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У статті розглядається участь підданих монархії Габсбургів 
в економічному житті Подільської губернії в середині ХІХ – на по-
чатку ХХ ст., зокрема, в розвитку промисловості, сільського гос-
подарства, сфері послуг й торгівлі. Відзначається їх позитивний 
внесок у соціально-економічний розвиток регіону.
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Діяльність іноземних підприємців на території Подільської 
губернії і роль іноземного капіталу в економічному розвитку краю 
в середині ХІХ – на початку ХХ ст. висвітлені в історичній літе-
ратурі недостатньо. Увага дослідників концентрувалася лише на 
фрагментарному аналізі діяльності німецьких підприємців1, кон-
статації участі габсбурзьких підданих2 та іноземних капіталів3 в 
економічному житті регіону. Втім наприкінці 1890-х рр. за чи-
сельністю серед інших іноземців, які мешкали на території гу-
бернії, саме піддані Габсбурзької імперії займали перше місце, 
значно випереджаючи переселенців із Німеччини. Гальмуючими 
чинниками вивчення питання їхньої участі в економічному жит-
ті Поділля є розпорошеність джерел по архівах і бібліотеках низки 
країн і живучістю традицій радянської історіографії, в якій про-
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блемам австрійської історії приділялося другорядне значення. На 
жаль, подібна ситуація спостерігається у сучасній російській іс-
торіографії, коли у фундаментальних працях з історії підприєм-
ництва в Росії австро-угорським підприємцям майже не приді-
лено уваги, на відміну, від підданих інших європейських країн4.

На середину ХІХ ст. розвитку австрійського підприємництва 
в західних губерніях Російської імперії сприяли ряд чинників. По-
перше, обидві країни були сусідами, а східний кордон Австрійської 
імперії (з 1867 р. – Австро-Угорщини) проходив західними кордо-
нами Подільської і Волинської губерній. По-друге, між двома сусід-
німи країнами існували тісні політичні й економічні зв’язки, а на-
прикінці ХІХ ст. Австро-Угорщина була одним із зовнішньоеконо-
мічних партнерів Росії, займаючи п’яте місце в зовнішньоторго-
вельному обороті останньої5. По-третє, з середини ХІХ ст. між дво-
ма країнами активізувалися еміграційні процеси: австрійські під-
дані утримували лідерство серед іноземців, які в’їжджали в Росії. 
Їх чисельність незмінно перевищувала число росіян, які виїжджа-
ли в Австро-Угорщину, а серед іноземців, котрі проживали напри-
кінці століття в Росії, австро-угорські піддані посідали друге міс-
це (121599 чоловік або 20,1% від загального числа усіх інозем-
ців6) після громадян Німеччини. Якщо на території Подільської гу-
бернії у 1862 р. проживало 2688 іноземців, у 1870 р. – 6196 чо-
ловік, то в 1897 р. – 13345 чоловік, з яких 10258 чоловік (76,8% 
усіх іноземців) були австро-угорськими підданими, що дорівнюва-
ло 8,4% від їх загальної кількості на території імперії7. За кількіс-
тю австро-угорських підданих Подільська губернія займала п’яте 
місце серед інших після Люблінської, Волинської, Бессарабської і 
Петриківської губерній. Серед австро-угорських переселенців спо-
стерігалося невелике перевищення кількості чоловіків над жінка-
ми (5254 і 5004 осіб), що свідчило про «сімейний» характер емі-
грації. Переважаюча частина цих переселенців проживали в сіль-
ських районах губернії, а в містах перебували лише 685 осіб, що 
становило 6,7% від їх загальної кількості8. На початку 1900-х рр. 
інтенсивність еміграційного потоку із Австро-Угорщини не змен-
шувалася, а упродовж 5–7 років напередодні першої світової війни 
кількість підданих Франца Йосифа, прибулих до Росії, щорічно на 
6,5-7 тис. чоловік перевищувала число тих, хто повертався назад9.

Еміграція в Росію підданих Габсбургів втягувала до своєї ор-
біти представників різних національностей і соціальних верств. 
Переважну більшість емігрантів становили безземельні і малозе-
мельні селяни із слов’янських областей імперії, які в прикордонних 
губерніях Росії займалися торгівлею чи працювали на сезонних 
сільськогосподарських роботах. Певна частина чеських селян за-
сновували свої колонії-поселення на Волині і Поділлі, в Криму та ін. 
(за даними перепису 1897 р., в Росії проживало 50385 чехів і сло-
ваків10). Чималий відсоток переселенців становили кваліфіковані 
робітники, інженери, інші фахівці, які займали різні посади стар-
ших службовців на підприємствах легкої і харчової промисловості.

Окрему групу серед мігрантів становили підприємці. Це були 
переважно австрійські німці, чехи та євреї, які вважали Росію 
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привабливим об’єктом вигідного інвестування капіталу в промис-
ловість та торгівлю. Перші були власниками різних промислових 
підприємств в Росії, де проживали, як правило, постійно. Євреї 
ж спеціалізувалися, насамперед, в торговій сфері. Значна їх час-
тина приїжджала в сусідню країну на короткий термін, хоча в 
Москві, Петербурзі, Одесі та в західних губерніях торгові фірми 
австрійських євреїв діяли на постійній основі. Саме єврейські 
фірми фактично контролювали торгівлю між обома країнами, а 
левова частка російського експорту в Дунайську монархію прохо-
дила за посередництва цих фірм. 

Правову базу діяльності австрійських підприємців в Росії, крім 
російського законодавства11, створювали двосторонні угоди, зокре-
ма, трактат про торгівлю і мореплавство від 2 (14) вересня 1860 р., 
декларація про взаємне визнання акціонерних (анонімних) та інших 
(торговельних, промислових чи фінансових) товариств від 16(28) січ-
ня 1867 р., торговельна конвенція від 6(18) травня 1894 р. та ін. 
Згідно цих документів, австро-угорські піддані в Росії, як і росіяни в 
монархії Габсбургів, отримували право вільно купувати нерухомість, 
засновувати промислові й торгівельні підприємства, створювати ак-
ціонерні товариства і займатися підприємницькою діяльністю на тих 
самих умовах, що й місцеві мешканці12. У 1906 р. було укладена нова 
двостороння торговельна угода, що зберігала в повному обсязі право-
вий статус підприємців – вихідців із сусідньої країни.

Піонером австрійського підприємництва на Поділлі слід вважа-
ти купця К. Іокіша, який в 1819 р. утримував у тимчасовому воло-
дінні Бершадську мануфактуру в Ольгопольському повіті, на якій 
працювало 13 майстрів і 50 селян, найманих з економії поміщика 
Мошинського13. Припускаємо, що справи австрійського купця йшли 
добре, оскільки згодом він заснував власну фабрику в м. Ольгополі14. 
Можливо, що австрійськими підданими були купці-підприємці, які 
в цей же період долучилися до заснування міських фабрик в регіо-
ні: в Гранові – Баєр, у Вінниці – Л. Поляк і Ю. Капель, у Кам’янці – 
капелюшники Кізявальтер і М. Бергман, у Могилеві-Подільському – 
фабриканти Тункель і Гольденштейн15. Одним із піонерів аптечної 
справи в Проскурові був австрійський підданий М. Дейчиновський, 
який у 1839 р. відкрив в місті власну аптеку16.

Переселенці з числа австрійських ремісників, для отриман-
ня права працювати в містах і містечках губернії, вступали до ре-
місничих цехів, отримуючи від ремісничих управ відповідні свідо-
цтва на термін дії їх паспортів. Зокрема, у 1840-х рр. у Кам’янці-
Подільському ювеліром, золотих і срібних справ майстром працю-
вав австрійський підданий Л. Крехман, в 60-х рр. майстром шев-
ського цеху – його співгромадянин М. Шашкович, а в Проскурові – 
прибулий з Австрії каретних справ майстер Я. Бекер17. У 1882 р. 
свідоцтво майстра слюсарно-ковальського цеху отримав ав-
стрієць А. Генних, а вже на початку 90-х рр. він обіймав посаду 
кам’янецького ремісничого старшини18. Розмір платежу за отри-
мання іноземними підданими ремісничого свідоцтва, згідно ука-
зу Подільського губернського правління від 1888 р., становив в 
5 крб., але кам’янецька реміснича управа його не санкціонувала19.
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Для отримання ремісничої професії чимало австрійських пе-
реселенців йшли на навчання до цехових майстрів, завершив-
ши яке ставали підмайстрами20. У 1889 р. кам’янецька реміснича 
управа зарахувала австрійця Г. Кука, його дружину і трьох дітей 
до шевського цеху на термін дії паспорта, а в 1892 р. свідоцтво 
на право займатися пекарською справою в губернському центрі 
було видано австрійському підприємцю Ф. Каспржицькому21. А 
найбільш досвідчені австрійські майстри навіть отримували пра-
во брати на навчання учнів22.

Міські ремісничі управи пильно стежили за дотриманням іно-
земцями положень Ремісничого статуту в частині отримання відпо-
відних атестатів і свідоцтв, що давали дозвіл на роботу. Так, упро-
довж першої половини 1880-х рр. ремісничий голова Кам’янця-
Подільського неодноразово звертався до поліцмейстера з прохан-
ням вислати австрійських і угорських майстрів – стельмахів і жер-
стяників, які не мали права на проживання в місті та без дозво-
лу виготовляли і продавали свої вироби, що суперечило чинному 
законодавству і підривало діяльність цехів23. Подібні порушення 
мали місце в інших містах губернії, про що чиновники губернсько-
го правління інформували уряд. Імовірно, відповіддю на ці звер-
нення став Імператорський указ про заборону євреям-іноземцям 
м. Балта займатися ремеслом, включаючи тих, кому були видані 
ремісничою управою атестати на право відкриття майстерень24.

Наприкінці ХІХ ст. австрійський капітал став поволі проника-
ти у харчову промисловість і пивоваріння, які тривалий час були 
прерогативою місцевих підприємців. Так, на початку 1880-х рр. 
виходець із чеських земель В. Девишек орендував пивоварню гра-
фа Моркова в с. Залетичівка Летичівського повіту, де у 1883 р. 
було зроблено10 варок пива, за що сплатив 326 рублів акцизного 
збору. Справи підприємця йшли успішно і за кілька років він вику-
пив у єврея Л. Фукса пивоварню в містечку Зіньків. Інвестувавши 
кошти і оновивши виробничі потужності (водогін, парову сушар-
ку, солодовню, приміщення для бондарів, кам’яний льодовник), він 
створив сучасний пивний завод, який запрацював у травні 1888 
р., і невдовзі став одним із найбільших підприємств пивоварної 
промисловості Поділля. «Вперше в цьому краї пиво стало виробля-
тися у заводських умовах», – сповіщала газета «Подольские губерн-
ские ведомости»25. Для налагодження виробництва на завод були 
запрошені чеські пивовари Олександр та Йосип Будзінські, які 
вивчали секрети пивоваріння у Пльзені. Припускаємо, що влас-
ник заводу намагався розширити виробничі потужності або по-
будувати інше подібне підприємство, для чого двічі позичав чи-
малі кошти у почесного громадянина м. Проскурова Я. Моранца. 
Зокрема, 15 листопада 1894 р. В. Девішек повністю розрахувався 
за своїми борговими зобов’язаннями, а  вже за тиждень знову взяв 
під заставу пивоварного заводу і 30 сотих землі у борг 7 тисяч ру-
блів сріблом на шість років під 6% у цього ж підприємця26. 

У 1897 р. на заводі В. Девішека було вироблено 6929 відер ви-
сокоякісного пива, переважно сортів «мюнхенське» та «плзенське», 
яке до 1905 р. розливалося в жовті пляшки, а згодом у темні пляш-
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ки нового дизайну. В 1902 р. тут працювало 35 робітників, серед-
ньорічний заробіток яких складав 126 рублів27. Висока якість про-
дукції пивзаводу була відзначена нагородами на всеросійських ви-
ставках, а для її реалізації власником було відкрито пивний склад в 
м. Смотрич. Напередодні Першої світової війни вартість щорічної 
готової продукції цього підприємства становила 90 тис. рублів28.

Австрійські піддані ставали власниками підприємств з пе-
реробки сільськогосподарської продукції. Так, наприкінці 1890-х 
рр. винокурним заводом в с. Монастирне Летичівського повіту 
володів чех С. Марич, а Б. Скибнівський – винокурним заводом 
в м. Дунаївцях, де вироблялося очищене яблучне вино. Він також 
був власником водяного мукомельного млину29. Ф. Седлецький 
орендував винокурний завод в м. Калюс Ново-Ушицького пові-
ту, де управляючим був його співгромадянин І. Лембергер, а сам 
орендатор працював на такій же посаді на винокурному заводі в 
м. Яришев Могилів-Подільського повіту30. Крім того, австрійські 
піддані працювали управляючими млинів у Балтському і Могилів-
Подільському повітах, а К. Клор займав посаду управляючого бро-
варнею в с. Контаківці Могилів-Подільського повіту31.

Австро-угорські підприємці зробили свій внесок у розвиток цу-
крової промисловості. В 1879 р. було засновано товариство на паях 
цукрового і рафінадного заводу «Левада» в Кам’янецькому повіті. 
Його співзасновниками і власниками заводу були граф О. Строганов, 
граф І. Шембек, київський поміщик Ц. Понятовський, дворянин 
В. Ляський, німецький підданий В. Рау, а також одеський купець 1-ї 
гільдії, австрійський підданий Н. фон Каллір32. Втім, це був єдиний ві-
домий нам випадок участі австрійського капіталу як в цукровій про-
мисловості, так і акціонерних компаніях подільського регіону.

За спостереженням Л. Шепелева, гальмуючим чинником мобі-
лізації іноземних капіталів були «особливості утворення акціонерних 
компаній та їх правовий статус в Росії». Серед останніх він вказу-
вав: 1) існування архаїчної дозвільної (концесійної) системи засну-
вання компаній, згідно якої статут кожної з них затверджувався 
урядом, при цьому терміни їх організації недопустимо затягувались; 
2) невизначеність прав компаній на придбання землі, коли дозволя-
лося купувати лише 200 десятин позаміської землі; 3) при розгляді 
їх статутів Кабінетом міністрів права компаній як юридичних осіб 
обмежувались правами фізичних осіб (акціонерів). Повністю під-
тримуємо й думку цього дослідника, що, оскільки статути компа-
ній затверджувались урядом і кожний із них був сепаратним зако-
ном, «відкривалась можливість дозволяти компаніям і купівлю землі 
понад 200 дес., і участь в складі їх акціонерів і адміністраторів дис-
кримінованих осіб, і випуск акцій на пред’явника»33.

У середині 1900-х рр. євреї та іноземці, які володіли або орен-
дували чималі земельні угіддя на Правобережжі, але відчували дис-
кримінацію загального законодавства, активізували свою діяль-
ність для скасування (шляхом приватних вилучень із чинних за-
конів) обмежувальних норм щодо землеволодіння та їх рівноправ-
ної участі в підприємствах цукрової галузі. Для цього, як інформу-
вав у липні 1908 р. Міністерство внутрішніх справ київський, по-
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дільський і волинський генерал-губернатор В. Сухомлінов, «чимало 
акціонерних компаній порушили в Міністерстві (торгівлі і промис-
ловості – П.Б.) клопотання про зміну їх статутів в сенсі розширен-
ня прав землеволодіння і прав євреїв і іноземців на участь в під-
приємствах. Мотивуючи свої клопотання, вони раніше посилали-
ся переважно на існуючі в міністерстві пропозиції скасувати діючі 
у Південно-Західному краї обмежувальні закони про євреїв та іно-
земців, а зараз – на кризу цукрової промисловості»34.

Висока професійна репутація австрійських німців і чехів 
сприяла їх повсякчасному залученню на посади старших служ-
бовців на промислові підприємства Російської імперії. За дани-
ми Міністерства фінансів, на 1903 р. «іноземних підданих серед 
управляючих промисловими закладами і майстрів було в імперії 
12,7%» і в 1913 р. ця цифра розглядалась як значна, а саме явище 
як небажане, хоча, «безсумнівно, скороминуче»35. А в 1906 р. 64 
підданих імперії Габсбургів працювали старшими службовцями 
на цукрових заводах імперії, що становило 51% від загальної кіль-
кості всіх іноземних службовців. А 12 австрійських переселенців 
упродовж 8-10 років напередодні Першої світової війни займа-
ли важливі посади на цукрових і цукрово-рафінадних заводах 
Подільської губернії: директора-розпорядника на Хреновецькому, 
Сатанівському, Устянському і Буцневському цукрових заводах, по-
мічника директора – Старо-Синявському і Севринівському, меха-
ніка – Чарноминському і Шпиківському, хіміка – Севринівському, 
Кірнасовському, Ковалевсько-Строганівському, Сосновецькому36. 

Крім промислового підприємництва вихідці з австро-
угорських земель взяли участь в організації різних закладів сфе-
ри послуг. Так, в містах і містечках Подільської губернії напри-
кінці ХІХ ст. вони працювали агентами російських страхових 
товариств, серед яких: «Якір», «Комерційне товариство страху-
вання від вогню», «Російське страхове товариство від вогню», 
«Товариство взаємодопомоги страхування посівів від градобиття» 
та ін. А в 1893 р. чеський колоніст Фр. Кодеш заснував у губерн-
ському центрі фотографічну майстерню, склавши конкуренцію 
існуючим у місті фотомайстерням німця А. Кодеша і М. Грейма37.

Чимало австро-угорських промислових і торгових компаній 
в Росії мали своїх представників і торгових агентів, які їздили те-
риторією губернії, продаючи товари австрійського й угорського 
виробництва і скуповуючи сільськогосподарську продукцію і си-
ровину, що згодом постачалися на австрійських ринок. Так, в се-
редині 1890-х рр. лише в австрійському місті Трієсті, за свідчен-
ням російського консула, нараховувалося біля 20 торгівців і комі-
вояжерів, які регулярно відвідували Росію38.

Великий відсоток австро-угорських переселенців на Поділля 
становили українські селяни із прикордонних повітів Ціслейтанії 
(Чортківського, Кременецького, Бродівського, Сокальського, Ска лат-
сь  кого, Золочівського і Тернопільського), які через утиски з боку міс-
цевої влади, матеріальну скруту, неврожаї та ін. причини масово емі-
грували в прикордонну губернію. Частина з них наймалися на се-
зонні сільськогосподарські роботи в господарства тутешніх поміщи-
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ків39, а інші оселялися на більш тривалий термін. Зустрічаємо випа-
док, коли мешканці села Зелена Чортківського повіту володіли зем-
лями по інший бік річки Збруч (74 господарств до 500 моргів)40 і для 
її обробки час від часу приїздили на Поділля. Але більша частина цієї 
категорії австрійських підданих перебувала на сезонних роботах не-
легально, а тому вкрай складно з’ясувати їх чисельність. 

Значно менша частина австро-угорських переселенців, пере-
важно із числа чехів, взяли участь у заснуванні на території губер-
нії трьох колоній. Так, наприкінці 1870-х рр. у Балтському повіті 
156 чехів заснували на орендованих землях у В. Носач-Носкова і 
княгині Урусової ферму і слобідку з однойменною назвою Чехівка. 
Тут колоністи вирощували зернові і різноманітні технічні культури, 
займалися тваринництвом41. Також в Ольгопольському повіті коло-
нію Антуанетенталь спільно започаткували 173 австрійських і прус-
ських переселенців. Ще одну колонію поблизу сіл Монастрек і Лука у 
Летичівському повіті утворили переселенці з Австрії, котрі на орен-
дованих землях вирощували зернові та технічні культури, займали-
ся розведенням худоби, коней, овець. За даними ж перепису насе-
лення 1897 р., в сільському господарстві Подільської губернії було 
зайнято 60 (із членами родин – 91) осіб чеської національності42.

Наприкінці ХІХ ст. невелику групу переселенців із Австро-
Угорщини становили робітники, найняті для вирубування лісів у 
маєтках поміщиків на території Подільської та сусідніх губерній43.

З початком Першої світової війни підприємницькій діяль-
ності австро-угорських підданих у Росії було завдано серйозно-
го удару. У 1915 р. широко розгорнулася кампанія проти «німець-
кого засилля». Згідно прийнятих в цей час надзвичайних законів, 
німецькі і австро-угорські піддані зобов’язані були у примусово-
му порядку продати землі, підприємства та інше нерухоме майно, 
що їм належало. Правда, були й різні юридичні лазівки, що дозво-
ляли уникнути цього, тому з 611 акціонерних товариств, створе-
них за участю німецького і австро-угорського капіталу, ліквідації 
підлягали лише 96. Фактично ж були ліквідовані лише 3044. Тому 
процес ліквідації власності підданих «центральних країн» розтяг-
нувся аж до осені 1917 р., коли австро-угорське підприємництво 
в Росії й, зокрема Поділлі, зникло повністю. 

У роки війни підданим Австро-Угорщини вдалося зберегти 
на території Поділля у своїй власності окремі підприємства з пе-
реробки сільськогосподарської продукції, пивоварні, торгові за-
клади, а також нерухоме майно (будинки, квартири, магази-
ни), яке не вдалося продати їх власникам. Окремі представни-
ки цієї категорії жителів краю деякий час (до 1915 р.) залишали-
ся на колишніх посадах. Так, директором Устянського цукрово-
го заводу упродовж першого року війни був австрієць (за  інши-
ми даними чех) Г. Дюнебир (до цього був виконавчим директором 
Корнинського цукрозаводу в Київській губернії), а в 1915 р. його 
в числі інших підданих центральних держав було вислано з тери-
торії Подільської губернії45.

Отже, в середині ХІХ – на початку ХХ ст. австрійські підпри-
ємці відігравали помітну роль в економічному житті Подільської гу-
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бернії, а австрійський капітал інтегрувався в цукрову, мукомельну і 
пивоварну галузі промисловості, прискорюючи їх розвиток. Австро-
угорські переселенці не лише поширювали передові технології, єв-
ропейську підприємницьку та управлінську культуру, але зробили 
позитивний внесок в соціальний розвиток подільського регіону.
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В статье рассматривается участие подданных монархии 
Габсбургов в экономической жизни Подольской губернии в середи-
не ХІХ – начале ХХ ст., в частности, в развитии промышленно-
сти, сельского хозяйства, сфере услуг и торговли. Отмечается их 
позитивный вклад в социально-экономическое развитие региона.
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