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ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ЯК 
ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ПРАВОВОГО СТАТУСУ 
ІНОЗЕМНИХ КУПЦІВ УКРАЇНИ (XVIII-XIX ст.) 

 
 

Стаття присвячена аналізу законодавчих актів Російської імперії як джерела 
для вивчення правового статусу іноземних купців України. Подано стислий огляд 
законодавчих актів Російської імперії. Надано визначення законодавчого акту та 
розкрито його характерні особливості. Виявлено особливості розвитку іноземної 
торгівлі на Україні; визначено хто з іноземців мав більший вплив на загально-
українську торгівлю; які пільги та привілеї мали іноземні купці; ставлення царського 
уряду до іноземної торгівлі. 
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Статья посвящена анализу законодательных актов Российской империи как 

источника для изучения правового статуса иностранных купцов Украины. Пред-
ставлен краткий обзор законодательных актов Российской империи. Дано опре-
деление законодательного акта и раскрыто его характерные особенности. Выявлено 
особенности развития иностранной торговли на Украине, проанализировано кто 
из иностранцев имел большее влияние на общеукраинскую торговлю; какие льготы 
и привилегии имели иностранные купцы; отношение царского правительства к 
иностранной торговле. 

Ключевые слова: законодательные акты, иностранные купцы, торговля, греки, 
евреи, немцы. 

 
Article is devoted the analysis of legislative acts of the Russian empire as source for 

studying of legal status of foreign merchants of Ukraine. The compressed review of 
legislative acts of the Russian empire is presented. Definition of the legislative act is 
made and opened its prominent features. It is revealed features of development of foreign 
trade on Ukraine; who from foreigners is established had a greater influence on 
commerce; what privileges and advantages foreign merchants had; the relation of the 
imperial government to foreign trade. 
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Досвід історії підприємницької діяльності свід-

чить, що існування іноземного компонента на 
певному етапі розвитку України мало суттєве зна-
чення для її економіки та справляло певний вплив 
на суспільні відносини. Упродовж XVII-XIX ст. євреї, 
греки та німці відігравали багатофункціональну 
роль у господарському житті України. Аналіз їх 
буття дозволяє зрозуміти роль торгівлі не тільки як 
інструмента реалізації певних економічних інтересів, 
але і як засобу етнічної самоорганізації, здійснення 
міжетнічного спілкування та адаптації колоністів у 
новому середовищі. 

В статті на основі джерелознавчого аналізу 
законодавчих актів Російської імперії робиться спроба 
простежити еволюцію політики російського уряду 
щодо іноземних купців України протягом XVIII-
ХІХ ст. 

Більша частина законодавчих актів міститься в 
«Повному зібранні законів Російської імперії», яке 

і сьогодні залишається найбільш повною публікацією. 
Серед них виділяються маніфести, статути, регла-
менти, жалувані грамоти, іменні імператорські 
накази Сенату, височайші повеління, височайше 
затверджене рішення Державної Ради, іменні імпе-
раторські укази представникам місцевої адміністрації. 
Всі законодавчі акти Російської імперії проходили 
чотири стадії прийняття: законодавчої ініціативи, 
розробки (складання та обговорення) законопроекту; 
затвердження чи санкції та обнародування. Кожний 
законодавчий акт має номер, дату, назву й заго-
ловок, який відображає суть документу. Складається 
з декількох частин: спершу зазначається вид 
документу (іменний, сенатський указ, височайша 
резолюція, маніфест та ін.), далі йде назва, в якій 
подається короткий зміст документа, потім так звана 
констатуюча частина, в якій пояснюються причини, 
обумовлюється необхідність його видання і, нарешті, 
частина, яка містить постанову. У констатуючій 
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частині іноді повністю наводиться прохання чи 
доповідь, що стала приводом до обговорення і 
видання даного законодавчого акту. 

«Повне зібрання законів Російської імперії» є 
універсальним джерелом, в якому найповніше 
представлено закони Російської держави у XVIII-
XIX ст. Цей цілісний, історично сформований 
комплекс джерел дозволяє осягнути основні аспекти 
урядової політики Росії щодо іноземних купців. 

Розглянути такий важливий показник, як націо-
нальний склад представників купецького стану в 
межах усіх 9-ти українських губерній (Волинська, 
Катеринославська, Київська, Подільська, Полтавська, 
Таврійська, Харківська, Херсонська, Чернігівська) 
дозволяють матеріали Перший перепису Російської 
імперії 1897 р. Зокрема, в Україні найбільше купців 
разом із членами родин належало до таких етносів: 
37 863 єврея, 19 626 росіян, 1971 німець, 424 грека, 
4 672 українця [1]. 

Як видно з наведених вище даних, за націо-
нальним складом купецтво України було досить 
неоднорідним. За чисельністю переважали представ-
ники єврейського етносу. Українці, задіяні переважно 
у сільському господарстві, мали набагато слабші 
позиції в торгово–промисловій сфері. 

Кількісне домінування єврейського купецтва було 
викликано їх правовим та історичним розвитком, 
насамперед існуванням «смуги осілості» євреїв на 
значній частині українських земель, запровадженої 
у 1791 р. імператрицею Катериною ІІ, та їх тра-
диційними формами господарської активності – 
торгівлею, орендою, відкупами, лихварством. Із 
моменту запровадження «смуги осілості» євреї 
зобов’язані були селитися і займатися торгівлею 
лише у визначених для цього регіонах і почали 
перебиратися насамперед до тих міст і містечок, де 
теплилось економічне життя. 

Височайше затвердженим положенням «Об 
устройстве евреев» від 9 грудня 1804 р. євреям 
дозволялась внутрішня торгівля в наступних губер-
ніях на території України: Київській, Волинській, 
Подільській, Катеринославській, Херсонській, Тав-
рійській [2]. 

13 квітня 1835 р. було видано «Высочайше 
утвержденное Положение о Евреях, распубликован-
ное 31 мая», в якому дозволялося вільно торгувати 
в «смузі осілості», приїжджати на ярмарки: «…Ни-
жегородскую, Ирбитскую, Коренную, Харьковскую 
и Сумскую, как для закупки произведений, так и 
для оптовой продажи». Термін їхнього перебування 
на ярмарках обмежувався часом самої ярмарки [3]. 

Розвиток сільського господарства і промисловості 
викликав пожвавлення торгівлі. Спочатку, у вільний 
від польових робіт час, колоністи займалися розвізно-
розносною торгівлею в найближчих містах і селах. 
Згідно із Положенням від 1844 р. [4] євреям 
дозволялося торгувати без свідоцтв на землях своєї 
колонії. Колоністи при своїх будинках зводили 
мануфактурні, бакалійні і галантерейні лавки. Деякі з 
них з часом переростали в магазини. Пізніше властями 
було дозволено влаштовувати в колоніях базари і 

ярмарки. Колоністам дозволялося також возити свої 
товари до повітових міст і на ярмарки в місцях, 
розташованих в 30 верстах від колонії. У 1861 р. 
спроможним колоністам було дозволено записуватися 
в купецькі гільдії і, сплачувати гільдійські повин-
ності, зберігаючи свій становий статус землероба. 
Євреї, котрі записалися в гільдії, користувалися 
різними привілеями і мали широкі права на заняття 
торгівлею і промислами. 

Євреї, починаючи від мандрівного торговця, 
що ходив від дверей до дверей і пропонував різні 
дрібниці з переносного лотка, і закінчуючи купцем, 
що перевозив товари з міста до міста на тисячі 
карбованців, були активні у всіх галузях торгівлі: 
роздрібній, гуртовій і посередницькій. 

Єврейська торгівля з більш-менш значним 
оборотом наприкінці ХІХ ст. проходила еволюцію: 
від сфери торгівлі речами до сфери посередництва. 
У цей час значно зросла кількість єврейських комі-
сійних контор, комівояжерів. Посередницька діяль-
ність спричинила дроблення прибутків, що призво-
дило часто до банкрутства. У Російській імперії лише 
10 % євреїв–торговців забезпечили собі стабільне 
існування, інші постійно переживали банкрутство. 
На нестабільність торгової діяльності впливав 
обмежувальний характер російського законодавства. 

У цій сфері вводилися такі обмеження. За 
Положенням 1865 року тільки євреям – купцям 
1-ї та 2-ї гільдій дозволялося тимчасово знаходитися 
поза «смугою осілості», але роздрібною торгівлею 
займатися їм заборонялося. «Євреї-купці 1-ї гільдії 
можуть також працювати в столицях і портах, 
через прикажчиків з християн або місцевих купців, 
і через посередництво купецьких контор або корес-
понденцію з фабрикантами, гуртовий продаж усіх 
товарів губерній, для осілості їх відкрито. Але 
особистий продаж товарів… забороняється» [5]. Ці 
заходи були спрямовані на розвиток російського 
купецтва. 

Єврейським підприємцям заборонялося вести 
свої конторські книги єврейською мовою, хоча за 
російськими законами кожен міг «вести книги 
тією мовою, якою йому заманеться». 

Серед грецьких купців чільне місце посідають 
ніжинські греки, адже ніжинська грецька громада 
була однією з найпотужніших купецьких громад 
України з кінця XVII ст. Це зумовило формування 
м. Ніжина як одного із центрів зовнішньої та внут-
рішньої торгівлі держави. Виникнення саме тут 
потужної грецької торговельної факторії в останній 
чверті XVII ст. відбулося не випадково. Успішність 
комерційної діяльності греків обумовлювалась 
існуванням торговельно–дипломатичних традицій, 
що формувалися протягом XVII ст. 

Першим законодавчим актом, яким грекам нада-
валися пільги, була жалувана грамота від 28 квітня 
1705 р. греку Параскеві Федорову «О свободном 
ему в России торговом на четыре тысячи рублей 
промысле, и о пребывании его в Нежине», в якій 
зазначалося: «…по сей Нашей Царского Величества 
грамоте, тот торговой промысел, в Наших Госу-
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дарствах иметь ему свободно, и токмо покупать 
указною статьею, на 4 тысячи рублей в год; и тот 
торговой промысел иметь ему с платежом достойные 
пошлины, по Нашему Царского Величества указу 
и по новому Торговому уставу, против иных под-
данных Наших Царского Величества торговых людей 
Греческой породы Нежинских и Московских жи-
телей, не чиня ему и прикащикам его в том торговом 
промысле и в пошлинах и проездах и в отпусках 
никакого излишняго напрасного озлобления и 
препятия и остановки» [6]. 

Наступна жалувана грамота знову ж була надана 
2 березня 1710 р. цій самій особі і мала назву: «О 
дозволении Параскеве Федорову жить в Нежине и 
торговать в Российском государстве на 4 000 рублей 
на год с платежом пошлин по Указу» [7]. В ній 
йшлося про надання пільг торговцям-грекам, які 
мешкали в Москві і Ніжині. Їм надавалося право 
«иметь везде свободной проезд безо всякого задер-
жания, и никто б им нигде в проезд, кроме взятия с 
товаров с пошлин, никакого утеснения, налог и 
обид и озлобления напрасно не чинил». 

В жалуваній грамоті від 11 березня 1710 р. греку 
Олександру Левандіану «О свободной в Российском 
Государстве торговле и нечинении ему и деяниям 
его в той торговле и в пошлинах никакого озлобления 
и остановки» йшла мова про затвердження привілеїв 
цілої громаді, причому вона складалася з двох 
елементів «женатых и неженатых в Нежине живущих 
греков» без зазначення їхніх занять та «приезжающих 
и отъезжающих для торговых промыслов» [8]. 

Активізації торговельної діяльності греків спри-
яла височайше затверджена доповідь Сенату від 
10 лютого 1775 р. «Про затвердження грамот, виданих 
грецькому ніжинському братству», де зазначалося, 
що греки мали право вільно займатися торговельною 
діяльністю в межах Російської імперії. У п’ятому 
пункті вказувалося: «Нежинскому магистрату под-
твердить, чтоб вольностей и прав, им пожалованных, 
не нарушал, и проезжей пошлины не требовал, и в 
даче паспортов остановки, так и других налогов, 
не чинил» [9]. У березні 1775 р. було видано «Указ 
Малоросійській колегії про підтвердження жалуваних 
грамот ніжинським грекам із доповненням про при-
вілеї із судочинства та майна». Саме тут надавалися 
роз’яснення імператорського указу, згідно з яким 
дозволено було торгувати в межах Російської імперії 
лише тим грекам, які перебували у «вічному 
російському підданстві». Купці за офіційним про-
ханням про вільну торгівлю отримували право 
користуватися всіма привілеями російського купецтва 
на підставі митних статутів та інших законодавчих 
актів [10]. 

Іменний указ від 1 вересня 1785 р. наданий 
ніжинським грекам Катериною ІІ, мав назву «Об 
оставлении греческого общества, поселившегося в 
городе Нежине, при всех выгодах и преимуществах, 
ему пожалованных» [11]. Поява цього документа 
була пов’язана із запровадженням Городового 
положення від 21 квітня 1785 р., згідно з яким 
купців поділено на гільдії. 

Із 1793 р. ніжинський грецький магістрат отримав 
право самостійно видавати паспорти. Це значно 
полегшило юридичне регулювання торговельної 
діяльності купців. Відтак багато греків подавали 
свої прохання на отримання паспортів на виїзд до 
різних російських міст та закордон [12]. 

3 серпня 1797 р. вийшов іменний указ Павла І 
Сенату, який підтверджував права та привілеї, надані 
в 1775 та 1785 рр. [13] Значно сприяло розвиткові 
торгівлі греків видання указу від 29 грудня 1801 р., 
згідно з яким грекам було дозволено торгувати, не 
записуючись до гільдій [14]. 

Ще одним місцем зосередження торгівлі було 
м. Одеса. У 1796 р. Одеський порт був відкритий для 
необмеженого вивозу пшениці. Водночас з відкрит-
тям Одеського порту швидко занепала торгівля в 
Миколаєві, Херсоні, Очакові, де раніше зосере-
джувався вивіз збіжжя на зовнішні ринки. Митні 
установи були ліквідовані, а центром зовнішньої 
торгівлі стає Одеса. Уряд покладав великі сподівання 
на Одеський порт. 6 серпня 1802 р. новий міністр 
комерції М. Румянцев вказував: «Зростаюча комерція 
на Чорному морі привертає увагу торговельного 
світу, і місто Одеса завдяки своєму розташуванню 
буде отвором, через який російські надлишки 
зможуть дістатися Південної Європи, а Одеса стане 
пунктом, де Схід з’єднається із Заходом» [15]. 

Із метою швидкого економічного освоєння та 
залюднення цього багатого краю царський уряд 
всіляко сприяв припливу сюди емігрантів, заохочуючи 
їх значними поступками (звільнення від сплати 
податків терміном на 10 років). Починаючи з 1791 р., 
до Одеси переселилося приблизно 100 грецьких 
родин. Царським указом від 1 січня 1807 р. іноземні 
купці після прибуття в Росію протягом шести місяців 
могли торгувати без сплати податків. Наступні 
півроку вони зобов’язані були сплачувати подать. 
Після закінчення пільгового терміну вони вступали у 
звання «іноземних гостей» та зобов’язані були 
сплачувати митні збори і відсотки зі своїх капіталів, 
або виїхати з Росії або залишитися в статусі іно-
земців які не торгують [16]. 

У 1808 році уряд пішов на поступки одеському 
купецтву, враховуючи ріст та значення цього торго-
вого міста в загальноросійській торгівлі, і постановою 
від 5 березня 1808 р. надав право купцям зберігати 
свої товари на складах протягом року без сплати 
митних зборів [17]. 

Іменний указ від 12 листопада 1809 р. «Отно-
сительно правил для выдачи патентов на поднятие 
российского флага поселившимся в Новороссийском 
крае иностранцам» [18] дозволяв грекам викорис-
товувати російський прапор лише при вступі до 1-ї 
гільдії. Обов’язковою умовою вступу до гільдій 
було прийняття російського підданства та зведення 
будинку. Із метою заохочення греків до закордонного 
судноплавства Височайше затвердженим положенням 
Комітету міністрів від 14 червня 1832 р. було 
дозволено здійснювати закордонну торгівлю на 
суднах, що належали грекам, які переселилися з 
Туреччини до Росії. Російським підданим грекам 
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дозволялося торгувати на власних суднах, які мали 
не менш 10 ластів, за наявності всіх необхідних 
корабельних документів [19]. 

Багато хто з греків вів роздрібну торгівлю. Уряд 
надавав їм суттєві пільги, які сприяли активізації 
комерційної діяльності та давали змогу накопичувати 
торговельний капітал. Так, 10 січня 1828 р. датується 
положення Комітету міністрів про дозвіл грекам 
Новоросійського краю та анатолійським вихідцям 
здійснювати торгівлю, не сплачуючи купецьких 
податей. Цією пільгою вони користувалися, як 
випливає з тексту закону, уже не один рік [20]. 

Закон від 17 січня 1850 р. [21] продовжив на 
5 років право іноземців, що мали в Одесі заклади з 
роздрібної торгівлі, записуватися в купецтво першої 
та третьої гільдій. 

Розвиток промисловості, зростання товарності 
сільського господарства сприяли розширенню внут-
рішнього ринку і в м. Маріуполі. У «Высочайшей 
грамоте об устройстве христиан, выведенных из 
Крыма», яку підписала Катерина ІІ 21 травня 1779 р. 
вказується, що «для купечества же, назначаем к 
обитанию их той губернии города… и Марианополь 
как выгоднейшей для торговли места». Греки були 
звільнені на 10 років від сплати податків, їм 
надавалося право за бажанням записуватися в один 
з існуючих станів [22]. 

У перші десятиліття по переселенню маріу-
польські купці – греки підтримували тісні торгові 
зв’язки з Кримом. В Євпаторію та Феодосію вони 
вивозили сиру шкіру, вироби маріупольських 
ремісників, особливо взуття, сідла, кінську збрую. 
Із Криму до Приазов’я постачали свіжі та сухі 
фрукти, вина різних сортів, і, особливо, сіль, яка у 
великих розмірах була необхідна для рибних заводів. 
У 1823 р. сума товарного обігу складала 800 000 руб. 

Внутрішня торгівля розвивалася в основному 
завдяки ярмаркам. Розвитку саме ярмаркової торгівлі 
в регіоні та губернії сприяли відсутність придатних 
шляхів для постачання товарів. Тогочасне бездо-
ріжжя та відсутність досконалих засобів сполучення 
ускладнювало закупівлю місцевими торговцями 
необхідних товарів у пунктах їх виробництва або в 
місцях їх накопичення. Ярмарки сприяли розвитку 
постійної торгівлі в місті. Ще з кінця XVIII ст. в 
м. Маріуполі щорічно проводилося 4 ярмарки: 
Євдокієвський, Троїцький, Успенський, Покровський. 
На них приїжджали з навколишніх міст купці, 
селяни і ремісники. Вони привозили для продажу 
худобу, вовну, промислові товари, сільськогоспо-
дарські продукти і будівельний ліс. Купці Маріуполя 
продавали в основному рибу і пшеницю. 

Упорядкуванню зовнішньоекономічних зв’язків 
сприяло створення у 1800 р. у м. Маріуполі митної 
застави, а в 1808 р. портового управління [23]. На 
початку 1840-х рр. з Маріупольського порту від-
правляли за кордон від 50 до 70 чвертей пшениці, 
а в 1843-1852 рр. він відпускав щорічно близько 
172 000 чвертей. З 1863 по 1875 рр. вивіз товарів з 
Маріупольського порту зріс майже в 4 рази. 

12 січня 1808 р. іменним оголошеним Сенату 
міністром комерції законом про прийняття прохань 
від іноземців, що бажають користуватися правами 
російського купецтва, іноземцям було дозволено 
вступати до гільдії за умови сплати належних від-
сотків з оголошеного капіталу на початку року [24]. 

Проте, вже в травні 1808 р. цей закон був уточ-
нений. Відповідно до 93 статті Міського положення 
[25] встановлені внески з капіталів вносилися в 
кінці року, у грудні. Від так купці, які їх сплатили 
та бажали прийняти присягу на підданство Росії, 
повинні були ще раз сплатити внески, але вже на 
початку року Міністр комерції врегулював проблему 
шляхом встановлення відповідних внесків лише 
враховуючи повні роки. 

Утім, січневе положення Комітету міністрів 
запровадило й певні обмеження – права та пільги 
греків діяли до 1 січня 1836 р., після цього терміну 
вони повинні були або вступити в підданство 
Росії, або набути нового статусу іноземців, і вже 
діяти за новими законами для іноземців [26]. 

Необхідність збуту продукції сільського госпо-
дарства і промислового виробництва активізували 
торгівлю в колоніях менонітів та німців. Катерина ІІ, 
запрошуючи менонітів на південь України, одним із 
завдань ставила започаткувати там торгівлю маслом 
і сиром. Дозвіл на торгівлю був конкретизований у 
«Височайшій грамоті Менонітам» 1800 р.: їм до-
зволялося торгувати, вступати в гільдії, продавати 
свої вироби на всій території імперії [27]. 

Торгівля на території менонітських колоній скла-
далася з торгівлі у стаціонарних торгових закладах 
і торгівлі виробників сільськогосподарської і про-
мислової продукції. Стаціонарна торгівля в колоніях 
була представлена лавками, крамницями, трактирами, 
шинками, питними домами і навіть ресторанами. 

Колоністам надавалось право вступати до гіль-
дійського купецтва. Вступ до купецтва мав чітку 
процедуру: колоніст отримував свідоцтво про звіль-
нення від громади, дозвіл від Контори новоросійських 
іноземних поселенців на торгівлю, який затверджу-
вався Опікунським Комітетом іноземних поселенців 
Південного краю Росії; вносив гільдійські і міські 
податки; звертався до міської ратуші з проханням 
про клопотання у губернську казенну палату зара-
хувати до купців. Вступ до купецтва відбувався 
без виключення з колоністського звання і меноніти 
несли всі повинності і податки в колонії, де зали-
шалися у ревізійних списках. 

Ярмаркова торгівля не була розвинена в менонітів. 
У них не було потреби у заснуванні ярмарків, 
близькість міських і сільських ринків забезпечувала 
збут виробленої продукції. Отже, населення колоній 
займалося головним чином тимчасовою торгівлею. 
Наприкінці XVIII – на початку XIX ст. меноніти 
продавали масло, сир, копчену баранину і яловичину. 

Німці жваво продавали виготовлений товар, 
переважно, пшеницю, завдяки чому у сприятливі 
роки товарообіг сягав понад 1 млн руб. [28]. Якщо 
перші десятиліття існування економіка німецьких 
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колоній була зорієнтована на забезпечення лише 
власних потреб, то з 30-х рр. ХІХ ст. їх госпо-
дарство стає все більше комерційним. Важливим 
фактором для розвитку орієнтованого на ринок 
господарства стало відкриття в 1830 р. Бердянського 
порту, через який зерно з німецьких колоній екс-
портувалося до Західної Європи. Також активне 
залізничне будівництво в регіоні з 70-х рр. ХІХ ст. 
активізувало торгівлю менонітських колоній півдня 
України. 

Отже, на підставі аналізу законодавчих актів 
Російської імперії можна простежити еволюцію 
законотворчої діяльності царського уряду щодо 
надання, закріплення прав та привілеїв іноземних 
купців, регламентації їх торговельно-комерційної 
діяльності. Законодавчі акти свідчать про широкий 
розмах на Україні іноземної торгівлі, а також про 
те, що царський уряд був зацікавлений у розвитку 
як внутрішньої, так і зовнішньої торгівлі, заохочував 

цю діяльність. Існує багато актів про дозвіл або 
заборону вивозити окремі види товарів. Частина 
наказів відображає митну політику уряду. 

За національним складом купецтво України було 
досить різноманітним. Історично склалося так, що 
серед його загалу за чисельністю переважали 
представники єврейського етносу, що було викликано 
насамперед їхніми традиційними формами госпо-
дарської діяльності. Поряд з євреями провідні позиції 
в України утримували грецькі купці. Існував незнач-
ний прошарок гільдійців і серед німецькомовного 
населення, проте вони значного впливу на загально-
українську торгівлю не мали. 

Динаміка зростання економічної активності іно-
земних колоній була обумовлена наданням привілеїв 
із боку російського уряду. Кожна національна мен-
шина зберігала традиційні особливості торговельної 
діяльності, що визначало її місце в економічному 
розвитку України. 
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