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ВСТУП
Постановка проблеми: розвиток

ринкового господарства є однією з
нагальних проблем українського
суспільства, а одним з важливих еле&
ментів даного розвитку виступає
господарська мотивація суб'єктів
економічної діяльності. Тому постає
питання освоєння історичного дос&
віду формування ринкової мотива&
ційної системи, який вже мала Украї&
на в період ринкових перетворень у
другій половині ХІХ — на початку
ХХ ст.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Сучасні здобутки економічної
науки в площині дослідження ринко&
вої господарської мотивації знахо&
дяться на етапі накопичення теоре&
тичного потенціалу. Серед вітчизня&
них дослідників проблемі формуван&
ня господарської мотивації приділи&
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ли увагу В.Липов, І.Сорока, О.Пого&
рєлова, О.Куланхін та ін. Так, у мо&
нографії В.Липова була піднята про&
блема генези господарської моти&
вації у трансформаційній економіці.
Основна увага була приділена фак&
торам інституційного середовища,
які певною мірою вплинули на про&
цес перетворення господарської мо&
тивації з традиційного типу до рин&
кового. Донецький дослідник І. Со&
рока в своєму аналізі даної пробле&
ми акцентував увагу на господар&
ській мотивації підприємців на сучас&
ному етапі розвитку економіки. Про&
блему формування ринкової госпо&
дарської мотивації в сільському гос&
подарстві України в період перехо&
ду від адміністративних принципів
управління до ринкових аналізувала
О. Погорєлова, а роль змінного
фактора, яким виступає господарсь&
ка мотивація, у трансформаційний
період знайшла відображення у пра&

цях харківського дослідника О. Ку&
ланхіна. Але основною характерною
особливістю даних досліджень є те,
що вони спрямовані на аналіз ринко&
вої господарської мотивації на су&
часному етапі розвитку економічної
системи України і взагалі не врахо&
вують існуючий досвід.

ОСНОВНІ ЦІЛІ СТАТТІ
Мета статті — визначити та оха&

рактеризувати господарську моти&
вацію основних страт українського
суспільства у період формування
ринкової економічної системи у
другій половині ХІХ ст. — на почат&
ку ХХ ст.

РЕЗУЛЬТАТИ
У період формування ринково&

го економічного середовища важли&
ву роль відіграють елементи моти&
ваційної структури господарської
діяльності. До останніх відносяться
потреби, інтереси, здібності, моти&
ви та стимули. В ході аналізу взає&
модії елементів господарської мо&
тивації було зроблено узагальнен&
ня, що господарська мотивація — це
цілестпямований процес, який
відбувається під дією внутрішніх та
зовнішніх чинників у відповідному
історичному середовищі та реалі&
зується через конкретну госпо&
дарську форму.

Основними внутрішніми чинни&
ками виступають потреби та інте&
реси суб'єкта економічної діяль&
ності, які виражаються як мотиви
діяльності, а зовнішні фактори ви&
ступають стимулами і відобража&
ють дію об'єктивних елементів соц&
іальної системи, інтереси третіх
осіб, а також вплив природних чин&
ників.

Автор, використавши надбання
історичної науки в площині періо&
дизації історичного господарсько&
го розвитку людства, дійшов вис&
новку, що основним критерієм, за
яким відрізняється господарська
мотивація доринкового і ринково&
го періодів, є тип відтворення еко&
номічної діяльності. Основним
фактором, що відрізняє доринкову
та ринкову господарську мотива&
цію, в даному вимірі є ціль остан&
ньої. Для доринкової господарсь&
кої мотивації характерним є задо&
волення основних життєво важли&
вих потреб (потреби в їжі, житлі,
одязі і т. д.), а в ринковій моти&
ваційній структурі основну роль
відіграють потреби більш високого
порядку і ціллю діяльності висту&
пає прибуток.

Для подальшого вирішення по&
ставленої задачі визначимо страти
українського суспільства окреслено&
го періоду. Формування ринкової
економічної системи на українських
землях вперше відбулося в порефор&
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мений період у другій половині ХІХ
ст. В цей час відбуваються карди&
нальні зміни у всій системі суспіль&
ства, особливо це стосується зміни
структури населення. Так, спираю&
чись на дослідження В.Голобуцько&
го, С.Злупка, М.Боенка та ін., було
зроблено висновок, що основними
верствами суспільства в Російській
імперії були: сільське населення, яке
становило 80,1%, наймані робітники
— 17,6% та поміщики — 1,5% [1, с.
54]. Далі сільське населення та по&
міщиків можна поділити на певні
групи. Так, сільське населення скла&
далося із заможних селен, господар&
ство яких становило 12,2% всіх гос&
подарств, а бідноти — 87% [2,  с. 272].
А поміщиків можна поділити за спо&
собом ведення господарювання на
поміщиків&реформаторів та консер&
ваторів.

Як для селян, поміщиків, так і для
робітників були притаманні певні
форми господарювання, які за типом
відтворення можна поділити на дві
групи: з простим та розширеним ти&
пом. До верств українського суспіль&
ства з простим типом відтворення
відносяться селяни, що вели тради&
ційне господарювання, наймані ро&
бітники та поміщики&консерватори,
а до страт суспільства з розширеним
типом відтворення належали за&
можні селяни та поміщики&реформа&
тори.

У першу чергу, охарактеризуємо
господарську мотивацію економіч&
ної діяльності збіднілого селянства.
Базовою умовою господарської мо&
тивації даної суспільної верстви є
цілі діяльності, які грунтувалися на
забезпеченні базових потреб життя,
до яких відносилися економічні по&
треби фізіологічного рівня. Особли&
вістю даної мотиваційної структури
є її нескладна форма реалізації, яка
не потребує від суб'єкта господарсь&
кої діяльності специфічних вмінь та
здібностей, а їх набуття відбуваєть&
ся в процесі безпосередньої діяль&
ності.

У пореформений період існува&
ли певні фактори, які створювали
умови підтримки господарювання
простого типу відтворення в украї&
нського селянства. До таких фак&
торів відноситься інститут право&
славної церкви та державна політи&
ка Російської імперії. Так, виступа&
ючи за відмову від розвитку, інсти&
тут православної церкви підтриму&
вав споконвічні традиції та звичаї,
сприяючи збереженню простого
відтворення. Державна політика
дещо іншим підходом сприяла такій
підтримці, це і утворення тимчасо&
возобов'язаного стану селянства до
1881 р., це і збереження общин за
допомогою введення кругової пору&
ки у виплаті як платежів за землю,
так і отримання кредитів у Селянсь&

кому банку, це і стимулювання роз&
витку підприємств з іноземним кап&
італом.

Наступною верствою українсь&
кого суспільства з мотиваційною
структурою, яка грунтується на
простому типі відтворення, є най&
мані робітники. Цей клас суспіль&
ства був досить новим, тому що ви&
ник в економіці українських земель
разом з промисловим переворотом,
але це не вплинуло на розвиток
структури їх потреб, який зали&
шився на рівні функціонування тра&
диційного мотиваційного механіз&
му. Здебільшого до лав найманих
робітників вступало збідніле селян&
ство, цьому сприяло неможливість
забезпечення власних потреб у ході
ведення сільського господарства,
поява великої кількості фабрик та
заводів, здатність зміни місця про&
живання.

Промисловий переворот певним
чином не зачепив господарства по&
міщиків&консерваторів через збере&
ження елементів феодальної систе&
ми у господарському процесі Ро&
сійської імперії. Такими пережитка&
ми стали введення тимчасовозобо&
в'язаного стану, а після його відміни
— відробітком, збереження основ&
ної маси землі в руках поміщиків
дозволило їм через її продаж зберег&
ти рівень забезпечення власних по&
треб без зміни форм господарюван&
ня чи надбання нових ринкових
здібностей.

Для українських земель кінця
ХІХ ст. міграція населення стає
хоча і новим, але доволі стійким
соціальним явищем. Мотиваційна
структура мігрантів хоча і включа&
ла певні ринкові елементи і госпо&
дарські цілі, але вплив навколиш&
нього середовища, відсутність
відповідних здібностей не дозво&
лили ринковій мотивації стати па&
нівною. Тому здебільшого спосте&
рігається збереження простого
типу відтворення, що дає мож&
ливість віднести мотиваційну
структуру емігрантів до традицій&
ної. На нових територіях в основ&
ному вони займалися сільським
господарством чи вступали до лав
найманих працівників.

Непродуктивне використання
наявного земельного фонду стало
основним стимулюючим чинником
міграції українського населення, а
вже на нових територіях такими чин&
никами стали: зовнішнє середовище
та умови, через які неможливо задо&
вольнити наявні господарські потре&
би. А мотиваційними чинниками —
потреби покращення матеріального
становища.

Таким чином, традиційна госпо&
дарська мотивація з простим типом
відтворення була характерна для
більшості верств українського сус&

пільства пореформеного періоду.
Основними рисами такої мотивацій&
ної структури є незмінна складова
потреб суб'єкта господарювання, на&
явність відповідних здібностей, над&
бання яких здебільшого відбуваєть&
ся в самому процесі господарюван&
ня, а стимулюючий ефект від дії на&
вколишнього середовища вира&
жається в основному у впливі при&
родних факторів, духовно&культур&
них факторів та примусової дії з
боку держави. Тому відбувається
домінація стимулюючого ефекту над
мотивуючим.

Після реформи 1861 р. на украї&
нських землях утворюються пози&
тивні умови для формування ринко&
вої господарської мотивації. Цьому
сприяло юридичне утвердження ос&
новних принципів ринкової системи,
а саме — свобода господарської
діяльності та поява права на приват&
ну власність у всіх верствах суспіль&
ства.

Зміна мотиваційної структури
і її орієнтація на ринок здебільшо&
го була притаманна селянам&
підприємцям та поміщикам&ре&
форматорам. Селяни, які вели
підприємницьку діяльність, орієн&
тувалися на внутрішній ринок че&
рез нездатність вийти на міжна&
родний рівень, це сприяло їх швид&
кому реагуванню на ринкові по&
треби через володіння прямими
контактами з потенційними покуп&
цями. Також це сприяло локально&
му поділу праці та стимулювало
ринковий господарський розвиток
на селі. Здебільшого поряд з влас&
ною працею селяни&підприємці ви&
користовували працю односельців,
що призвело до збільшення робо&
чих місць на селі та зменшило
міграційні процеси.

Поряд з селянами&підприємця&
ми змінюється господарська моти&
вація поміщиків&реформаторів.
Хоча ця верства суспільства і була
найменшою у кількісному виразі,
але вона відігравала досить важли&
ву роль у господарському розвит&
ку українських земель. Основною
рисою їх мотиваційної структури є
зміна цілей діяльності, а саме —
максимізація прибутку. В по&
міщиків&реформаторів змінюється
структура потреб, де на перший
план виходять соціальні потреби та
потреби визнання. Також змі&
нюється ставлення до здібностей,
для їх надбання вони цілеспрямо&
вано застосовують процес навчан&
ня.

Про зміну цілі на максимізацію
прибутку свідчить розширений тип
відтворення їх господарств, що
супроводжувався процесами моно&
полізації економіки на українських
землях. Так, монопольними об'єд&
наннями у кінці ХІХ ст. стають на&
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ступні синдикати: "Продамед",
"Продвугілля", "Синдикат цукро&
заводчиків" тощо. Зміна структури
потреб призвела не лише до підви&
щення рівня задоволення особис&
тих потреб поміщиків&реформа&
торів, а й до їх соціального направ&
лення. Так, українські прізвища
Симиренків, Харитоненків, Ха&
ненків, Яхненків та Терещенків
відомі здебільшого через їх меце&
натську діяльність. Прикладом їх
діяльності є заснування братами М.
й Ф. Терещенками в Глухові без&
платної лікарні св. Єфросинії, та&
кож вони утримували комплекс
доброчинних закладів на Подолі у
Києві: нічліжний притулок, буди&
нок безкоштовних квартир для
бідних удів з дітьми й одиноких
літніх жінок, пологовий притулок.
Члени родини Терещенків також
зробили свій внесок у справу поши&
рення освіти серед незаможного
дорослого населення — пожертву&
вали понад 50 тис. крб. на будівниц&
тво Троїцького народного будинку
Товариства грамотності та Народ&
ної аудиторії Товариства сприяння
початковій освіті в Києві [5, с. 166—
174]. В. Симиренко 25 років утри&
мував історичний журнал "Киевс&
кая старина", одеська "Громада"
отримала від нього 1890 року 5 тис.
рублів на видання в Німеччині жур&
налу про Україну, за його сприян&
ня було поставлено першу украї&
нську оперу "Різдвяна ніч" М. Ли&
сенка, створено хор, у Львові дія&
ло літературне товариство ім. Т.
Шевченка. Значний внесок у розви&
ток м. Суми було зроблено І. Хари&
тоненком. Він щедро виділяв кош&
ти на благодійність. За його
підтримки в м. Суми виникає дитя&
чий притулок та дитяча лікарня, на
будівництво і утримання яких Іван
Герасимович виділив 240 тис. крб.
[3].

Розуміючи важливість здібнос&
тей у веденні ринкового господа&
рювання, підприємці&реформатори
здебільшого отримували освіту в
університетах Європи та наймали
на керівні посади спеціалістів з роз&
винутих країн світу. Ще одним
підтвердженням зміни ставлення
до здібностей як важливого еле&
мента у господарському процесі є
вкладання коштів у підвищення ос&
вітнього рівня українського насе&
лення. Так, В. Симиренко більше
ніж 40 років 10 % власного прибут&
ку віддавав на випуск часописів, ет&
нографічні експедиції, друкування
книжок українських письменників,
відкриття недільних шкіл в украї&
нських селах [3].

Важливим елементом підви&
щення ефективності функціону&
вання сільського господарства був
процес залучення до ринкового

використання земельних ресурсів
п о м і щ и к а м и & р е ф о р м а т о р а м и .
Підтвердженням цього є темп
купівлі  землі,  протягом ХV—
ХVІІІ ст. поміщиками у Російській
імперії було придбано 1,8 млн дес.,
у дореформений період — 2,4 млн
дес., а після 1861 р. — 3,4 млн дес.
[4, с. 394].

ВИСНОВКИ
Таким чином, особливостями

ринкової господарської мотивації
у другій половині ХІХ ст. були: по&
перше, розширення потреб, до яких
поряд з базовими увійшли і соц&
іальні потреби; по&друге, розши&
рення здібностей, набуття яких по&
требувало теоретичного навчання;
по&третє, трансформація суспіль&
ної залежності суб'єкта госпо&
дарської діяльності, яка змінилася
від залежності духовно&культурної
та державно&примусовою на еко&
номічну, де задоволення власних
потреб можливе лише у госпо&
дарському взаємозв'язку з суспіль&
ством.

Підсумовуючи вищевикладене,
відмітимо, що під впливом змін у
господарській сфері Російської
імперії у пореформений період
сформувалися основні чотири
типи господарської мотивації. До
суб'єктів господарської діяльності
з ринковим мотиваційним типом
відносяться селяни&підприємці та
поміщики&реформатори, метою
економічної діяльності яких вис&
тупає максимізація прибутку, а до
суб'єктів господарської діяльності
традиційним мотиваційним типом
відносяться збідніле селянство та
наймані робітники, структура мо&
тиваційного механізму яких майже
не відрізняється та поміщики&кон&
серватори, метою яких було забез&
печення постійного рівня потреб.
Діяльність перших двох класів сус&
пільства сприяла ринковим пере&
творенням, формуванню попиту на
землю та на товари промислового
призначення, а селянські госпо&
дарства з традиційною формою
господарювання та робітничий
клас виступили постачальниками
робочої сили, що, в свою чергу,
розширило ємність внутрішнього
ринку продовольчих товарів, збе&
реження страти поміщиків&кон&
серваторів призвело до збільшен&
ня пропозиції землі та наявного
стабільного продовольчого попи&
ту.

Незважаючи на високі темпи
промислового розвитку українсь&
ких земель, ринкова господарська
мотивація не стала загальноприй&
нятою для всіх верств суспільства.
Стримувальними факторами її
розвитку виступили: незавер&
шеність державних реформ; збере&

ження общинної форми господа&
рювання; використання України як
сировинного придатку; державна
підтримка іноземних інвесторів,
що не сприяла розвитку українсь&
кого підприємництва та ін. Таким
чином, в другій половині ХІХ ст.
були закладені лише основи рин&
кової мотивації суб'єктів господа&
рювання як ціннісно&інституційно&
го регулятора їх поведінки спря&
мованої на досягнення суспільних
цілей.
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