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                                                                               МОСКАЛЮК М.М.

ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ РОБІТНИКІВ У
ОБРОБНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ

РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ - НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Статтю присвячено розгляду проблеми формування складу робітників
в обробній промисловості України крізь призму сучасного переосмислення.
Досліджуються умови праці робітників у галузях промисловості,
наголошується на основних процесах та аналізуються наслідки, які вони мали
для України та Російської імперії загалом.

Поповнення рядів промислових робітників за рахунок селянства
здійснювалося в Україні, як і по всій Російській імперії, у результаті реформи
1861 р. Дана проблематика неодноразово досліджувалася вченими, проте
залишається багато різних аспектів, які потрібно вивчати. Виходячи із цього,
можна стверджувати, що дана тематика залишається актуальною і на
сьогодні.

В історіографії панує цифрове різноголосся відносно чисельності
робітничого класу у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.1 . Причин цього
явища кілька. Зокрема, частина дослідників при підрахунках не завжди
наголошує про яких робітників йде мова (всіх робітників чи робітників
цензової, фабрично-заводської промисловості, індустріальних, промислових
чи сільськогосподарських). При цьому, як правило, дослідники, якщо і
вказують, що мова йде про індустріальних або промислових робітників, то
не зазначають, які саме загони робітничого класу маються на увазі. Окрім
того, джерельний аналіз виявив, що у деяких роботах підрахунки стосуються
тільки робітників цукрових заводів і не враховані ті, які зайняті на рафінарнях,
хоча з контексту дослідження виходить, що мова йде про робітників усіх
цукрових заводів2. Тому виникла потреба зупинитися на аналізі джерел про
чисельність робітників у країні в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.,
зокрема в обробній промисловості. Незадовільний стан фабрично-заводської
статистики не дав можливості упорядникам матеріалу урядової комісії
1901 р. підрахувати загальну чисельність промислових робітників, зокрема і
в українських губерніях. Ці ж матеріали, дані яких використовуються у певних
роботах, не містять відомостей про розподіл по галузях обробної
промисловості3, тому не використовувалися у нашому дослідженні.

Процес формування промислових робітників відбувався за рахунок
розшарування в кустарній промисловості. Це джерело поповнення
промислових робітників було досить важливим, так як воно дало для
фабричної промисловості робітників, які вже мали певні виробничі навики.
У процесі розвитку ринку і поширення машинної техніки, кустарне і ремісниче
виробництва все більше відтісняються на задній план, причому з середовища
кустарів і ремісників виділяється незначне число підприємців, а основна маса
перетворюється у найманих робітників.
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Розвиток промисловості взагалі та обробної зокрема сприяв створенню
постійних робітничих кадрів, відірваних від землеробства і позбавлених усіх
засобів виробництва. Ця обставина вела до збільшення ємкості внутрішнього
ринку. Як відомо, особисто вільний робітник задовольняв усі свої життєві
потреби шляхом купівлі товарів на ринку. Таким чином, із збільшенням числа
робітників збільшувалася потреба на харчові продукти, одяг, взуття, предмети
домашнього вжитку.

У 1882 р. у Російській імперії виник інститут фабричних інспекторів. У
результаті з 1884 р. офіційна фабрично-заводська статистика розпочала
щороку досліджувати кількісний та статево-віковий склад робітників, а
починаючи з другої половини 80-х років ХІХ ст., маємо цінне джерело
відомостей про робітників цукрових заводів - звіти фабричних інспекторів4.

Протягом досліджуваного періоду в Україні швидко зростала чисельність
промислових робітників. За неповними даними, тільки з 1875 по 1897 рр.
їхня кількість майже подвоїлася, збільшившись із 116 тис. до 226 тис. чоловік5.
Основна частина фабричних робітників України, що формувалася, вийшла
безпосередньо з села. Проведена реформа 1861 р. призвела до обезземелення
селянства і тим самим прискорила властивий ринку процес розкладу
останнього. Саме обезземелене селянство і стало джерелом дешевої робочої
сили для ринкової промисловості країни.

Варто сказати і про наявність іноземних робітників та їх чисельність
на підприємствах України, про що свідчать наступні дані. Старший
фабричний інспектор по Київській губернії на запит Департаменту торгівлі і
мануфактур від 26 січня 1899 р. повідомив, що всього робітників - 51519, з
них іноземців - 276; майстрів і підмайстрів - 3662, із них іноземців -133. На
деяких заводах кількість іноземних робітників досягала 15%, а іноді 23%6 .

Процес переходу від мануфактурної до машинної техніки органічно
поєднувався з процесом формування кадрів постійних робітників в обробній
промисловості. Виробництво, засноване на машинній техніці, було тією
силою, що остаточно відривала вчорашнього селянина від землі і цілком
кидала його у вир промислового життя. У перші роки після реформи 1861 р.
кількість робітників у промисловості дещо скоротилася, оскільки частина
колишніх кріпаків залишила підприємства в надії одержати земельні наділи і
займатися сільським господарством. Та вже з другої половини 60-х років
XIX ст. у багатьох галузях обробної промисловості чисельність робітників
почала зростати. Особливо швидко збільшувалася вона на півдні України
після 70-х років у зв’язку з розвитком різних галузей промисловості,
будівництва залізниць і зростанням міст, у тому числі й портових.

Економічне становище промислових, транспортних й сільсько-
господарських робітників у Російській імперії, зокрема й Україні, у
пореформений період було дуже важким. Воно характеризувалося надмірно
довгим робочим днем, незадовільними умовами праці, нещадною
експлуатацією, низькою заробітною платою тощо. Робочий день тривав на
промислових підприємствах, як правило, 12, а подекуди 14 і більше годин
на добу. Тривалість робочого дня не зменшували в залежності від шкідливих
чи небезпечних умов праці.

Серед робітників дуже поширеними були професійні захворювання:
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найбільше хворіли на туберкульоз, ревматизм, недокрів’я. Майже половина
ткачів, кравців, шевців помирали від сухот. Наприклад, у цьому контексті,
генерал-губернатор Полтавської губернії 24 жовтня 1905 р. видав наказ, у
якому йшлося про те, щоб старший лікар єврейської лікарні надав відомості
відносно становища лікарні, яка знаходилася у його відомстві, про кількість
хворих, на які хвороби найбільше хворіли працівники фабрик і заводів губернії
та ін.7 Надмірний робочий день, брак засобів охорони праці призводили до
численних нещасних випадків. Протягом 1864-1899 рр. (за неповними
даними) у промисловості України від нещасних випадків загинуло майже
3,3 тис. робітників і понад 16 тис. скалічено. У три-чотири рази більшим був
травматизм у сільському господарстві8. Робітники нещадно експлуатувалися
і при цьому одержували дуже низьку заробітну плату. Реальний заробіток
був значно менший номінального. Частину зарплати робітників привлас-
нювали насамперед майстри, підрядники. Промисловці платили за роботу
продуктами (часто низької якості) зі своїх крамниць, ціни яких перевищували
ринкові. На більшості підприємств заробітну плату часто затримували. Це
робилося переважно для того, щоб примусити робітників брати товари в
кредит у магазинах, що належали підприємцям. У рахунок заробітної плати
промисловці мали право видавати робітникам ручні знаряддя праці, одяг,
взуття тощо. Частину заробітку робітників підприємці відраховували також
як сплату численних штрафів, що стягувалися з будь-якого приводу. Після
прийняття у 1886 р. закону про штрафи накладання їх дещо обмежилося, і ці
суми використовувалися на допомогу при тимчасовій чи постійній втраті
працездатності, жінкам по вагітності та в деяких інших випадках. Царський
уряд, таким чином, частину витрат на соціальне страхування відніс за рахунок
робітників9. Надто тривалий робочий день, незадовільні житлові умови
призводили до фізичного виснаження робітників, руйнували їхнє здоров’я.
Медична ж допомога була вкрай недостатньою, лікарень та інших медичних
установ не вистачало.

Об’єднавшись у монополії, підприємці одержали можливість більш
організовано вести наступ на робітників, значно збільшувати свої прибутки.
Робочий день у Російській імперії, у тому числі й Україні, порівняно з іншими
країнами Європи, був одним із найдовших - 11,5 годин. Але фактично він
тривав ще довше. Так, у 1913 р., за офіційними (дуже заниженими) даними,
з 2,25 млн робітників 117 тис. працювали по 12 годин на добу і більше. Майже
у 2\3 робочий день був довшим за встановлений законом 1897 р. На
українських підприємствах він тривав у середньому 12-14 годин. За
офіційними даними, у Київській фабричній окрузі в 1900-1901 рр. по 13 годин
на добу працювало 7% загальної кількості робітників, а від 12 до 13 годин -
43%. На цукрових заводах зберігався 12-годинний робочий день10. Варто
відмітити, що згідно із статтею 430 закону 1893 р. “Про ремісничу
промисловість”,  робітники на заводах і фабриках обробної промисловості
змушені були працювати 6 днів на тиждень. У неділю і святкові дні вони не
повинні працювати без потреби. Майстрам євреям дозволялося працювати
в ці дні, але вони не мали залучати до роботи підмайстрів і учнів-християн.
Також майстри-християни відповідно не мали права змушувати працювати
підмайстрів і учнів євреїв у їхні святкові дні. Згідно із статтею 431, ремісники
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і робітники зобов’язані працювати з 6 години ранку до 6 години вечора,
враховуючи півгодинний сніданок і обід11. Посилюючи експлуатацію
робітників на фабриках і заводах, підприємці часто застосовували
понаднормові роботи.

Матеріали фабричної інспекції показують чисельність робітників на
цукрових заводах дещо вищу, ніж статистика виробництв, обкладених
акцизом (у середньому на 10-15%). Фабрична інспекція пояснювала
коливання у чисельності робітників неточним обліком робітників на заводах.
Інспектори вказували, що багатьох із тих, хто працював на заводах, але не
був безпосередньо пов’язаний із виробництвом, заводоуправління не
включали до відомостей про робітників12. Адже це були робітники
призаводських економій, які здійснювали підвіз буряків із поля на завод,
відвозили жом і патоку із заводу тощо. Вони повинні бути зараховані у групу
сільськогосподарських робітників, що обслуговували цукрові заводи, але
безпосередньої участі у заводському виробництві не брали й органічно
вливалися у ту групу робітників, які працювали на бурякових плантаціях та
інших роботах у призаводських економіях.

Варто сказати, що в 1894-1914 рр. кількість робітників на цукрових
заводах невпинно зростала. Зокрема, за вказані роки кількість робітників
цукроварень на Полтавщині зросла майже у 9 разів (з 496 до 4230 чоловік),
на Харківщині - удвічі (з 8613 до 17726 чоловік), на Чернігівщині - у 2,5 рази
(з 3637 до 8852 чоловік). Таким чином, найдинамічніше кількість робітників-
цукроварів наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. збільшилася у Полтавській
губернії. Це безпосередньо пов’язано з інтенсивним будівництвом там нових
цукрових заводів упродовж досліджуваного періоду. У цілому на
Лівобережній Україні за 1894-1914 рр. кількість робітників на цукроварнях
зросла з 12746 до 30808 чоловік, у 2,5 рази. Це був значно швидший темп
приросту, ніж у сусідньому Правобережжі, де за ці роки кількість цукроварів
зросла в 1,7 рази. У цілому в Україні ріст збільшився в 1,8 рази13.

У цукровій промисловості в 1913-1914 рр. працювало 20,6% фабрично-
заводського робітництва. Лише чисельність робітників у кам’яновугільній
промисловості України була більшою, ніж у цукровій промисловості. Що
стосується Лівобережної України, то робітники цукроварень у цей період
займали перше місце за чисельністю серед робітництва інших галузей на
Чернігівщині і Полтавщині, і тільки на Харківщині їх випереджали металісти14.
На цукрових заводах Російської імперії з числом робітників понад 500 чоловік
у 1913-1914 рр. працювало 61,6% всіх робітників галузі, а в Україні - 64,2%.
При цьому 30,5% робітників-цукроварів українських губерній працювали
на заводах-гігантах, із числом працюючих понад 1000 чоловік на кожному.
Отже, у різні періоди розвитку цукрової промисловості на Правобережній
Україні динаміка кількості робітників не була стабільною, а змінювалася по
губерніях у залежності від регіону та розвитку даної галузі.

Процес концентрації робітників на цукрових заводах був обмежений
умовами самого виробництва: цукробурякова (сировинна) база не повинна
була надто далеко розміщуватися від заводу, так як його переробні потужності
мимоволі обмежувалися. Виняток становили рафінадні заводи. Саме вони і
були найбільшими підприємствами у галузі і з найбільшою концентрацією
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робітництва. Так, на Павлівському (Сумському) рафінадному заводі
Харківської губернії у 1913 р. працювало 2150 робітників, на Тростянецькому
в Охтирському повіті Харківщини у тому ж році - 1845 робітників, на
Корюкінському в Сумському повіті на Чернігівщині - 2600, на Хутір-
Михайлівському в Глухівському повіті на Чернігівщині - 1960 робітників15.
Найм сезонних робітників здійснювався або безпосередньо заводо-
управліннями через прикажчиків, або через підрядників. Довірена від заводу
особа -прикажчик або комісіонер отримував гроші і відправлявся в інші повіти
або губернії наймати по селах майбутніх робітників цукроварень.

На початку ХХ ст. становище на ринку праці почало змінюватися:
“завербовані” робітники обходились власникам цукроварень дорожче, ніж
місцеві. Тому заводи стали переорієнтовуватися на місцеву робочу силу,
питома вага “завербованих” поступово зменшувалася. Так, робітники
Гутянського цукрового заводу, загальна чисельність яких у виробничий сезон
в 1912-1913 рр. складала 400 чоловік, були майже виключно із селян Гут та
навколишніх хуторів16. В описі Ново-Биківського цукрового заводу
Козелецького повіту Чернігівської губернії за 1900 р. зазначено: “Робоча сила
тут місцева і при тому із п’яти поблизу розташованих сіл, кустарні промисли
мало розвинені і ця обставина штовхає населення, при необхідності, шукати
заробітку на заводі. Недостачі у місцевих робітниках під час виробництва
нема, навпаки, - пропозиції завжди переважають попит…”17.

Одну групу, найбільшу за чисельністю, становили робітники, які не
мали спеціалізації, і їх використовували на різних роботах: підвезенні буряків,
вивезенні жому, очищенні казанів, навантаженні і розвантаженні камер, у
буряківні, мийці, костопальні, при пакуванні цукру тощо. Цих чорноробів у
джерелах називали просто “робітниками”. Другу, значно меншу за
чисельністю групу, складали кваліфіковані робітники, їх у джерелах називали
“майстровими”. До складу майстрових зараховували: 1) апаратників,
сатуратників, дифузійників, паровиків, машиністів і їх помічників (ці фахівці
безпосередньо займалися виробництвом цукру); 2) монтерів, електротехніків,
слюсарів, токарів, ковалів, ливарників, мідників, котельників, модельників,
столярів, теслярів, колесників, бондарів, малярів, бляхарів (кровельщиків),
римарів (шорників). Ці фахівці забезпечували виробництво цукру, усували
різні несправності під час роботи заводу, ремонтували підприємства та
обладнання у міжсезонний період18. Також на цукрових заводах робітники
поділялися на робітників і “напівробітників”. До останніх зараховували
підлітків до 18 років і жінок. Підприємцям було вигідно наймати на роботу
“напівробітників”, оскільки їм платили значно меншу плату, ніж чоловікам, а
роботу часто виконували одну.

Роботи на цукрових плантаціях, зокрема проривання, сапання, копання
тощо продовжувалися упродовж всього дня, тобто 14-16 годин всі 150-180
днів на рік19. У цілому, до 1914 р. пересічна тривалість робочого дня в
обробній промисловості складала приблизно 10 годин, а робочих днів
припадало 264-27020. Це становить 2640-2700 робочих годин за рік.
Незважаючи на швидкий технологічний прогрес у галузі, механізацію і
автоматизацію багатьох технологічних процесів та операцій, праця на
цукроварнях у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. залишалася фізично
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важкою, робітникам доводилося виконувати свої функції у екстремальних
умовах, при різких перепадах температури, часто з ризиком бути
травмованими.

На цукрових заводах у 1896 р. у Київській губернії робітники працювали
без перерви по 12 годин на добу і в дві зміни. Харчувалися під час роботи.
Ремонтні роботи проводилися влітку з 5 години ранку до 7 години вечора з
перервою на сніданок і обід. На Черкаському цукровому заводі робота
розпочиналася о 4 годині ранку і закінчувалася о 6 годині вечора з перервою
також на сніданок і обід. На винокурних заводах робота розпочиналася з
5 години ранку і закінчувалася о 7 годині вечора. Робота в млинах проходила
переважно день і ніч, причому відбувалася позмінно21.

Цукрова промисловість напередодні Першої світової війни була однією
з найпередовіших галузей обробної промисловості. Швидкий технічний
прогрес у галузі, складний технологічний процес виготовлення цукру
вимагав відповідного загальноосвітнього рівня і професійно-технічної
підготовки робітничих кадрів. Як писав наприкінці ХІХ ст. М.О.Толпигін,
“про складності механізмів на цукрових заводах, робітникам потрібно було б
бути не тільки письменними, але й з необхідними початковими науковими
знаннями по догляду за машинами і по виконанню робіт цукроваріння, але
в Російській імперії до такої “розкоші” ще далеко…, робітники на цукрових
заводах, окрім апаратників та машиністів, не мають ніяких практичних
знань”22. У 1903 р. відомий спеціаліст у галузі цукрової промисловості
М.К.Васильєв провів вибіркове анкетування 647 чорноробів, 180 жінок-
робітниць і 110 майстрових відносно їхнього рівня освіти. Виявилося, що
серед чорноробів 84,5% неписьменних, серед жінок - 83%, серед
майстрових - 31%. Писемні робітники в абсолютній більшості закінчили не
більше церковно-приходської школи, і тільки одиниці закінчили двокласні
училища. Жоден з опитаних майстрових не повідомив, що він закінчив
технічну школу або училище. Отже, фах здобували шляхом навчання на
заводах23.

На початку XX ст. у Харківській губернії існував ряд підприємств,
кількість робітників на яких перевищувала 500 осіб, зокрема Харківський
цукрово-рафінадний завод нараховував 560 робітників, Тростянецький - 810,
Чупахівський - 600, Терновський - 580, Павлівський - 780 і ряд інших24.

Відстоюючи свої права, у 1899 р. на підприємствах Катеринославської
губернії відбувалися різні страйки та демонстрації робітників фабрик і заводів,
вимагаючи покращення їхнього матеріального становища25. Зокрема, основні
вимоги, які висували страйкарі Катеринославщини у 1905 р., були такими:
восьмигодинний робочий день; щоденна заробітна плата робітників не
нижча 1 крб., а для майстрів - на 30% вища; закінчення передсвяткового
робочого дня скоріше на 3-4 години; відміна понаднормових робіт, штрафів;
страхування робітників за рахунок підприємців; гігієна праці; побудова
лікарень біля підприємств та ін.26 Робітники Катеринославщини у 1905 р.
вимагали також державного страхування; відкриття при заводах училищ і
зменшення робочого дня для учнів училищ на 2 години та ін.27 У разі
невиконання вимог, обіцяли влаштувати економічний страйк. Дирекція
заводу в даному випадку зобов’язувалася на деякий час закрити завод і
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звільнити весь працюючий колектив28. Отже, це одні із перших проявів
заворушень, які починали відбуватися на підприємствах Катеринославщини.

Заробітна плата робітників не залишалася постійною. З розвитком
ринкових відносин і зростанням резервної армії безробітних її рівень
поступово зменшувався як за рахунок підвищення цін на товари, так і
внаслідок зниження підприємцями номінального заробітку. Рівень заробітної
плати робітників на підприємствах України був неоднаковий, до того ж,
використовуючи кон’юнктуру на ринку праці, особливо в період криз і
депресій, підприємці знижували її. Сума заробітної плати залежала від галузі
виробництва, від способу найму - тобто коли робітник безпосередньо
наймався власником підприємства або через підрядника, а також від системи
оплати праці - поденної, місячної чи відрядної.

Під тиском страйкової боротьби робітників царський уряд був змушений
видати закон від 3 червня 1886 р. про регулярну видачу заробітної плати,
проте підприємці всіляко намагалися обійти його: траплялися випадки
привласнення заробітної плати або розрахунку “талонами” на крамницю,
які приймалися місцевими торговцями лише із знижкою 20% вартості29.

На цукрових заводах переважно застосовувалася погодинна заробітна
плата. Вона, залежно від одиниці часу, була поденна, місячна та строкова.
Найпоширенішою була місячна заробітна плата. Надвірні роботи, наприклад,
доставка буряка, вугілля, вапняку на завод, перевезення жому тощо, на
більшості цукрових заводах оплачувалися у залежності від кількості
виробленого (відрядно). Заробітна плата прихожих (завербованих) робітників
складалася з трьох частин: грошової винагороди, заводських харчів і житла,
як правило, у заводській казармі. Пересічно зарплата складала по Україні
для дорослого чоловіка (чорнороба) грішми 6 крб. (46%); харчами - 5 крб.
(38,5%); платою за житло - 2 крб. (15,5%)30.

Традиція встановила своєрідну форму виплати заробітної плати на
цукроварнях: частину її видавали робітникам наперед, задовго перед
початком виробництва. Поширена була система видавати завдатки взимку
на місці, де проживали робітники, коли укладали угоду, мало не за вісім
місяців перед початком робіт. Якщо через поганий урожай буряків цукроварня
працювала менше, ніж 3-4 місяці, а 2-2,5 місяці, то робітник часто не встигав
за один сезон відробити свій завдаток, він залишався боржником перед
заводом. Цей борг тоді приписувався до нового завдатку. Таким чином,
робітник закабалювався цукроварні або підряднику-постачальнику і
погоджувався працювати за меншу ціну31.

Станом на 1894-1895 рр. місячна зарплата робітників цукрової
промисловості Харківської губернії за звітами фабричних інспекторів
становила (на своїх харчах): на внутрішньозаводських роботах (дифузія,
сатурація та інші) від 10 до 15 крб.; на надвірних роботах біля заводу
(вивезення жому, підвезення вугілля, буряків тощо) від 10 до 15 крб.;
машиністи отримували від 10 до 25 крб.; апаратники від 15 до 40 крб.; інші
майстрові робітники від 18 до 50 крб.; чорнороби від 6 до 15 крб.; жінки-
робітниці на заводі від 6 до 9 крб. Приблизно на такому ж рівні зарплата на
цукрових заводах губернії залишалася до революції 1905-1907 рр.32 На
Полтавщині станом на 1900-1901 рр. місячна заробітна плата на цукрових
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заводах становила: на внутрішньо-заводських роботах від 7 до 18 крб.; на
надвірних роботах від 9 до 15 крб. Жінки-робітниці відповідно отримували
від 4 до 10 крб. Пересічно, на своїх харчах, місячний заробіток чоловіка
становив 12,2 крб., жінки-робітниці - 6,8 крб.33 На Чернігівщині місячна
зарплата на цукроварнях станом на 1898-1899 рр. коливалася: чорноробу за
місяць на власних харчах платили від 8,5 до 13,5 крб.; майстровому від 21
до 36 крб.34 У цілому по цукровій промисловості до революції 1905-1907 рр.
чорнороби наймалися на заводи за 6 крб. на місяць на заводських харчах35.
Відносно майстрових (кваліфікованих) робітників дізнатися пересічну
величину їх заробітку немає можливості, оскільки по кожній спеціальності
була своя оплата, розмір якої залежав від конкретної потреби того або іншого
заводу у даному фахівцеві.

У цілому по цукровій промисловості країни у 1907-1908 рр. місячна
заробітна плата робітників (на власних харчах) становила 22,6 крб. (з
коливанням у залежності від фаху заводу від 4 до 68 крб.); у жінок-робітниць
пересічний місячний заробіток (на власних харчах) складав 8,5 крб. (з
коливанням від 4 до 25 крб.)36 У тому числі чорнороби у 1906-1907 рр.
заробляли 10-15 крб. на місяць (на власних харчах), а на заводських - 6-8
крб.37 Становище робітників ускладнювалося ще й тим, що заробітна плата
видавалася їм не повністю, а із значними відрахунками за продукти
харчування і промислові товари, які вони раніше брали в кредит у лавках
підприємців. А це негативно впливало на розмір реального заробітку. В
Україні натуральна оплата була вищою у тих губерніях, у яких середньорічний
рівень зарплати був найменшим (у Волинській - 10,2%, Чернігівській - 9,4%,
Подільській - 7,7% і Київській - 5,2%)38. К.Г.Воблий зазначає, що робітники
на цукрових заводах настільки зжилися з цукровою промисловістю,
виробивши у собі спеціальні фабричні навички, що відміна кріпосного права
тільки в невеликій кількості відбилася на продуктивності цукрових заводів.
Якщо б тут працювали тільки кріпаки, як він зазначає, то з відміною кріпосного
права цукрові заводи змушені б залишитися без робітників. Той факт, що
відміна кріпосного права зменшила тільки невелику кількість робітників, чітко
говорить про те, що до кінця даної епохи в цій галузі виробництва склався і
вималювався, як зазначає дослідник, промисловий пролетаріат39.

Кваліфіковані робітники, одержуючи значно вищу заробітну плату і
маючи кращі житлові умови, без власних присадибних господарств теж не
змогли б забезпечити своїм сім’ям нормальний рівень життя. Таким чином,
потрібно визнати, що заробітна плата переважної більшості робітників,
передусім чорноробів і робітниць на бурякових плантаціях, незважаючи на
безсумнівне зростання, особливо після революції 1905-1907 рр. і в ході
економічного піднесення 1910-1913 рр., була нижчою від вартості робочої
сили. У другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. відбулися значні зміни у
кадровому корпусі цукровиків України. У середовищі підприємців остаточно
на перше місце вийшли вихідці із купецького стану, відтіснивши на задній
план цукрозаводчиків із числа дворян (поміщиків). Акціонерні товариства
стали панувати у цукровій промисловості, де домінуючий вплив набув
банківський капітал.

Вищий інженерно-технічний персонал на цукрових заводах поступово
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набував вищу спеціальну освіту, витісняючи практиків. Проте до 1914 р.
остаточно цей процес в Україні не завершився. Серед спеціалістів середньої
ланки фахівців із середньою спеціальною освітою було обмаль, зовсім мізерна
їх кількість була у середовищі кваліфікованих робітників.

Робітники цукрових заводів формувалися як із прийшлих, так і з
місцевих жителів. Прийшлі робітники переважали серед чорноробів, на
сезонних роботах. Кваліфіковані робітники були переважно із місцевих
жителів. Фах вони здобули переважно шляхом навчання на цукрових заводах,
переймаючи навички праці від старших людей. Система професійно-технічної
освіти у дореволюційні роки в цукровій галузі робила тільки перші кроки.

Власники цукрових заводів давали один із найбільших прибутків у
промисловості країни. Щоб тримати цукрову галузь належним чином,
забезпечувати високу технологію виробництва, якість продукції,
цукропромисловці не скупилися на порівняно високу оплату праці
інженерно-технічному персоналу та вищим і середнім службовцям.
Робітники-цукровари, особливо чорнороби і сезонні робітники, отримували
заробітну плату, яка не покривала річних потреб їх родини. Без присадибних
ділянок, без земельного наділу сезонники, чорнороби та більша частина
постійних робітників-цукроварів не могла б забезпечити собі прожитковий
мінімум.

Далі варто навести динаміку заробітної плати робітників на винокурних
заводах, які одержували від 7,5 до 9 крб. на місяць на своїх харчах, а
кваліфіковані робітники - від 12 до 25 крб. На пивоварних заводах заробітна
плата робітників була, в основному, такою ж, як і на винокурних заводах.
Зокрема, конторщик Старокостянтинівського винокурного заводу Волинської
губернії у 1909 р. отримував заробітної плати 1000 крб. на рік40.

На борошномельних підприємствах робітники одержували при
вальцях по 13-17 крб. на місяць (з харчами), чорнороби - по 8-9 крб.,
машиністи на великих млинах - по 25-40 і в окремих випадках - до 100 крб.
на місяць. Мірошники виконували обов’язки головних механіків або
управителів41.

На тютюнових фабриках робітники одержували різну заробітну плату
залежно від роду роботи: кришильники - 15-25 крб., сортувальники тютюну
-16-17 крб., сортувальниці - 7-14 крб., опалювачі - 4-5 крб. (із них підлітки -
2-5 крб.), набивачі тютюну і клейщиці - від 6 до 9,5 крб., папіросники -12-25
крб., папіросниці - 8-12 крб., підлітки - 2-5 крб. на місяць. Проте основну
масу робітників тютюнових фабрик становили низькооплачувані, а саме
жінки й діти. На харківських тютюнових фабриках відсоток жінок дорівнював
57,9. Таким чином, більш-менш задовільну заробітну плату на тютюнових
фабриках одержувала зовсім незначна кількість робітників. Усім іншим
платили від 2 до 9,5 крб. на місяць42. Отже, порівнюючи заробітну плату
робітників на борошномельних підприємствах і тютюнових фабриках, слід
сказати, що вона була вищою на тютюнових фабриках, так як про це свідчать
статистичні дані.

На початку ХХ ст. тютюнова фабрика братів Кальфів у Харківській
губернії за виготовлені упаковки-коробки для сигарет робітникам виплатила
заробітної плати у розмірі 15 тис. крб.43 У січні 1907 р. на цій тютюновій
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фабриці майстри по виготовленню сигарет за день отримували 4 крб. 50
коп.44 Також у 1909 р. на цій фабриці за один робочий день прибиральники
отримували 3 крб., робітники, які працювали за сигаретними машинами,
також 3 крб., банщиці - 1 крб. 50 коп., сигаретниці - 7 крб., мундштучниці -
5 крб.45

Тягарем для робітників були різноманітні штрафи, які досягали інколи
половини заробітку. Згідно із законом від 3 червня 1886 р., власники
підприємств одержали право накладати штрафи у розмірі до 1\3 місячної
заробітної плати робітника. Проте ще й на початку 90-х років ХІХ ст. цей
закон поширювався лише на декілька українських губерній, і тільки в 1892 р.
правила про штрафи були поширені на приватні гірничі заводи та
промисли46. Робітників штрафували за “грубість”, “неслухняність”, “недбалість
у роботі”, “псування інструментів”, “погане виконання роботи”, за суперечки,
пісні, шум, куріння та ін. Штрафів бувало так багато, що нерідко вони забирали
в робітників до 30-40% їх заробітної плати. В 1903 р. у Волинській губернії
налічувалося 2908 випадків стягнення штрафів, у Київській - 6959,
Херсонській - 16079, Катеринославській -12357 і Харківській -1820647. У 1904
р. було оштрафовано більше 32% усіх робітників.

Підприємці в гонитві за прибутками намагалися найменше витрачати
ту частину основного капіталу, яка повинна була б йти на поліпшення умов
та безпеку праці робітників. Внаслідок цього на підприємствах українських
губерній, підлеглих нагляду фабричної інспекції, кількість нещасних випадків
за 1901-1905 рр. більш ніж подвоїлася. Найбільше їх було у Катеринославській
і Херсонській губерніях.

На рафінадних заводах дуже виснажувала надто висока температура.
Це неодмінна умова праці. У більшості відділень -  апаратному, розливному,
на центрифугах тощо температура і взимку не була нижчою 28

о
С, а

здебільшого сягала за 30-35
о
С. У сушильному відділенні, так званих

сушильнях Пасбурга, температура постійно трималася на рівні 40
о
С, при

цьому робітники щохвилини змушені входити в апаратні підігрівачі, щоб
викотити вагонетки з цукром, а температура в підігрівах досягала 65

о
С. У

таких умовах доводилося виконувати більшість фізично важких робіт48.
У період промислової кризи 1900-1903 рр., що охопила всю Європу,

через скорочення виробництва або й повне припинення діяльності багатьох
заводів, понад 100 тис. робітників в українських губерніях стали безробітними.
А тим, хто працював, зменшили заробітну плату49. За роки промислової
кризи закрилося до 3 тис. підприємств50. У зв’язку з тим, що техніка безпеки
й охорона праці були на низькому рівні, траплялися часті каліцтва і професійні
захворювання. Державний санітарний нагляд існував лише на великих
підприємствах. Таким чином, промисловий підйом 90-х років ХІХ ст.,
концентрація обробної промисловості, а разом із нею і робітників, привели
до того, що робітники починають все більш активно ставати на шлях
боротьби.

Відсутність охорони праці і техніки безпеки спричиняли масове
каліцтво і смертність робітників. Високий відсоток нещасних випадків був у
різних галузях обробної промисловості. Без засобів до існування залишалася
у випадку смерті робітника його сім’я. Більшість старих цукрових заводів
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були тісними, темними, захаращеними до неможливості всілякими
машинами та апаратами. Кожну хвилину робітник міг обпектися гарячим
цукром, сиропом або парою, розбити собі руку або ногу. Всю зміну його
підганяли до роботи. За будь-який неправильний вчинок, розмову -
штрафували та били51. Із повідомлення лікаря Григоровича дізнаємося, що
оглядаючи Лебединський цукровий завод купця Бродського, він виявив
погане і недбале утримання робітників заводу, у зв’язку з чим не тільки
розповсюджувалося тифозне захворювання, але і зустрічалися смертельні
випадки52. Також у Київській губернії за даними управляючого акцизними
зборами в Черкаському, Чигиринському, Канівському, Звенигородському і
Таращанському повітах на цукрових заводах робітники працювали у важких
умовах і без опіки над ними зі сторони власників заводів, зокрема погано
харчувалися. У зв’язку з цим відбувався ріст захворювань на різні хвороби, в
тому числі і на холеру52 .

Варто відмітити, що в законі від 12 червня 1886 р. значно менше уваги
приділено охороні прав сезонних робітників, ніж їх примусу. Працедавцям
рекомендується платити вчасно, грішми, а не натурою, забезпечуючи
відповідним харчуванням, даючи “добру селянську їжу”, допомагати в разі
захворювання; натомість передбачалася ціла низка обмежень щодо найму,
не була встановлена тривалість робочого дня, поза котрим залишалася жіноча
й дитяча праця, а різноманітні штрафи накладалися на розсуд дирекції54.

Надзвичайно поганими, як зазначалося вище, були житлові умови
робітників, які в переважній масі жили в землянках. Житла ці були низькими,
брудними і тісними. Нерідко в одній землянці жило 18-20 робітників.
Скупченість, відсутність доброякісної води і їжі спричинили поширення
епідемій, хвороб. Робітники-цукровари поселялися здебільшого в казармах і
бараках, збудованих ще до реформи, а на деяких заводах спали в тих же
приміщеннях, де й працювали. Житла робітників у великих містах
розташовувалися на околицях, які не були впорядкованими, а самі будівлі
часто не відповідали найелементарнішим нормам. Більшість сімейних
робітників жили у фабричних казармах. Дуже часто сімейні і робітники-
одинаки проживали разом в одній кімнаті. Медичне обслуговування
робітників також перебувало на дуже низькому рівні. Антисанітарні умови
спричиняли різні хвороби та епідемії, а між тим закон 1866 р. про медичну
допомогу робітникам на фабриках і заводах підприємцями майже не
виконувався54.

Робітники продовжували залишатися політично безправними. Вони
зараховувалися до податного стану, були зобов’язані сплачувати різноманітні
податки, викупні платежі, виконувати військову повинність. Вони не мали
права влаштовувати збори, їм заборонялося об’єднуватися у професійні
організації, організовувати страйки і демонстрації, щоб добитися поліпшення
свого становища. Існуюче в Російській імперії, зокрема й Україні, фабричне
законодавство мало впливало на поліпшення становища робітників.
Фабрична інспекція, створена у 1882 р., яка мала здійснювати нагляд за
виконанням фабричних законів, в умовах безправ’я народу виконувала власне
поліцейські функції, захищаючи, як правило, інтереси підприємців. Самі ж
робітники не могли впливати на дії фабричних інспекторів.
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Слід відмітити, що ще й у 90-х роках ХІХ ст. зберігалася така форма
розправи над робітниками, як покарання різками. Карали за участь у страйках,
за відмову приступати до роботи. Лише протягом 80-х - першої половини
90-х років в Україні було покарано різками 730 робітників за участь у
страйковій боротьбі57. Зокрема, міністр фінансів С.Ю.Вітте у 1895 р. видав
розпорядження до голів фабричних інспекцій, у якому йшлося про те, що
вони повинні звертати увагу на працівників фабрик і заводів та забороняти
їм страйкувати й зобов’язані вести нагляд за їхньою роботою56 . Економічна
криза і війна надзвичайно посилили зубожіння робітників і селян, викликали
в них величезне невдоволення, яке переростало в робітничі страйки і
демонстрації, селянські бунти і повстання. Загальні й безперервні часткові
страйки, барикадні бої в Харкові, Катеринославі та інших містах, скорочення
залізничного руху, зменшення грошових вкладів в ощадкаси та банки,
підвищення дисконтної норми Державного банку, зменшення кредитів не
могли не вплинути на зниження виробництва на підприємствах обробної
промисловості, де підприємці вели шалену боротьбу з робітниками,
намагаючись за допомогою голоду натиснути на революційних робітників,
часто скорочували виробництво, викидали їх на вулицю. Міністерство
торгівлі і промисловості у 1906 р. переконувало, що страйки на заводах і
фабриках України хоча і мали свого роду політичний характер, проте часто
закінчувалися з економічними наслідками на користь або проти робітників,
призводячи у кінцевому випадку до зупинки праці на підприємствах та до
економічних збитків від виробництва58.

Становище робітників у період промислового піднесення (1910-1913
рр.) погіршало. Зростало, незважаючи на промислове піднесення, безробіття,
збільшувалися захворювання і смертність серед робітників. У 1913 р. страйки
по всій Російській імперії, у тому числі й Україні, ще більше поширилися і
охопили 1272 тис. чоловік. У першій половині 1914 р. у страйках брало участь
близько 1,5 млн чоловік. Але піднесення революції було тимчасово
припинене світовою війною59.

Усе це свідчить про те, що у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.
посилилося як абсолютне, так і відносне зубожіння робітничого класу імперії,
в тому числі й України. Частка заробітної плати у вартості всього створеного
робітником суспільного продукту систематично зменшувалася. Так, якщо в
середині XIX ст. вона дорівнювала 16,1%, то в 1913 р. знизилася до 14,2%.
Отже, робітники з року в рік одержували все меншу частку створюваних
ними вартостей. Три чверті національного доходу країни привласнювали
підприємці, і лише одна його чверть споживалася робітниками.
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Москалюк Н.Н.
К проблеме формирования состава работников обрабатывающей промышленности

украинских губерний Российской империи во второй половине ХІХ - начале ХХ в.

В статье рассматривается проблема формирования состава работников
обрабатывающей промышленности Украины сквозь призму современного переосмысления.
Исследуются условия труда работников в сферах промышленности, сделан акцент на
основных процессах и анализ последствий для Украины и Российской империи в целом.

Moskalyuk M.M.
To the problem of the formation of workers manufacturing Ukrainian provinces of the

Russian Empire in the second half of the XIX - beginning of theXX cent.
The article is examined the problems of workers in the manufacturing industry in Ukraine

through the prism of contemporary rethinking. The conditions of workers in industries research,
basic processes emphasize and implications which they had for Ukraine and the Russian Empire
in general analyze.
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