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тури3. Акціонерні товариства вважалися самостійним типом під-
приємницьких об’єднань, який у законах і діловій практиці по-
значали ще такими тотожними термінами як: „компанія на акці-
ях”, „акціонерна компанія”, „товариство за ділянками”, „това-
риство на паях”4. Головна різниця між означеними типами асо-
ціацій полягала у способах об’єднання капіталів, обсягах відпові-
дальності у справах  підприємства та межах участі в управлінні
кожного із власників та акціонерів. Маніфестом від 1 січня
1807 р., який окреслив засадничі принципи нових підприємниць-
ких об’єднань, повне товариство визначалося як об’єднання двох
або багатьох співвласників, котрі за дії створеного підприємства
несли повну особисту майнову відповідальність. Структура това-
риств на вірі була дещо іншою. Вони об’єднували певних товари-
шів, які несли відповідальність усім особистим майном, і не об-
межене законом коло вкладників, котрі доручали у повне роз-
порядження („на віру”) товаришам певні кошти, за що отриму-
вали визначений пропорційний відсоток з прибутків підприєм-
ства, й у разі його банкрутства втрачали лише суму своїх внесків5.
Створення торгових домів відбувалося явочним порядком –шля-
хом реєстрації в місцевих адміністративних або купецьких орга-
нах товариського договору6. Акціонерні компанії об’єднували
підприємців (акціонерів), кожен із котрих володів частиною капі-
талу компанії. Розмір частки визначав дивіденд із прибутків та
обсяг прав (кількість голосів) в управлінні компанією. Майнова
відповідальність акціонерів була обмеженою – у разі банкрутства
вони втрачали лише суму своїх внесків. Основний капітал акціо-
нерних товариств розширювався шляхом продажу додаткових
акцій, котрий міг здійснюватися зокрема й через біржі. Головним
органом управління товариств було загальне зібрання акціонерів,
яке у проміжках між засіданнями делегувало частину своїх пов-
новажень виборному розпорядчому органу (правлінню). Через
обмежену майнову відповідальність співвласників від акціонер-
них компаній вимагалася, на відміну від інших форм підприєм-
ницьких об’єднань, публічна звітність щодо здійснюваних опера-
цій та головних показників розвитку. Умовою створення акціо-
нерного товариства було затвердження статуту імператором, яке

Дослідження торгових товариств є важливою складовою ви-
вчення вітчизняної дореволюційної торгівлі та підприємницької
діяльності в цілому. Воно дозволяє встановити нові тенденції в
організації торгової справи, структурі підприємницьких капіта-
лів, передбачає можливість відтворення шляхів розвитку торгівлі
в умовах поглиблення товарно-грошових відносин.

Товариствам в економіці Російської імперії, зокрема й на
теренах Наддніпрянщини, присвячена низка змістовних робіт1.
Але лише у деяких торгові товариства розглядаються окремо, в
контексті розвитку власне торгової справи2. Багатогранність
означеного питання обумовлює необхідність продовження і по-
глиблення досліджень, зокрема на рівні окремих частин держави.

Метою представленої статті є висвітлення процесу розвитку
та основних характеристик діяльності торгових товариств на
території Харківської губернії протягом другої половини XIX –
 на початку XX ст., тобто у період найбільшого розповсюдження
цієї форми підприємництва.

Дослідження побудоване на аналізі законодавчих та статис-
тичних джерел.

Протягом другої половини XIX – на початку XX ст. у Хар-
ківській губернії діяли всі три типи торгових товариств, які існу-
вали у Російській імперії, а саме, товариства повні, на вірі, акціо-
нерні. У законодавстві товариства повні і на вірі об’єднувалися
поняттям торгового дому і виступали як два різновиди цієї струк-
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криті у Харкові – найбільш економічно розвиненому місті губер-
нії. Таким чином, протягом другої половини XIX ст. створення
торгових домів у губернії відбувалося досить повільно. Така си-
туація на той час була властива для всіх, за виключенням столич-
них, губерній Російської імперії. Так, зокрема у межах Наддніп-
рянщини за загальною кількістю торгових домів Харківська
губернія поступалася лише Херсонській, у котрій висока концен-
трація товариств була пов’язана із експортно-імпортними опера-
ціями у портовій Одесі, та перебувала на тому ж рівні, що й
Київська14.

Третина повних торгових товариств Харкова займалася про-
дажем галантерейних і мануфактурних товарів, дещо меншою
була частка підприємств, спеціалізованих на торгівлі бакалійно-
продуктовими товарами та виробами із металу. З-поміж това-
риств на вірі певної закономірності у товарному профілюванні
не спостерігалося15.

77% усіх капіталів, акумульованих торговими домами ста-
ном на 1892 р., зосереджувалися у повних товариствах. У свою
чергу практично 68% капіталів повних товариств оперували
2 значних підприємства з більш ніж стотисячним капіталом кож-
не. Три чверті інших повних торгових товариств мали відповідно
32% капіталів. Таке співвідношення свідчить про розвиток про-
цесу концентрації капіталів у межах значних підприємств. Біль-
ша частина повних торгових товариств (10 із 15) мала капітал
від 3 до 10 тис. крб. і лише три об’єднання володіли капіталами
від 10 до 35 тис  крб. Тобто, у своїй основній масі повні торгові
товариства на початку 90-х років XIX ст. були невеликими.
З-поміж торгових товариств на вірі значних об’єднань не було
(найбільший капітал – 60 тис. крб.). Проте середні показники
їхніх капіталів у порівнянні із пересічними товариствами пов-
ного типу все ж були вдвічі вищими, що пояснюється можли-
вістю залучення до справи додаткових коштів вкладників.

На початку 90-х років XIX ст. більша частина торгових домів
Харкова знаходилася у спільній власності кількох чоловік (15
товариств із 21). Лише 6 товариств очолювалися однією особою
(у випадках здійснення діяльності під маркою торгового дому

відбувалося після ретельних і тривалих перевірок документу різ-
ними бюрократичними інстанціями7.

Перші спроби ведення загального обліку товариських об’єд-
нань відбулися наприкінці 60-х років XIX ст. Зусиллями Мініс-
терства Фінансів у 1869 р. було розроблено зведену інформацій-
ну базу щодо акціонерних компаній8. У 1874 р. її було суттєво
доповнено9. З цього ж року і до початку 80-х років XIX ст. Мініс-
терство Фінансів регулярно оприлюднювало переліки ново за-
тверджених акціонерних компаній та характеризувало зміни у
діяльності вже існуючих. На основі цих джерел можна з’ясувати
інформацію про кілька акціонерних торгових товариств на тери-
торії Харківської губернії. Найбільш давньою була створена
1838 р. Харківська компанія з торгівлі вовною, котра об’єднувала
промисловців Півдня. Принаймні станом на 1 січня 1874 р. вона
продовжувала існувати, маючи у розпорядженні капітал у
300 тис. крб10. У 1874 р. було затверджено статут Харківського
промислового і торгового товариства на паях з основним капіта-
лом у розмірі 500 тис. крб. У цей же час було затверджене, але
не відбулося Харківсько-Азовське акціонерне товариство „Посо-
біє” з заявленим капіталом в 200 тис. крб.11 До 80-х років нові
торгові акціонерні компаній в губернії не створювалися12. Отже,
протягом означеного періоду діяло лише кілька досить потужних
торгових компаній, котрі носили широкий галузевий, міжтерито-
ріальний характер.

З 80-х років XIX ст. централізоване ведення статистики
акціонерної справи уривається й наступні достовірні джерела,
прийнятні для комплексного дослідження явища, з’являються
вже на початку XX ст.

Створення торгових домів мало інший характер. Основні
притаманні їхньому розвитку риси, котрі формувалися протягом
другої половини XIX ст., простежуються за відомостями 1892 р.,
зведеними при Департаменті Торгівлі і Мануфактур на основі
подань міських та купецьких управ. За цим джерелом у Харків-
ській губернії протягом 1892 р. було зареєстровано 16 повних
торгових товариств, 5 на вірі та ще одне особисте підприємство,
що користувалося фірмою торгового дому13. Всі вони були від-
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Динаміка і географія розвитку товариств на вірі та акціонер-
них компаній була дещо іншою. Протягом 1892–1904 р. чисель-
ність товариств на вірі зросла вдвічі, що свідчить про перспектив-
ність таких об’єднань для підприємців, котрі намагалися роз-
ширити справу через залучення вкладників. Товариства на вірі
складалися майже виключно у Харкові. В губернському центрі
знаходилися також і правління торгових акціонерних компаній.
Концентрація у місті цих типів товариств підтверджує тезу про
існування протягом другої половини XIX – на початку XX ст.
прямої залежності між ступенем асоціювання капіталу і рівнем
соціально-економічного розвитку певної території19.

У товарній спеціалізації торгових домів до початку XX ст. сфор-
мувалася чітко помітна загальна риса. Практично половина їхньої
загальної кількості займалася торгівлею мануфактурними та галан-
терейними товарами. Це – одна з найбільш динамічно зростаючих
галузей внутрішньої торгівлі у Росії в даний період, конкуренція
на всіх щаблях котрої з кожним роком посилювалася й вимагала
від підприємців більше, ніж в інших сферах, ведення об’єднаної
справи. Чверть торгових домів, як і раніше, займалася купівлею-
продажем залізно-скобяних, бакалійних та гастрономічних товарів.

До початку XX ст. характерні зміни сталися у складі власни-
ків торгових товариств. Так, з-поміж повних товариств станом
на 1904 р. вже не було жодного одноосібного власника, а з-поміж
товариств на вірі відсоток одноосібних підприємств суттєво ско-
ротився. Зросла кількість сімейних товариств. Так, частка роди-
чів-співвласників у торгових домах повного типу зрівнялася із
часткою об’єднань різних за сімейним походженням підприєм-
ців, 9 із 13 товариств на вірі теж складалися із родичів. На відміну
від попереднього періоду, помітно зросла чисельність об’єднань
типу „батько-син”. Враховуючи те, що у законодавстві для близь-
ких родичів продовжували зберігатися широкі права участі у
сімейній торговій справі й без утворення товариств, розповсю-
дження родинного типу торгових домів свідчить про підвищення
рівня популярності цієї марки. Під впливом об’єднання на умо-
вах товариства, традиційна сімейна форма підприємницької
діяльності починає дещо видозмінюватися. Договірна основа

або створення товариств на вірі за участю вкладників). З-поміж
співвласників переважали  підприємці, не пов’язані сімейними
відносинами. Третину об’єднань складали родичі. Частіш за все
це були брати. Тільки в одному випадку у формі торгового дому
існувала справа батька і сина16. Саме таку конфігурацію торгових
об’єднань у цей період досить легко пояснити.

У законодавстві Російської імперії були передбачені зручні
умови для ведення сімейної справи купецькими родинами, до
складу котрих зараховувалося подружжя та невідокремлені діти.
Протягом 60–90-х років XIX ст. за одним купецьким торговим
свідоцтвом членам сім’ї підприємця за довіреністю голови роди-
ни було дозволено здійснювати низку торгових дій, зокрема
управління і розпорядження у справах. Об’єднання членів ку-
пецької родини у товариства теж здійснювалося на основі лише
одного торгового документу17. Але ведення сімейної справи у
форматі торгового дому за вище окреслених умов, очевидно, ви-
давалося зайвою формальністю і могло допускатися лише заради
створення сучасного бренду. Натомість для братів, які не скла-
дали за законом купецької родини, така форма підприємницьких
відносин виявлялася досить зручною, оскільки кровна довіра
підкріплювалася ще й юридичним товариським договором.

До початку XX ст. чисельність товариств дещо збільшилася.
За даними відділів Міністерства Внутрішніх Справ, протягом
1904 р. у Харківській губернії існувало 18 повних товариств,
13 товариств на вірі та три акціонерні компанії, котрі займалися
торгівлею18. Збільшення кількості повних товариств відбулося
за рахунок утворення об’єднань у м. Суми (5 товариств) та
м. Старобільськ (1 товариство). У Харкові з 1892 до відбулося
певне оновлення складу повних товариств. Але їхня загальна
чисельність навіть зменшилася. Очевидною причиною цього
явища був перехід успішних підприємств від обмежених спо-
собів організації капіталів у повних товариствах до таких, що
дозволяли акумулювати додаткові кошти. Так, акціонерними ком-
паніями протягом 90-х років стали колишні повні товариства
„Гельферіх-Саде” та „Ф. В. Альсоп і КО”, перереєструвалося як
товариство на вірі торгове підприємство „М. і Г. Калгушкіни”.
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До 1911 р. географія торгових домів не змінилася. Як і рані-
ше вони зосереджувалися у губернському центрі, кілька об’єд-
нань існувало в м. Суми і м. Славянськ. Та ж концентрація у
Харкові відрізняла торгові акціонерні компанії.

У товарній спеціалізації теж зберігалася визначена раніше
перевага товариств із продажу мануфактурної та галантерейної
продукції (близько 26 повних товариств та 5 товариств на вірі).
Поширеним профілем товариських об’єднань залишалася реалі-
зація продуктових і залізно-скобяних товарів. Поряд із цим у
формі торгових домів починають існувати деякі хутряні, ювелірні
та музичні заклади, підприємства з продажу канцелярських това-
рів. На основі об’єднаних капіталів у цей час проникають до
споживача товари новітньої доби – фотографічні та електричні
товари, моторні автомобілі і машини, велосипеди, мотоцикли
тощо (означене коло технічних засобів у 1911 р. пропонували 3
харківських повних товариства).

У складі повних торгових товариств намітилася певна пере-
вага об’єднань підприємців, не пов’язаних родинними відноси-
нами, що свідчить про подальше набуття товариствами чисто
економічної функції. Разом із тим 24% та 14% складали повні
товариства, котрі об’єднували відповідно братів і батька з сина-
ми. Отже, товариські відносини у торгівлі значною мірою про-
довжували об’єднувати вузьке коло найбільш близьких людей.
Значний відсоток сімейних торгових домів до 1911 р. сформува-
ли підприємці єврейського походження. Так, якщо з-поміж тор-
гових домів, створених місцевими торгівцями, відсоток сімейних
становив близько 38 %, то з-поміж єврейських – 63%. Це поясню-
ється як низкою історичних обставин налагодження торгової
справи єврейським населенням на території Харківської губернії,
так і національними традиціями єврейського підприємництва.

Зі збільшенням кількості повних торгових товариств зростає
відсоток акумульованих ними капіталів. Так, у 1911 р. він складав
близько 82% капіталів торгових домів. Порівняно із 1892 р.
з-поміж повних об’єднань до семи зросла кількість значних під-
приємств із більш ніж стотисячними капіталами. На їхню долю
припадало 72% капіталів повних товариств. Натомість за основ-

торгового дому до певної міри знімала її патріархальність, фор-
мально виводячи взаємини між співвласниками однієї родини
на паритетні начала. Товариський договір вносив до існуючої
практики сімейної справи також і новий елемент – об’єктивний
правовий формат підприємницьких відносин, котрий дозволяв
вирішувати майнові суперечки поза родиною.

За інформацією купецьких і міських управ, зібраною до
1 червня 1911 р., на території Харківської губернії діяло вже 51
повне торгове товариство та 8 товариств на вірі20. До 1911 р. до
5 збільшилася кількість акціонерних компаній21. Таким чином,
на відміну від попереднього періоду 1892-1904 р., за більш корот-
кий термін динаміка утворення торгових товариств у цілому
зросла. Найбільш стрімкі темпи приросту спостерігалися у скла-
ді повних товариств (за сім років їх стало втричі більше). В основі
такого стрибка було кілька факторів. Більш ніж половина із
існуючих на 1911 р. повних товариств (31 товариство) виникла
протягом 1907–1910 рр., тобто у період передвоєнного соціально-
економічного підйому і супутнього сплеску торгової активності.
7 із 8 торгових товариств на вірі теж сформувалися у цей час.
Тобто, збільшення чисельності торгових домів перш за все було
пов’язане із факторами суто економічного порядку, котрі вима-
гали нарощення обсягів капіталу. Але поряд із цим продовжували
діяти окреслені вище чинники зростання популярності самої
марки торгового дому, яка перетворюється на символ респекта-
бельності, успішності, спадковості справи.

На тлі загального збільшення кількості торгових домів поміт-
ним було скорочення чисельності товариств на вірі. У 1911 р.
вона впала до рівня 1892 р. Склад цих об’єднань повністю оно-
вився за рахунок одноосібних підприємців. Натомість ряд родин-
них товариств відмовилися від цього типу асоціації. Причина
повільного розвитку торгових товариств на вірі – однієї з най-
більш зручних і перспективних форм збільшення капіталів –
 полягала у низькому рівні довіри потенційних вкладників. За
перше десятиліття XX ст. цей досить стійкий стереотип недовіри
посилила низка гучних банкрутств торгових підприємств Хар-
кова, з-поміж котрих були й торгові доми22.

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


216 217

означені торгові товариства сприймали також нову структуру й
методи управління, побудовані на принципах виборності, колегі-
альності прийняття рішень, чітко і детально зафіксованих у ста-
туті нормах функціонування, що мали силу закону.

Незважаючи на певне пожвавлення у створенні акціонерних
торгових товариств, цей процес все ж не був масштабним. Через
бюрократичні труднощі затвердження статуту, проблеми із дові-
рою широкого кола вкладників на рівень акціонерних компаній
виходили найбільш значні капіталісти, рентабельність справи
котрих була доведеним фактом.

Підсумовуючи охарактеризований матеріал, акцентуємо на
головних складових розвитку торгових товариств Харківської
губернії протягом другої половини XIX – початку XX ст.

До початку XX ст. створення торгових товариств відбувалося
повільно, оскільки ситуація на ринку дозволяла цілком плідний
розвиток справи в межах обмежених капіталів одноосібних чи
сімейних підприємств. Стрімке зростання чисельності асоціацій
товариського типу відбувається під впливом пожвавленням тор-
гової активності, в умовах більш відчутної економічної доціль-
ності об’єднання капіталів наприкінці першого десятиліття
XX ст. Частіш за все об’єднання здійснювалося у формі повних
товариств. Створенню товариств на більш високому рівні асо-
ціювання капіталів продовжували заважати низька довіра вклад-
ників і бюрократичні труднощі реєстрації.

Одним із найбільш поширених типів товариств залишалися
родинні торгові доми. Їхня чисельність та склад визначалися
різними факторами, з-поміж котрих провідними були зрос-
таючий рівень популярності самої марки торгового дому та ви-
сокий рівень довіри між співвласниками-родичами. Економічні
показники розвитку торгових товариств протягом досліджува-
ного періоду характеризувалися збільшенням розмірів акуму-
льованих капіталів, посиленням процесу концентрації капіталів
у рамах значних підприємств. Географічні межі поширення
торгових товариств залишалися вузькими й практично не ви-
ходили поза найбільш економічно розвинений губернський
центр. Разом зі збільшенням питомої аги товариських об’єднань

ною масою цих товариств залишалося лише 28% капіталів. Отже,
за двадцяти років процес концентрації капіталів у межах значних
торгових підприємств посилився.

4/5 повних товариських об’єднань продовжували мати дріб-
ний та середній характер. Так, капітал від 2 до 6 тис. крб. мало
14 товариств, від 8 до 15 тис. – 10 товариств, від 17 до 25 тис. –
 7 товариств, ще 7 об’єднань мали капітали розміром у 30, 40,
50 тис. крб.

З-поміж товариств на вірі було лише одне значне підпри-
ємство з капіталом у 200 тис. крб. Інші залишалися порівняно
не великими. Однак, середньостатистичне товариство на вірі про-
довжувало оперувати вдвічі більшими капіталами, аніж пере-
січне повне.

У розпорядженні п’яти торгових акціонерних компаній Хар-
ківської губернії у 1910 р. перебували капітали у розмірі від
350 тис. крб. до 1,5 млн. крб. Враховуючи запасні капітали, за-
гальна сума капіталів акціонерних товариств в той час складала
4 млн. 923 тис. крб.23, тобто в 2,8 разів більше, ніж концентру-
валося у торгових домах.

До початку XX ст. характер акціонерних компаній Харків-
ської губернії дещо змінився. Поряд із галузевими міжтерито-
ріальними об’єднаннями у формі акціонерних починає здійсню-
ватися справа окремих, до того часто одноосібних або родинних
підприємств. Достовірно можна встановити, що принаймні дві
акціонерні компанії, котрі існували на 1910 р., раніше перебували
у формі повних товариств (торгово-мануфактурне товариство
„Г. Н. Допкіна з Синами” та товариство торгівлі мануфактурними
товарами „Соколов і Жмудський”)24.

Ще одне товариство „В. Г. Пономарева і П. П. Рижова”
об’єднувало дві значні підприємницькі династії, котрі тривалий
час були головними фігурами на місцевому ринку торгівлі
залізно-скобяними товарами25. Таким чином, у Харківській гу-
бернії акціонерні товариства почали виникати на основі діючих,
успішних підприємств, які в умовах поглиблення конкуренції, з
метою розширення справи виходять на вищій рівень асоціювання
капіталів. Разом із переходом до акціонерної форми організації
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до торгової справи прищеплювалися нові організаційні особ-
ливості, які порушували її усталену патріархальність і тра-
диційність.
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