нову тактику, а саме – дрібнити великі господарства. Щорічно
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кількість дворів збільшувалася приблизно на 100 тисяч. Були випадки,
коли відділялися навіть самотні голови дворів похилого віку.
Якщо узагальнити всі економічні показники розшарування села, ми
отримаємо найвищий відсоток заможних і середняцьких господарств саме
в УСРР. Проте найчастіше вони мали менший прибуток, ніж індустріальні
робітники. На одноосібні (індивідуальні) селянські господарства та
“куркулів” намагалися перекласти основний тягар фінансового забезпечення індустріалізації. Селяни змушені були додатково підробляти у
містах, щоб сплачувати податки. Українські селяни сплачували найбільше
податків у СРСР. Більшість селян, які очікували покращення ситуації після
запровадження непу, розчарувалися у новій економічні політиці, називаючи її “новою експлуатацією, але вже робітників”.
У другій половині 1920-х рр. влада відмовилася від компромісів з
одноосібниками, зокрема в питаннях підтримки об’єктивних змін самоврядних форм господарювання. Селяни поступово опинилися в повній
економічній залежності від держави, яка не гарантувала свободи ні
підприємницької, ні трудової, ні споживчої діяльності селян. Соцієтальні
зміни лише поглиблювали негативні наслідки дивергенції цінностей і
смислів традиційної української економічної культури з комуністичною.

ПОЧАТОК РОБОТИ ПРИПИСНОГО СКЛАДУ РОБОТИ ПРИПИСНОГО
СКЛАДУ ХАРКІВСЬКОЇ МИТНИЦІ НА СТАНЦІЇ КІЧКАС (1927 р.)
Дейнеко Сергій Миколайович
Харківський історичний музей
10 червня 1927 р. керівництво Харківської митниці та Управління
головного інженера Державного Дніпровського будівництва (далі –
Дніпробуду) підписали угоду про “Порядок виконання і оформлення
митних операцій над прибуваючими до Кічкасу імпортними вантажами”.
Основна суть полягала в тому, що на станції Кічкас Дніпропетровської
залізниці (нині – Придніпровської) створювався склад, приписаний до
Харківської митниці, фактично філіал, для обслуговування матеріальних
потреб Дніпробуду. Таким чином, усі вантажі, які направлялися на адресу
будівництва, проходили митні процедури не на державному кордоні, а на
ст. Кічкас, що, в свою чергу, прискорювало їх отримання власником. Від
Харківської митниці під цим документом підпис поставив її керівник
Микола Іванович Смирнов, від Дніпробуду – Павло Павлович Роттерт,
заступник Головного інженера. Усі матеріальні витрати з обладнання нової
установи лягли на Дніпробуд.
Завідуючим новим приписним складом з 18 червня 1927 р. призначили
співробітника Харківської митниці В. Соломаху, який раніше керував
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аналогічною установою на станції Вечірній Кут (нині у адміністративних
межах м. Кривий Ріг). Окрім керівника філії, до її штату також входив
експерт-товарознавець О. І. Аваков, який приїздив з Харкова по декілька
разів на місяць, або, як записано у офіційних документах, “от случая к
случаю”.
У своєму рапорті від 23 червня 1927 р. В. Соломаха відзначив, що
розпочалося будівництво тимчасового дерев’яного складу. Паралельно з
цим велося будівництво трьох стаціонарних пакгаузних приміщень власне
на ст. Кічкас та на роз’їздах Шлюзовий та Дніпробуд.
З вересня завідуючим приписним складом призначили О. І. Авакова.
Попередній керівник не впорався у повному обсязі зі своїми обов’язками.
Якщо питання, пов’язані з функціонуванням установи, почали вирішуватися, то облаштування побуту вимагало кардинальних змін. Після
звільнення В. Соломахи у штаті залишився лише О. І. Аваков. Він виконував обов’язки керівника складу і експерта-товарознавця, а також як
експерт-механік їздив у відрядження на станції Вечірній Кут і Марганець.
Так, з вересня 1927 р. О. І. Аваков командирувався до Вечірнього Кута
7 разів, Марганця 2 рази і Дніпропетровська 1 раз. При цьому ні власного,
ні службового житла у придніпровському регіоні О. І. Аваков не мав, тому
вимушений був постійно їздити до місця служби з Харкова. Враховуючи
це, керівництво Харківської митниці поставило перед адміністрацією
Дніпробуду питання про надання йому службового житла. Невдовзі дана
проблема отримала позитивне вирішення, і О. І. Авакову надали службову
квартиру у м. Запоріжжя, а до місця роботи і назад він приїздив так
званими “робочими” поїздами, які курсували два рази на добу, або
пароплавом.
Перші вантажі вартістю 20 млн. руб. прибули на адресу Дніпробуду ще
наприкінці травня і очікували на розмитнення. Основна маса товарів для
даного будівництва завозилася на територію СРСР через митниці у
Бігосовому, Шепетівці, Одесі, Херсоні, Ленінграді і Кінгісеппі. Країнамивідправниками були США – 46,2%, Німеччина – 41,6%, Австрія – 3,7%,
Чехословаччина – 2,8%, Швеція – 0,8%, Франція – 0,3%, Велика Британія –
0,1% та Іспанія – 0,1%. Так, через Одеську митницю прибуло 57% усіх
товарів, Бігосівську – 38%, Шепетівську – 4%, Ленінградську портову –
0,8% і Кінгісеппську – 0,2%, а Херсон використовувався як перевалочна
база, де вантажі, що пройшли розмитнення в Одесі, переводилися з
морських суден на річкові і відправлялися Дніпром до Кічкасу.
Протягом 1927 р. на станції Кічкас розмитнили 15 млн. 60 тис. кг
вантажів, з них залізницею прибуло – 13 млн. 366 тис. кг і пароплавами,
з Одеси по Дніпру, – 1 млн. 694 тис. кг. Їхня загальна вартість склала
3 млн. 22 тис. доларів США. Асортимент імпорту був дуже широким.
Користувалися попитом різноманітні гідравлічні машини, зокрема підйомні крани, локомобілі, автомобілі, вагонетки і запчастини до них; залізні
балки, різноманітний профіль з металу, мостові ферми та інші метало117

конструкції; вимірювальні й геодезичні прилади. Не обходилося і без
курйозів. Під виглядом вимірювальних приладів адміністрація будівництва
замовила келихи для пива іноземного виробництва.
Також через приписний склад проходили всі вантажі, що надходили на
адресу іноземних фахівців, які працювали при Американській та Німецькій
Консультаціях. У більшості це предмети побуту і продукти. Так, наприклад, фірма “Купер” забезпечувала фахівців Американської Консультації
різноманітними консервами та постільною білизною. Всього ж протягом
року на митному пункті при станції Кічкас пройшли догляд речі шести
членів іноземних консультацій.
Таким чином, Харківській митниці спільно з Управлінням Головного
інженера Дніпробуду у короткий проміжок часу вдалося створити
ефективно працюючий митний пост при одному з найбільших будівництв
колишнього Радянського Союзу. І основним підтвердженням цього є
вагомі статистичні показники роботи даної установи.

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ СРСР У 1920-х рр.
В ОЦІНКАХ ДОСЛІДНИКІВ ДОБИ “ПЕРЕБУДОВИ”
Шеремет В’ячеслав Юрійович
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Зміна доктрини розвитку якоїсь держави, як правило, відкриває нову
сторінку її історії. Перетворення, які мають місце в такі часи, звісно,
оцінюються по-різному, проте можна стверджувати напевно, що зміни
рано чи пізно вплинуть на оновлення суспільства, а отже, і його інститутів.
Перетворення, які відбувались в останні роки існування СРСР, наглядно
демонструють цей факт. Політичне керівництво держави анонсувало
послаблення ідеологічного тиску, що вилилось у лібералізацію режиму та
призвело до певного політичного плюралізму у суспільстві. Поруч з
політико-ідеологічними змінами в Радянському Союзі відбувались економічні реформи, метою яких було допущення приватного капіталу в
господарство країни. Як наслідок, невміле реформування системи призвело до загострення економічної кризи і було одним з основних факторів
майбутнього розпаду держави. Ситуація осмислювалася й радянськими
гуманітарними науками. Історики, зокрема, зосередили свою увагу на
дослідженні періоду проведення нової економічної політики 1921–
1929 рр., оскільки характерні риси непу були схожими з деякими засадами
перебудови. Серед них: державний капіталізм, тобто зосередження
“керівних висот” в руках держави та вільна конкуренція між приватним та
державним капіталами; панування приватного капіталу у сфері роздрібної
торгівлі – децентралізація системи постачання товарів, яка призводить до
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покращення якості послуг; лібералізація ідеології та політичний плюралізм
у суспільстві, без чого неможливо нормальне функціонування економіки,
яка базується не на примусі, а на зацікавленні.
Крім наведених аналогій, які простежуються у двох різних історичних
періодах, слід сказати про те, що економічний менеджмент більшовиків в
роки непу був досить ефективним, на відміну від реформ під час
перебудови, тому логічно, що економіка непу почала жваво досліджуватись саме наприкінці 1980-х рр.
Розруха початку 1920-х рр. була дуже масштабною. Обсяги виробництва в порівнянні з відповідними показниками за 1913 р. суттєво
скоротилися. Звісно, поруч з цим погіршився рівень життя населення.
Голод 1921–1922 рр. тільки посилив і без нього надважку ситуацію у
радянській державі. До цих подій додалось невдоволення людей
політикою, що проводилась більшовиками. За цих обставин В. Ленін на
Х з’їзді РКП(б) у березні 1921 р. пропонує обкласти селян податком, таким
чином повертаючи країну в бік товарно-грошових відносин. У подальшому
ситуація починає помітно покращуватись. Позитивно вплинули на економіку проведення фінансової реформи 1922–1924 рр., допущення приватного капіталу у промисловість, стимулювання аграрного виробника.
Втім, політичне керівництво держави не було єдиним щодо впроваджуваних ним рішень. Ці та інші сюжети знайшли відображення у працях
дослідників доби перебудови. Наприкінці 1980-х рр. радянські дослідники
зосереджувалися передовсім на переосмисленні політичної історії Радянського Союзу, тому в їх працях політичні перипетії непу, зокрема
відповідні дискусії в урядових колах, займають основне місце. У працях
таких дослідників як Л. Гордон та Е. Клопов (“Форсированный рывок
20-х и 30-х годов: исторические корни и результаты”), Г. Бордюгов і
В. Козлов (“Время трудных вопросов”), В. Маневич (“Экономические
дискуссии 20-х годов”) економічний розвиток СРСР доби непу розглядається крізь призму політичних баталій, які вирували у керівництві
держави. Зрозуміло, що конкретика щодо реальних заходів у сфері
управління у цих дослідженнях майже відсутня, проте їх наукову цінність
слід визнати, оскільки аналіз даних праць дає змогу зробити загальний
висновок про залежність господарства від стрімкого (та більшою мірою
хаотичного) розвитку інститутів радянської держави.
Не одним лише описом політичних баталій 1920-х рр. багата історіографія доби “перебудови”. Деякі дослідники починають детальніше
опрацьовувати саме економічне життя країни, виносячи цей аспект на
передній план у своїх дослідженнях. Такий підхід спостерігається,
зокрема, у працях М. Горінова та С. Цакунова “Ленинская концепция нэпа:
становление и развитие” та “20-е годы: становление и развитие новой
экономической политики”. Тандем історика та економіста уміло пов’язав
економічний розвиток СРСР, політичні дискусії та сторонні чинники
(наприклад, неврожаї) в єдину систему, що дозволяє всебічно проана119

лізувати, як саме ті чи інші перетворення в одній із ланок цього ланцюжка
відбивались на інших.
Окремо, на наш погляд, слід виділити праці О. Солопова “Кого считали
кулаком в 20-е годы” та Ю. Голанда “Кризисы разрушившие НЭП”.
Характерною рисою цих досліджень є те, що економічні зміни в них
розглядаються крізь призму таких специфічних чинників як ідеологія,
ментальність, матеріальна зацікавленість. Невагомі, на першій погляд, речі
дають можливість з’ясувати, яку саме користь мала держава, проводячи
таку політику та яким чином на цей процес реагувало суспільство.
Більшість дослідників доби “перебудови” звертало свою увагу на
особливості розвитку сільського господарства, справедливо визнаючи його
важливу, якщо не вирішальну, роль у тогочасній економіці. В їх працях
розвиток промисловості висвітлюється досить поверхово через те,
напевно, що він аналізувався, як правило, в контексті економічних дискусій. У цілому поверхово розглядалися й такі форми організації промисловості, як трести та синдикати. Водночас змістовно відтворювалась
картина радянського господарського життя 1920-х рр. Ці матеріали є
важливими для розкриття тонкощів проведення непу, однак їх недостатньо
для аналізу управління всіма галузями економіки.
Детальніше опрацювання більшовицького менеджменту можливе при
використанні джерельних матеріалів та всього історіографічного надбання,
зокрема закордонного. Комплексні дослідження такого досвіду можуть
бути цілком корисними не тільки з науково-історичної точки зору, а й
прагматичної, враховуючи проблеми економічного сьогодення України.

СПЕЦИФІКА ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ОКУПАЦІЇ
1941–1943 рр. (НА МАТЕРІАЛАХ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я)
Рак Юлана Олександрівна
Бердянськй державний педагогічний університет
Казаков Геннадій Ігоревич
Запорізький національний університет
Сучасний розвиток української історичної науки характеризується
значними зрушеннями в напрямках та методологічних засадах досліджень.
Починають розроблятися ті проблеми, які за радянської історіографії не
досліджувались, і, як наслідок, на сьогодні є мало висвітленими. Зокрема,
доволі актуальними є теми, пов’язані із повсякденним життям. У контексті
вивчення повсякденного життя періоду окупації актуальним, на нашу
думку, постає питання, пов’язане з місцем податків в житті пересічної
особи.
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Метою поданої розвідки визначено з’ясування специфіки податкової
системи в умовах окупації на прикладі субрегіону Північного Приазов’я..
На сьогодні немає жодної праці, яка була б присвячена вивченню
системи податків за умов німецько-фашистської окупації. Серед праць,
в яких зверталась увага на податкову систему окупованих територій
Північного Приазов’я, варто виділити роботи Ю. Артуняна, Л. Гордона,
І. Марченко, В. Страхотня, Т. Нагайко.
Під поняття “податок” розуміється встановлений державою обов’язковий збір, який стягується з громадян і підприємств. Окупація Північного
Приазовя призвела до розподілу даної території між трьома територіальноадміністративними одиницями: рейхскомісаріат “Україна”; губернаторство
“Трансністрія” та територія військової адміністрації. Проте, не зважаючи
на входження до різних територіальних округів, на теренах Північного
Приазов’я діяла схожа податкова система. Різнилась лише сума податку та
види покарань за невиплату того або іншого податку.
Початок окупації ознаменувався проведенням дослідження стосовно
питання оподаткування населення в СРСР, в ході якого була створена
шкала обкладення податками населення.
У цілому податки залежали від населеного пункту та адміністрації, яка
його очолювала, бо окупаційна влада у кожному підлеглому їй районі
встановлювали розміри грошових податків на власний розсуд. Серед
загальних податків, які сплачувало населення, були подушний податок з
кожної особи, який в середньому становив 100 крб., одноразовий податок з
господарства у розмірі 300–500 крб., податок “за звільнення від радянської
влади” у розмірі 50 крб.; податок із заробітної плати. Так, найбільший
податок сплачувався лікарями, фельдшерами, адвокатами, викладачами,
ремісниками. У деяких містах Північного Приазов’я (зокрема Бердянськ,
Маріуполь) за подушний податок встановлювалось, що у всіх осіб, які
володіють городами чи виноградниками віднімалось 70% урожаю.
Податки накладались на усіх осіб чоловічої та жіночої статті віком від
20 до 56 років, питання оподаткування інших вікових категорій розглядалась окремо.
У містах збирався податок і за участь в культурних заходах (культподаток): перегляд фільмів в кінотеатрах, танцювальні вечори, відвідування театрів тощо. Введення подібних податків призвело до масового
скорочення осіб, які відвідували подібні заклади, замінюючи їх іншими
формами проведення власного дозвілля. Зокрема, мешканці міст починають потайки збиратись “для танців”, більше часу проводять в колі сім’ї.
Установлювалася низка податків на тварин. Новим податком, який
вводився окупаційною владою, був податок на собак, що діяв як у міській,
так і в сільській місцевості. Архівні матеріали багаті на квитанції про
сплату подібного податку. Він становив від 50 крб. до 425 крб. та залежав
від породи собаки, їх чисельності. Незареєстрованних тварин та собак, які
не знаходились на прив’язі, розстрілювали на місці. Окрім цього податку,
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діяли податок з коня, сума якого в середньому становила 300 крб., з
корови – 150 крб. та інших свійських тварин.
Податки на тварин призвели до того, що люди починали якомога
швидше винищувати їх, аби не сплачувати податки. Наслідок винищення
тварин призвів до того, що люди втрачали джерело харчування, “помічників” у сільськогосподарській праці. Слід додати, що при знищенні
тварин їх м’ясо намагались ужити якомога швидше, бо діяв податок на
м’ясо тварини, котру забили, за яким половина вбитої худоби віддавалась
окупаційній владі.
Крім грошових, було встановилено численні натуральні податки, що
фактично стягувалися з усіх видів сільськогосподарської продукції.
Селяни були зобов’язані здавати м’ясо, молоко, мед, овочі, квасолю, горох,
ягоди, сіно і солому, волокно, горіхи, рибу тощо. Розмір натуральних
податків у кожному районі, навіть у кожному селі, окупаційні власті
встановлювали на свій розсуд. У більшості населених пунктах Північного
Приазов’я цей податок становив 50–70% з кожного виду продукції.
Оподатковувались не лише приватні особи, а й підприємства. Так, ними
сплачувались податки з прибутку та з обороту. Звільнялись від оподаткування підприємства, підвідомчі торгово-промисловому відділу міської
управи, “Товариство сліпих”.
Якщо подивитись на виплату податків за територіальною ознакою, то в
тих регіонах Північного Приазов’я, які знаходились у складі губернаторства “Трансністрія”, населення знаходилось у скрутнішій ситуації.
Так, в губернаторстві “Трансністрія” кожна особа в середньому сплачувала
по 30 податків, тоді як в рейхскомісаріат “Україна” близько 12 видів.
Більшість мешканців регіону (як і України в цілому) були неспроможними сплачувати грошові та натуральні податки, про що свідчать
численні розпорядження, накази, повідомлення, попередження та каральні
заходи органів окупаційної влади різних рівнів. За несплату податків
накладались такі види покарань: штраф, конфіскація майна, робота у
трудових таборах, ув’язнення, смертна кара. Варто вказати, що смертну
кару могли застосувати як до злісних неплатників податків, так і до особи,
котра не сплатила якусь незначну суму. Головною метою, що переслідувалась цим видом покарання, було залякування решти населення.
Слід згадати і про оподаткування фольсдойче. Так, для них було
запроваджено окрему, порівняно з рештою населення України, систему
оподаткування. Правовим чином податкові привілеї етнічних німців були
оформлені постановою райхскомісара України від 20 квітня 1942 р. “Про
податкові пільги для фольксдойче”. За цим документом генерал-комісари
РКУ уповноважувалися звільняти фольксдойче від сплати податків, а
також усіх інших грошових виплат, чинних на території райхскомісаріату.
Таким чином, на території Північного Приазов’я збиралась значна
кількість різноманітних податків. Податкова політика окупантів не відповідала рівню соціально-економічного забезпечення селянських госпо122

дарств і набула чітко вираженого конфіскаційного характеру. Як наслідок,
вона негативно вплинула і на повсякденність, адже оподатковувались
майже всі сфери життя.

ЧОРНОМОРСЬКИЙ НАПРЯМ РАДЯНСЬКО-БОЛГАРСЬКИХ
ВІДНОСИН НАПРИКІНЦІ 1960-х рр.: ПОЛІТИКА, ТОРГІВЛЯ, ТУРИЗМ
І КОНТРАБАНДА
Каковкіна Ольга Миколаївна
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Радянсько-болгарські та українсько-болгарські відносини часів існування “соцтабору” дотепер мають нові питання, нові джерельні ресурси та
значні перспективи дослідження, зокрема у розрізі подій 1968 р. у
Чехословаччині, які відбились на відносинах усіх країн радянського блоку,
насамперед, у Європі. Навіть, здавалось, спокійна та надійна Болгарія
продемонструвала занепокоєння, зважаючи на прагнення радянського
керівництва подолати “хитання” серед союзників унаслідок чехословацьких подій.
В основі доповіді – архівні джерела з фондів Центрального державного
архіву громадських об’єднань України та наукові розвідки вітчизняних і
зарубіжних вчених, які дають можливість з’ясувати деякі особливості
радянсько-болгарських відносин у період чергової кризи у країнах
радянського блоку на прикладі чорноморського напряму цих відносин.
Проблема ставлення болгар до СРСР та його політики, радянськоболгарських та українсько-болгарських відносин з точки зору кризових
явищ у радянському європейському блоці в останні роки почала активно
досліджуватись болгарськими (І. Баєва, Є. Калінова, І. Марчева, В. Мігєв)
та російськими (О. Стикалін, О. Валєва) вченими. Окремі аспекти історичних зв’язків, економічного та культурного причорноморського співробітництва СРСР/УРСР з Болгарією розкриті українськими вченими
П. Соханем, М. Диханом, О. Бачинським.
Морські порти міжнародного значення, прилеглі регіони, увесь спосіб
життя та діяльності, пов’язаний з цим, об’єктивно були найбільш
відкритими світу та різним впливам, і, як наслідок, – особливо
контрольованими відповідними радянськими структурами. Події “Празької
весни” спонукали радянські партійні та державні органи проводити
своєрідні моніторинги громадської думки у СРСР і країнах соцтабору,
пильніше стежити за реакцією громадян на події.
Чорноморське морське пароплавство з центром в Одесі основний
ресурс отримало у 1960-х – на початку 1980-х рр. і було потужним
економічним та соціальним механізмом, каналом міжнародної торгівлі та
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зв’язків у цілому. Болгарія у зовнішній торгівлі СРСР посідала одне з
чільних місць, зважаючи на створення радянською стороною промислової
бази країни та забезпечення її усіх енергетичних потреб. Саме з України і
через Україну та її чорноморські порти здійснювались основні вантажні
перевезення, а з розвитком економічної інтеграції у межах РЕВ –
торгівельні зв’язки країн. Чорноморська флотилія, маючи активні зовнішні
контакти, була важливою ланкою не тільки економічних відносин, а й
ідеологічної діяльності. Наприкінці 1960-х рр. робота серед екіпажів
торгівельних та пасажирських суден мала на меті убезпечити поширення
негативних розмов, чуток про проблеми соціалістичних країн, що було
актуальним у зв’язку з чехословацькими подіями.
Чорноморські порти (точніше – чорноморсько-азовські), у свою чергу,
приймали судна з Болгарії, екіпажі яких також стали предметом перевірки
на лояльність. Остання виявила зміну настроїв у болгар щодо СРСР, осуд
певних реформ у Болгарії та зацікавлення досягненнями капіталістичних
країн.
Центром чорноморських зв’язків з радянського та українського боку
вже фактично століття слугувала Одеса, з болгарського – Варна. Саме в
Одесі діяло одне з трьох на території СРСР консульств Болгарії (інші
розташовувались у Києві та Ленінграді), діяльність якого потрапила у поле
зору партійного керівництва УРСР у зв’язку з появою “негативних явищ” у
радянсько-болгарських взаєминах наприкінці 1960-х рр.
Варто відзначити, що Одеса стала своєрідною столицею болгар
Російської імперії ще у XIX ст., зберігаючи статус центру болгарської
діаспори України і сьогодні, тому для болгарських громадян, котрі
приїздили до СРСР та України через Одесу, відчуття “свого” простору
ставало важливим чинником сприйняття усього радянського. Безперечно,
активне культивування дружніх та щільних зв’язків на усіх рівнях між
СРСР та НРБ сприяли подоланню відчуження у спілкуванні між народами.
Окрім доволі розвинених економічних та культурних зв’язків Одеси з
болгарськими чорноморськими містами та регіонами, сферою, що
зміцнювала ці зв’язки, і, водночас, перебувала під пильним контролем
влади, був туризм, який був джерелом грошових надходжень і полем для
ідеологічної та пропагандистської роботи. На етапі розширення туристичних контактів у межах “соцтабору” з 1960-х рр., розвинулася і
контрабандна торгівля через болгарських туристів, що знайшло відображення у джерелах. Каналом контрабанди, який мав значну традицію у
різні часи, була Одеса, що приймала щодня десятки суден із закордону.
Концепція “вічної дружби” російського/радянського та болгарського
народів обернулася порушеннями у дотриманні митних угод та правил
перебування болгарських суден у чорноморських портах, перебування
окремих громадян на радянській території, розвитком контрабанди. Власне
контрабандна торгівля – явище також малодосліджене на прикладі
українського сегменту міжнародних відносин СРСР, зважаючи, що харак124

тер цієї торгівлі є відображенням економічних та соціальних проблем
певного суспільства.
Кризовий для соціалістичної системи 1968 р. змусив звернути увагу
влади Радянського Союзу на проблеми у різних сферах міжнародних
відносин, безпосередньо відносин з Болгарією, яка з-поміж європейських
союзників демонструвала найбільшу відданість та довіру, та, разом з тим,
потребувала контролю. З одного боку, відзначимо дійсно активні дружні
відносини СРСР та УРСР з Болгарією у розглядуваний період, що
зумовлювало послаблення будь-яких кордонів у діалозі країн та народів, з
іншого, Болгарія та її населення не були ізольовані від міжнародних подій,
які мали відповідний резонанс у суспільстві та керівництві державою, мали
певний вияв в антирадянських настроях та розмовах.

ЕТНІЧНА ІДЕНТИЧНІСТЬ МЕШКАНЦІВ СІЛ ПОЛТАВЩИНИ
І СЛОБОЖАНЩИНИ 1960–1980-х рр.:
ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ
Кудінов Юрій Миколайович
Полтавський інститут економіки і права Відкритого міжнародного
університету розвитку людини “Україна”
Етнічна ідентичність вказує на риси певної групи людей, що виокремлюють таких осіб з-поміж інших народів за формулою “Ми-Вони”.
Торгівельна культура мешканців сіл Слобідської України та Полтавщини
проявлялася у приховуванні прибутків від радянської влади, здаванні
державі у окремих випадках надлишків сільськогосподарських продуктів,
продажу товарів на районних та обласних ринках – “базарах”, ярмарках,
спекуляції.
Респонденти згадують свою важку працю в колгоспах. Проте в
колгоспах були і свої плюси, як розповідають опитані чоловіки. Як-от,
можливо було купити у водія набагато дешевше зерно чи соняшник у
жнива. Тобто селяни вважали, що частину колективної власності можна
використати в індивідуальних цілях, приховавши при цьому прибутки від
держави до власних кишень. На цьому прикладі розкривається така
українська риса, як індивідуалізм – “все додому”, “все в сім’ю”, “своя
ноша не важка”, “своя сорочка ближча до тіла”, “важко з дому виносити, а
додому легко тягти”. Поширеним на практиці у середовищі селян
Слобожанщини та Наддніпрянщини був продаж, купівля та обмін (бартер)
великої рогатої худоби, що супроводжувалося обрядами – “биття руки
об руку”, “могоричу”, “завдатку”, “задатку”. Точного часу та місця
походження цих звичаїв дослідниками встановлено не було.
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Респонденти 1940–1950-х рр. народження розповідають, як вони у
1960-ті рр. здавали в сільські магазини надлишки продуктів сільськогосподарського виробництва з власних домашніх господарств – курячі яйця в
обмін на гроші чи дефіцитні продукти харчування або промислові товари.
Були випадки торгівлі селян у містах різноманітними товарами: заробленим цукром в колгоспі, м’ясом з вирощеної худоби, городніми та
садовими культурами. Такі люди-торгівці зазнавали осуду з боку суспільства. Їх називали “торгашами”, “спекулянтами”, що пояснювалося
розходженням капіталістичної торгівлі з комуністичними принципами та
ідеалами радянського громадянина. Цей осуд діяв в рамках радянської
ідеології, і таким чином, “совєтської ідентичності”.
Спекуляція дефіцитними західними речами, так званою “фірмою”
(джинси, спортивні костюми, шуби, хутряні та шкіряні вироби, прикраси,
біжутерія, взуття, одяг, побутова техніка), процвітала у другій половині
1970–1980-ті рр. Це пояснювалося тим, що деякі громадяни УРСР, котрі
мали родичів за кордоном, отримували посилки з вищезазначеними
товарами, а потім реалізовували їх набагато дорожче таким же етнофорам,
як самі. Однак цим займалися не тільки українці, а й представники інших
етносів. Про дійсно відроджену українську ідентичність можна говорити з
початком так званої “хрущовської відлиги”, під час якої було відроджено
Сорочинський ярмарок (з 1950-х рр.), де традиційно продавалися товари
кустарного виробництва та так звані дефіцитні товари – “дефіцити”. Цим
українці вирізнялися з-поміж представників інших етносів, що проживали
на той час в УРСР.
Отже, в процесі польових етнографічних експедицій ми дійшли
наступних висновків: етнічна ідентичність українців 1960–1980-х рр. в
економічній сфері перебувала в латентній формі і мала багато спільних
ознак із загальнорадянською ідентичністю (спекуляція, привласнення
державного майна), проте, з іншого боку, відновлення ярмаркового життя
живило етнічну самобутність і означало бути українцем.

СТАНОВЛЕННЯ МИТНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ В ГАЛУЗІ КАДРОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ПЕРІОД НАБУТТЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (1991–1993 pp.)
Мінченко Андрій Олександрович
Університет митної справи та фінансів (м. Дніпропетровськ)
ПилипенкоАнжеліка Анатоліївна
Університет митної справи та фінансів (м. Дніпропетровськ)
1. До проголошення незалежності Україна не мала власної митної
системи і на підставі законодавства колишнього СРСР була позбавлена
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права займатися митною справою. Митниці, що діяли на території
Української республіки, безпосередньо підпорядковувались союзному
центрові.
2. Формування митної системи України розпочалося у 1990–1991 рр. в
умовах створення незалежної Української держави і було законодавчо
закріплене у грудні 1991 p. прийняттям Митного кодексу та створенням
Державного митного комітету України.
3. Перший етап становлення митної справи в Україні (грудень 1991 –
грудень 1993 pp.) в галузі кадрового забезпечення характеризується як
пошук найприйнятніших форм і методів комплектування митної системи,
оптимізації дисциплінарного і виховного процесу в митних колективах, а
також прискореної підготовки кваліфікованих митників. Вирішення цієї
проблеми носило комплексний, багатоплановий характер і вимагало
чимало часу.
Основна комплексна задача, що стояла перед державою в сфері митної
справи, – формування цілого ряду нових митниць і митних постів,
забезпечення їх відповідними фахівцями, організація їх навчання, стажування, атестування новоприйнятих спеціалістів, створення їм належних
умов праці тощо. Однак одним з найважливіших завдань, яке постало тоді
перед керівництвом, кадровою та юридичними службами галузі, безперечно, була підготовка нормативно-правової бази з питань проходження
служби в митних органах, дисциплінарної практики, а також визначення і
законодавчого затвердження правового статусу працівників митних органів України.
Деякі з цих принципових питань знайшли своє відображення у розділі
Х Митного кодексу України 1991 р. (ст.ст. 162, 163). Кодексом, зокрема,
встановлювались умови прийняття на службу до митних органів (ст. 153);
визначались окремі аспекти проходження служби в митній галузі: строки
проведення атестації, порядок присвоєння персональних звань, строки
вислуги для виходу на пенсію та ін. (ст. 154). Однак частина сформульованих у цьому розділі норм носили загальний характер і вимагали
подальшої правової конкретизації шляхом видання нормативно-правових
актів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України і Державного
митного комітету України.
Зрозуміло, що тогочасна нормативно-правова база митних органів
потребувала подальшого вдосконалення і наповнення новим, сучасним
змістом на підставі науково обґрунтованих висновків і положень. Це
стосувалося, перш за все, удосконалення державної системи управління
митною службою, дотримання законності і правопорядку в діяльності
митних органів, гармонізації правового регулювання митної справи з
загальноприйнятими міжнародними нормами і стандартами, а також
законодавчого врегулювання питань кадрового забезпечення, підготовки,
перепідготовки, соціально-правового захисту та матеріального забезпечення працівників митних органів.
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4. Можна вважати, що законодавство, що формувалося на першому
етапі становлення митної справи в Україні в галузі кадрового забезпечення
в цілому впоралося з своїм основним завданням і заклало фундамент для
розвитку кадрового потенціалу митних органів в Україні, наслідком чого,
безперечно, можна вважати створення у 1996 р. Академії митної служби
України, що через деякий час набула статусу головної навчальнометодичної установи національної системи підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації фахівців митної справи.

PALMYRA’S TARIFFS AND ITS MESSAGE FOR THE
CONTEMPORARYCUSTOMS POLICY IN INTERNATIONAL TRADE
FACILITATION
Czyżowicz Wiesław
Warsaw School of Economics
Palmyra’s Tariffs is one of the oldest monuments of the written document of
137 AD dedicated to the Customs, partially also, to the tax policies and tariffs.
It was issued in one of the ancient cities – Palmyra. Today this name is known
for the situation in the Middle East, particularly in Syria. In that country take
place civilian war between legal government and so called Islamic State –
Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL), also known as the Islamic State of
Iraq and Syria (ISIS). In 2015, Palmyra came under the control of the militant
group
https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_State_of_Iraq_and_the_Levant
(ISIS-ISIL), which destroyed a number of the site's archeological monuments.
But the mentioned Palmyra’s Tariffs survived to our days, because is located in
Russia since the beginning of the twentieth century.
Paper is dedicated to the legal and moral message which was done in the
Palmyra’s Tariffs. This Customs monument was discovered by Russian real
member of the Imperial Russian Archeological Association, Prince
S. Abamelek-Lazarev in March 16, 1882. Thanks to that time Turkish Sultan
Abdul Hamid II who gave it as a diplomatic gift form Osman’s Empire to
Russian Emperor today we have the possibility to admire this document and use
it for presentation the history of Customs, Customs Policy , Customs regulation
and draw the lessons from it for today business community all over the world. In
1901 Palmyra’s Tariffs was transported to Sankt Petersburg and placed in the
Russian Hermitage Museum in Sankt Petersburg.
The main important message from this document is related to the legal, clear
and obligatory provisions of the customs duties collection and their amount. The
document indicates the responsibilities of customs officers and merchants.
It also contains clear elements of customs policy favorable for economic
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development and prosperity of the people of this city as the elements of the trade
facilitation measure.
That message is still very actual for today Customs and trade policy. The
Bali Package of WTO (Trade Facilitation Agreement) of the year 2013 in fact,
almost two thousands year later , repeats that requirements.
Author presents the principal similarities and differences between trade and
customs policy in modern world in the light of the Palmira’s Tariffs.
In conclusions is indicated that from international trade point of view that the
principal requirements for customs officers, theirs integrity as well as for fair
traders is necessary to know and use in practice legal regulations and
requirements.
As the final part of the paper Author pointed out, that today ancient
Palmyra’s Tariffs message is strictly connected with clarity, transparency and
availability of customs requirements for all stakeholders as a guarantee of fair
international trade in goods and social welfare.

USŁUGI CELNE DAWNEJ I DZIŚ
Gwardzińska Ewa
Szkoła Głowna Handlowa (m. Warszawa, Polska)
Historia narodzin usług celnych, podobnie jak historia celnictwa, tkwią w
odległej przeszłości, w niektórych regionach świata ich funkcjonowanie sięga
odległej starożytności. Do ich powstania przyczyniły się dwie przesłanki –
istnienie handlu i władzy publicznej.
Przez znaczna część historii usługi celne, praktycznie do czasów nowożytnych, wchodziły w zakres połączonych czynności realizowanych przez
kupca, który przewoził towary i związane były przede wszystkich opłaceniem
cła, które pobierane było na różnych zasadach, według różnych lokalnie
ustalanych taryf celnych oraz pełniły funkcje fiskalną.
Wraz z przebudową systemu celnego przez J. B. Colberta, (począwszy od
1661 r) uznawanego za ojca współczesnego systemu celnego, usługi celne
zaczęły pełnić funkcje cła gospodarczego w polityce celnej, chroniąc tym
samym rynek krajowy, który zaczął stanowić jeden obszar celny.
Podobne procesy zmian zaczęły postępować również i w innych państwach,
które zaczęły stosować różne mechanizmy w realizowanej polityce celnej,
poczynając od bardziej lub mniej liberalnych czy protekcjonistycznych, a usługi
celne zostały wkomponowane w politykę celną.
Szczególnie istotne zmiany wprowadziły ustalane regulacje narodowe w
zakresie prawa celnego w poszczególnych państwach na arenie międzynarodowej, które kompleksowo zaczęły regulować usługi celne, np. w Polsce
ustawa prawo celne z 1933 r.
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Dalszy rozwój państw narodowych i ograniczenia handlowe prowadziły
ostatecznie do podjęcia prób ujednolicenia przepisów celnych w drodze
negocjacji między zainteresowanymi państwami czy też na forum Ligi
Narodów. Jednakże nie udało się osiągnąć znaczącej liberalizacji handlu
towarami. Próby te powiodły się dopiero po II wojnie światowej wraz z
powołaniem do życia w 1947 r. i funkcjonowaniem przez 50 lat Układu
Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (General Agrement on Tariffs and
Trade – GATT). Ta faktycznie, choć nie formalnie międzynarodowa organizacja
została zastąpiona w 1994 r. przez Światową Organizacje Handlu (Word Trade
Organization – WTO), która w powiazaniu z regulacjami światowej Organizacji
Celnictwa (Word Customs Organization –WCC) stworzyła nowy model
realizacji usług celnych.
Integracja w ramach Wspólnot Europejskich rozpoczęta pod koniec lat 50tych XIX w., przyczyniła się do stworzenia w 1968 r. unii celnej i
wprowadzenia jednolitego prawa celnego w 1992 r. – Wspólnotowego Kodeksu
Celnego oraz przepisów wykonawczych, które praktycznie stosowane są do dnia
dzisiejszego (z licznymi zmianami) i to one w głównej mierze określiły zasady i
model realizacji usług celnych na rynku europejskim na następne lata.
Wdrożony w 2004 r. program e-Customs (elektroniczne cło) był
następstwem podejmowanych od końca lat 90 ubiegłego wieku licznych
inicjatyw z zakresu rozwoju społeczeństwa informatycznego, t.j. “e-Europa –
Społeczeństwo informacyjne dla wszystkich” (eEurope – An Information
Society for All) czy “e-Government” (e-administracja). Znalazł on swoje
odbicie w Zmodernizowanym Kodeksie Celnym (ZKC), który wprowadził
model elektronicznych usług celnych powiązanych z bezpieczeństwem łańcucha
dostaw. Jego kontynuatorem jest również Unijny Kodeks Celny.
Obecnie w UE usługi celne realizowane są tylko w systemach informatycznych, a więc mają charakter e-usług celnych.

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ОПОДАТКУВАННЯ
Смаковська Юлія Миколаївна
Черкаський державний технологічний університет
Податки як основне джерело утворення державних фінансів через
вилучення частини суспільного продукту у вигляді обов’язкових платежів
відомі з давніх часів: їх виникнення відносять до періоду становлення
перших державних утворень, коли з’являється товарне виробництво та
формується державний апарат, який потрібно було утримувати.
Спочатку податки існували у формі безсистемних платежів (переважно
в натуральній формі), які визначалися суспільною потребою. У міру
розвитку та зміцнення товарно-грошових відносин податки поступово
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набувають грошової форми та стають основним джерелом доходів для
грошового утримання держави, не обмежуючись витратами на армію,
зведення укріплень навколо міст, будівництвом палаців, храмів і доріг.
Обов’язкові платежі стародавнього світу лише віддалено нагадували
податки в їх сучасному розумінні: однією з перших організованих
податкових систем, багато в чому схожою з сучасними системами оподаткування, була податкова система Стародавнього Риму, хоча на ранніх
етапах її розвитку податки і використовувалися винятково для фінансування воєнних дій. Громадяни Риму обкладалися податками відповідно
до свого статку на підставі заяви про свій майновий та сімейний стан; суми
податку визначали спеціально призначені чиновники.
У IV–III ст. до н. е. розвиток податкової системи Риму призвів до
виникнення загальнодержавних і місцевих податків, проте єдиної податкової системи в той період не існувало, оподатковування окремих
територій визначалося лояльністю місцевого населення до метрополії, а
також успіхами у військових заходах держави (у випадку переможних війн
податки зменшувалися, а з часом навіть скасовувалися). Державний устрій
та податкова система Стародавнього Риму стали зразком для держав
Європи, хоча поки Рим залишався містом-державою, його податкова
система не була надто складною: у мирний час податків не існувало зовсім,
витрати покривалися шляхом здачі в оренду громадських земель, а
державний апарат фактично утримував себе сам.
Зі зростанням Римської держави, яка, приєднуючи нові землі завдяки
переможним війнам, поступово перетворювалась на імперію, ускладнювалася і її податкова система. На завойованих землях вводилися місцеві
податки і повинності, розмір яких, як правило, був прямо пропорційним
опору, що чинили місцеві мешканці римським легіонерам.
З часів Стародавнього Риму податки мали не тільки фіскальну
функцію, а були додатковим стимулом розвитку господарства, оскільки
вносилися грошима; з того ж часу існує розподіл податків на прямі і
непрямі.
Європейські держави сформувалися близько XVI–XVII ст., проте їх
системи оподаткування були далекі від досконалості: не існувало
постійних податків, кошти в державну скарбницю надходили через
систему надзвичайних податків, а їх збір здійснювали відкупники, які
викуповували на торгах право збору податку з метою заробити згодом на
комісійних. Раціональніша податкова система виникла у кінці XVII –
початку XVIII ст., коли в європейських країнах склалося переважно
адміністративне державне правління і постала необхідність у науковій
теорії оподаткування, творцем якої вважається видатний шотландський
економіст і філософ Адам Сміт, котрий визначив у своїй праці
“Дослідження про природу і причини багатства народів” (1776 р.) основні
принципи оподаткування, які дотепер не втратили своєї актуальності:
справедливості, зручності, економії, визначеності терміну сплати, способу
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та суми платежу. У своїх роботах А. Сміт виступав за формування такої
системи оподаткування, яка би сприяла розвитку промислового виробництва, ринкових відносин і вільної торгівлі.
Не втратило актуальності також питання оптимального поєднання
фіскальних методів зі стимулюючими, що можливо через розширення
податкової бази шляхом зниження податків. Як свідчить світова практика,
зниження податків веде до зростання виробництва, яке здатне компенсувати тимчасове зменшення податкових надходжень у країнах з
міцною економічною базою. Цей принцип покладений за основу податкової політики економічно розвинених країн світу. Суть податкових
реформ, проведених у 80–90-ті роки минулого століття, ґрунтується на
прискоренні накопичення капіталу та стимулюванні ділової активності:
знижено ставки податку на прибуток корпорацій (у США з 46% до 34%, у
Великобританії з 45% до 35%, в Японії з 42% до 40%) та верхню межу
оподаткування особистих доходів громадян, розширено інтервал неоподатковуваного доходу. У той же час зниження прямих податків компенсувалося зростанням непрямих – податку на додану вартість, податку з
продажу та інших.
Нині у світі є держави, які відмовилися від прибуткового податку: це
або близькосхідні нафтові гіганти (ОАЕ, Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман),
або острівні держави з особливими економічними умовами (Кайманові,
Багамські, Бермудські острови), які привертають грошовий оборот за
рахунок дуже низьких податків.
Починаючи з моменту формування податкових систем, пройшовши
довгий шлях трансформації та розвитку, податки залишаються ефективним
знаряддям втілення державної політики. Проте процес пошуку ідеальної
системи оподаткування триває, і, напевно, він буде нескінченний, оскільки
податки для виконання своїх функцій повинні пристосовуватися і до
особливостей державного устрою, і до звичаїв населення, і до стадії
економічного розвитку, на якій знаходиться країна.

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ
В УКРАЇНІ
Сукач Олена Миколаївна
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту(м. Черкаси)
Вагомою умовою ефективного функціонування фінансової системи
будь-якої держави є забезпечення стабільних та достатніх джерел доходів
бюджету країни. У сучасних реаліях значна роль при формування місцевих
бюджетів відводиться місцевим податкам та зборам, на які покладено роль
фінансового забезпечення відповідних територіальних громад.
132

Місцеві податки мають не таку тривалу історію, як загальнодержавні
податки. Серед перших місцевих податків доцільно виокремити введений у
XVII ст. в Англії податок на користь бідних, об’єктивними причинами
його впровадження стало значне збільшення в країні злидарів, жебраків,
бідних, підтримувати яких намагалися за рахунок добровільних пожертвувань місцевих заможних громадян.
Історія зародження та справляння місцевих податків та зборів у
незалежній Україні пройшла декілька основних етапів.
Першим етапом зародження місцевого оподаткування в Україні, після
проголошення її незалежності в 1991 р., стало прийняття Закону України
“Про систему оподаткування” від 25.06.1991 р. № 1251-XII (із змінами та
доповненнями), а перелік місцевих податків та зборів (16 видів), ставки,
об’єкти оподаткування регламентувались Декретом Кабінету Міністрів
“Про місцеві податки та збори” від 20 травня 1993 р. № 56-93, у червні
1993 р. цей перелік був доповнений ще одним джерелом – податком з
продажу імпортних товарів. У 1997 р. до складу системи місцевого
оподаткування було додано збір за право користування суб’єктами
підприємницької діяльності приміщень, пов’язаних з їхньою діяльністю,
що знаходяться в центральній частині населеного пункту та в будинках, які
є пам’ятками історії та культури, встановлений у відповідності із Законом
України “Про систему оподаткування” (у редакції 199 р.). Отже, власні
джерела наповнення місцевих бюджетів налічували 2 місцевих податки та
14 місцевих зборів. У травні 1999 р. було здійснено наступну спробу
реформування діючого механізму оподаткування на місцевому рівні
шляхом видання Указу Президента України “Про місцеві податки і збори”.
Указом було запроваджено: збір на право проведення кіно- і телезйомок, за
участь у бігах на іподромі, за виграш на бігах на іподромі, з осіб, які беруть
участь у грі на тоталізаторі на іподромі, з власників собак. Але даний указ
не дозволив додатково та суттєво збільшити доходи до місцевих бюджетів.
З метою оптимізації наповнення бюджетів місцевого рівня та зміцнення
автономії місцевих органів влади в грудні 2008 р. Верховною Радою
України в першому читанні було прийнято законопроект “Про місцеві
податки і збори” № 3235, що включав 4 види податків (ринковий податок;
податок за місця для паркування транспортних засобів; податок на
нерухоме майно (нерухомість), відмінне від земельної ділянки; плата за
землю) та 2 види місцевих зборів (рекламний збір; туристичний збір).
Метою законопроекту було запровадження ресурсоутворюючих джерел
наповнення бюджетів місцевого рівня та скасування неефективних
податків та зборів.
Другим етапом розвитку місцевого оподаткування стало прийняття у
2011 р. Податкового кодексу України, який вніс кардинальні зміни до
системи місцевого оподаткування. Згідно з Податковим кодексом, до
2015 р. до місцевих податків та зборів відносились збір за провадження
деяких видів підприємницької діяльності, збір за місця для паркування
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транспортних засобів та туристичний збір, єдиний податок та податок на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Сучасним етапом розвитку системи місцевого оподаткування стало
внесення змін та доповнень до Податкового кодексу України. Так,
відповідно до Законів України від 04.07.2013 р. № 403-VII та від
27.03.2014 р. № 1166-VII (у редакції Закону України від 28.12.2014 р.
№ 71-VIII) до складу місцевих податків та зборів (з 2015 р.) входять:
– податок на майно, який складається з: податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки; транспортного податку; плати за землю;
– єдиний податок;
– туристичний збір;
– збір за місця для паркування транспортних засобів.
Не зважаючи на постійні зрушення у системі місцевого оподаткування,
проблемним й до тепер залишається питання доходів від місцевих податків
та зборів як основного джерела власних коштів територіальної громади.
Частка таких джерел становить до 12–15% загальних доходів місцевого
бюджету, що відповідно недостатньо для виконання місцевими органами
влади власних повноважень.
З метою здійснення ефективної податкової політики на державному та
місцевому рівнях вважаємо за доцільне: узгодити чинні законодавчі акти,
що регулюють питання бюджетної та податкової політики; враховуючи
практику західних країн, розширити перелік існуючих податків та зборів;
змінити встановлені нормативні ставки по платежам на регресійні, що
враховуватимуть специфіку об’єкта оподаткування; збільшити ставки
оподаткування по об’єктах, що широко використовуються тощо.
Практичне використання запропонованих підходів дозволить усунути
розбіжності між законами, що регулюють податкові та бюджетні питання в
Україні; збільшити частку власних доходів місцевих бюджетів у загальній
сумі надходжень, що відповідно забезпечать автономність місцевих
бюджетів від трансфертів та фінансової допомоги з бюджетів вищих
рівнів, надасть більше прав місцевим органам.
Реалізація пропозицій дозволить ефективно збалансувати податкову
політику на державному та місцевому рівнях.

ВІЙСЬКОВИЙ ПОДАТОК В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ
Орлик Світлана Bладиславівна
Кіровоградський національний технічний університет
Виникнення особливих тимчасових військових податків і зборів в
податкових системах різних періодів в історії України зумовлене потребою
залучення до державного бюджету додаткових фінансових ресурсів,
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пов’язаних з необхідністю збільшення військових витрат. Ретроспективний
аналіз даної проблеми дозволить визначити основні тенденції та закономірності в справлянні військових податків і зборів у періоди Першої та
Другої світових війн, що має позитивно вплинути на вдосконалення
сучасного податкового законодавства та допоможе уникнути повторення
помилок минулого.
Із самого початку вступу Російської імперії у Першу світову війну,
постійно зростаючі витрати на воєнні потреби виявили недостатність
грошових ресурсів, що поставило перед урядом завдання віднайти нові
фінансові резерви. Одним з традиційних джерел “латання” бюджетного
дефіциту завжди було посилення оподаткування за рахунок збільшення
ставок окремих податків, зборів та інших неподаткових платежів, скасування податкових пільг, розширення кола платників та об’єктів
оподаткування або ж запровадження нових військових податків. Уже у
вересні-жовтні 1914 р. уряд Російської імперії запропонував Раді Міністрів
пакет законодавчих актів у сфері оподаткування, які б дозволили
мобілізувати значні фінансові ресурси. Але через розладнаний стан
економіки, масові мобілізації працездатного населення, вищезазначені
заходи не дали очікуваних результатів. Надходження податків до бюджету
мали тенденцію до зменшення. Подальше збільшення податків було
неможливим, адже податковий тягар на населення досяг свого максимуму.
А якщо врахувати негативні наслідки для бюджету від введення на початку
війни “сухого” закону “Про продовження заборони продажу спирту, вина
та виногорільчаних виробів для місцевого споживання в Імперії до
завершення військового часу”, які знайшли відображення у втратах
дохідної частини бюджету у 1914 р. – 936 млн. руб., аналогічно за 1915 р. –
близько 1 млрд. руб., то пошуки компенсаційних резервів були
нагальними.
Враховуючи те, що Імперія входила у Першу світову війну зі старою
податковою системою, яка не була переведена на прибутковий принцип, а
базувалась на архаїчному подушному оподаткуванні нижчих класів з
певними елементами майнового оподаткування, доходи вищих класів
залишилися поза оподаткуванням. Одним з оперативних способів мобілізації доходів до бюджету стало введення нового особистого військового
податку, який мали сплачувати військовозобов’язані чоловіки, які з різних
причин звільнялися від призову на військову службу. Військовий податок
було запроваджено положенням Ради Міністрів “Про встановлення
військового податку” від 19 квітня 1915 р., яке вступало в дію з 1 січня
1915 р., та планувалося стягувати протягом наступних 18 років. Ставки
оподаткування військовим податком встановлювалися у твердих сумах за
рік, залежно від суми річного доходу, і мали ознаку прогресивного
оподаткування. З метою забезпечення стягнення військового податку у
кожному повіті і місті створювалися особливі (спеціальні) повітові та
міські з військового податку присутствія, а в кожній губернії – губернські з
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військового податку присутствія. Сума військового податку до сплати
визначалася в окладних листах відповідно до розміру річного доходу, який
платник податків зобов’язаний відобразити у заяві (декларації) за встановленою формою та надати її у відповідні повітові чи міські з військового
податку присутствія у термін до 1 квітня. Військовий податок вносився до
казначейства у термін до 15 жовтня кожного року.
Значних надходжень від впровадження цього податку до бюджету уряд
навіть не планував отримати – на 1915 рік очікувалося надходжень всього
10 млн. руб., з них значна частина припадала в недоїмку; на 1916 р. було
заплановано ще меншу суму – в розмірі 7,8 млн. руб. У загальній сумі
прямих податків 1916 р. питома вага військового податку складала лише
0,5%, а в загальних доходах державного бюджету цей відсоток взагалі
мізерний. Тому у цілому введення військового податку не могло вирішити
фіскальні проблеми уряду Російської імперії через свою малозначущість
для доходів бюджету. Але він певною мірою виступив у ролі “пілотного
проекту” прибуткового оподаткування, що дозволило врахувати помилки в
його адмініструванні при прийнятті у квітні 1916 р. Закону “Про державний прибутковий податок”.
Слід відзначити, що практика введення військового податку застосовувалася і в радянський період, під час Другої світової війни. Так,
зокрема, Указом Президії Верховної Ради СРСР від 29 грудня 1941 р. “Про
військовий податок” з 1 січня 1942 р. було запроваджено військовий
податок, який базувався на прибутковому принципі із застосуванням
прогресивної шкали оподаткування.
Сучасна практика оподаткування в Україні у період проведення
антитерористичної операції на сході країни не стала винятком. Законом
України від 31.07.2014 р. № 1621-VII “Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких інших законодавчих актів України”, з 3 серпня
2014 року в Україні було встановлено військовий збір. Об’єктом оподаткування цим збором визначено загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід фізичних осіб, який включає в себе, перш за все, доходи у
вигляді заробітної плати та будь-яких інших доходів фізичних осіб. Ставку
військового збору встановлено у вигляді відсоткової ставки у розмірі 1,5%
від об’єкта оподаткування. За серпень – грудень 2014 р. до Державного
бюджету України надійшло понад 2,5 млрд. грн. військового збору, що
склало 1,4% податкових надходжень державного бюджету відповідного
періоду. Зазначені суми є незначними, але за рахунок розширення кола
платників податків та об’єктів оподаткування надходження цього податку
до бюджету в 2015 році значно збільшено – за січень–серпень вони склали
5,6 млрд. грн.
Таким чином, запровадження військових податків в умовах двох
світових воєн та сучасної війни на сході Україні (АТО) мали на меті
залучення нових фінансових ресурсів цільового призначення, головними
умовами завжди були оперативність і малозатратність в адмініструванні.
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PODATEK OD PONADNORMATYWNEGO WZROSTU
WYNAGRODZEŃ – PRAWNE NARZĘDZIE WALKI Z INFLACJĄ
Rakowski Maciej
Uniwersytet Łódzki
Jednym z filarów współczesnych systemów podatkowych jest opodatkowanie dochodu uzyskiwanego przez osoby prawne i fizyczne, w
szczególności wynagrodzeń otrzymywanych przez pracowników. Zupełnie
innym instrumentem był podatek od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń,
zwany popiwkiem, występujący w Polsce o okresie transformacji ustrojowej i
gospodarczej na przełomie lat 80. i 90. dwudziestego wieku.
W okresie socjalistycznej gospodarki centralnie planowanej państwo
określało wysokość wynagrodzeń w tzw. sektorze uspołecznionym. Rozpoczęte
na początku lat 80. ostrożne reformy gospodarcze wiązały się z przejściem do
regulowania wzrostu płac za pomocą instrumentów o charakterze podatkowym.
Zamierzano przy tym z jednej strony decyzję o podwyżkach pozostawić dyrekcji
przedsiębiorstw, a z drugiej – przeciwdziałać inflacji (która mogła być skutkiem
nadmiernego wzrostu wynagrodzeń). To wówczas wprowadzono podatek zwany
później popiwkiem, który po przejeciu władzy przez dotychczasową opozycję
stał się symbolem ciężaru radykalnych przekształceń gospodarki.
Na mocy przepisów ustawy z 29 grudnia 1983 r. o Państwowym Funduszu
Aktywizacji Zawodowej utworzono wskazany w jej nazwie fundusz, na który
miały trafiać wpłaty od podmiotów wyliczonych w art. 2 ust. 2 ustawy, w
szczgólności od przedsiębiorstw państwowych i ich zrzeszeń oraz spółdzielni (z
wyłączeniem mieszkaniowych). Zgodnie z art. 3 podmioty te zobowiązane były
do dokonywania wpłat na Fundusz, jeżeli w danym roku przyrost kwoty
wynagrodzeń przekroczył kwotę określoną wskaźnikiem przyrostu wolnego od
obciążeń albo jeżeli kwota nagród i premii przekroczyła wskazany przez
prawodawcę poziom.
Badane świadczenie opisano w ustawie w sposób bardzo ogólny,
pozostawiając rozstrzygnięcie szeregu kwestii w aktach wykonawczych. W
rozporządzeniu wydanym przez Radę Ministrów miały zostać określone w
szczególności: wysokość współczynnika korygującego (będącego podstawą
ustalenia “dozwolonego” wzrostu wynagrodzeń) oraz wysokość obciążeń, która
miała być ustalana według progresywnej skali, wynosząc od 40 do 500% w
przypadku wzrostu wynagrodzeń i od 100 do 400% w przypadku premii i
nagród. Rada Ministrów była również umocowana do dokonywania
częściowych zwolnień od świadczeń na rzecz Funduszu (art. 3 ust. 8). Inne
ważne kwestie powinno precyzować rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i
Spraw Socjalnych, m.in. szczegółowe zasady obliczania przyrostu wynagrodzeń
i kwot obciążeń na rzecz Funduszu (art. 4 ust. 3).
W praktyce stawkę podatku ustalano w taki sposób, że bardziej znaczące
podwyżki wynagrodzeń skutkowały koniecznością zapłaty podatku, znacznie
137

przekraczającego koszt samej podwyżki. Dla przykładu – przyrost przeciętnego
wynagrodzenia nie podlegał opodatkowaniu, jeżeli nie przekraczał 3% przy
wypłatach zaliczanych w ciężar kosztów oraz 7% przy wypłatach z zysku. Jeśli
jednak był wyższy niż 8%, to w obu przypadkach stawka podatku wynosiła
400% przyrostu wynagrodzeń.
W ustawie z 1983 r. określono również, na co miały być przeznaczane środki
gromadzone przez Fundusz (m.in. na przygotowanie zawodowe, tworzenie
miejsc pracy, roboty interwencyjne oraz zasiłki dla osób czasowo pozostających
bez pracy).
Utworzony w sierpniu 1989 r. rząd Tadeusza Mazowieckiego rozpoczął
radykalne reformy gospodarcze (zwane planem Balcerowicza), których celem
było dojście do modelu gospodarki rynkowej. Doraźnym zadaniem była walka z
inflacją, która w 1990 r. wynosiła aż 586%. Liberalizacja gospodarki, nadal
zdominowanej przez przedsiębiorstwa państwowe, wiązała się z ryzykiem
nadmiernego wzrostu wynagrodzeń, prowadzącego do nakręcania spirali
inflacji. Dlatego pierwszy demokratyczny rząd zdecydował się na skorzystanie z
rozwiązania nieprzystającego do gospodarki rynkowej – wprowadzając nową
regulację znanego już popiwku.
Ustawa z 22 grudnia 1989 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń
w 1990 r. była aktem przejściowym i obowiązywała zaledwie kilkanaśnie
miesięcy – do 28 maja 1991 r. W jej art. 1 wskazano, że reguluje ona
opodatkowanie osób prawnych, a także innych jednostek organizacyjnych
prowadzących działalność gospodarczą, przy czym nie ograniczono wyraźnie jej
obowiązywania do sektora publicznego (choć wyłączono m.in. spółki z
udziałem podmiotów zagranicznych). W art. 3 ust. 1 i 2 opisano bardzo
skomplikowany sposób ustalania należnego podatku – podstawa ustalania norm
wynagrodzeń za styczeń 1990 r. miała zostać odliczona na podstawie kwot
wynagrodzeń za wrzesień, październik i listopad 1989 r., wskaźników inflacji w
III kwartale, w październiku i listopadzie 1989 r., prognozowanego wskaźnika
wzrostu cen w grudniu 1989 r. oraz kilkakrotnie użytego współczynnika 0,8.
W ustawie – oraz towarzyszących jej rozporządzeniach – prawodawca
określał, o jaki wskaźnik mogą wzrosnąć płace u danego pracodawcy w danym
miesiącu. Wzrost wynagrodzeń o wskaźnik większy od normatywnego nie był
zakazany, ale skutkował powstaniem zobowiązania podatkowego, tak wysokiego, że przyznanie podwyżki pracownikom stawało się dla przedsiębiorstwa
mało opłacalne. Zgodnie z art. 8 ustawy z 1989 r. podatek za przekroczenie
normy wynagrodzeń w danym okresie wynosił: do 3% przekroczenia – 200% za
każdy procent, a powyżej 5% przekroczenia – 500% za każdy procent
przekroczenia (a w przypadku przekroczenia normy wypłat nagród i premii –
500% kwoty przekroczenia).
Ustawa z 1989 r. została zastąpiona ustawą z 22 grudnia 1990 r. o
opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń. Co do zasady odnosiła się ona jedynie do
podmiotów należących do tzw. sektora państwowego, w pierwszym rzędzie do
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przedsiębiorstw państwowych (art. 1). Akt ten obowiązywał zaledwie trzy lata, a
i tak był poddany kilku istotnym nowelizacjom.
Utrzymano zasadę, że powyżej określonego prawem pułapu wzrost
wynagrodzeń podlega wysokiemu odpodatkowaniu. Bezpodatkowy (czyli wolny
od podatku) wzrost wynagrodzeń, odnoszony do bazy poprzedniego miesiąca,
wynikał z iloczynu miesięcznego wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów
i usług konsumpcyjnych oraz współczynnika korygującego, którego wysokość
określała Rada Ministrów w rozporządzeniu. Nietrudno zauważyć, że
pracodawca zamierzający uniknąć popiwku, zmuszony był przewidzieć, jaki
będzie wzrost cen w danym miesiącu. Mógł zaufać prognozie inflacji ogłaszanej
przez Ministerstwo Finansów (w praktyce – zazwyczaj zaniżającej poziom
inflacji), ale kierując się zasadą ostrożności przyjmował wskaźnik niższy od
planowanego przez rząd. W efekcie zmiany płac nie nadążały za poziomem
inflacji, co bez watpienia przyczyniło się do jej wyhamowania.
W okresie obowiązywania ustaw z 1989 i 1990 r. inflację udało się znacznie
ograniczyć, do 32% w 1992 r. Nie sposób przy tym przesądzać, w jakim stopniu
stało się to za sprawą popiwku, a w jakiej części dzięki innym instrumentom
polityki gospodarczej. Blokowanie podwyżek wynagrodzeń, nawet takich, które
jedynie nadążałyby za inflacją, skutkowało tym, że płaca realna wyraźnie
spadła. Jednocześnie popiwek przynosił państwu poważne dochody. W 1991 r.
stanowił aż ok. 12% wpływów do budżetu państwa.
Badany podatek uznawano również za narzędzie sprzyjające prywatyzacji
przedsiębiorstw państwowych. Nie tylko obowiązywało ustawowe zwolnienie
przedsiebiorców prywatnych, ale zgodnie z przepisami ustawy z 1990 r.
komercjalizacja przedsiębiorstwa prowadziła do złagodzenia obciążeń
podatkowych.
Popiwek był przedmiotem gorącej dyskusji wśród polityków i ekonomistów,
a związki zawodowe zwlaczały do z całą mocą. Przetrwał on do końca marca
1994 r., a po jego zniesieniu hiperinflacja nie powróciła. Zwolennicy tego
opodatkowania wzrostu wynagrodzeń mogą twierdzić, że tak doskonale spełnił
swoje zadanie, a przeciwnicy – że okazał się zbędną uciążliwością.

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ МИТНОЇ СИСТЕМИ
США
Литвиненко Крістіна Олегівна
Університет митної справи та фінансів (м. Дніпропетовськ)
Історія створення митної служби США починається ще з 1798 р. Митна
служба відігравали вирішальну роль у формуванні політики держави.
Наприкінці ХХ ст. митниця була підпорядкована міністерству фінансів.
Структура митної служби США була побудована на основі загально139

світової моделі митних органів. Митна служба США була державним
органом, який контролював експорт та імпорт товарів, а також здійснював
спостереженням за відправленням та прибуттям людей і товарів з митної
території США.
На початку функціонування митна служба включала в себе такі служби,
як: генерального юрисконсульта, міжнародних відносин, інспекції та
контролю, комерційних операцій, генерального контролера, службових
розслідувань. В органах центрального управління митної служби концентрувалися планові та контрольні функції.
Митна територія США була поділена на 7 митних зон з центрами у
Бостоні, Нью-Йорку, Новому Орлеані, Маямі, Чикаго, Х’юстоні, ЛосАнджелесі, 45 районів та 300 пунктів в’їзду в країну.
Митна служба США нараховувала близько 17 тисяч співробітників, з
яких 3500 працювали у штаті центральної адміністрації.
Після того, як був проведений аналіз митної служби США, дійшли
висновку про необхідність реформи, інакше робота митної служби буде
втрачати свою ефективність. З огляду на це у 1993 р. прийнято закон про
модернізацію митної служби США й розроблено програму втілення, яка
була розрахована на 5-річний термін.
Події вересня 2001 р. показали незадовільну роботу державних інституцій, які стояли на захисті США. Після терористичних атак для
покращення захисту держави будо створено Департамент внутрішньої
безпеки. Також у рамках Управління внутрішньої безпеки створено Раду
внутрішньої безпеки, до якої увійшли безпосередньо президент, держсекретар, віце-президент і глави більшості органів безпеки. У 2003 р.
Управління було реорганізовано в Міністерство внутрішньої безпеки. До
цього міністерства увійшли й митні органи: імміграційна та митна поліція
США, Бюро з митних питань та охорони кордонів.
Нині Бюро з митних питань та охорони кордонів США – це одна з
найбільших комплексних агенцій Департаменту внутрішньої безпеки
США. Бюро має 20 управлінь польової роботи, які забезпечують
централізований управлінський контроль та оперативну допомогу
327 пунктам в’їзду до США і 15 офісам попереднього декларування в
Канаді, Ірландії та на Карибах. Для полегшення роботи Бюро було
створено ряд програм, таких як: NEXUS , Join Terrorism Task Force, APIS,
US-VISIT та інші.
Бюро є правоохоронним органом, уповноваженим здійснювати арешти,
проводити обшуки, вилучення, застосувати вогнепальну зброю. Діяльність
служби ґрунтується на чіткому дотриманні законодавства США. Так,
цивільно-правова відповідальність регулюється Тарифним законом 1930 р.,
який передбачає грошові штрафи стосовно будь-якої особи, котра
імпортує, робить спроби імпортувати або організує ввезення товарів за
допомогою неправдивих чи підроблених документів. Санкції можуть
застосовуватись навіть тоді, коли немає втрати доходів держави. Якщо
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порушення не впливає на доходи, то покарання буде становити 40% митної
вартості товару. На додаток до цивільного-правового покарання зпстосовується кримінальне покарання: максимум до 2-х років позбавлення волі
або 5000 доларів за кожне незаконне порушення імпорту.
Офіцери Бюро вважаються офіцерами федеральних правоохоронних
органів, тобто держслужбовцями. Під час прийняття на роботу офіцеру
присвоюється 5-й або 7-й ранг, залежно від загального стажу роботи, оклад
офіцера становить понад 31 або 38 тис. дол. США.
Потрапити на службу до Бюро без зусиль зовсім не можливо, оскільки є
певні норми щодо зовнішності, знаннь та фізичної підготовленості
чоловіка/жінки.
Отже, можна зробити висновок, що головною функцією для митних
органів є правоохоронна, націлена на збереження миру, протидії тероризму, контрабанді, нелегальному переміщенні людей через митні кордони
США, а також фіскальна функція, бо митні органи дають більшу частину
надходжень до бюджету США. Основні їх функції не змінились в США ще
з початку утворення, вони тільки були відкориговані та доповнені.
Упродовж тривалих років робота працівниками митних органів виконується сумлінно та за всіма правилами і законами, встановленими в США.
Ці органи не є корумпованими, бо заробітна плата дуже гарна, та багато
людей хотіли би мати такий самий оклад, як працівники правоохоронних
органів – офіцери. До такої моделі побудови митних органів треба
прямувати, оскільки вона є чіткою, структурованою. Завдання митних
органів чітко визначені та коректні. Митна служба виконує правоохоронну
функцію та є вельми впливовим органом на теренах США.
На відміну від більшості країн світу, митна служба США у своїй роботі
виходить із принципу, що більшість людей дотримуються закону добровільно, якщо їм дати повну інформацію і надати можливість зробити це.

МОДЕРНІЗАЦІЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ США. ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ
Ченцов Віктор Васильович
Університет митної справи та фінансів (м. Дніпропетровськ)
Велике значення для вдосконалення управління митною справою має
вивчення, критичне осмислення й застосування зарубіжного досвіду.
Йдеться не про сліпе копіювання, а глибокий аналіз реальної практики
щодо конкретних соціально-економічних умов, про загальноприйняту
міжнародну практику митного регулювання. Ефективні моделі й технології
управління митними процесами у світовій практиці можна й потрібно
ретельно відстежувати і, якщо вони відповідають вітчизняним умовам та
стратегічним цілям, активно й послідовно впроваджувати.
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Розглянемо практику митного регулювання в США.
Митна служба США заснована у 1798 р. і відігравала вирішальну роль
у формуванні податкової політики держави. До 1860 р. митниця США
давала близько 90% федерального бюджету.
У 1993 р. прийнято Закон про модернізацію Митної служби США й
розроблено довгострокову програму, розраховану на п’ятирічний термін.
До розробки програми та планів були залучені багато керівників митної
служби, митні чиновники різних рівнів – усі ті, хто надалі втілюватиме в
життя програму й плани. Ідею модернізації підтримало світове торгове
співтовариство, інші федеральні агентства.
Головний напрям удосконалення МС США, відповідно до програми, –
надання додаткових функцій для ефективного обслуговування клієнтів.
Після реорганізації митної служби США, завершеної у 2000 р., не
тільки розширилися її функції, які включали додатково боротьбу з
тероризмом, дитячою порнографією, контрабандою інформаційних технологій, захист інтелектуальної власності, змінилася й організаційна структура та система управління.
Події вересня 2001 р. показали незадовільну діяльність державних
інституцій, що стояли на захисті національних інтересів США. Інтереси
суспільства потребували комплексної реформи державних установ, яка
привела до створення нових інституцій з інтегрованими функціями.
З моменту терористичних атак 11 вересня 2001 р. США вжили цілу
низку заходів запобігання можливій терористичній активності в майбутньому. Оскільки терористичні атаки становили загрозу для всього
міжнародного співтовариства, необхідні були чіткі заходи протистояння
тероризму. Для забезпечення належного рівня безпеки у США було
створено принципово нову структуру, яка включала в себе безліч служб
безпеки і поставила за мету досягти оптимальної взаємодії всіх відомств
для запобігання загрозі здійснення терористичних актів і боротьбу з
наслідками стихійних лих. Такою структурою став Департамент внутрішньої безпеки, який об’єднав існуючі раніше служби безпеки й
спеціально створені відомства, призначені для нових методів боротьби з
терором.
У структуру Департаменту (з 2003 р. – Міністерства) внутрішньої
безпеки входять численні агентства й офіси, багато з яких були створені
задовго до їх інтеграції з цією структурою, а саме:
1. Агентства та управління, що підпорядковуються заступнику міністра
з національної безпеки:
– Берегова охорона (Coast Guard).
– Імміграційна та митна поліція США (Immigration and Customs
Enforcement).
– Служба громадянства та імміграції (Citizenship and Immigration
Services).
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– Бюро з митних питань і охорони кордонів (Customs and Border
Protection).
– Федеральне агентство з управління в надзвичайних ситуаціях (Federal
Emergency Management Agency).
– Федеральний центр підготовки працівників правоохоронних органів
(Federal Law Enforcement Training Center).
– Секретна служба США (Secret Service).
– Офіс координації операцій (Office of Operations Coordination).
– Адміністрація безпеки на транспорті (Transportation Security Administration).
2. Агентства та управління, що підпорядковуються заступнику міністра
з програм кібербезпеки, національних комунікацій, аналізу й управління
ризиками.
3. Підрозділи, що підпорядковуються заступнику міністра з науки і
технологій.
Імміграційна та митна поліція США (US Immigration and Customs
Enforcement – ІСЕ) займається:
– боротьбою з незаконною імміграцією;
– боротьбою з сексуальним насильством щодо неповнолітніх, розповсюдженням дитячої порнографії, торгівлею людьми з метою сексуальної
експлуатації;
– боротьбою з порушенням авторського права.
Бюро з митних питань та охорони кордонів США (Customs and Вorder
Protection, CBР) розпочало свою діяльність 1 березня 2003 р., об’єднавши
Міністерство сільського господарства, Управління імміграції та з питань
прийняття громадянства і Департамент антитерористичної діяльності.
З 2011 р. структура Бюро набула такого вигляду:
– Управління польовими операціями;
– Управління Прикордонної служби;
– Повітряно-морське управління;
– Управління міжнародної торгівлі;
– Управління інформації та технологій;
– Адміністративний відділ (раніше – Управління фінансів);
– Управління кадрів і розвитку;
– Управління внутрішніх справ;
– Управління розвідки і слідчих дій.
Бюро має 20 управлінь польової роботи, які забезпечують централізований управлінський контроль та оперативну допомогу 327 пунктам
в’їзду до США і 15 офісам попереднього декларування в Канаді, Ірландії
та на Карибах.
Бюро – це правоохоронний орган, уповноважений здійснювати арешти,
проводити обшуки, вилучення, застосовувати вогнепальну зброю.
В Бюро працює більше 58 000 співробітників, у тому числі офіцери й
агенти, фахівці сільського господарства, пілоти, торговельні фахівці,
співробітники місій підтримки, кінологи і т. д.
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Більше 21 180 співробітників працюють на огляді пасажирів і вантажів
у пунктах в’їзду до країни.
Понад 2200 спеціалістів Бюро ведуть роботу із запобігання поширення
шкідників, хвороб рослин і тварин, що може завдати шкоди фермам
Америки, проявам біо- та агротероризму.
Більше 21 370 працівників Бюро захищають 1900 миль (3100 км)
кордону з Мексикою і 5000 миль (8000 км) кордону з Канадою.
Майже 1050 працівників повітряного і морського управління запобігають проникненню зброї, наркотиків, транспортних засобів повітряним і
водним шляхами.
Майже 2500 співробітників збирають понад 30 млрд. доларів на рік під
час стягування мита й податків. Також Бюро забезпечує дотримання
торгових і тарифних законів. Крім того, працівники виконують роботу з
оцінювання та класифікації ввезеного товару, працюють на посадах
спеціалістів з імпорту, аудиторів, спеціалістів з міжнародної торгівлі,
текстильними аналітиками.
Таким чином, Бюро з митних питань та охорони кордонів США як
елемент структури державного управління в США – це добре організований і розвинутий державний орган, заснований на узгоджених
законодавчих процедурах, сучасних інформаційних технологіях, програмах контролю безпеки та професіоналізмі працівників.

ПОДАТКОВИЙ АУДИТ В СИСТЕМІ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ:
ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ
Костюк Богдан Володимирович
Київський національний торговельно-економічний університет
Сучасний економічний та соціальний розвиток кожної країни залежить
від податкових надходжень до бюджету, адже саме від їх своєчасності та
повноти сплати залежить наповнення дохідної частини бюджетів усіх
рівнів, фінансування різних сфер життєдіяльності держави, особистих
потреб громадян. Одним із важливих методів забезпечення контролю над
поповненням бюджетів за рахунок податкових платежів є податковий
контроль. Варто відзначити, що відповідно до Податкового кодексу
України податковий контроль – це система заходів, що проводяться
контролюючими органами з метою контролю за правильністю нарахування, повнотою і своєчасністю сплати податків і зборів, а також
дотримання законодавства з питань проведення розрахункових та касових
операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за
дотриманням якого покладено на контролюючі органи.
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Однією зі складових податкового контролю в Україні є податковий
аудит, процес здійснення якого не закріплений на законодавчому рівніф.
Проблемами податкового аудиту займалися різні вчені, серед яких:
В. Онищенко, О. Десятнюк, Г. Пухальська, Л. Ревуцька, М. Войнаренко,
О. Тимченко, В. Глущенко. В їхніх роботах розглядалися різні аспекти
податкового аудиту. В той же час недостатньо уваги приділялося питанням
взаємозв’язку податкового контролю та податкового аудиту.
Виходячи з цього, метою даного дослідження є обґрунтування
особливостей процесу здійснення податкового аудиту, його взаємозв’язку
з процесом податкового контролю.
Варто зазначити, що поняття “податковий аудит” почало використовуватися не так давно. Донині не існує єдиного підходу до визначення
даної категорії (рис. 1).
Автори

Визначення поняття “податковий аудит”

М. Войнаренко і
Г. Пухальська

Під
податковим
аудитом
розуміють
специфічну форму державного контролю,
який вимагає значного організаційного,
законодавчого, методичного і наукового
обґрунтування.

В. Онищенко

Податковий аудит – це процесуальні дії
контролюючих органів щодо контролю за
правильністю обчислення, своєчасністю і
повнотою сплати податків, зборів та інших
обов’язкових платежів, а також дотримання
законності
операцій,
пов’язаних
з
отриманням
доходів
і
здійсненням
розрахунків.

Л. Ревуцька

Податковий аудит – це процесуальні дії
органів контролю щодо контролю за
правильністю обчислення, своєчасністю і
повнотою сплати податків, зборів та інших
обов’язкових платежів, а також законністю
здійснення
операцій,
пов’язаних
з
одержанням
доходів
і
здійсненням
розрахунків.

Рис. 1. Підходи до визначення поняття “податковий аудит”
(згруповано автором)

Підсумовуючи підходи до визначення поняття “податковий аудит”,
відзначимо, що податковий аудит являє собою одну з форм податкового
контролю, в процесі якого здійснюється постійний моніторинг діяльності
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платників податків з метою протидії можливим ухиленням з їхнього боку
від оподаткування та визначення категорій ризику, для включення в планграфік податкових перевірок.
Варто також зазначити, що історія розвитку податкового аудиту
розпочалася у результаті обвальної, практично нерегульованої приватизації державної власності в 90-х рр. ХХ ст. в Україні. Саме в цей період
сформувалася специфічна модель господарювання, в межах якої відомі в
економічно розвинених країнах ринкові механізми, інститути й моделі
поводження значно деформувалися, змінивши при цьому сутнісну й
функціональну спрямованість. Не є винятком у даному плані й вітчизняний аудит, що значно відрізняється від традиційного західного
аудиту, насамперед податковою спрямованістю більшості аудиторських
перевірок, у зв’язку з чим аудит виконує фактично невластиві йому
функції.
Зокрема, сучасний розвиток податкового аудиту в системі податкового
контролю передбачає запровадження нової концепції організації податкового аудиту за умови виконання п’яти положень (рис. 2).

Рис. 2. Сучасний розвиток податкового аудиту в системі податкового контролю
(згруповано автором)

Отже, податковий аудит являє собою послугу, яка передбачає
здійснення ретельної ревізії податкової звітності підприємства, що перевіряється. Податковий аудит проводиться для того, щоб виявити всі
неточності, які були допущені в процесі складання бухгалтерської або
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фінансової звітності, або усунути всі невідповідності з податковим
законодавством України.

ТРАДИЦІЇ РОЗТАШУВАННЯ ЯРМАРКОВИХ ПЛОЩ,
ТОРГІВЕЛЬНИХ РЯДІВ І ТОВАРІВ
НА ЯРМАРКАХ НАДДНІПРЯНЩИНИ, ПОДІЛЛЯ
ТА СЛОБОЖАНЩИНИ
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПОЛЬОВИХ ЕТНОГРАФІЧНИХ ЕКСПЕДИЦІЙ)
Кудінова Анна Григорівна
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології
імені М. Т. Рильського НАН України
Дослідження ярмаркових традицій і звичаїв закцентувало нашу увагу
на необхідності проведення додаткового наукового аналізу впливу планування та розташування ярмаркових площ, торгівельних рядів і товарів на
традиційних і сучасних українських ярмарках ХІХ – початку ХХІ ст.
У процесі проведення нами польових етнографічних експедицій на
територіях сучасних областей в етнографічних регіонах Наддніпрянщина
(Полтавська область), Поділля (Вінницька область) та Слобожанщина
(Сумська область) було встановлено, що ярмарки проводилися як у селах,
так і у містах, містечках.
Зібраний нами та проаналізований польовий етнографічний матеріал
доводить хоч і незначну, але помітну різницю у традиціях розташування
ярмаркових площ, торгівельних рядів, лавок, магазинів і товарів на
ярмарках Наддніпрянщини, Поділля та Слобожанщини у ХІХ – на початку
ХХІ ст.
Спільною, можна сказати, традиційною рисою в розташуванні ярмаркових площ та торгівельних рядів і товарів на них в тому чи іншому
населеному пункті є місце розташування ярмаркової площі у центрі села.
Так, наприклад, ярмаркова площа була центральною площею у
досліджених нами населених пунктах Поділля (с. Ялтушків Барського
району, с. Снітків Мурованокуриловецького району, с. Дашів Іллінецького
району, с. Черемошне Погребищенського району Вінницької області) та
Наддніпрянщини (с. Дрижина Гребля Кобеляцького району Полтавської
області). Відмінністю є місцезнаходження ярмаркової площі з торгівельними рядами й товарами на них у населених пунктах Слобожанщини
на спеціально відведеній території на окраїні села, тобто “за селом” або “на
краю села”. Прикладом є ярмарки у м. Білопілля Білопільського району
Сумської області).
Також різнилася й форма власне самої ярмаркової площі у населених
пунктах окреслених нами етнографічних регіонів. Наприклад, на Поділлі
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на початку ХХ ст. вона, згідно зі свідченнями респондентів, мала частіше
переважно круглу або рідше прямокутну чи квадратну форми. А ось на
території Наддніпрянщини у досліджених нами селах ярмаркові торгівельні площі були організовані навколо місцевої церкви або собору,
головного храму конкретного населеного пункту. Так, можна назвати
ярмарок початку ХХ ст. у с. Дрижина Гребля Кобеляцького району
Полтавської області навколо Спасо-Преображенської церкви та сучасні
ярмарки Полтавського батальйону небайдужих, приурочені до збору
коштів для учасників Антитерористичної операції, які проводяться
навколо православного Успенського собору Київського патріархату.
Головною особливістю такої площі на ярмарку біля Успенського собору є
форма у вигляді півкруга чи підкови. Тобто, методом спостереження на
кількох таких ярмарках нами було встановлено, що ярмаркова площа
повторює контури головної площі, де розташований цей храм. Якщо
форма ярмаркової площі на щорічному Лядівському ярмарку (с. Лядова
Могилів-Подільського району Вінницької області) нагадує коло і повторює
форму власне цього коло, що розташоване навколо Лядівського монастиря,
то ярмаркова площа, де розташований та проводиться щорічний Сорочинський ярмарок (с. Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області), нагадує більше поле овальної форми. Якихось спеціальних чи професійних назв ярмаркових площах нами не було виявлено у
процесі опитування респондентів під час етнографічних експедицій.
Торгівельні ряди на ярмарковій площі розташовувалися або упоперек
власне території самої ярмаркової площі (с. Ялтушків Барського району,
с. Снітків Мурованокуриловецького району, с. Дашів Іллінецького району,
с. Черемошне Погребищенського району Вінницької області; м. Білопілля
Білопільського району Сумської області), або ж був один торгівельний ряд,
поділений на окремі частини з певною кількістю торгових місць
(с. Дрижина Гребля Кобеляцького району Полтавської області та м. Полтава). Окрім торгівельних рядів, переважно у центральній частині ярмаркової площі розміщувалися єврейські лавки (а у пізніші часи – магазини),
заклади громадського харчування (корчми, шинки).
Досить цікавим було розташування товарів на цих торгівельних рядах.
Наші респонденти не виокремили жодного принципу, правила, прикмети,
обряду, забобонів при розташуванні торгових рядів. Згідно з переказаною
респондентами нам усталеною традицією, розташування торгівельних
рядів на традиційних ярмарках Поділля відбувалося наступним чином:
перший ряд – жива домашня птиця (наприклад, кури, гуси, качки); другий
ряд – молочні продукти (молоко, сир, сметана тощо), інші продукти
харчування; кілька наступних рядів містили на прилавках ремісничу
продукцію (наприклад, шевців, що виготовляли чоботи у с. Ялтушків
Барського району Вінницької області); в центрі ярмаркової площі знаходились єврейські лавки (на Поділлі) чи магазини, крамниці (Наддніпрянщина, Слобожанщина). Головною особливістю цьогорічних ярмарків
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(що проводилися у 2015 р.) було розташування навколо Успенського
собору в єдиному на тому ярмарку торговому ряду товарів одної групи у
кількох продавців і знаходження цих торгових місць одне біля одного.
Як відзначають респонденти під час проведення нами польових
етнографічних експедицій, розташування груп товарів на прилавках і
торгових рядів на ярмарках було завжди стабільним і ніколи не змінювалися. Це пояснювалося тим, що покупець з метою уникнення
придбання непотрібних і незапланованих товарів чи послуг по приходу на
ярмарок чітко знав місце розташування групи товарів чи місце потрібного
торгівця.
Таким чином, ми з’ясували, що ярмаркові площі розташовувалися в
селах на центральних площах населених пунктів; торгівельні ряди
розміщувалися упоперек ярмаркової площі; торгові місця ярмаркових
торгівців були константними та самі торгові з різними групами товарів
розташовувалися у чіткій і добре відомій покупцям послідовності з метою
уникнення покупцями придбання незапланованих чи непотрібних покупок.

КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ
СИСТЕМ ВІДЕОКОНТРОЛЮ
Бабенко Борис Іванович
Державний науково-дослідний інститут митної справи.
(м. Хмельницький)
Бодров Сергій Володимирович
Державна фіскальна служба України (м. Київ)
На сьогодні розвиток відеообладнання та відеотехнологій не стоїть на
місці. Тому ключовою особливістю їх використання є вчасне впровадження інновацій цієї сфери, що значною мірою гарантуватиме рівень
дотримання вимог щодо здійснення митних формальностей та митного
законодавства в Україні.
Останнім часом ринок засобів відеоконтролю представлено сучасним
обладнанням аналогових, цифрових та “HD” систем відеоконтролю (СВК),
що поступово привертають увагу й фахівців ДФС і є прекрасною основою
для створення та удосконалення ситем інтелектуального відеоконтролю
(СІВК). Сучасні СВК та їх аналоги здатні записувати відео у поширеному
для цього типу відеообладнання та високій чіткості зображення (рис. 1 та
табл. 1).
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Але з появою СІВК фахівці продовжують більше довіряти перевіреному обладнанню аналогових систем відеоконтролю (АСВК) і рекомендують їх використовувати на локальних об’єктах митниць (роздільна
здатність відео обмежена 625, ну, максимум 960 лініями по вертикалі
(числом піксельних стовпців)). Прикладом таких об’єктів можуть бути
ліцензійні склади, окремі приміщення митниць тощо.
З винаходом систем нового покоління (з початком XXI ст.) повністю
заснованих на цифрових технологіях, які стали мережевими, зокрема,
програмно-апаратних комплексів аналізу, обробки та зберігання сигналу
(відеозображення), сьогодні особливої актуальності набувають IP-камери
високої роздільної здатності, які спроможні вести запис подій на
локальних та териториально розподілених об’єктах у HD і Full HD якості
зображення (рис. 1, табл. 1).
Таблиця 1

Зв’язок між розмірами відеокадрів та роздільною здатністю
відеозображення
Стандарт роздільної
здатності
(у квадратних пікселях –
рх)

Співвідношення
сторін

Фактичні
розміри
(рх)

Вид
роздільної
здатності

Формат

1.

SD
(аналоговий)

576і
576р

720х576

4:3

720х288
720х576

2.

HD
(високий)

720р

1280х720

16:9

1280х720

3.

Full HD
(повний)

1080і
1080р

1920х1080

16:9

1920х540
1920х1080

4.

4К UHD
8К UHD
(ультра
високий)

2160р
4320р

3840х2160
7680х4320

16:9
16:9

3840х2160
7680х4320

№
з/п

відеоінформації
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відеокадру (екрану)

Такі технології принципово відрізняються від гібридних і аналогових
систем з використанням різних мережевих пристроїв, основною перевагою
яких вважається можливість здійснення віддаленого контролю за відеоподіями, що відбуваються на об’єктах, котрі охороняються за допомогою
ресурсів мережі Інтернет з будь-якого куточку світу.
Однак і засоби мережевого відеоконтролю (ВК) мають деякі недоліки,
зокрема, такі: “зависання” відеосигналів; потреба в постійній наявністі
високошвидкісного підключення до локальної мережі або мережі Інтернет,
постійного технічного обслуговування та моніторингу його працездатності
(потребують вкаладення додаткових коштів). Недоліки та переваги цих та
існуючих систем було враховано новим рівенем якості ВК, який забезпечив запис і передачу відео у форматі “HD” і “Full HD” на відстань до
500 (800) м за рахунок спеціальних відеокамер, цифрових відеореєстраторів та коаксіальних кабельних мереж існуючих АСВК (з забезпеченням передачі відео, аудіо та управління), але для виходу в Інтернет
потріні ІР комутатори та роутери. Якщо мова буде йти про модернізацію
діючої АСВК, то ключові переваги СВК HD, будуть полягати у вартості
встановлення (заміні відеокамер і відеореєстраторів на сучасні HD-моделі).
Так що можна сміливо стверджувати, що, не зважаючи на приблизно
однакову вартість HD і IP-обладнання, весь процес встановлення HDсистеми обійдеться ДФС набагато дешевше.
Окремої уваги заслуговує той факт, що процес експлуатації СВК HD
набагато простіший. Адже в ланцюгу “відеокамера – відео реєстратор”
відсутнє будь-яке мережеве обладнання. Як наслідок, багато фахівців з
безпеки цілком справедливо вважають HD-ВК та іх аналоги надійнішими,
універсальнішими і простішими у роботі в порівнянні з IP-конкурентами.
Також важливою перевагою камер і відеореєстраторів цієї технології є
гнучкий і продуманий інтерфейс управління, що відрізняється логікою
побудови, дизайном і функціональністю.
Сьогодні багато експертів у сфері безпеки все частіше відзначають
доцільність переходу на HD-технології ВК. І якщо ще 10 років тому таке
бачення розвитку сфери охоронного ВК зустрічалося досить рідко, то в
сучасних умовах, при величезній швидкості технологічного прогресу, який
зачіпає і всі сегменти сфери безпеки, HD-стандарти стають все більш
актуальними. І виходячи з таких тенденцій, можна сміливо говорити, що
HD-системи з кожним днем будуть займати все більшу частину і СІВК.
Нові технологічні рішення, в сфері споживчої електроніки й інформаційних технологій, продовжують впливати на індустрію відеобезпеки
через необхідність підвищення ефективності СВК, за рахунок інноваційних впроваджень. Так, ключовими особливостями умов використання
діючих СВК є використання будь-якої СВК, яка забезпечить відеофіксацію
загального відображення подій на локальному об’єкті, однак використання
застарілої аналогової СВК, яка вже не справляється з поставленими
вимогами повною мірою, змушує звернути увагу на HD-рішення, які
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оптимально забезпечать перехід до сучасного Full HD-відеоконтролю та
віддалений відеоконтроль з використанням IP-обладнання тощо.
Але не зважаючи на безліч різних порад і прогнозів розвитку
відеоринку, важливо пам’ятати, що майбутнє СІВК все ж за HD-якістю
запису відеозображення у форматі 4К UHD або 8К UHD (рис. 1, табл. 1).

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
ПРИ РОЗРАХУНКАХ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ
В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Щербіна Юлія Андріївна
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
У процесі діяльності підприємства не завжди здійснюють розрахунки з
іншими підприємствами або фізичними особами одночасно з передачею
майна, виконанням робіт, наданням послуг. У зв’язку з цим виникає
дебіторська заборгованість. Аналіз і управління дебіторською заборгованістю має дуже велике значення для підприємств, що функціонують в
умовах ринку.Вміле й ефективне управління цією частиною поточних
активів є невід’ємною умовою підтримки необхідного рівня ліквідності й
платоспроможності підприємства.
Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який є контрактивним правом отримувати грошові кошти або цінні папери від іншого
підприємства. Визнається як актив, коли підприємство стає стороною
контракту і внаслідок цього має юридичне право отримувати грошові
кошти. Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації
продукції, товарів, робіт і послуг та оцінюється за первісною вартістю.
Мета аналізу поточної дебіторської заборгованості – оцінювання рівня,
структури дебіторської заборгованості, ефективності інвестування в дебіторську заборгованість фінансових засобів, визначення фактично непогашеної заборгованості за попередні періоди.
Джерелом аналізу дебіторської заборгованості є баланс підприємства,
примітки до фінансових звітів, дані аналітичного та синтетичного обліку,
нормативно-методичні документи з обліку, інвентаризації, звітності,
контролю, внутрішня звітність.
Зростання дебіторської заборгованості можливе внаслідок нераціональної кредитної політики, збільшення обсягу продажу, неплатоспроможності покупців тощо. При цьому більшість підприємств зустрічається з
досить типовими проблемами:
− відсутність достовірної інформації про терміни погашення зобов’язань компаніями-дебіторами;
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− нерегламентована робота з простроченою дебіторською заборгованістю;
− відсутність даних про зростання витрат, пов’язаних зі збільшенням
розміру дебіторської заборгованості і часу її оборотності;
− ігнорується оцінка кредитоспроможності покупців і ефективності
комерційного кредитування;
− функції збору грошових коштів, аналізу дебіторської заборгованості і
ухвалення рішення про надання кредиту розподілені між різними підрозділами .
Аналіз дебіторської заборгованості складається з декількох етапів. До
першого етапу належить оцінка фінансового стану та платоспроможності
дебітора. Далі варто оцінити наявність власних коштів на підприємстві та
виявити можливість вилучення певної грошової маси з обороту при
здійсненні господарської діяльності. Для об’єктивної оцінки дебіторської
заборгованості варто провести аналіз її структури та складу, при цьому
необхідно визначати тенденції змін заборгованості (відхилення) та реально
оцінити фінансову ситуацію на підприємстві.
Наступним етапом можна вважати аналіз віку дебіторської заборгованості та визначення величини імовірності її погашення дебітором. Також
варто розрахувати співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованостей. Це дасть змогу проаналізувати варіант виникнення такої
ситуації, коли підприємство може розрахуватися з кредиторами за рахунок
своєї дебіторської заборгованості. Причому більшість економістів схиляються до думки, що даний показник має знаходитись в межах 1. Таке
співвідношення для підприємств є оптимальним.
Узагальнюючим показником даного аналізу є визначення коефіцієнта
оборотності дебіторської заборгованості, розраховується, як відношення
відвантаженої продукції за реалізаційними цінами до середньої дебіторської заборгованості за аналізований період. Оборотність дебіторської
заборгованості можна розрахувати у днях, як відношення кількості днів в
аналізованому періоді до коефіцієнта оборотності .
Ефективне управління дебіторською заборгованістю повинно ґрунтуватися на внутрішній кредитній політиці підприємства. Кредитну політику
слід розглядати як стандартний набір процедур для того, щоб прийняти
рішення з питань отримання кредиту, зокрема, на яких умовах, забезпечення дотримання умов кредиту та визначення умов надання знижки.
Управлінські рішення щодо формування системи кредитних умов повинні
враховувати: строк надання кредиту; його розмір; вартість наданого кредиту (система цінових знижок при здійсненні розрахунків на відповідних
умовах).
Склад дебіторської заборгованості впливає на фінансовий стан підприємства. Значне збільшення дебіторської заборгованості та її частки в
оборотних активах може свідчити або про неефективну кредитну політику
підприємства до покупців, або про збільшення обсягів реалізації, або про
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неплатоспроможність частини покупців. Зменшення заборгованості за
рахунок скорочення періоду її погашення, а не за рахунок зменшення
обсягів реалізації позитивно характеризує управління дебіторською заборгованістю. Аналіз показників, які характеризують стан дебіторської
заборгованості за попередній період, дає змогу визначити основні завдання
політики управління дебіторською заборгованістю.
Управління грошовими потоками передбачає облік руху коштів, аналіз
потоків коштів та поширюється на основні аспекти управління діяльністю
підприємства, серед яких значне місце займає дебіторська заборгованість.
Поява великої дебіторської заборгованості призводить до зниження
платоспроможності підприємства. Таким чином, важливим завданням
управління грошовими потоками є ефективне управління дебіторською
заборгованістю, яке спрямоване на оптимізацію обсягів дебіторської
заборгованості та забезпечення її своєчасного повернення.

О СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ МИССИИ, ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ В ПРОФИЛЬНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ,
РОЛИ ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ КОРПОРАЦИИ ВЭЭСВИ В ДЕЛЕ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ И ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
В КАМНЕРЕЗНЫХ ДЕТАЛИЗАЦИЯХ
Сердюк Александр Семёнович
Университет таможенного дела и финансов (г. Днепропетровск)
Лашко Ярослава Игоревна
Университет таможенного дела и финансов (г. Днепропетровск)
Наша соавторская группа провела исследование по выполненным
рабочим фондам Корпорации ВЭЭСВИ в городах Российской Федерации и
Украины:
1. Поставка гранитных изделий на Поклонную гору, г. Москва, 1994 г.
2. Благоустройство площади 3-х вокзалов и постамент памятника
первому министру путей сообщения России, г. Москва, 2003 г.
3. Постамент памятника Петру I, г. Санкт-Петербург, 1999 г.
4. Облицовка фасадной части и устройство полов Успенского собора
Киево-Печерской лавры, г. Киев, 2000 г.
5. Облицовка колоннады, г. Киев, Майдан Незалежності, 2002 г.
6. Комплекс “Шота Руставели”, г. Киев, 2007 г.
7. Ремонт и реставрация часового механизма и изготовление из камня и
латуни циферблата часов Одесского городского совета, г. Одесса, 1999 г.
8. Участие в реставрации Театра оперы и балета, г. Одесса, 2004 г.
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9. Мощение площади гранитом, г. Одесса, Театральная и Думская
площади, 2007 г.
10. Памятник Екатерине II с благоустройством, г. Одесса, 2007 г.
11. Памятник Чернобыльской трагедии, г. Днепропетровск, 2001 г.
12. Памятник А. Н. Полю, г. Днепропетровск, 2003 г.
13. Благоустройство набережной и монументальный комплекс воинаминтернационалистам, погибшим в Афганистане, г. Днепропетровск, 2005 г.
14. Изготовление и монтаж скульптуры “Химера”, г. Ялта, Ливадийский дворец, 1999 г.
15. Реставрация каменной части храма Святого Владимира и монтаж
иконостаса, г. Севастополь, Херсонес, 2004 г.
16. Фонтан, г. Ярославль, 2008 г.
17. Монумент “Гетьмани. Молитва за Україну” в п.г.т. Батурин, 2008 г.
18. Пьедистал и памятник основателям г. Екатеринбурга и благоустройство площади. Работы выполнены бригадой заслуженного строителя
Украины Голобородько Н. В.,1998г.
19. Поставка гранитных изделий на челобитную часть храма Христа
Спасителя, г. Москва, 1995г.
20. Полированный шар диаметром 3000 мм. фонтан, г. Екатеринбург,
Октябрьская площадь, 1998 г.
Корпорация ВЭЭСВИ более 30 лет (с 70-х гг. XX ст.) накапливала и
совершенствовала опыт своих уникальных и универсальных специалистовкамнерезов, которыми созданы перечисленные произведения. Визуально с
последними можно познакомиться как в сети Интеренет, так и в изданных
буклетах компании, что даст возможность оценить её историческую роль в
современном искусстве оформления городов.
Компания имеет созданный недавно на своей территории частный
музей археологии, публикует каталоги и буклеты, посвящённые камнерезным произведениям современной пластики в направлении и в стилях
проекта “Фаберже на Украине”. Мы планируем в следующих публикациях
раскрыть некоторые аспекты оценки авторских монументальных камнерезных проектов и авторских камнерезных проектов в малой различностилевой пластике, приведём примеры современных днепропетровских
авторских ювелирных произведений и способов их оценки. Настоящим
подтверждаем уникальную и историческую роль компании в жизнедеятельности архитектурных ансамблей в истории и деле камнерезной
пластики городов СНГ.
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К ВОПРОСАМ РАСПОЗНАНИЯ БУМАЖНЫХ ОСНОВ
КОЛЛЕКЦИОННЫХ ЭКСПОНАТОВ, ЭКСКЛЮЗИВНЫХ
РЕТРОСПЕКТИВНЫХ ВЫСТАВОК, ПЕРЕСЕКАЮЩИХ
ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ УКРАИНЫ
Сердюк Александр Семёнович
Университет таможенного дела и финансов (г. Днепропетровск)
Чумина Екатерина Григорьевна
Университет таможенного дела и финансов (г. Днепропетровск)
Бумага – это материал, который имеет многовековую историю,
отличается по видам, качеству, а также по составу. Именно состав этого
материала определяет будущие свойства и назначение бумажной продукции. В состав бумаги преимущественно входят растительные вещества,
обладающие длинными волокнами. Такими веществами могут быть
древесная масса или целлюлоза однолетних растений, тряпичная масса или
другие тряпичные волокна, шерсть, а так же иные вещества. Ранее мы
выделяли некоторые способы определения бумажных волокон с помощью
смеси хлор-цинка и йода с предварительной проверкой на рН-метрию, т. е.
щёлочность и кислотность бумажных основ. В основу первого из них
положена процедура смачивания микроскопических частиц бумажной
массы в дистиллированной воде двойной перегонки и смеси химических
реактивов (рецептура апробации бумажных масс по волокну с применением хлорида цинка и йода с последующим распознанием окрашенных волокон бумажной массы под микроскопом). Второй метод более
простой. Он заключается в том, что используется наждачная бумага
нулевого номера, круговыми движениями которой собирают бумажную
пыль. Доапробационное смачивание дистиллированной водой не используется. Этот рецепт более уместен в применении на практике. Он был
позаимствован из научных публикаций реставраторов и экспертов разных
отраслей 70-х гг. ХХ в. Так же некоторые бумажные основы из тряпичных
масс идентифицируются и по филиграням – водяным знакам. Примеры
окрашивания волокон бумаги реактивом хлор-цинк-йод приведены ниже.
О которых мы уже писали в статье “Некоторые лабораторные способы
распознания бумажных основ коллекционных экспонатов, пересекающих
таможенную границу”. Подобные вопросы освещались нами и в других
статьях. Рассмотрим наименование волокон и их окраску.
1. Из тряпичного полотна, т .е. тряпичных волокон или тряпичной
полумассы. Цвет волокна (лён, пенька, хлопок, беленая манильская пенька,
некоторые шерстяные волокна) при воздействии реактива “хлор-цинкйод”: винно-красный, тёмно-синий, редко – жёлто-зелёный.
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2. Из целлюлозы (цветной хвойной древесины, лиственной с добавлением смол) – соломенно-жёлтый, редко светло-коричневый. Масса из
лиственных пород после обработки может иметь зеленоватый оттенок.
3. Из бурой древесной массы белённого джута, небеленой манильской
пеньки и соломенной полумассы – буровато-жёлтый, лимонно-жёлтый с
зеленоватым оттенком.
4. Из соломенных комбинированных масс и из различных комбинированных составов – пёстрые окраски встречаются на поверхности
комбинированных составов бумажных масс, т. е. участки жёлтые, коричневые (местами могут быть фиолетовыми, тёмно-синими) и т. д., согласно
комбинированным составам, или отбеленными, но при этом подтонированными добавкам (т. е. может происходить демонстрационная манифестация разных натуральных материальных или синтетических минеральных присутствий волокон бумаги или бумажных масах). Именно
метод окрашивания волокон бумаги реактивом хлор-цинк-йод является
основным и регламентируется ГОСТ. Стоит так же не забывать о том, что
бумага может иметь несколько слоёв. В реставрационно-экспертной
практике существует понятия “расслоение бумажной основы”, “дублирование” и “укрепление расслоившихся основ” в соединительном дубляже,
т. е. между ветхими расслоившимися основами вставляется новая бумажная основа, которая принимает лицевую обратную сторону экспоната на
свою новую бумажную основу, будучи промежуточной. Но как в реставрационной, так и экспертной практике встречаются различные на этот счёт
комбинации. Достаточно вспомнить некоторые судебные процессы
Е. Ф. Буринского, эксперта фотографий, запечетлевающих так называеме
светописи Буринского, где преступник лавировал с половинками бумажных основ векселя (дело о просроченном векселе (?)). В настоящее время
таможенным экспертам известны современные места и способы изготовления бумажных основ по старинным технологиям отлива бумажных
масс вручную с отличными имитациями “старинних” водяных знаков или
их разновидностями и вариациями (так называемыми сувенирно-коллекционными водяными знаками – филигранями Венгрии, России, Франции,
Прибалтики, Украины и т. д. из разных временных отрезков), на которых
могут имитировать как современные, так и старинные (оригигальные (?))
виды контрафакций бумажных основ. В 70-е гг. ХХ ст. распространились
принципы и способы реставрации разрушенных листов бумаги с помощью
отлива недостающих частей как в ручную, так и с помощью механизмов,
машин и т. д.. Например, можно выделить аппарат РОМ-1 и прибор
Шоппер-Риглера. Учитывая разновидности и степени комбинации встречающихся в современных событиях внешне искуствено изменённых
бумажных основ, включая флокирование, мы предлагаем апробацию хлорцинком и йодом проводить с проверками обеих сторон бумажных основ с
просматриванием под микроскопом торцевых обрезов бумаги. Хотелось
бы рекомендовать производить микроскопический забор основ как с
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лицевой, так и с оборотной стороны бумажных основ, а также проверку
лицевой и оборотной стороны по четвертям (возможным фальцам (?)). При
этом просматривать под микроскопом торцы бумажных основ (изгибы
фальцев) обязательно с возможной микрофотофиксацией.
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