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Евреи в Украине до начала XX в 
 

Современные исследования истории национальных 
меньшинств в Украине, как правило, обращаются в кругу 
проблем национально-культурного бытия, политических 
движений. В то же время без внимания остаются вопросы 
экономической истории. Однако материальная жизнь 
является первоначалом существования любой цивилизации, 
определяет общественную модель, в определенной степени 
формирует национальную психологию. Поэтому без анализа 
закономерностей экономической жизни того или иного 
этноса наши представления остаются на уровне абстрактных 
рассуждений, в лучшем случае – описание отдельных 
исторических явлений. 

Очевидно, что экономическая история не является 
хронологическим изложением экономических фактов, 
данных. В этом вопросе наиболее приемлем подход, 
предлагаемый одним из основателей французской 
исторической школы «Авалив» Ф. Броделем, который считал, 
что «экономическая история мира — это вся история мира, 
рассматриваемая под определенным углом зрения: 
экономическим». 

Автор статьи обращается к проблемам экономической 
истории евреев в Украине в XIX - начале XX ст. Выбор 
проблемы и исторического периода обусловлен несколькими 
причинами: во-первых, именно в это время евреи были одной 
из многочисленных этнических групп в Украине; во-вторых, 
в результате специфических условий расселения, занятий 
евреи в значительной степени определяли характер и 
структуру экономики Украины; в-третьих, экономические 
факторы привели к существенным сдвигам в социальной 
структуре еврейства, к появлению радикальных политических 
движений, влияющих на общие общественные процессы в 
Украине в этот период. Безусловно, характер и направления 
экономической деятельности евреев связаны с 
формированием социальной структуры не только еврейской 
общественности, но и всего общества, и одновременно 
характера межэтнических отношений. К примеру, можно 
утверждать, что «еврейский вопрос» в русской империи 
появлялся конкретно на экономической почве. 

В статье предлагается ретроспективный взгляд на 
происхождение явлений общественной жизни конца XIX – 
начала XX ст. Автор преследует цель не констатацию 
единичных фактов, а выявление тенденций, эволюции 
экономических процессов в течение длительного периода. 
Потому и разговор о некоторых проблемах начала XX в. мы 
начинаем с XVII, даже с XVI столетий. 

 

Расселение евреев в Украине. «Полоса оседлости» 
Народонаселение – один из существенных 

экономических факторов. Расселение евреев в Украине 
происходило неравномерно, так сказать, волнами. 

Первая волна массовой эмиграции евреев в Украину 
началась после заключения Люблинской унии 1569 года. 

Тогда массы евреев из Польши отправились на 
украинские земли, вошедшие в состав Речи Посполитой. В то 

Сучасні дослідження історії національних меншин 
в Україні, як правило, обертаються в колі проблем 
національно-культурного буття, політичних рухів. 
Водночас поза увагою залишаються питання 
економічної історії. Однак матеріальне життя є 
першоосновою існування будь-якої цивілізації, 
визначає суспільну модель, певною мірою формує 
національну психологію. Тому без аналізу 
закономірностей економічного життя того чи іншого 
етносу наші уявлення залишаються на рівні 
абстрактних міркувань, в кращому разі — описання 
окремих історичних явищ. 

Очевидно, що економічна історія не є лише 
хронологічним викладом економічних фактів, даних. В 
цьому питанні найбільш прийнятним є підхід, 
пропонований одним із засновників французької 
історичної школи «Авалів» Ф. Броделєм, який вважав, 
що «економічна історія світу — це вся історія світу, що 
розглядається під певним кутом зору: економічним». 

Автор статті звертається до проблем економічної 
історії євреїв в Україні в XIX — на початку XX ст. 
Вибір проблеми та історичного періоду обумовлено 
декількома причинами: по-перше, саме в цей час євреї 
були однією з найчисленніших етнічних груп в Україні; 
по-друге, внаслідок специфічних умов розселення, 
занять євреї значною мірою визначали характер і 
структуру економіки України; по-третє, економічні 
чинники призвели до суттєвих зрушень в соціальній 
структурі єврейства, до появи радикальних політичних 
рухів, що впливали на загальні суспільні процеси в 
Україні в цей період. Безумовно, характер і напрями 
економічної діяльності євреїв зв’язані з формуванням 
соціальної структури не лише єврейського загалу, а й 
всього суспільства, і, водночас, характеру міжетнічних 
стосунків.  
Наприклад, можна твердити, що «єврейське питання» в 
Російській імперії виникало саме на економічному 
ґрунті. 

В статті пропонується ретроспективний погляд на 
походження явищ суспільного життя кінця XIX — 
початку XX ст. Автор має на меті не констатацію 
поодиноких фактів, а виявлення тенденцій, еволюції 
економічних процесів протягом тривалого періоду. 
Тому й розмову про деякі проблеми початку XX ст. ми 
починаємо з XVII, навіть з XVI століть. 

 

Розселення євреїв в Україні. «Смуга осілості» 
Народонаселення — один із суттєвих економічних 

чинників. Розселення євреїв в Україні відбувалось 
нерівномірно, так би мовити, хвилями. 

Перша хвиля масової еміграції євреїв в Україну 
почалася після укладення Люблінської унії 1569 року. 

Тоді маси євреїв з Польщі вирушили на українські 
землі, що увійшли до складу Речі Посполитої. На той 
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время экономическая деятельность евреев в Польше была 
сосредоточена преимущественно в торгово-посреднической 
сфере, аренде поместий, промыслов, ремесленничестве. 
Безусловно, это требовало определенной экономической 
среды, экономического пространства. Новые территории 
открывали новые возможности. Уже в начале XVII ст. в 
Украине проживало около 120 тысяч евреев. 

Несколько уменьшилась численность евреев в Украине в 
середине XVII ст. По данным разных исследователей во 
время войны 1648—1654 гг., было уничтожено несколько 
десятков тысяч евреев. Следует добавить значительное 
количество беженцев, а также последствия Зборовского мира 
1649, по которому евреям запрещалось находиться на 
Киевщине, Черниговщине и Брацлавщине. Однако, как 
известно, в дальнейшем положения многих соглашений 
между повстанцами и польским правительством не 
выполнялись. Польская шляхта возвращалась в свои имения, 
а вместе с ними — евреи, материальная жизнь которых была 
привязана к великому феодальному хозяйству. 

Уже в середине XVIII ст. в Киевской, Брацлавской, 
Подолье, на Волыни проживало более 130 тыс. евреев. 

Во второй половине XVIII века начинается новый этап 
расселения евреев в Украине, связанный с разделами Польши 
1772, 1793, 1795 годов. 

К этому же времени приходятся первые попытки 
правительств России и Австрии административно 
регулировать миграционные потоки. Применяются меры по 
ограничению прав проживания евреев в одних регионах и 
разрешается селиться в других. 

Эдиктом 1782 австрийский император Иосиф II разрешил 
евреям переселяться из Польши в украинские земли, а 
именно, в Подкарпатскую Русь и Буковину. 

В это же время в Российской империи начинает 
формироваться «полоса еврейской оседлости». 

Еще в 1782 году правительственная комиссия, изучавшая 
причины беспорядков в Олонецкой губернии, пришла к 
выводу, что купцы и мещане, селящиеся в сельской 
местности, пользуются доходами крестьян с большими для 
них притеснениями. С точки зрения экономики того времени 
это был вполне закономерный процесс: посредник-купец 
стремился снизить затраты путем оптовых закупок у 
производителя по более низкой цене. Все это мы можем 
наблюдать и в европейской экономике XVI-XVII веков. 

Но русское правительство, обеспокоенное крестьянскими 
беспорядками, прибегло к административным мерам: был 
издан указ, согласно которому мещане и купцы должны были 
селиться только в городах.  
По сути, это ограничение касалось всех мещан без 
исключения. Но для евреев, которые по законам империи 
записывались в сословие мещан, это ограничение стало, так 
сказать, общенациональным. 

Конкуренция со стороны торговцев-евреев, 
переселявшихся в русские города, вызвала ответную реакцию 
русских купцов. 1790 г. московские купцы обратились к 
императрице с жалобой на евреев, мол, подрывают торговлю. 
21 декабря 1791 года Екатерина II издала указ, согласно 

час економічна діяльність євреїв в Польщі 
зосереджувалась переважно в торговельно-
посередницькій сфері, оренді маєтків, промислів, 
ремісництві. Безумовно, що це вимагало певного 
економічного середовища, економічного простору. Нові 
території відкривали їм нові можливості. Вже на 
початку XVII ст. в Україні проживало близько 120 тис. 
євреїв. Дещо зменшилась чисельність євреїв в Україні в 
середині XVII ст. За даними різних дослідників під час 
війни 1648—1654 рр, було знищено декілька десятків 
тисяч євреїв. Слід додати значну кількість біженців, а 
також наслідки Зборівського миру 1649 р., за яким 
євреям заборонялось перебувати на Київщині, 
Чернігівщині та Брацлавщині. Однак, як відомо, надалі 
положення багатьох угод між повстанцями і польським 
урядом не виконувались. Польська шляхта поверталась 
в свої маєтки, а разом з ними — євреї, матеріальне 
життя яких було щільно прив’язане до великого 
феодального господарства. 
Вже в середині XVIII ст. на Київщині, Брацлавщині, 
Поділлі, на Волині мешкало понад 130 тис. євреїв. 

В другій половині XVIII століття починається 
новий етап розселення євреїв в Україні, пов’язаний з 
поділами Польщі 1772, 1793, 1795 років. 

На цей же час припадають перші спроби урядів 
Росії й Австрії адміністративно регулювати міграційні 
потоки. Застосовуються заходи щодо обмеження прав 
проживання євреїв в одних регіонах і дається дозвіл 
селитися в інших. 

Едиктом 1782 року австрійський імператор Йосип 
II дозволив євреям переселятись з Польщі в українські 
землі, а саме, в Підкарпатську Русь та Буковину. 

Цього ж часу в Російській імперії починає 
формуватися «смуга єврейської осілості». 

Ще в 1782 році урядова комісія, яка вивчала 
причини заворушень в Олонецькій губернії, дійшла 
висновку, що купці й міщани, які селяться в сільській 
місцевості, користуються прибутками селян з великими 
для них утисками. З точки зору економіки того часу це 
був цілком закономірний процес: посередник-купець 
прагнув зменшити витрати шляхом оптових закупів у 
виробника за якомога нижчою ціною. Все це ми 
можемо спостерігати і в європейській економіці XVI—
XVII століть. 

Але російський уряд, занепокоєний селянськими 
заворушеннями, вдався до адміністративних заходів: 
було видано указ, за яким міщани й купці мали 
селитися лише в містах. Власне, це обмеження 
стосувалося всіх міщан без винятку. Але для євреїв, які 
за законами імперії записувались в стан міщан, це 
обмеження стало, як би мовити, загальнонаціональним. 
Конкуренція з боку торговців-євреїв, які переселялися в 
російські міста, викликала відповідну реакцію 
російських купців. 1790 р. московські купці звернулися 
до імператриці із скаргою на євреїв, які, мовляв, 
підривають торгівлю. 21 грудня 1791 року Катерина II 
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которому евреи «не имеют никакого права записываться в 
сословие купцов во внутренних российских городах и портах, 
а только по нашим приказам разрешено им пользоваться 
правами гражданства и мещанства в Беларуси, а также в 
Екатеринославском наместничестве Таврической области».  

видала указ, за яким євреї «не мають ніякого права 
записуватись в стан купців у внутрішніх російських 
містах та портах, а тільки за наказами нашими 
дозволено їм користуватись правами громадянства й 
міщанства в Білорусі, а також в Катеринославському 
намісництві Таврійської області».  

 
Правда, этот указ еще нельзя было считать первым 

серьезным шагом для ограничения прав евреев в Российской 
империи. Напротив, положение о непереселении мещан из 
губернии в губернию касалось и неевреев. По указу 1791 
года для евреев открывались новые территории. Так или 
иначе, а таким образом в конце XVIII — начале XIX веков 
впервые сформировалась «полоса еврейской оседлости», в 
которую вошли Екатеринославская, Киевская, Волынская, 
Подольская, Херсонская, Таврическая, Черниговская, 
Полтавская, Минская, Венская, Бессарабская, Астраханская 
и Кавказская губернии, а также Курляндия. Три последних в 
1829 и 1835 были исключены из числа территорий, в 
которых евреи могли бы селиться. 

Впоследствии «полоса оседлости» несколько 
изменилась, но с самого начала определялась главная 
тенденция в переселенческой политике российского 
правительства по отношению к евреям: сосредоточить 
еврейское население преимущественно в западных регионах 
империи, местах традиционного расселения, а также в 
южных регионах, в частности в Украине, с одной стороны, а 
с другой, предотвратить проникновение евреев в 
великорусские губернии. 

Несмотря на положение указа 1791 сдержать 
расселение евреев в сельской местности не удавалось. 
Интегрируясь в другую хозяйственную систему, евреи 
сохраняли традиционные направления деятельности на селе 
(гуральство и аренда), что противоречило намерениям 
правительства развивать земледелие на новых территориях. 

В начале XIX века делами евреев в Российской 
империи ведал Особый комитет. С его деятельностью 
связаны первые ограничения прав евреев, в частности, 
относительно расселения в сельской местности. Не 
последнюю роль в выводах комитета сыграла и личная 
позиция его председателя поэта Г. Державина. В письме 
генерал-прокурору Оболяникову он писал: «Трудно без 
греха и по справедливости кого-то строго винить. Крестьяне 
пропивают хлеб жидам и от этого испытывают нехватку 
оного...». 

На основании выводов комитета, в 1804 году было 
издано «Положение для евреев», по которому евреи в 
«полосе оседлости» лишались права содержать трактиры, 
брать аренду и в течение трех лет должны были 
переселиться из села в город, кроме тех, кто занимается 
земледелием. 

Правда, позже новый состав Особого комитета отменил 
это положение, отметив, что все же евреи способствовали 
экономическому развитию, а причиной нищенского 
состояния крестьянства было другое. 

Щоправда, цей указ ще не можна було вважати 
першим серйозним кроком на шляху обмеження прав 
євреїв в Російській імперії. Навпаки, положення про 
непереселення міщан з губернії в губернію стосувалося і 
неєвреїв. Тому за указом 1791 року для євреїв 
відкривались нові території. Так чи інакше, а у такий 
спосіб наприкінці XVIII — початку XIX століть вперше 
сформувалася «смуга єврейської осілості», до якої 
увійшли Катеринославська, Київська, Волинська, 
Подільська, Херсонська, Таврійська, Чернігівська, 
Полтавська, Мінська, Віденська, Бессарабська, 
Астраханська та Кавказька губернії, а також Курляндія. 
Три останні в 1829 та 1835 рр. були виключені з числа 
територій, в яких євреї могли б селитися. 

Згодом «смуга осілості» дещо змінилася, але з 
самого початку визначалась головна тенденція в 
переселенській політиці російського уряду щодо євреїв: 
зосередити єврейське населення переважно в західних 
регіонах імперії, місцях традиційного розселення, а 
також в південних регіонах, зокрема в Україні, з одного 
боку, а з іншого, запобігти проникненню євреїв у 
великоруські губернії. 

Незважаючи на положення указу 1791 року стримати 
розселення євреїв в сільській місцевості не вдавалось. 
Інтегруючись в іншу господарську систему, євреї 
зберігали традиційні напрямки діяльності на селі 
(гуральництво та оренда), що суперечило намірам уряду 
розвивати землеробство на нових територіях. 

На початку XIX століття справами євреїв в 
Російській імперії відав Особливий комітет. З його 
діяльністю пов’язані перші обмеження прав євреїв, 
зокрема щодо розселення в сільській місцевості. Не 
останню роль у висновках комітету відіграла й особиста 
позиція його голови поета Г. Державіна. В листі до 
генерал-прокурора Оболяникова він писав: «Важко без 
гріха й по справедливості когось строго звинувачувати. 
Селяни пропивають хліб жидам і від цього зазнають 
нестачу оного...». 

На підставі висновків комітету, 1804 року було 
видано «Положення для євреїв», за яким євреї в «смузі 
осілості» позбавлялись права утримувати шинки, брати 
оренду і протягом трьох років мали переселитись із села 
до міста, крім тих, хто займається землеробством. 

Щоправда, пізніше новий склад Особливого 
комітету скасував це положення, зазначивши, що все ж 
таки євреї сприяли економічному розвитку, а причиною 
злиденного стану селянства було інше. 

 



https://infua.top    Додаткові знання - більші можливості 

 
 

Переклад та на основі науково-популярної літератури 

Новые ограничения прав евреев связаны с периодом 
правления Николая I. Касались они теперь уже расселения 
евреев в городах. 1827 года Киевский магистрат выселил 
евреев за пределы города. 1829 евреев выселили из 
Николаева и Севастополя. В начале 40-х годов появляются 
«гетто» — городские кварталы, в которых должны селиться 
только евреи. Собственно гетто, в Российской империи 
начали появляться после приказа 1843, по которому для 
«полицейского надзора» за евреями, которые приезжали в 
город, основывались постоялые дворы. В этом году 
Николай I издал указ о запрете евреям селиться ближе 50 
верст к западной государственной границе. Мол, еврейское 
население в пограничной полосе живет с контрабанды. 
Согласно этому указу евреи могли в течение двух лет 
переехать во внутренние губернии. Однако в течение 15 лет 
этот указ так и не был исполнен. 

Новое Положение от 30 мая 1835 года подтвердило 
«полосу оседлости». На Украине — Волынская, Подольская, 
Екатеринославская, Киевская (кроме Киева), Херсонская 
(кроме Николаева), Таврическая (кроме Севастополя), 
Полтавская (кроме казацких и государственных сел) и 
Черниговская губернии. Собственно, в этом виде, с 
незначительными изменениями, «полоса оседлости» 
оставалась вплоть до 1917 года. 

Образование «полосы оседлости» оказало большое 
влияние и на демографическую ситуацию в Украине. В 30-е 
годы XIX века в украинских губерниях Российской империи 
проживало более 600 тыс. евреев, а в Галичине около 270 
тыс. В то время это составляло почти 40% от общего 
количества евреев, проживавших в Восточной Европе. 

В 50-80-е годы еврейское население в Украине 
постоянно росло. Только за 25 лет количество евреев на 
Полтавщине увеличилось в 8 раз. Демографический 
«скачок» происходил не только из-за переселения из 
западных губерний, но и в результате естественного 
прироста, который был выше, чем у неевреев. Уже в 70-е 
годы XIX ст. регионами наибольшей концентрации 
еврейского населения были города и небольшие городки 
Правобережной Украины. Здесь, в селах, евреи составляли 
15% жителей, в городах – 39%, в городках – 53%.  

Нові обмеження прав євреїв пов’язані з періодом 
правління Миколи І. Стосувалися вони тепер вже 
розселення євреїв у містах. 1827 року Київський 
магістрат виселив євреїв за межі міста. 1829 року євреїв 
виселили з Миколаєва та Севастополя. На початку 40-х 
років з’являються «гетто» — міські квартали, в яких 
мали селитися лише євреї. Власне гетто, в Російській 
імперії почали з’являться після наказу 1843 року, за яким 
для «поліційного нагляду» за євреями, які приїздили до 
міста, засновувались постоялі двори. Цього ж року 
Микола І видав указ про заборону євреям селитися 
ближче 50 верств до західного державного кордону. 
Мовляв, єврейське населення в прикордонній смузі живе 
з контрабанди. За цим указом євреї могли протягом двох 
років переїхати у внутрішні губернії. Однак протягом 15 
років цей указ так і не було виконано. 

Нове Положення від 30 травня 1835 року 
підтвердило «смугу осілості». На Україні — це 
Волинська, Подільська, Катеринославська, Київська 
(крім Києва), Херсонська (крім Миколаєва), Таврійська 
(крім Севастополя), Полтавська (крім козацьких та 
державних сіл) та Чернігівська губернії. Власне, в цьому 
вигляді, з незначними змінами, «смуга осілості» 
залишалась аж до 1917 року. 

Утворення «смуги осілості» значно вплинуло і на 
демографічну ситуацію в Україні. В 30-і роки XIX 
століття в українських губерніях Російської імперії 
мешкало понад 600 тис. євреїв, а в Галичині близько 270 
тис. На той час це становило майже 40 % загальної 
кількості євреїв, які мешкали в Східній Європі. 

В 50—80-і роки єврейське населення в Україні 
постійно зростало. Так, тільки за 25 років кількість євреїв 
на Полтавщині збільшилась у 8 разів. Демографічний 
«стрибок» відбувався не лише через переселення із 
західних губерній, а й внаслідок природного приросту, 
який був вищий ніж у неєвреїв. Вже в 70-і роки XIX ст. 
регіонами найбільшої концентрації єврейського 
населення були міста й невеликі містечка Правобережної 
України. Тут, в селах, євреї становили 15 % мешканців, в 
містах — 39 %, в містечках — 53 % .  

 
В начале 80-х годов XIX ст. в Украине окончательно 

сформировались основные регионы расселения евреев. В 
украинских губерниях «полосы еврейской оседлости» (8 из 
15 губерний Российской империи), а также в Харьковской 
губернии по данным 1880 проживало 1 млн. 507 тысяч 
евреев — более половины общего количества евреев в 
«полосе». Больше всего евреев насчитывалось в 
Подольской, Киевской и Волынской губерниях – 1 млн. 48 
тысяч, где они составляли соответственно 18,7%, 14,9% от 
общей численности населения губернии. Более 140 тыс. 
евреев проживало в Херсонской губернии - 9,5% от общего 
количества. Еврейское население Полтавской, 
Черниговской, Екатеринославской и Таврической губерний 
насчитывало около 235 тыс. чел. В Харьковской губернии, 

На початку 80-х років XIX ст. в Україні остаточно 
сформувалися основні регіони розселення євреїв. В 
українських губерніях «смуги єврейської осілості» (8 з 15 
губерній Російської імперії), а також в Харківській 
губернії за даними 1880 року мешкало 1 млн. 507 тисяч 
євреїв— більше половини загальної кількості євреїв в 
«смузі». Більше всього євреїв нараховувалось в 
Подільській, Київській та Волинській губерніях — 1 млн. 
48 тисяч, де вони становили відповідно 18,7%, 14,9 % 
загальної кількості населення губернії. Понад 140 тис. 
євреїв мешкало в Херсонській губернії — 9,5 % від 
загальної кількості. Єврейське населення Полтавської, 
Чернігівської, Катеринославської та Таврійської губерній 
нараховувало близько 235 тис. чол. В Харківській 
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не входившей в «полосу оседлости», проживало всего 8 тыс. 
евреев. 

Как видим, регионами высокой концентрации 
еврейского населения в Украине были земли, где евреи 
селились еще с XVI—XVII веков (Киевщина, Волынь, 
Подолье), а также новые территории, приобщенные к 
Российской империи в конце XVIII века. Экономика новых 
территорий, основанная на большой земельной аренде и 
торговле приморских городов, привлекала евреев из 
Белоруссии и Литвы. 

В результате ограничений расселения в сельской 
местности и основных направлений экономической 
деятельности формировалась и структура еврейского 
населения в Украине. 

В определенной степени структурные изменения 
еврейского населения повлекли за собой административные 
меры российского правительства во времена Александра III, 
который, кстати, и сам лично нетерпимо относился к 
евреям. «Временными правилами» от 3 мая 1882 г. 
небольшие городки переименовывались в деревни, 
городками признавались только те, где была городская 
мещанская управа и в которых взимался налог с городского 
имущества. На евреев — жителей городков, которые 
превращались в деревни, распространялись все 
ограничения, о которых уже упоминалось. 

В начале 80-х годов XIX ст. в губернских и уездных 
городах Украины проживало 613 тыс. евреев; в городках и 
заштатных городах – около 60 тыс.; в селах – около 294 тыс. 
евреев. В общем, еврейский городок был типичным 
элементом социально-экономической жизни в Украине. 
Возьмем хотя бы национальный состав уездных и 
заштатных городов Волынской губернии. Среди жителей 
Дубно евреев было 72%, Луцка – около 80%, Ровно – 68%, 
Острога – почти 75%. Такую же картину можно наблюдать 
и в Киевской и Подольской губерниях. А кое-где, как 
скажем, в Бердичеве, население состояло почти 
исключительно из евреев – более 86%. 

Если мы сравним темпы прироста еврейского населения 
в 1860—1880 гг. и 1880—1897 гг., то за последний период 
они уменьшились почти вдвое. Но не будем забывать, что в 
конце XIX ст. миграционные потоки из северо-западных 
регионов затухают и население росло преимущественно за 
счет естественного прироста. В течение 1880-1897 гг. 
численность евреев в Украине растет. Так, по переписи 1897 
г. в украинских губерниях Российской империи проживало 
1 млн. 644 тыс. 488 евреев, что составляло 8% от общего 
количества населения. 

Итак, по состоянию на 1897 год по сравнению с 
другими национальностями в украинских губерниях 
Российской империи евреи занимали третье место – после 
украинцев – 20 млн. 650 тыс. и россиян – 2 млн. 85 тыс. 

Понятно, что из-за ограничений расселения на селе это 
были преимущественно жители городов. Несколько 
похожей была и структура еврейского населения в 
украинских землях, находившихся в составе Австро-
Венгерской империи. В начале XX ст. в Восточной Галиции 

губернії, яка не входила в «смугу осілості», мешкало 
лише 8 тис. євреїв. 

Як бачимо, регіонами найвищої концентрації 
єврейського населення в Україні були землі, де євреї 
селилися ще з XVI—XVII століть (Київщина, Волинь, 
Поділля), а також нові території, прилучені до Російської 
імперії наприкінці XVIII століття. Економіка нових 
територій, що ґрунтувалася на великій земельній оренді 
та торгівлі приморських міст, приваблювала євреїв з 
Білорусії й Литви. 

Внаслідок обмежень щодо розселення в сільській 
місцевості та основних напрямків економічної діяльності 
формувалася й структура єврейського населення в 
Україні. 

Певною мірою структурні зміни єврейського 
населення спричинили адміністративні заходи 
російського уряду за часів Олександра III, який, до речі, і 
сам особисто нетерпимо ставився до євреїв. 
«Тимчасовими правилами» від 3 травня 1882 року 
невеликі містечка переіменовувалися в села, містечками 
визнавались лише ті, де була міська міщанська управа та 
в яких стягувався податок з міського майна.  
На євреїв — мешканців містечок, що перетворювались на 
села, поширювались всі обмеження, про які вже 
згадувалось. 

На початку 80-х років XIX ст. в губернських та 
повітових містах України мешкало 613 тис. євреїв; в 
містечках і заштатних містах — близько 60 тис.; в селах 
— близько 294 тис. євреїв. Загалом, єврейське містечко 
було типовим елементом соціально-економічного життя 
в Україні. Візьмемо хоча б національний склад повітових 
й заштатних міст Волинської губернії. Серед мешканців 
Дубно євреїв було 72 %, Луцька — близько 80 %, Рівного 
— 68 %, Острога — майже 75 %. Таку ж картину можна 
було спостерігати й в Київській та Подільській губерніях. 
А подекуди, як скажімо, в Бердичеві, населення 
складалося майже виключно з євреїв — понад 86 %. 

Якщо ми порівняємо темпи приросту єврейського 
населення в 1860—1880 рр. та 1880—1897 рр., то за 
останній період вони зменшились майже' вдвічі. Але не 
будемо забувати, що наприкінці XIX ст. міграційні 
потоки з північно-західних регіонів затухають і 
населення зростало переважно за рахунок природного 
приросту. Протягом 1880—1897 ррі. чисельність євреїв в 
Україні зростає. Так, за переписом 1897 р. в українських 
губерніях Російської імперії мешкало 1 млн. 644 тис. 488 
євреїв, що складало 8 % загальної кількості населення. 

Отже, станом на 1897 рік порівняно з іншими 
національностями в українських губерніях Російської 
імперії євреї посідали третє місце — після українців — 
20 млн. 650 тис. та росіян — 2 млн. 85 тис. 

Зрозуміло, що через обмеження щодо розселення на 
селі це були переважно мешканці міст. Дещо схожою 
була й структура єврейського населення в українських 
землях, що перебували в складі Австро-Угорської 
імперії. На початку XX ст. в Східній Галичині 
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насчитывалось почти 660 тыс. евреев (12% всего населения), 
только 5% которых проживало в деревне. А самый высоким 
в Украине процент евреев по отношению к общему 
количеству населения был в Буковине — 12,86 % (103 тыс.). 

Итак, всего на рубеже веков в Украине проживало 
около 2,3 млн. евреев. 

Очевидно, что скученность на ограниченной 
территории, односторонняя направленность экономической 
деятельности привели к эмиграции евреев за границу. Так, в 
1880 г. в городах Восточной Галиции проживало 45,6 % 
евреев, в 1900 – 40,4 %, в 1910 – 38,5 %. 

Впрочем, в 80-х гг. XIX ст. начинается эмиграция 
евреев также из Российской империи. Так, за период 1880-
1916 гг. за пределы России ежегодно эмигрировало в 
среднем 1660 евреев. Однако ее масштабы тогда еще не 
достигли такого уровня, чтобы существенно влиять на 
демографическую ситуацию в Украине, которая на то время 
была одним из регионов едва ли не самой высокой 
концентрации еврейского населения в Европе. 

Безусловно, эта специфическая черта в определенной 
степени определяла характер и структуру экономики 
Украины в XIX — начале XX веков.  

нараховувалось майже 660 тис. євреїв (12% всього 
населення), лише 5% яких мешкало на селі. А найвищим 
в Україні відсоток євреїв щодо загальної кількості 
населення був в Буковині— 12,86 % (103 тис.). 

Отже, загалом на рубежі століть в Україні мешкало 
близько 2,3 млн. євреїв. 

Очевидно, що скупченість на обмеженій території, 
однобічна спрямованість економічної діяльності 
спричинили до еміграції євреїв за кордон. Так, в 1880 р. в 
містах Східної Галичини мешкало 45,6 % євреїв, в 1900 
— 40,4 %, в 1910 — 38,5 %. 

Втім, в 80-х рр. XIX ст. починається еміграція євреїв 
також і з Російської імперії. Так, за період 1880—1916 
рр. за межі Росії щороку емігрувало в середньому 1660 
євреїв. Однак її масштаби тоді ще не досягли такого 
рівня, щоб суттєво впливати на демографічну ситуацію в 
Україні, яка на цей час була одним з регіонів чи не 
найвищої концентрації єврейського населення в Європі. 

Безумовно, ця специфічна риса певною мірою 
визначала й характер та структуру економіки України в 
XIX — на початку XX століть.   

 

Направления экономической деятельности. 
Социальная структура еврейского населения в Украине. 

Прежде чем анализировать экономические процессы 
этого периода, следует отметить, что традиционные 
направления экономической деятельности еврейского 
населения в Украине сложились значительно раньше. При 
этом следует учесть то обстоятельство, что к XVIII в. 
экономика Украины была сориентирована на европейский 
рынок. Взять хотя бы специализацию сельского хозяйства, в 
том числе производство зерна. Но еврейское население 
украинских земель, входивших в Польшу, сосредоточило 
свою деятельность в сфере обмена, посредничества. Следует 
упомянуть, что XVII ст. в Западной Европе было, так 
сказать, «эпохой магазинов», заменявших собой крупные 
уличные рынки. В Восточной Европе значительно растет 
количество мелких торговцев, преимущественно евреев, 
становящихся посредниками между оптовиком и 
потребителем. В Польше в XVII-XVIII вв. только 
странствующие торговцы-евреи взяли на себя 40-50% 
торговли. Это, очевидно, происходило и в украинских 
землях. Так, Львовская ярмарка в XVII веке превратилась в 
один из центров европейской торговли, в основном 
благодаря экономической активности евреев. 
Следовательно, мелкая торговля еще с XVII века – главное 
занятие евреев в украинском городе. Так, например, в 
середине XVIII века в Житомире евреев-торговцев было в 
13 раз больше, чем христиан. В начале XIX века на 
Киевщине, Катеринославщине, Полтавщине, Волыни, 
Подолье, Херсоне торговлей занимались более 80% евреев. 

Было бы ошибкой считать, что занятия торговлей 
сказывались на материальном состоянии всей еврейской 
общественности. Скученность евреев в городках «полосы 
оседлости» в конце XIX в. привела к «перегруженности» их 

Напрями економічної діяльності. Соціальна 
структура єврейського населення в Україні. 

Перші ніж аналізувати економічні процеси цього 
періоду, треба зазначити, що традиційні напрями 
економічної діяльності єврейського населення в Україні 
склалися значно раніше. При цьому слід зважити на ту 
обставину, що до XVIII ст. економіка України була 
зорієнтована на європейський ринок. Взяти хоча б 
спеціалізацію сільського господарства, зокрема 
виробництво збіжжя. Але єврейське населення 
українських земель, що входили до складу Польщі, 
зосередило свою діяльність в сфері обміну, 
посередництва. Слід згадати, що XVII ст. в Західній 
Європі було, так би мовити, «епохою крамниць», що 
заміняли собою великі вуличні ринки. В Східній Європі 
значно зростає кількість дрібних торговців, переважно 
євреїв, які стають посередниками між оптовиком і 
споживачем. В Польщі в XVII—XVIII ст. лише мандрівні 
торговці-євреї взяли на себе 40—50 % торгівлі. Це, 
зрозуміло, відбувалося і в українських землях. Так, 
Львівський ярмарок в XVII столітті перетворився в один 
із центрів європейської торгівлі, здебільшого завдяки 
економічній активності євреїв. Отже, дрібна торгівля ще 
з XVII століття — головне заняття євреїв в українському 
місті. Так, наприклад, в середині XVIII століття в 
Житомирі євреїв-торговців було в 13 разів більше, ніж 
християн. На початку XIX століття на Київщині, 
Катеринославщині, Полтавщині, Волині, Поділлі, 
Херсонщині торгівлею займалися понад 80 % євреїв. 

Було б помилкою вважати, що заняття торгівлею 
позначалися на матеріальному стані всього єврейського 
загалу. Скупченість євреїв в містечках «смуги осілості» в 
кінці XIX ст. призвела до «перевантаженості» їх 
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торговцами, имевшими скудный оборот. Так, в Бердичеве 
путешественник мог наблюдать еврейские лавочки, в 
которых женщины торгуют по 40—50 и по 70 копеек в 
день... Однако зажатое границами «полосы оседлости» и 
бюрократическими запретами еврейское население почти не 
меняло направлений экономической деятельности. Это 
касалось даже губерний Юга Украины, в которых русское 
правительство поощряло евреев к земледелию. В 
Таврической губернии 90-х годов XIX века торговлей 
занимались почти 40 % евреев. 

Еврейская торговля с более или менее значительным 
оборотом в конце XIX в., проходила эволюцию: из сферы 
торговли вещами в сферу посредничества. В это время 
значительно растет количество еврейских комиссионных 
контор, коммивояжеров. Но с другой стороны, 
посредническая деятельность повлекла за собой дробление 
доходов, что приводило к банкротствам. 

Ростовщичество, связанное с возникновением рынка 
денег в Европе, еще с XVI—XVII вв. было одним из 
традиционных занятий евреев. Известно, что услугами 
евреев-ростовщиков пользовался не один монарший двор в 
Европе. Кстати, и польские короли в свое время именно по 
этому обстоятельству способствовали переселению евреев 
из Германии в польские земли. В Украине деньги на 
проценты под залог давал еврей трактирщик и мелкий 
торговец. Правда, впоследствии финансовая деятельность 
сосредотачивалась в руках только определенного круга. 

В Российской империи с 40-х годов XIX ст. для евреев 
существовали ограничения по торговле недвижимым 
имуществом и банковской деятельности. Однако 1860 эти 
ограничения отменили, что способствовало притоку 
еврейских капиталов в финансовую сферу. В Австро-
Венгрии евреи занимали существенные позиции в 
банковском деле, контролируя ведущие банки, в частности, 
Львовский ипотечный. 

Значительно влияли на характер, направления и 
масштабы торгово-финансовой деятельности евреев в 
Российской империи отдельные законодательные акты. 

Еще по Положению 1835 года евреям-купцам 1-й и 2-й 
гильдий разрешалось временно находиться за «полосой 
оседлости». А с 1859 г. ограничения постоянного 
проживания в Киеве уже их не касались. 

Понятно, что функционирование нормальной системы 
торгово-финансовых отношений происходило вопреки 
бюрократическим запретам. Потому и власть так или иначе 
вынуждена была учитывать реалии жизни. Тем более что в 
условиях постепенного становления общероссийского 
рынка торговля и финансы были главной составляющей 
расширения сферы обмена. Но, как известно, характерным 
признаком политической власти в Российской империи 
была жесткая административная регламентация 
общественных процессов, в том числе экономических. 
Таким образом, временным ослаблением, либерализации 
вновь приходили времена реакции. 

Еще по выводам деятельности Особого комитета 
согласно «Положению по евреям» от 31 января 1804 года 

торговцями, які мали мізерний оборот. Так, в Бердичеві 
мандрівник міг спостерігати єврейські крамнички, в яких 
жінки торгують по 40—50 та по 70 копійок в день... 
Однак затиснуте кордонами «смуги осілості» й 
бюрократичними заборонами єврейське населення майже 
не змінювало напрямків економічної діяльності. Це 
стосувалося навіть губерній Півдня України, в яких 
російський уряд заохочував євреїв до землеробства. В 
Таврійській губернії 90-х років XIX ст, торгівлею 
займалися майже 40 % євреїв. 

Єврейська торгівля з більш-менш значним оборотом 
наприкінці XIX ст, проходила еволюцію: з сфери торгівлі 
речами в сферу посередництва.  
В цей час значно зростає кількість єврейських комісійних 
контор, комівояжерів. Але з іншого боку, посередницька 
діяльність спричинила й дроблення прибутків, що 
призводило до банкрутств. 

Лихварство, пов’язане з виникненням ринку грошей 
в Європі, ще з XVI—XVII ст. було одним із традиційних 
занять євреїв. Відомо, що послугами євреїв-лихварів 
користувався не один монарший двір в Європі. До речі, й 
польські королі свого часу саме через цю обставину 
сприяли переселенню євреїв з Німеччини в польські 
землі. В Україні гроші на проценти під заставу давав 
єврей шинкар і дрібний торговець. Щоправда, згодом 
фінансова діяльність зосереджувалась в руках лише 
певного кола. 

В Російській імперії з 40-х років XIX ст. для євреїв 
існували обмеження щодо торгівлі нерухомим майном і 
банківської діяльності. Однак 1860 р. ці обмеження 
скасували, що сприяло припливу єврейських капіталів в 
фінансову сферу.  
В Австро-Угорщині євреї посідали суттєві позиції в 
банківській справі, контролюючи провідні банки, 
зокрема Львівський іпотечний.  

Суттєво впливали на характер, напрями й масштаби 
торговельно-фінансової діяльності євреїв в Російській 
імперії окремі законодавчі акти. 

Ще за Положенням 1835 року євреям-купцям 1-ї та 
2-ї гільдій дозволялося тимчасово перебувати за «смугою 
осілості». А з 1859 р. обмеження щодо постійного 
мешкання в Києві вже їх не стосувалися. 

Зрозуміло, що функціонування нормальної системи 
торговельнофінансових відносин відбувалось всупереч 
бюрократичним заборонам. Тому й влада так чи інакше 
змушена була враховувати реалії життя. Тим більше, що 
в умовах поступового становлення загальноросійського 
ринку торгівля й фінанси були головною складовою 
розширення сфери обміну. Але, як відомо, характерною 
ознакою політичної влади в Російській імперії була 
жорстка адміністративна регламентація суспільних 
процесів, в тому числі й економічних. Отже, натомість 
тимчасовим послабленням, лібералізації знову 
приходили часи реакції. 

Ще за висновками діяльності Особливого комітету 
згідно з «Положенням щодо євреїв» від 31 січня 1804 
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евреям запрещалось в губерниях «Малороссийских и 
Новороссийских иметь аренды «около битых путей и в 
селах». Впоследствии эти запреты отменялись, но иногда 
вводились новые акты. 22 октября 1825 г. вышло общее 
положение о запрете аренды поместий евреям, что привело 
к экономической активности евреев в других направлениях: 
аренда мельниц, скупка зерна, продажа крестьянам 
промышленных товаров, винокуство (несмотря на запреты). 
А на основании законов 1864 и 1867 годов евреи лишались 
прав аренды в деревне за исключением трактиров, мельниц, 
сахарных и стеклянных заводов, основание которых 
требовало определенных первоначальных капиталов. 

Отрицательно на развитие арендных отношений 
повлияли законодательные акты, внедренные согласно 
«Временным правилам» от 3 мая 1882 года, действовавших 
до 1904 года. Подтверждался запрет евреям заключать 
договоры аренды за пределами городов. Следует вспомнить, 
что еврей-арендатор еще во времена Польши всегда был 
типичной фигурой в украинском селе. 

Но при этом он не был заинтересован в перспективном 
развитии производительности сельского хозяйства, пытаясь 
получить самые высокие прибыли за короткий промежуток 
времени. На основании аренды откупщик пытался взять из 
крестьянских хозяйств как можно больше оброка, оставив 
часть. Это приводило к разорению части крестьянских 
хозяйств и истощению почвы. Правда, хозяйничать таким 
образом евреев-арендаторов заставляли как 
необязательность помещиков в выполнении условий 
аренды, так и нестабильную политическую жизнь в 
Украине, крестьянские беспорядки, первыми жертвами 
которых становились, как правило, евреи. Поэтому и 
арендатор не мог рассчитывать на перспективу, а ощущение 
временности своего положения подталкивало именно такие 
формы хозяйствования.  

року євреям заборонялось в губерніях «Малоросійських 
та Новоросійських мати оренди «понад битими шляхами 
та в селах». Згодом ці заборони скасовувались, але час 
від часу вводились нові акти. 22 жовтня 1825 року 
вийшло загальне положення про заборону оренди маєтків 
євреям, що спричинило до економічної активності євреїв 
в інших напрямах: оренда млинів, скуповування збіжжя, 
продаж селянам промислових товарів, гуральництво 
(незважаючи на заборони). А на підставі законів 1864 та 
1867 років євреї позбавлялись прав оренди в селі за 
винятком шинків, млинів, цукрових та скляних заводів, 
заснування яких вимагало певних первісних капіталів. 

Негативно на розвиток орендних відносин вплинули 
законодавчі акти, впроваджені згідно з «Тимчасовими 
правилами» від 3 травня 1882 року, які діяли до 1904 
року. Підтверджувалась заборона євреям укладати 
договори оренди за межами міст. Треба згадати, що 
єврей-орендар ще за часів Польщі завжди був типовою 
фігурою в українському селі. 

Але при цьому він не був зацікавлений в 
перспективному розвитку продуктивності сільського 
господарства, намагаючись мати найвищі прибутки за 
короткий проміжок часу. На підставі оренди відкупщик 
намагався взяти з селянських господарств якомога 
більше оброку, залишивши собі частину. Це призводило 
до розорення частини селянських господарств та 
виснажування ґрунту. Щоправда, господарювати у такий 
спосіб євреїв-орендарів змушували як необов’язковість 
поміщиків у виконанні умов оренди, так і нестабільне 
політичне життя в Україні, селянські заворушення, 
першими жертвами яких ставали, як правило, євреї. Тому 
й орендар не міг розраховувати на перспективу, а 
відчуття тимчасовості свого становища підштовхувало 
до саме таких форм господарювання. 

 
С развитием товарно-денежных отношений, особенно 

после реформы 1861 г., возросла роль крупных арендаторов-
евреев, которые в свою очередь, сдавали землю в аренду 
крестьянам. Таким образом, часть крестьянских хозяйств 
интегрировалась в систему рыночных отношений. 
Продукция постоянно шла на рынок, потому что деньги 
были необходимы для арендной платы, покупки инвентаря и 
т.д. Но это была лишь часть крестьянских хозяйств. 

Несмотря на упомянутые законодательные запреты, 
практика заключения тайных арендных договоров 
помещиков с евреями-арендаторами укоренилась в 
экономической жизни украинской деревни. К тому же это 
было выгодно помещикам, которые после реформы 1861 г. 
не всегда могли интегрироваться в новую систему 
экономических отношений и вынуждены были либо сдавать 
земли в аренду, либо вообще продавать. Безусловно, такое 
положение дел отвечало и интересам арендаторов, которые 
иногда имели почти 100% прибыли. Так, в 1872 году в 
Киевской, Подолье, Волыни 914 евреев арендовали в 914 
имениях 516.958 десятин земли, платили помещикам 1.509 
тыс. рублей, прибыль имели 3.600 тыс. рублей. На 

З розвитком товарно-грошових відносин, особливо 
після реформи 1861 року, зросла роль крупних 
орендарів-євреїв, які в свою чергу, здавали землю в 
оренду селянам. У такий спосіб частина селянських 
господарств інтегрувалась в систему ринкових відносин. 
Продукція постійно йшла на ринок, тому що гроші були 
необхідні для орендної плати, купівлі реманенту тощо. 
Але це була лише частина селянських господарств. 

Незважаючи на згадані законодавчі заборони, 
практика укладання таємних орендних договорів 
поміщиків з євреями-орендарями вкорінилася в 
економічне життя українського села. До того ж це було 
вигідно поміщикам, які після реформи 1861 року не 
завжди могли інтегруватися в нову систему економічних 
відносин і змушені були або здавати землі в оренду, або 
й взагалі продавати. Безумовно, такий стан справ 
відповідав і інтересам орендарів, які інколи мали майже 
100 % прибутку. Так, в 1872 році на Київщині, Поділлі, 
Волині 914 євреїв орендували в 914 маєтках 516.958 
десятин землі, платили поміщикам 1.509 тис. рублів, 
прибуток мали 3.600 тис. рублів. На Чернігівщині в 600 
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Черниговщине в 600 имениях в руках евреев-арендаторов 
находилось 40% всей арендной земли. В Полтавской 
области еврей Журахович арендовал 25 тыс. десятин земли 
помещика Муравьева и 2 тыс. Родзянка. 

Общая картина экономической жизни евреев в Украине 
была бы неполной, если бы мы не остановились на истории 
еврейского землевладения и земледелия. Само по себе это 
явление интересно и в определенной степени уникально и в 
мировой экономической истории, потому что такие 
направления деятельности были присущи еврейскому 
населению на протяжении веков. 

В Российской империи еще с 1784 г. существовали 
законодательные нормы, запрещавшие нехристианам иметь 
крепостных-христиан. Но очень часто из-за подставных лиц 
заключались соглашения владения землей с крестьянами. 

Шагом расширения прав землевладения были 
Положения 1804 года, выработанные Особым комитетом, 
согласно которому евреи имели право покупать и продавать 
незаселенные земли, использовать наемный труд и на 10 лет 
освобождались от налогов. Этими мерами российское 
правительство надеялось привлечь евреев к 
земледельческому труду, способствовать их переселению в 
новороссийские степи. 

Однако намерения правительства оставались лишь 
пожеланием, потому что попытка привлечь евреев в сферу 
производства на селе противоречила общей направленности, 
традициям экономической жизни. 

С другой стороны, земля как недвижимость 
интересовала часть еврейского населения, которая уже 
имела достаточно значимые капиталы. К тому же владение 
недвижимостью существенно повышало социальный статус. 
Поэтому, как только появился закон от 14 января 1857 г., 
значительно расширивший права приобретения евреями 
земельной собственности в «полосе оседлости», многие 
евреи-капиталисты воспользовались им. Так уже в конце 50-
х годов XIX в. киевский купец М. Вайнштейн имел в 
Житомирском уезде более 18 тысяч десятин земли. 

В 1860 г. евреям разрешалось приобрести недвижимое 
имущество и в Австро-Венгрии. На западноукраинских 
землях начинает развиваться еврейское землевладение: 
лесные площади, пастовные и пашенные. В начале XX века, 
в Восточной Галиции крупные землевладельцы-евреи имели 
уже около 250 тыс. гектаров земли. 

В отличие от крупного землевладения, которое было 
следствием объективных экономических процессов, мелкое 
еврейское землевладение в России вводилось сверху 
административными мерами. 
26 декабря 1844 по инициативе графа Кисильова, министра 
государственных имений, было издано «Положение 
относительно евреев-земледельцев», которое, кстати, 
действовало вплоть до 1917 года. По этому положению 
евреям разрешалось переходить в земледельческое 
сословие; предоставлялся надел - 5-8 гектаров из 
государственных земель, который нельзя было продавать в 
аренду; предоставлялось право приобретать частную 
собственность, селиться на частных землях; внедрялись 

маєтках в руках євреїв-орендарів знаходилось 40 % всієї 
орендної землі. На Полтавщині єврей Журахович 
орендував 25 тис. десятин землі поміщика Муравйова та 
2 тис. Родзянка. 

Загальна картина економічного життя євреїв в 
Україні була б неповною, якби ми не зупинились на 
історії єврейського землеволодіння та землеробства. 
Саме по собі це явище цікаве і певною мірою унікальне і 
в світовій економічній історії, тому що такі напрями 
діяльності були непритаманні єврейському населенню 
протягом століть. 

В Російській імперії ще з 1784 року існували 
законодавчі норми, що забороняли нехристиянам мати 
кріпаків-християн. Але дуже часто через підставних осіб 
укладалися угоди щодо володіння землею з селянами. 

Кроком щодо розширення прав землеволодіння були 
Положення 1804 року, вироблені Особливим комітетом, 
за яким євреї мали право купувати й продавати 
незаселені землі, використовувати найману працю і на 10 
років звільнялись від податків. Цими заходами 
російський уряд сподівався залучити євреїв до 
хліборобської праці, сприяти їх переселенню в 
новоросійські степи. 

Проте наміри уряду залишались лише побажанням, 
тому що спроба залучити євреїв до сфери виробництва на 
селі суперечили загальній спрямованості, традиціям 
економічного життя. 

З іншого боку, земля як нерухомість цікавила 
частину єврейського населення, яка вже мала досить 
значні капітали. До того ж володіння нерухомістю значно 
підвищувало соціальний статус. Тому як тільки з’явився 
закон від 14 січня 1857 р., який значно розширив права 
придбання євреями земельної власності в «смузі 
осілості», багато євреїв-капіталістів скористувались ним. 
Так, вже в кінці 50-х років XIX ст. київський купець М. 
Вайнштейн мав в Житомирському повіті понад 18 тис. 
десятин землі. 

В 1860 р. євреям дозволялося придбати нерухоме 
майно і в АвстроУгорщині. На західноукраїнських 
землях починає розвиватися єврейське землеволодіння: 
лісові площі, пастівні й ральні. На початку XX ст, в 
Східній Галичині великі землевласники-євреї мали вже 
близько 250 тис. гектарів землі. 

На відміну від великого землеволодіння, яке було 
наслідком об’єктивних економічних процесів, дрібне 
єврейське землеволодіння в Росії вводилось зверху 
адміністративними заходами. 

26 грудня 1844 року за ініціативою графа Кисильова, 
міністра державних маєтків, було видано «Положення 
щодо євреїв-землеробів», яке, до речі, діяло аж до 1917 
року. За цим положенням євреям дозволялось 
переходити в хліборобський стан; надавався наділ – 5-8 
гектарів з державних земель, який не можна було 
продавати в оренду; надавалось право набувати 
приватної власності, селитися на приватних землях; 
впроваджувались різні пільги для хліборобів. 
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разные льготы для земледельцев. В 1849 г. были образованы 
специальные сберегательные и вспомогательные кассы для 
евреев-поселенцев. 

Собственно, с начала XIX ст. это была вторая попытка 
правительства по аграризации евреев. Первая (после 
Положения 1804) оказалась неудачной: в 1815 году из 3.141 
евреев, переселившихся на Юг Украины, больше половины 
не занимались сельским хозяйством, а жили из ремесла и 
мелкой торговли. 

Однако, несмотря на объективные реалии, отсутствие 
предпосылок и традиций земледельческого труда, 
российское правительство осуществляло достаточно 
масштабный эксперимент путем колонизации земель на 
Юге Украины. 

После кисильовского положения темпы колонизации 
все же несколько выросли. Если в 1826 г. на Херсонщине 
было 8 еврейских колоний, то в 1847 г. - 15, в которых 
проживало 12,5 тыс. колонистов. По ревизии 1851 г. в 
Херсонской области насчитывалось 25 еврейских колоний, а 
на Екатеринославщине - 32.  

В 1849 року були утворені спеціальні ощадні і 
допомогові каси для євреїв-поселенців. 

Власне, з початку XIX ст. це була друга спроба 
уряду щодо аграризації євреїв. Перша (після Положення 
1804 р.) виявилась невдалою: в 1815 році із 3.141 євреїв, 
які переселилися на Південь України, більше половини 
не займалися сільським господарством, а жили з ремесла 
та дрібної торгівлі. 

Однак, попри об’єктивні реалії, відсутність 
передумов та традицій землеробської праці російський 
уряд здійснював досить масштабний експеримент 
шляхом колонізації земель на Півдні України. 

Після кисильовського положення темпи колонізації 
все ж таки дещо зросли. Якщо в 1826 р. на Херсонщині 
було 8 єврейських колоній, то в 1847 р,— 15, в яких 
мешкало 12,5 тис. колоністів. За ревізією 1851 р. на 
Херсонщині нараховувалось 25 єврейських колоній, а на 
Катеринославщині — 32.  

 
Значительная часть евреев становилась колонистами с 

целью избежать рекрутской обязанности, от которой 
поселенцы освобождались. Что касается успехов земледелия, 
то в исторической, мемуарной литературе можно встретить 
довольно противоречивые показания. Но даже скептики 
признавали, что все же часть колонистов хозяйничала умело. 
Однако речь идет о втором или третьем поколении 
переселенцев. С целью привить колонистам навыки 
земледелия правительство селило в еврейскую колонию одну-
две немецкие семьи, которым также предоставлялись 
значительные льготы. Применялись и принудительные меры: 
несколько еврейских хозяйств приписывались к «полной 
рабочей упряже» (рабочий скот, инвентарь). 

Но в целом еврейская колонизация Юга Украины шла 
очень вяло. В начале XX ст. в земледельческих колониях в 
«полосе оседлости» проживало 13 тыс. еврейских семей (76 
тыс. чел.). Если учесть общее количество евреев в Украине, 
это — мизерная цифра. 

Однако колонизация имела и другие последствия: 
переселенцы направляли свою деятельность, учитывая 
девственные богатства края, близость крупных городов, 
торговых портов — направления Торговли и разных 
промыслов, делали таким образом свой вклад в развитие 
экономики Юга Украины. Со временем, в ходе 
промышленного развития Украины, которое она переживала 
в последние десятилетия XIX в., евреи интегрировались и в 
сферу производства. Впрочем, конечно, производственная 
деятельность, ее зачаточные формы существовали задолго до 
промышленного переворота. Одной из довольно 
традиционных форм производства у евреев было 
ремесленничество. 

В начале XIX века ремесленничеством занималось около 
12% евреев, проживавших в украинских губерниях 
Российской империи. В сравнении с торговлей цифра 
достаточно скромная. Но со временем она постепенно росла. 

Значна частина євреїв ставала колоністами з метою 
уникнути рекрутського обов'язку, від якого поселенці 
звільнялися. Щодо успіхів землеробства, то в 
історичній, мемуарній літературі можна зустріти досить 
суперечливі свідчення. Але навіть скептики визнавали, 
що все ж частина колоністів господарювала вправно. 
Однак мова йде про друге або третє покоління 
переселенців. З метою прищепити колоністам навички 
хліборобства, уряд селив в єврейську колонію одну-дві 
німецькі родини, яким також надавались значні пільги. 
Застосовувались і примусові заходи: декілька 
єврейських господарств приписувались до «повної 
робочої упряжі» (робоча худоба, реманент). 

Але в цілому єврейська колонізація Півдня України 
йшла дуже мляво. На початку XX ст. в землеробських 
колоніях в «смузі осілості» мешкало 13 тис. єврейських 
родин (76 тис. чол.). Якщо зважити на загальну 
кількість євреїв в Україні, це — мізерна цифра. 

Однак колонізація мала й інші наслідки: 
переселенці спрямовували свою діяльність, зважаючи 
на незаймані багатства краю, близькість великих міст, 
торгових портів, — напрямку Торгівлі й різних 
промислів, робили у такий спосіб свій внесок в 
розвиток економіки Півдня України. З часом, в ході 
промислового розвитку України, який вона переживала 
в останні десятиріччя XIX ст., євреї інтегрувалися і в 
сферу виробництва. Втім, звичайно, виробнича 
діяльність, її зачаткові форми існували задовго до 
промислового перевороту. Однією з досить 
традиційних форм виробництва у євреїв було 
ремісництво. 

На початку XIX століття ремісництвом займалось 
близько 12 % євреїв, які мешкали в українських 
губерніях Російської імперії. Порівняно з торгівлею 
цифра досить скромна. Але з часом вона поволі 
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Очевидно, что тот же еврейский городок, что на 
Правобережье, представлял собой достаточно замкнутую 
экономическую систему, не мог бы выжить, если бы кроме 
посредничества не развивались хотя бы примитивные формы 
производства. Правда, к административным мерам по 
развитию еврейского ремесленничества прибегло и 
российское правительство. 1856 году комитет, занимавшийся 
пересмотром ограничений, заключил: «Класс еврейских 
ремесленников является самым полезным между их 
единоверцами». 1865 появился закон, позволивший евреям-
механикам, мастерам временно жить за пределами «полосы 
оседлости». В этом же году были разработаны правила 
зачисления в цех ремесленников, однако были обставлены 
сложными формальностями. Получить промышленный билет 
было достаточно тяжело. К тому же, ремесленниками не 
признавались мясники, печатники, извозчики, табачники, 
наемные ремесленные рабочие. А с 1875 г. евреи-
ремесленники могли торговать по «полосе оседлости» только 
продуктами собственного производства. 

В «полосе оседлости» среди ремесленников преобладали 
портные и сапожники. Достаточно ярко обрисовал картину 
бытия евреев-ремесленников в «полосе оседлости» известный 
статистик А. Субботин: «Евреи-ремесленники, скученные в 
местах постоянного проживания, постоянно нуждаются в 
заказах и выпрашивают за свою работу мизерную плату... 
Критическое состояние местных ремесленников усиливается 
еще и тем, что большинство из них не имеют постоянной 
работы.  
Заказы, что они получают, являются случайными и они 
выхватывают их друг у друга. В результате они очень часто 
не имеют никакой работы, а, получив заказ, спешат его 
выполнить и работают ночью...». Средний заработок 
ремесленника в «полосе оседлости» колебался от 4 до 10 
рублей в месяц. Наемные ремесленные рабочие получали 2-4 
рубля в месяц. 

В поисках рынка заказов и сбыта еврейские 
ремесленники переезжали в крупные города. Некоторые из 
них со временем могли расширять производство. Так, в конце 
XIX века крупнейшими портняжными мастерскими в Киеве 
владели евреи Людмер, Сольцер, Кравец; переплетными 
мастерскими - Зигенфельд, кожаным производством Кобец. 
Правда, крупная индустрия оставалась вне влияния 
еврейского капитала. 

На Правобережье производство традиционно связано с 
переработкой сельскохозяйственной продукции: сахарная 
промышленность и винокурничество. Если в сахарной 
промышленности еврейский капитал завоевал лишь 
отдельные ниши (Бродские, Гальперины), то винокурство на 
протяжении веков для евреев было одним из самых 
прибыльных промыслов. 

Еще при Речи Посполитой в практику еврейского 
хозяйствования укоренились откупы у государства права 
производить водку — «право пропинаций». В России права 
винокурничества предоставлялись помещикам, городам, 
юридическим лицам, которые могли сдавать винокурни в 
аренду, но не купцам и мещанам, к которым принадлежали и 

зростала. Очевидно, що те ж саме єврейське містечко, 
що на Правобережжі, являло собою досить замкнену 
економічну систему, не могло б вижити, якби крім 
посередництва не розвивалися хоча б примітивні форми 
виробництва. Щоправда, до адміністративних заходів 
щодо розвитку єврейського ремісництва вдався й 
російський уряд. 1856 року комітет, що займався 
переглядом обмежень, зробив висновок: «Клас 
єврейських ремісників є найкориснішим між їх 
одновірцями». 1865 року з'явився закон, що дозволив 
євреям-механікам, майстрам тимчасово жити за межами 
«смуги осілості». Цього ж року були розроблені 
правила зарахування до цеху ремісників, які однак були 
обставлені складними формальностями. Одержати 
промисловий квиток було досить важко. До того ж 
ремісниками не визнавались м’ясники, друкарі, візники, 
тютюнники, наймані ремісничі робітники. А з 1875 р. 
євреї-ремісники могли торгувати за «смугою осілості» 
лише продуктами власного виробництва. 

В «смузі осілості» серед ремісників переважали 
кравці й шевці. Досить яскраво змалював картину буття 
євреїв-ремісників в «смузі осілості» відомий статистик 
О. Суботін: «Євреї-ремісники, скупчені в місцях 
постійного мешкання, постійно потребують замовлень і 
випрошують за свою роботу мізерну платню... 
Критичний стан місцевих ремісників посилюється ще й 
тим, що більшість з них не мають постійної роботи. 
Замовлення, що вони одержують - випадкові і вони 
вихвачують їх один у одного. Внаслідок цього вони 
дуже часто не мають ніякої роботи, а, одержавши 
замовлення, поспішають його виконати і працюють 
вночі...». Середній заробіток ремісника в «смузі 
осілості» коливався від 4 до 10 рублів на місяць. 
Наймані ремісничі робітники отримували 2-4 рублі на 
місяць. 

В пошуках ринку замовлень та збуту єврейські 
ремісники переїжджали у великі міста. Деякі з них з 
часом мали змогу розширювати виробництво. Так, в 
кінці XIX століття найбільшими кравецькими 
майстернями в Києві володіли євреї Людмер, Сольцер, 
Кравець; палітурними майстернями - Зігенфельд, 
шкіряним виробництвом Кобець. Щоправда, велика 
індустрія залишалася поза впливом єврейського 
капіталу. На Правобережжі виробництво традиційно 
було пов’язане з переробкою сільськогосподарської 
продукції: цукрова промисловість й гуральництво. 
Якщо в цукровій промисловості єврейський капітал 
виборов собі лише окремі ніші (Бродські, Гальперіни), 
то гуральництво протягом століть для євреїв було 
одним із найприбутковіших промислів. 

Ще за часів Речі Посполитої в практику 
єврейського господарювання вкорінилися відкупи у 
держави права виробляти горілку — «право 
пропінацій». В Росії права гуральництва надавались 
поміщикам, містам, юридичним особам, які могли 
здавати гуральні в оренду, але не купцям і міщанам, до 
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евреи. 1845 г., евреям было запрещено заниматься 
винокурением. Правда, эти запреты, как и многие другие, не 
всегда соблюдались, а арендные договоры заключались через 
подставных лиц. 1863 г. ограничения были упразднены. 
Евреям разрешалось арендовать винокурни в «полосе 
оседлости». Однако в это время быстро вырос удельный вес 
крупных коммерческих винокурен, с которыми мелкие 
сельские винокуренные при помещичьем хозяйстве, то есть 
арендовавшиеся евреями, не всегда могли конкурировать. 
Происходит спад производства мелких винокурен, который 
длился в течение 20 лет вплоть до принятия изменений в 
акцизном законодательстве, предоставлявших льготы 
мелкому винокурничеству в сельской местности. В конце 
концов введение государственной монополии повлекло за 
собой упадок этого направления экономической деятельности 
евреев в украинских губерниях Российской империи.  

яких належали і євреї. 1845 р, євреям було заборонено 
займатись гуральництвом. Щоправда, цих заборонів, як 
і багатьох інших, не завжди додержувались, а орендні 
договори укладались через підставних осіб. 1863 р. 
обмеження були скасовані. Євреям дозволялося 
орендувати гуральні в «смузі осілості». Однак в цей час 
швидко зросла питома вага великих комерційних 
гуралень, з якими дрібні сільські гуральні при 
поміщицькому господарстві, тобто ті, що орендувалися 
євреями, не завжди могли конкурувати. Відбувається 
спад виробництва дрібних гуралень, який тривав 
протягом 20 років аж до прийняття змін в акцизному 
законодавстві, що надавали пільги дрібному 
гуральництву в сільській місцевості. Врешті-решт 
введення державної монополії спричинило занепад 
цього напряму економічної діяльності євреїв в 
українських губерніях Російської імперії.  

 
Несмотря на значительную роль в становлении 

рыночных отношений, еврейские капиталы постоянно 
переходили из рук в руки, не удерживались в руках одного 
владельца более трех поколений. По сути, это общая черта 
всех торговых капиталов. Чем больше российская экономика 
индустриализировалась, тем меньше евреи участвовали в 
крупной промышленности, предпочитая торгово-
посредническую деятельность. В Российской империи среди 
евреев-торговцев только 10% обеспечили себе стабильное 
существование, остальные постоянно переживали 
банкротства. Не последнюю роль в этом сыграли и 
субъективные факторы. Еще с 1890 года в уставы 
акционерных обществ и обществ на паях вводились 
ограничения на участие евреев. Также значительно 
ограничивался доступ в маклеры, члены биржевых 
комитетов. 

В отличие от России, в Австро-Венгрии евреи с успехом 
проникли в одну из ведущих тогда отраслей промышленности 
– нефтяную.  
В начале XX ст. галицкие евреи контролировали около 1/6 
акционерного капитала нефтяных компаний. 

Направления применения еврейского капитала оказывали 
непосредственное влияние и на формирование еврейского 
пролетариата. Еврейский рабочий в большинстве своем 
нанимался на еврейское предприятие. А это, как мы уже 
узнали, были маленькие компании перерабатывающей 
индустрии.  

Вообще же в промышленности в «полосе оседлости» по 
данным 1897 г. было занято около 1/3 еврейского населения 
(10% - рабочие, до 20% кустари, до 5% - владельцы 
небольших предприятий, ремесленники, нанимавшие 
рабочих).  
Сельским хозяйством занимались 3-4% евреев; торговлей - 
более 40%; находились на государственной службе и 
занимались «свободными профессиями» (врачи, юристы, 
литераторы и т.п.) – 5%; наемники, служащие частных 
компаний, поденщики - около 5%; остальные — священники, 
военнослужащие, а также лица «без определенных занятий», 

Незважаючи на значну роль в становленні 
ринкових відносин, єврейські капітали постійно 
переходили з рук в руки, не утримувались в руках 
одного власника більше трьох поколінь. Власне, це 
спільна риса всіх торговельних капіталів. Чим більше 
російська економіка індустріалізувалася, тим менше 
євреї брали участь в великій промисловості, віддаючи 
перевагу торговельно-посередницькій діяльності. В 
Російській імперії серед євреїв-торговців лише 10 % 
забезпечили собі стабільне існування, решта постійно 
переживала банкрутства. Не останню роль в цьому 
відігравали й суб’єктивні чинники. Ще з 1890 року в 
статути акціонерних товариств і товариств на паях 
вводились обмеження щодо участі євреїв. Також значно 
обмежувався доступ в маклери, члени біржових 
комітетів. 

На відміну від Росії, в Австро-Угорщині євреї з 
успіхом проникли в одну з провідних тоді галузей 
промисловості — нафтову. На початку XX ст. галицькі 
євреї контролювали близько 1/6 акціонерного капіталу 
нафтових компаній. 

Напрями застосування єврейського капіталу 
безпосередньо впливали й на формування єврейського 
пролетаріату. Єврейський робітник здебільшого 
наймався на єврейське підприємство. А це, як ми вже 
з'ясували, були невеликі підприємства переробної 
промисловості.  

Взагалі ж в промисловості в «смузі осілості» за 
даними 1897 р. було зайнято близько 1/3 єврейського 
населення (10%-— робітники, до 20 % кустарі, до 5 % 
— власники невеликих підприємств, ремісники, які 
наймали робітників). Сільським господарством 
займалися 3—4% євреїв; торгівлею — понад 40 %; 
знаходились на державній службі та займалися 
«вільними професіями» (лікарі, юристи, літератори 
тощо) — 5%; наймити, службовці приватних компаній, 
поденники — близько 5% ; решта — священики, 
військовослужбовці, а також особи «без певних 
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ряды которых часто пополнялись за счет обанкротившихся 
торговцев, посредников, арендаторов. 

Итак, на рубеже веков формировалась социальная 
структура еврейского населения в «полосе оседлости». Даже 
поверхностный анализ, сопоставление социальной структуры 
еврейского населения в Украине с соответствующей 
структурой других этносов – украинцев, русских, поляков 
свидетельствует, что они существенно отличались. В 
основном эти отличия касались соотношения участия в 
производственной и непроизводственной сферах экономики. 
Непропорциональное преимущество участия евреев в 
непроизводственной сфере влекло за собой целый ряд 
проблем социально-политического содержания, прежде всего, 
питали основу межэтнических конфликтов. Очень часто 
еврей — ростовщик, торговец олицетворял для украинского 
крестьянина, русского рабочего причины нищенского бытия, 
социальной несправедливости. Поощряли эти настроения и 
официальные власти, направляя социальное недовольство в 
выгодное ей русло. Поэтому не случайно, что именно в 
Украине создались в империи условия деятельности 
черносотенных движений, для которых одной из 
идеологических устоев было юдофобство. Что касается 
погромной деятельности шовинистических движений в 
Украине, более подробно она рассматривается в одной из 
научных статей автора. Нас же интересуют экономические 
последствия политической нестабильности, повлекшей 
эмиграцию евреев из Украины, отток еврейских капиталов за 
границу. Если эти процессы почти не отразились на крупной 
индустрии, определявшей экономическое развитие Украины в 
конце XIX — начале XX веков, то в отдельных отраслях, 
прежде всего в торговле, ощущались определенные 
изменения. Следует отметить, что из-за неразвитости 
украинского торгового капитала ниши, которые 
образовывались в результате оттока еврейского капитала, 
заполняли купцами-россиянами. 

Однако тема эмиграции евреев из Украины, ее история, 
современное состояние, последствия требуют отдельного 
научного анализа. Конечно, статья никак не исчерпывает всех 
проблем экономической истории евреев в Украине, 
некоторые из которых лишь намечены. Но и приведены 
фактические данные, обобщения позволяют сделать 
определенные выводы. 

Во-первых, в конце XIX – начале XX века экономическая 
жизнь евреев в Украине определялась рядом факторов – 
географических, демографических, исторических и особенно 
политических. 

Во-вторых, направления экономической деятельности 
евреев в Украине не всегда формировались согласно 
объективным потребностям становления и развития 
рыночной экономики, а зависели от регламентирующего 
законодательства государственных институтов Российской 
империи и Австро-Венгрии. 

В-третьих, отрешенность евреев от политической власти 
подталкивала их к овладению отдельными зонами влияния в 
экономике. Однако диспропорции в соотношениях сферы 
производства и обмена в пользу последней привели к 

занять», ряди яких часто поповнювалися за рахунок 
торговців, посередників, орендарів, що збанкрутували. 

Отже, на межі століть формувалася соціальна 
структура єврейського населення в «смузі осілості». 
Навіть поверховий аналіз, співставлення соціальної 
структури єврейського населення в Україні з 
відповідною структурою інших етносів — українців, 
росіян, поляків свідчить, що вони суттєво відрізнялись. 
Переважно ці відмінності стосувалися співвідношення 
участі у виробничій та невиробничій сферах економіки. 
Непропорційна перевага участі євреїв в невиробничій 
сфері тягнула за собою цілу низку проблем соціально-
політичного змісту, насамперед живили підґрунтя 
міжетнічних конфліктів. Дуже часто єврей — лихвар, 
торговець уособлював для українського селянина, 
російського робітника причини злиденного буття, 
соціальної несправедливості. Заохочувала ці настрої й 
офіційна влада, спрямовуючи соціальне незадоволення 
в вигідне їй річище. Тому не випадково, що саме в 
Україні створилися в імперії умови діяльності 
чорносотенних рухів, для яких однією із ідеологічних 
засад було юдофобство. Щодо погромної діяльності 
шовіністичних рухів в Україні, то більш докладно вона 
розглядається в одній із наукових статей автора. Нас же 
цікавлять економічні наслідки політичної 
нестабільності, яка спричинила до еміграції євреїв з 
України, відтоку єврейських капіталів за кордон. Якщо 
ці процеси майже не позначилися на великій індустрії, 
що визначала економічний розвиток України в кінці 
XIX — початку XX століть, то в окремих галузях, 
насамперед в торгівлі, відчувались певні зміни. Слід 
зазначити, що через нерозвиненість українського 
торгового капіталу, ніші, що утворювались внаслідок 
відтоку єврейського капіталу, заповнювали купцями-
росіянами. 

Однак тема еміграції євреїв з України, її історія, 
сучасний стан, наслідки потребують окремого 
наукового аналізу. 

Звичайно, стаття аж ніяк не вичерпує всіх проблем 
економічної історії євреїв в Україні, деякі з яких лише 
намічені. Але й наведені фактичні дані, узагальнення 
дають підстави зробити певні висновки. 

По-перше, в кінці XIX — початку XX століття 
економічне життя євреїв в Україні визначалось рядом 
чинників — географічних, демографічних, історичних і 
особливо політичних. 

По-друге, напрями економічної діяльності євреїв в 
Україні не завжди формувалися згідно з об’єктивними 
потребами становлення та розвитку ринкової 
економіки, а залежали від регламентуючого 
законодавства державних інститутів Російської імперії 
та Австро-Угорщини. 

По-третє, відчуженість євреїв від політичної влади 
підштовхувала їх до опанування окремих зон впливу в 
економіці. Однак диспропорції в співвідношеннях 
сфери виробництва та обміну на користь останньої 
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Переклад та на основі науково-популярної літератури 

образованию диспропорциональной социальной структуры, 
ставшей основой социальной нестабильности, межэтнических 
конфликтов. 

В статье исследуется история только экономики, только в 
отдельный промежуток времени в ограниченном 
пространстве «полосы еврейской оседлости», поэтому 
некоторые выводы не имеют универсального характера и не 
могут служить основанием анализа всемирной 
экономической истории еврейства, или, по крайней мере, 
европейской. Но отдельные тенденции, учитывая взаимосвязь 
общественных явлений, повторялись и влияли на общий ход 
истории.  

призвели до утворення диспропорційної соціальної 
структури, що стала підґрунтям соціальної 
нестабільності, міжетнічних конфліктів. 

В статті досліджується історія лише економіки, 
лише в окремий проміжок часу в обмеженому просторі 
«смуги єврейської осілості», тому й деякі висновки не 
мають універсального характеру і не можуть слугувати 
підставою аналізу всесвітньої економічної історії 
єврейства, чи, принаймні, європейської. Але окремі 
тенденції — зважаючи на взаємозв’язок суспільних 
явищ — повторювались і впливали на загальний хід 
історії.   
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