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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми. Нині наша держава перебуває у складній ситуації через 

війну з країною-сусідом – Росією. Одним із викликів, що постали перед Україною у 
другому десятиріччі ХХІ ст., стала мілітаристська неоімперська політика 
московського уряду. Означені реалії актуалізують необхідність вивчення історії цієї 
держави. Окупувавши частину Луганської і Донецької областей України та 
анексувавши Крим, Російська Федерація, залежно від її агресивних цілей, наявних 
засобів та умов, вибудовує специфічну фінансову політику стосовно цих, 
підконтрольних їй, територій. Історичний досвід окупації територій Галичини та 
Буковини у роки Першої світової війни свідчить, що у фінансовій сфері тогочасна 
російська влада керувалася незмінними загарбницькими принципами, які 
використовуються і нині в ході гібридної війни з Україною. Захопивши Галичину та 
Буковину разом із усім промисловим потенціалом і природними багатствами, 
окупаційна влада, вважаючи все це «споконвічним надбанням Росії», негайно 
приступила до налагодження механізму використання захоплених ресурсів на 
власну користь і до підготовки економічного підґрунтя для інкорпорації захоплених 
територій до складу імперії Романових. Фінансова політика Росії на окупованих 
територіях України завжди була однозначною: використання економічного 
потенціалу, природних і фінансових ресурсів на користь країни-окупанта та/або 
стратегічна – для розміщення військових баз. Саме завдяки якісному аналізу подій 
минулого з’являється можливість убезпечити власну державу від ряду зовнішніх та 
внутрішніх викликів. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 
робота виконана в межах тематики історичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка (державний реєстраційний 
номер 16БФ046-01) і пов’язана з дослідженнями кафедри етнології та краєзнавства, 
в рамках яких вивчаються проблеми історії українських етнічних регіонів, зокрема з 
науково-дослідною темою: «Україна в загальноєвропейських історичних процесах: 
пошуки цивілізаційного вибору».  

Мета наукового пошуку полягає у комплексному аналізові фінансової політики 
російської влади на захоплених територіях Австро-Угорської імперії в роки Першої 
світової війни. 

Для досягнення мети окреслені такі завдання: 
- проаналізувати стан розробки теми у вітчизняній та зарубіжній історіографії;  
- здійснити характеристику, систематизацію та класифікацію джерел з 

означеної теми, ввести до наукового обігу маловідомі архівні документи; 
- розглянути компетенцію окупаційної влади у реалізації фінансової політики 

уряду Російської імперії та висвітлити процес формування спеціальних органів 
фінансового управління на захоплених землях Австро-Угорської імперії; 

- з’ясувати специфіку реалізації російської митної політики в Галичині та 
Буковині; 
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- дослідити особливості та проблеми реалізації грошової політки уряду 
Російської імперії на захоплених територіях, а також стан банківської системи у 
період окупації; 

- здійснити аналіз цінової політики російського уряду в Галичині та Буковині та 
встановити її соціально-економічні наслідки; 

- виділити основні напрями й тенденції податкової політики російської 
окупаційної влади та визначити принципи формування системи оподаткування і 
механізм справляння податків;  

- розглянути організацію фінансового контролю за секвестрованими та 
казенними підприємствами Галичини та Буковини; 

- дослідити основні напрями та принципи бюджетної політики окупаційної 
влади у сфері формування місцевих кошторисів, а також з’ясувати особливості 
організації місцевого оподаткування. 

Об’єктом вивчення є фінансовий стан Російської імперії та фінансова 
політика російського уряду в період Першої світової війни. 

Предмет вивчення – фінансова політика російського уряду на захоплених 
територіях Галичини та Буковини періоду Першої світової війни. 

Географічні межі наукового пошуку охоплюють територію захоплених 
російськими військами у роки Першої світової війни областей Австро-Угорської 
імперії (Королівство Галичина і Володимирія та герцогство Буковина), які нині 
входять до складу сучасних України, Польщі та Румунії. 

Хронологічні межі визначено окупацією територій Галичини та Буковини в 
Першій світовій війні (1914 – 1917 рр.). Нижня межа обумовлена серпнем 1914 р., 
коли російські війська Південно-Західного фронту вторглися і захопили Східну 
Галичину та Буковину, які на той час перебували у складі Австро-Угорської імперії. 
Верхня межа – серпень 1917 р., коли внаслідок відступу російські війська залишили 
територію Східної Галичини та Буковини. Розглядаючи фінансову політику 
окупаційної влади на території Галичини й Буковини, ми враховували зміну лінії 
фронту, умовно поділивши її на два періоди російської окупації цих земель. Перша 
окупація: серпень 1914 р. – червень 1915 р. Друга окупація – червень 1916 р. – 
серпень 1917 р.  

Методи дослідження. Методологічну основу наукового пошуку становлять 
сукупність загальнонаукових та спеціальних методів. Використано увесь комплекс 
загальнонаукових методів: емпіричні (спостереження, порівняння, вимірювання), 
емпірично-теоретичні (абстрагування, аналіз і синтез, індукція й дедукція, 
історичний і логічний) та теоретичні (сходження від абстрактного до конкретного, 
ідеалізація, опис, інтерпретація). У процесі виконання роботи використовувалися 
спеціальні історичні методи, характерні для галузі соціально-економічної історії: 
діахронний (періодизації), історико-порівняльний та ретроспективний, історико-
типологічний, історико-системний, історико-генетичний, історико-економічного 
аналізу, економічні та кліометричні методи. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розкритті теоретичних 
засад та практичних аспектів проведення комплексного аналізу фінансової політики 
російського окупаційного режиму в Галичині та Буковині в період Першої світової 
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війни, зумовлені відсутністю в історіографії спеціальних узагальнюючих праць з 
означеної тематики.  

У дисертаційному дослідженні  
вперше: 
- введено до наукового обігу маловідомі архівні документи; 
- виконано комплексну реконструкцію фінансової політики російського уряду 

на окупованих територіях Галичини та Буковини за її основними складовими в 
історичному контексті досліджуваного періоду; 

- розглянуто структуру, завдання і функції та дано оцінку ефективності роботи 
спеціальних фінансових органів, створених при Військовому генерал-губернаторстві 
Галичини; 

- досліджено питання створення митних органів та особливості реалізації 
митної політики на окупованих територіях Галичини та Буковини; 

- проведено аналіз значного статистичного масиву матеріалів щодо цінової 
політики з використанням авторських розрахунків; 

- реконструйовано механізм стягнення державних та місцевих податків і зборів 
на окупованих територіях Галичини та Буковини; 

- звернуто увагу на втрати російського бюджету внаслідок запровадження 
«сухого закону» та розорення галузі на окупованих територіях; 

- відтворено бюджетний процес формування місцевих бюджетів та 
проаналізовано їх. 

Удосконалено: 
 - теоретико-методологічні підходи дослідження економічних процесів у 

контексті розробки проблем методології економічної історії; 
- теоретичні підходи до проблеми організації грошового обігу на окупованих 

територіях Галичини та Буковини; 
- осмислення соціально-економічних процесів, що відбувалися на окупованих 

територіях, через призму реалізації окупаційною владою фінансової політики уряду 
Російської імперії. 

Набули подальшого розвитку: 
- студії теоретичного, історіографічного та джерелознавчого характеру, в яких 

дано оцінку науковому масиву досліджень з теми соціально-економічного 
становища окупованих територій Галичини та Буковини в період Великої війни; 

- фактологічні відомості та теоретичні підходи до вивчення еволюції 
бюджетної, митної і податкової систем Росії та їх проекції на українські землі. 

Практичне значення дисертації має як наукове, так і важливе практичне 
значення у протидії сучасній російській гібридній агресії до України. Критичне 
опрацювання наявних історичних праць сприяє значному розширенню напрямків 
вивчення подій та явищ періоду Першої світової війни, що дозволяє глибше та 
об’єктивніше зрозуміти проблеми імперської політики Росії не лише на початку 
ХХ ст., а й у другому десятилітті ХХІ ст.  

Зібрані фактологічні матеріали і висновки можуть бути використані для 
підготовки узагальнюючих праць з історії Першої світової війни, підручників і 
навчально-методичних посібників зі всесвітньої історії та історії України, при 
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підготовці лекційних занять і спецкурсів у вищих навчальних закладах, а також у 
музейній справі при підготовці експозицій, проведенні екскурсій та лекцій. 

Особистий внесок здобувача. Сформульовані у дисертації наукові положення, 
висновки та рекомендації належать особисто автору та є його науковим доробком. 
Дана дисертаційна робота – самостійна наукова праця, в якій уперше висвітлено 
фінансову політику уряду Російської імперії під час Першої світової війни на 
окупованих територіях Галичини та Буковини (1914 – 1917 рр.). 

Апробація результатів дослідження. Матеріали, основні положення та 
ключові позиції дисертаційного дослідження оприлюднені на 17 міжнародних, 
всеукраїнських та регіональних наукових конференціях, зокрема: XI Międzynarodowa 
konferencja numizmatyczna «Peniądz a propaganda wspolne dziedzictowo Europy» 
(Польща, м. Августов, 4–7 червня 2014 р.); Всеукраїнській науковій конференції з 
міжнародною участю «Перша світова війна й Україна (до 100-річчя початку Великої 
війни)», (м. Черкаси, 25–26 вересня 2014 р.); II міжнародній науково-практичній 
конференції «Південь України у вітчизняній та європейській історії» (м. Одеса, 27 
вересня 1914 р.); European Central Slavic Conference «World war i in central and 
Eastern Europe» (Польща, м. Перемишль, 9–10 липня 2015 р.); VII міжнародній 
нумізматичній конференції «Нумизматика и героическое наследие» (Республіка 
Білорусь, м. Мінськ, 15–18 вересня 2015 р.); дев’ятій міжнародній науковій 
конференції «Історія торгівлі, податків та мита» (м. Дніпропетровськ, 29–30 жовтня 
2015 р.); III міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 
нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки» (м. Кіровоград, 6–7 
листопада 2015 р.); IV міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 
проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки» 
(м. Переяслав-Хмельницький, 22–23 червня 2016 р.); IV Forum numizmatyczne 
«Pieniądz I mennice» (Польща, м. Августов, 15–17 вересня 2016 р.); V Forum 
numizmatyczne: Polska – Wschod. «Pieniądz i banki» (Польща, м. Августов, 7–9 
вересня 2017 р.); другій міжнародній науково-практичній конференції «Станиславів 
і Станиславівщина в час суспільних і національних змін ХІХ і першої половини ХХ 
століття» (м. Івано-Франківськ, 12–13 вересня 2017 р.); ІІІ Міжнародній науково-
практичній конференції «Тернопіль і Тернопілля в історії та культурі України і світу 
(від найдавніших часів до сьогодення)» (м. Тернопіль, 13–15 вересня 2017 р.); VIII 
міжнародній нумізматичній конференції «Зберігаючи минуле – будуємо майбутнє», 
(Республіка Білорусь, с. Раубичі, Мінський район, 5–6 жовтня 2017 р.); 
XI міжнародній конференції «Історія торгівлі, податків та мита» (м. Дніпро, 26–27 
жовтня, 2017 р.); 11-ому Всеукраїнському симпозіумі з аграрної історії «До 100-
річчя Української національної революції» (м. Черкаси, 9 листопада 2017 р.); 
Всеукраїнській науково-практичній конференції «Українсько-польсько-єврейські 
взаємини у Східній Галичині (перша половина XX ст.): історичний досвід, уроки для 
сучасності» (м. Дрогобич, 27 травня 2018 р.); V Міжнародній науковій конференції 
«Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки» 
(смт Меджибіж Хмельницької області, 21–22 червня 2018 р.). 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 
1 монографію та 35 наукових праць, з них 23 – наукові статті у фахових виданнях (з 
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них 4 – у зарубіжних виданнях) та 12 публікацій, які додатково відображають 
результати наукової роботи.  

Структура та зміст дисертації обумовлені поставленою метою та завданнями 
дослідження. Робота складається з переліку умовних скорочень, вступу, п’яти 
розділів, поділених на 16 підрозділів, висновків, списку використаних джерел і 
літератури (1043 назви, у т.ч. 481 архівна справа) та 76 додатків. Загальний обсяг 
дисертації – 806 сторінок (із них 395 сторінок – основний текст). 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, зазначено її 
зв’язок з науковими програмами, темами, висвітлено ступінь розробки та методи 
дослідження, визначено мету і завдання наукового пошуку, окреслено новизну і 
практичне значення одержаних результатів, наведено інформацію щодо апробації та 
впровадження одержаних результатів, подано відомості щодо публікацій. 

У розділі 1. «Історіографія теми, джерельна база і теоретико-методологічні 
засади роботи» проведено аналіз стану наукової розробки проблеми, 
охарактеризовано та систематизовано джерельну базу дослідження, висвітлено 
особливості використання спеціальних методів наукового пошуку, що характерні 
для досліджень у галузі соціально-економічної історії. 

У підрозділі 1.1. «Стан наукової розробки теми» з’ясовано, що проблеми 
російської фінансової політики на окупованих територіях Галичини та Буковини у 
період Першої світової війни залишаються маловивченими. Увесь комплекс 
спеціальної літератури, де розглядалися аспекти фінансової політики російського 
уряду напередодні та у період Першої світової війни загалом й соціально-
економічні наслідки російської окупації Галичини та Буковини зокрема, нами 
поділено на три групи: 1) роботи сучасників періоду, що досліджується 
(дореволюційна історіографія); 2) наукова спадщина радянської доби (1917 – до 
кінця 1980 рр.); 3) праці сучасних українських та зарубіжних дослідників (з 
1991 р.). 

Унаслідок розгляду праць сучасників періоду, що вивчається, проведено аналіз 
публікацій відомих імперських учених часів Першої світової війни: М. Боголепова, 
М. Бернацького, П. Маслова, І. Михайлова, П. Мігуліна, Ф. Менькова, В. Мукосєєва, 
М. Соболєва, П. Струве, В. Твердохлєбова, М. Туган-Барановського, М. Фрідмана, 
А. Шингарьова, Л. Яснопольського та ін., установлено, що всі вони, виконуючи 
власні дослідження, прагнули здійснити своєчасний економічний аналіз заходів 
уряду Російської імперії у фінансовій сфері та надавали обґрунтовані пропозиції 
щодо використання різних фінансових інструментів, спрямованих на мобілізацію 
додаткових ресурсів для забезпечення фінансування війни. Названими авторами 
особлива увага приділялася проблемам грошового обігу, бюджетних відносин, 
реформи податкової системи, випуску військових позик тощо.  

Відзначено, що неоціненний доробок у вивчення багатьох аспектів життя 
населення Галичини під час російської окупації належить українському історикові 
І. Крип’якевичу, який, будучи сучасником тих подій, описав цивільну діяльність 
російської влади на окупованій території. Особливу увагу вчений приділив 
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фінансово-економічним процесам, які відбувалися у зв’язку з російською окупацією 
краю у період першої окупації (серпень 1914 – червень 1915 рр.). 

Серед дослідників радянської доби, які вивчали окреслені проблеми, 
проаналізовано праці В. Бляхера, В. Бовикіна, І. Гідіна, А. Галенка, О. Гусакова, 
М. Данилова, Я. Іоффе, В. Лаверичева, М. Ляліна, П. Лященка, Ф. Михайлевського, 
О. Погребинського, А. Сидорова, Л. Шепелєва, К. Шацилло та ін., та встановлено, 
що вони дотримувалися ідеологічних засад вивчення питань фінансової політики 
царського уряду, що визначені у працях більшовицьких ідеологів, зокрема 
В.І. Ульянова (Леніна). За радянської доби, до початку Другої світової війни, 
активно формувався напрямок наукових досліджень у галузі «економіки війни», що 
значною мірою базувався на фінансово-економічному історичному досвіді Росії та 
інших країн, якого вони набули саме у період їхньої участі у Великій війні 
(Є. Святловський, М. Савицький, Ф. Макшеєв, Г. Шігалін та ін.). Радянська наука 
також залучала дослідження зарубіжних науковців, перекладаючи російською 
мовою праці Е. Гекшера, А. Пігу, Р. Клауса. 

Розглядаючи значний масив новітнього наукового доробку з проблем історії 
Першої світової війни, ми обмежилися аналізом праць лише українських і 
зарубіжних дослідників, які висвітлювали економічне й соціально-економічне 
становище окупованих територій Галичини та Буковини у період Великої війни, 
оскільки саме ці аспекти життя були результатом практичної реалізації фінансової 
політики російської окупаційної влади. Більшість дослідників соціально-
економічного становища населення Галичини та Буковини у період російської 
окупації (І. Баран, І. Берест, П. Брицький, Л. Жванко, І. Кучера, О. Мазур, І. Патер, 
О. Реєнт, О. Сухий та ін.) акцентували увагу на зруйнованості господарського 
життя: знищення українського села, занепад міст, жорстоке фізичне знищення та 
арешти мирного населення, масова конфіскація майна та постійні грабежі, занепад 
торгівлі та зупинення фабрик і заводів, відсутність працездатного чоловічого 
населення через мобілізацію та біженство населення від війни тощо. Значна 
кількість дослідників, розглядаючи діяльність та структуру російської окупаційної 
адміністрації у Галичині та Буковині, різною мірою приділяла увагу економічним та 
фінансовим заходам, які вживалися окупаційною владою на захоплених територіях 
(І. Ільницький, Б. Лазорак, В. Любченко, І. Лозинська, І. Місюра, О. Шищак та ін.). 

Проблемам грошового обігу та банківництва на окупованих територіях Галичини 
і Буковини приділялася увага у наукових статтях О. Огуя, Г. Марковецької, 
Р. Шуста, Б. Білана, А. Бойка-Гагаріна, О. Бурунової, З. Комаринської, Б. Лазорака, 
С. Мошенського, С. Пивоварова, І. Скоморовича, Р. Тхоржевського, В. Швеця та ін.  

Загалом проблеми фінансової політики уряду Російської імперії напередодні та 
початку Першої світової війни розглядалися багатьма сучасними зарубіжними 
дослідниками, особливо російськими, і лише деякі з них досліджували питання 
політики російської влади у Східній Галичині та Буковині в період Першої світової 
війни (А. Бахтуріна, П. Гатрелл, А. Карін, Н. Пашаєва, В. Савченко, С. Суляк, 
С. Фокін, В. Хутаргаєв-Гарнішевський та ін.). Відзначено, що у Російській Федерації 
проблеми вторгнення армії Російської імперії на західноукраїнські землі 
здебільшого розглядаються під кутом зору етнонаціонального питання, зокрема 
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щодо російського та русинського рухів у Галичині напередодні та в роки Першої 
світової війни. Польський дослідник, професор Ягеллонського університету 
Я. Мокляк присвятив ряд праць соціально-економічному становищу галицьких 
лемків. 

Акцентовано увагу на важливому значенні сучасних історіографічних праць з 
проблем історії України періоду Першої світової війни, які дають можливість 
проаналізувати стан розробленості теми та є спрямовуючим фактором розвитку 
історичної науки. Значний внесок у підготовку історіографічних досліджень 
зроблено В. Великочим, І. Ільницьким, Б. Кривошиною, М. Литвином, О. Реєнтом та 
Б. Янишеним. 

У підрозділі 1.2. «Характеристика джерел» проаналізовано джерельну базу 
дисертаційної роботи. Комплекс опублікованих та неопублікованих джерельних 
матеріалів поділено на шість груп: 1) опубліковані законодавчі та нормативно-
правові акти; 2) архівні документи та матеріали; 3) опубліковані статистичні 
відомості та інформаційно-довідкові матеріали; 4) періодична (офіційна) преса; 
5) спогади (мемуари); 6) нумізматичні та боністичні джерела. 

Найбільш вагомою групою джерел, де окреслювалися основи фінансової політики 
Російської імперії, є опубліковані законодавчі та нормативно-правові акти, до яких 
належать: закони Російської імперії, укази і маніфести (імператора), положення 
Ради міністрів, розпорядження та постанови Міністра фінансів, Міністра юстиції, 
Міністра землеробства, Міністра торгівлі і промисловості, накази начальника штабу 
Верховного головнокомандувача та ін., які включено до першої групи джерел. 
Звернуто увагу на загострення внутрішніх політичних конфліктів між імператором, 
Державною думою та урядом, починаючи з другої половини 1914 р., нормативно-
правові акти у галузі оподаткування (частково у бюджетній), здебільшого, 
затверджувалися положеннями Ради міністрів, за підписом імператора, а не 
Державною думою. Такий законодавчий конфлікт породжував законодавчу колізію 
та неоднозначне трактування юридичної ваги нормативно-правових актів, що 
приймалися Радою міністрів та ускладнювали реалізацію фінансової політики 
урядом Російської імперії як на теренах самої імперії, так і на захоплених територіях 
Східної Галичини та Буковини. З урахуванням особливостей структури 
законодавчих та нормативно-правових актів, на основі яких формувалася та 
реалізовувалася фінансова політика, в дисертації виділено три групи цих джерел: 
1) загальноімперські законодавчі та нормативні акти; 2) «окупаційні» нормативно-
правові акти, дія яких локалізувалася на захоплених територіях Галичини та 
Буковини (накази начальника штабу Верховного головнокомандувача, накази 
Головного начальника постачання армій Південно-Західного фронту, обов’язкові 
постанови Військового генерал-губернатора Галичини та ін.); 3) міжнародне 
законодавство та податкове законодавство Австро-Угорської імперії, яких уряд 
Російської імперії мав дотримуватися при формуванні власної податкової політики 
на окупованих територіях. 

Другу групу джерел складає значний масив архівних документів, що охоплює 
481 справу 64 фондів 9 архівних установ України, значна частина яких до наукового 
обігу вводиться вперше.  
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Особливо цінними для нашого дослідження стали архівні матеріали, які 
характеризують структурно-функціональний механізм реалізації фінансової 
політики російської окупаційної влади на захоплених територіях спеціально 
створеними фінансовими органами, зокрема Управління фінансовими справами 
(ЦДІАК України, фонд 377) та постійних польових казначейств (ЦДІАК України, 
фонди 379, 431), котрі формувалися при Військовому генерал-губернаторстві 
Галичини. Матеріали цих фондів нами вперше використані та вводені до наукового 
обігу і стали базовими для дослідження заявленої теми дисертації.  

В обласних державних архівах особливу увагу привернули фонди окружних 
фінансових інспекторів, які входили в структуру Управління по фінансових справах 
Військового генерал-губернатора областей Австро-Угорщини, зайнятих по праву 
війни, посади яких створено під час другої російської окупації з метою 
безпосередньої реалізації податкової політики на місцях: у Державному архіві 
Чернівецької області (ДАЧО) чотири фонди окружних фінансових інспекторів 
управління фінансових справ Чернівецької губернії за 1917 р. (фф. 967, 968, 969, 
970); у Державному архіві Тернопільської області (ДАТО) фонди трьох окружних 
фінансових управлінь Тернопільської губернії за 1917 р. (фф. 385, 386, 387).  

Зважаючи на те, що Військовий генерал-губернатор Галичини, губернатори та 
начальники повітів (повітові комісари), начальники військової міліції та міської 
поліції мали визначені повноваження у фінансово-економічній сфері цивільного 
управління окупованими територіями, зокрема здійснювали нагляд за стягненням 
всякого роду податків і зборів, надавали дозволи на торгівлю і промисли, 
виконували регулюючі функції у ціновій політиці, контролювали питання 
грошового обігу, втручалися у процес формування місцевих бюджетів, притягували 
до відповідальності, накладали штрафні санкції за порушення встановлених 
окупаційною владою норм у фінансовій сфері та ін., то їхні документи стали 
важливим джерелом для дослідження особливостей фінансової політики російської 
окупаційної влади у Східній Галичині та Буковині. У зв’язку з цим нами 
використовувалися значні документальні масиви однойменних фондів ЦДІАК 
України (фф. 361, 363, 365), ЦДІАЛ України (фф. 645, 747), ДАЛО (фф. 277, 350, 
905), ДАЧО (фф. 27, 283, 505, 808, 818, 882, 886, 923, 957, 958, 961, 964, 966, 980), 
ДАІФО (фф. 12, 15, 62, 595, 604, 605), ДАТО (фф. 322, 370).  

Третю класифікаційну групу використаної джерельної бази складають 
опубліковані статистичні відомості та інформаційно-довідкові матеріали. Для 
дослідження загальної фінансової політики російського уряду напередодні та 
періоду Першої світової війни (1913–1917 рр.) нами використовувався 
«Статистичний збірник за 1913–1917 рр.», збірник «Росія у світовій війні 1914–
1918 року (в цифрах)» та збірник «Світова війна в цифрах», видані у радянський 
період. Проте, зазначені опубліковані статистичні дані жодною мірою не містили 
кількісної інформації щодо результативності фінансової політики Російської імперії 
(Росії) на окупованих територіях Галичини та Буковини, оскільки така інформація 
не підлягала опублікуванню. Саме тому весь цифровий матеріал був узагальнений 
автором на основі вищезгаданих архівних документів.  
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Важливим джерелом для виконання дисертаційної роботи стала періодична преса, 
яка приділяла увагу фінансовим та економічним питанням, котру поділено на три 
групи за ареалом поширення: 1) загальноімперські; 2) місцеві (міські, губернські, 
повітові); 3) газети, які поширювалися окупаційною владою на захоплених 
територіях.  

Відзначено, що рупором російської окупаційної влади у Галичині була газета 
«Прикарпатська Русь» – щоденна політична, громадська і літературна газета, орган 
російської народної організації в Галичині, яка поряд з пропагандистськими 
матеріалами друкувала видані окупаційною владою накази, обов’язкові 
повідомлення та оголошення, що стосувалися фінансово-економічного життя 
місцевого населення, щодо: стягнення податків, особливостей грошового обігу, 
підвищення цін, запровадження нових тарифів, здійснення підприємницької 
діяльності (реєстрація підприємництва, порядок торгівлі та ін.), фактів різних 
зловживань та застосування окупаційною владою відповідальності за порушення 
встановлених норм у сфері грошового обігу, торгівлі (особливо алкогольною 
продукцією) тощо. 

До п’ятої групи джерел належить порівняно нечисленна кількість мемуарів, 
спогадів, щоденників, листів сучасників досліджуваного історичного періоду, в яких 
здебільшого описувалося життя військових російської армії в умовах ведення 
бойових дій в Галичині та Буковині, наводилися вражаючі описи розорення 
місцевого населення та його тяжкого соціально-економічного становища. Побіжно 
згадувалися деякі проблеми, пов’язані з фінансово-економічними питаннями, з 
якими дописувачі стикалися на захоплених територіях. Зокрема, проблеми 
грошового обігу, контрибуції захоплених міст, реквізиції та грабежів у місцевого 
населення, погіршення соціально-економічного життя окупованих населених 
пунктів, дорожнечі та ін. У процесі аналізу мемуарів, щоденникових записів 
сучасників зазначеного періоду звернено увагу й на проблему заборони продажу 
алкогольної продукції, яка значно скоротила надходження акцизу до імперського 
бюджету і стала причиною закриття гуралень і спиртових заводів на окупованій 
території Галичини та Буковини, подальшого розорення їхніх власників. Певні 
відомості про російське захоплення Західної України в роки Першої світової війни, 
в тому числі й фінансові аспекти окупаційної політики, виявлено у спогадах 
представників української діаспори. 

З урахуванням специфіки дослідження проблем історії фінансової політики, яке 
неможливо виконати без аналізу грошового обігу, в дисертації використовувалися 
нумізматичні та боністичні джерела, що зберігаються в архівних та музейних 
фондах, а також у приватних колекціях, які і склали шосту групу джерел. 

У підрозділі 1.3. «Теоретико-методологічні основи дослідження» висвітлено 
теоретико-методологічне підґрунтя дисертації, яке забезпечується комплексом 
загальнонаукових та спеціальних методів наукового пошуку з використанням 
міждисциплінарних підходів науково-дослідницького пошуку. Методологічну 
основу дисертаційної роботи складає ряд базових загальнонаукових методів, які 
загальноприйняті в сучасній українській історичній науці: аналіз і синтез, індукція й 
дедукція, історичний і логічний, абстрагування, спостереження, порівняння, 
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вимірювання, сходження від абстрактного до конкретного, ідеалізація, опис, 
інтерпретація. Особливість даної дисертації полягає у використанні спеціальних 
методів наукового дослідження, характерних для досліджень у галузі соціально-
економічної історії: діахронний (періодизації) (для розкриття якісних змін у ході 
реалізації урядом Російської імперії фінансової політики на окупованих територіях), 
історико-порівняльний та ретроспективний (для дослідження механізму та 
характерних способів реалізації фінансової політики Російської імперії в губерніях 
Наддніпрянської України та на окупованих територіях Галичини та Буковини; для 
дослідження регіональних особливостей податкової, бюджетної (у т.ч. порівняння 
австро-угорської та російської податкових, бюджетних систем) та цінової політики; 
для обґрунтування практичних пропозицій та рекомендацій щодо використання 
історичного досвіду процесу формування та реалізації фінансової політики 
російського окупаційного режиму на теренах Галичини та Буковини в роки Першої 
світової війни); історико-типологічний (з метою виявлення однотипних 
властивостей та ознак у різних явищах і подіях, пов’язаних з фінансово-
економічними аспектами досліджуваного об’єкта, зокрема у сфері оподаткування, 
цінової та бюджетної політики російської окупаційної влади в Галичині й Буковині); 
історико-системний (для встановлення цілісності фінансової політики окупаційного 
режиму з точки зору розкриття внутрішніх механізмів її реалізації через аналіз їх 
структури та функцій, внутрішніх і зовнішніх зв’язків та динамічних змін (генезис) 
тощо); історико-генетичний (для проведення послідовного аналізу історичних 
фактів і процесів у фінансово-економічній сфері діяльності російської окупаційної 
влади в Галичині та Буковині; з метою розкрити причинно-наслідковий механізм 
формування фінансової політики російської окупаційної влади та встановити 
характерні тенденції фінансової політики на окупованих територіях у рамках 
загальної фінансової політики уряду Росії); метод історико-економічного аналізу 
(для дослідження окремих сторін об’єкта з метою вивчення глибокої сутності 
явища: встановлення структурних елементів податкового механізму стягнення 
державних та місцевих податків за австро-угорським та російським податковим 
законодавством та механізму визначення бази оподаткування, структури місцевих 
бюджетів, механізму ціноутворення тощо); економічні та кліометричні методи 
дослідження (для аналізу динаміки і тенденцій податкової, цінової та бюджетної 
політики уряду Російської імперії та російської окупаційної влади на території 
Галичини та Буковини). 

У розділі 2. «Організація та органи фінансового управління» розглянуто 
компетенцію окупаційної влади у реалізації фінансової політики уряду Російської 
імперії та досліджено процес формування спеціальних органів фінансового 
управління на захоплених західноукраїнських землях. 

У підрозділі 2.1. «Організація та діяльність російської казначейської 
служби» з’ясовано, що створення та функціонування польових казначейств 
постійного (стаціонарного) типу, які створювалися російськими загарбниками на 
окупованих територіях Галичини та Буковини, здійснювалися, перш за все, для 
фінансового забезпечення військових потреб, а також для обслуговування цивільних 
потреб окупаційної влади. Час і місце формування постійних польових казначейств, 
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що входили до складу армій Південно-Західного фронту (далі ПЗФ), 
встановлювалися наказом Головного начальника постачання армій ПЗФ та 
перебували у підпорядкуванні Головного польового казначейства ПЗФ, яке 
знаходилося при штаб-квартирі Головного начальника постачання армій ПЗФ. 
Головному скарбникові армії фронту належали всі права й обов’язки керівника 
казенної палати стосовно підвідомчих йому місцевих польових казначейств. 
5 вересня 1914 р. було створено польове казначейство при Військовому генерал-
губернаторові Галичини (м. Львів), яке функціонувало до часу евакуації російських 
військ зі Львова (червень 1915 р.). 7 січня 1915 р. розпочало діяльність постійне 
польове казначейство у м. Тернополі. Через недостатню кількість постійних 
польових казначейств значно ускладнювалася фінансова діяльність цивільної 
окупаційної влади. Невпинне зростання потреб у проведенні розрахункових 
операцій як військовими установами, так і приватними особами, складнощі, які 
виникали у повітах та містах під час таких операцій у процесі накопичення 
грошових коштів, отриманих від платників податків, диктували необхідність 
відкриття польових казначейств у Чернівцях та Станіславові. Під час другої окупації 
російськими військами Галичини й Буковини були засновані постійні польові 
казначейства у м. Тернополі (25 вересня 1916 р.) та у м. Чернівці (2 жовтня 1916 р.). 
Відзначено, що освіта спеціалістів постійних польових казначейств відповідала 
займаним посадам, вони мали достатній стаж та досвід у сфері фінансово-
економічної роботи. Польові казначейства обслуговували не лише війська з питання 
їхнього фінансування, а й приймали готівкові кошти державних податків, зборів від 
уповноважених збирачів та безпосередньо від платників податків, а також митні та 
інші неподаткові платежі, у т.ч. штрафи, отримували та реалізовували гербові знаки, 
здійснювали різні вирахування та утримання, зберігали грошові кошти, проводили 
операції з переказу коштів іншим казначействам та установам Державного банку, 
обслуговували депозити, виконували функції ощадних кас тощо.  

У підрозділі 2.2. «Створення та діяльність Управління фінансовими 
справами при Військовому генерал-губернаторстві Галичини та Буковини» 
висвітлено структуру, завдання та функції спеціального фінансового органу при 
Військовому генерал-губернаторстві Галичини та Буковини.  

Наголошено, що процес створення Управління фінансовими справами виявився 
довготривалим, оскільки в уряду Російської імперії був відсутній будь-який 
фінансово-економічний план щодо забезпечення належного функціонування 
окупованого регіону. Звернуто увагу на проблеми, які виникали у стосунках між 
Міністерством фінансів і штабом Верховного головнокомандувача під час 
створення фінансових органів. У результаті Міністерство фінансів взяло під свій 
контроль створення та функціонування Управління фінансовими справами при 
Військовому генерал-губернаторові Галичини й мінімізувало вплив на його 
діяльність військової та цивільної адміністрації. Очолював це управління начальник, 
який за посадою мав статус уповноваженого від Міністерства фінансів.  

Найбільш результативною роботою Управління фінансовими справами можна 
вважати його діяльність після прийняття 6 лютого 1917 р. Тимчасового положення 
«Про стягнення податків і зборів і про устрій Управління фінансовими справами при 
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військовому Генерал-Губернаторстві областей Австро-Угорщини, зайнятих за 
правом війни» (далі Тимчасове положення від 6 лютого 1917 р.), уведенням в дію 
якого було остаточно завершено процес формування оптимальної штатної структури 
та визначення чисельності фінансового органу (в т.ч. створено 7 фінансових 
округів), розширено його права та повноваження, конкретизовано порядок 
стягнення податків і зборів на окупованих територіях. До компетенції Управління 
фінансовими справами належали: 1) стягнення прямих і непрямих державних 
податків та крайових зборів; здійснення загального нагляду за справлянням 
місцевих міських і гмінних зборів; 2) відання кадастровими книгами і планами (їх 
пошук та впорядкування); 3) управління казенними заводами (соляними, 
тютюновими та нафтопереробними); 4) організація обліку та звітності щодо 
державних та місцевих податків і зборів та інших надходжень до казни; 
5) проведення ревізій установ та осіб (у т.ч. службових осіб казенних заводів), 
уповноважених на стягнення державних і місцевих податків і зборів, та контролю за 
своєчасною здачею ними коштів до казначейства; 6) отримання від польового 
казначейства гербових знаків, промислових свідоцтв і патентів та надання їх 
відповідним посадовим особам і відповідним установам. Організація контролю за 
обліком та своєчасною передачею отриманих коштів до польових казначейств; 
7) організація та нагляд за кредитними установами, вирішення усіх інших питань, 
пов’язаних з кредитуванням; 8) дослідження фінансового та економічного стану, 
збір необхідних даних з питань фінансового управління з подальшою розробкою 
плану організації фінансового господарства в зайнятих по праву війни областях 
Австро-Угорщини.  

Такі функціонально-структурні зміни фінансового органу дозволяли 
російському урядові максимально реалізовувати свою податкову політику та 
контролювати господарчу діяльність стратегічних підприємств на окупованих 
територіях.  

Кадрове забезпечення Управління фінансовими справами здійснювалося за 
рахунок спеціалістів, направлених з українських чи польських губерній Російської 
імперії, які мали відповідну освіту та практичний стаж роботи в імперських 
фінансових органах. Особлива перевага у підборі кадрів для Галичини надавалася 
етнічним росіянам, які мали стаж роботи в українських чи польських губерніях, а 
для Буковини особливо цінними були кадри з Бессарабської губернії.  

Діяльність Управління фінансовими справами перебувало у полі зору іншого 
контролюючого органу – Управління військово-окружного контролера. Одночасне 
функціонування двох контролюючих управлінь утворило конкуруюче середовище 
між ними та дозволяло військово-окружному контролеру здійснювати вибірковий 
контроль за фінансовими питаннями окупованих територій загалом і діяльністю 
Управління фінансовими справами зокрема.  

У підрозділі 2.3. «Управління державним майном при Військовому генерал-
губернаторстві Галичини та Буковини» охарактеризовано структуру, завдання та 
функції Управління державним майном при Військовому генерал-губернаторстві 
Галичини та Буковини. Основними завданнями названої установи були: 
1) здійснення охорони державного майна, у т.ч. майна, яке на умовах військової 
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здобичі переходило у власність окупаційної влади; 2) проведення заходів, 
пов’язаних з отриманням від цього майна максимально можливих доходів; 
3) забезпечення дров’яним паливом і лісовими матеріалами війська та залізниці. 

Активна діяльність Управління державним майном при Військовому генерал-
губернаторстві масштабно розгорнулася під час другої окупації російськими 
військами Галичини та Буковини, що дозволило взяти під фінансовий контроль 
окупаційної влади значні обсяги як державного майна австро-угорського уряду, так і 
приватного майна, яке було покинуте його власниками. Використання земельних 
угідь, зокрема орної землі, маєтків, копалень, лісопильних заводів, млинів та ін. 
майна, що переходило у відання Управління державним майном, здійснювалося 
господарчим способом, або шляхом здачі майна в оренду зацікавленим особам чи 
військовим службам. Спосіб і порядок використання зазначеного державного майна, 
а також коло орендарів обиралися за погодженням з Військовим генерал-
губернатором. Особлива увага у функціональних обов’язках Управління державним 
майном та майном православного релігійного фонду при Військовому генерал-
губернаторові областей Австро-Угорщини приділялася використанню лісових 
ресурсів, що дозволяло максимально використовувати лісові ресурси для потреб 
російської армії та отримувати значні прибутки до російської державної казни.  

У підрозділі 2.4. «Створення митних органів і реалізація митної політики» 
розглянуто процес створення та діяльність російських митних органів у межах 
Військового генерал-губернаторства Галичини.  

Уповноваженим органом, який розробляв концепцію митної політики 
Російської імперії на окупованих територіях, було Міністерство фінансів. Проте, 
вирішення цього питання затягувалося у часі й породжувало низку транспортних 
проблем та зловживання на митницях. Російська митниця, яка формувалася в 
Галичині й Буковині, мала забезпечувати контрольний пропуск людей і вантажів 
через кордони з територій Військового генерал-губернаторства Галичини, а також 
здійснювати стягнення з них установлених митних зборів. Відповідно, митниця 
уповноважувалася таврувати вантажі для засвідчення факту справляння митних 
зборів з товарів, що вивозилися з окупаційного генерал-губернаторства на 
територію внутрішніх губерній Російської імперії. У зв’язку з продовольчими 
проблемами, які виникали як на території Російської імперії, так і на окупованих 
нею територіях, російські митниці мали регулювати рух товарів відповідно до 
затверджених Міністром фінансів за погодженням з Військовим генерал-
губернатором Галичини списків товарів, які були заборонені до ввезення або 
вивезення. 

На майбутнє російський уряд планував скасування старих кордонів та 
відповідне запровадження їх безмитного перетину. Такі перспективи мали на меті 
подальшу інтеграцію захоплених територій до складу Російської імперії.  

У розділі 3. «Грошова та цінова політика» розглянуто дві важливі складові 
фінансової політики уряду російської імперії на окупованих територіях Галичини та 
Буковини – грошову та цінову політику. 

У підрозділі 3.1. «Проблеми організації грошового обігу» обґрунтовано 
положення, що реалізація грошової політики уряду Російської імперії на захоплених 
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територіях Галичини та Буковини не дала бажаного результату. У російської 
окупаційної влади у сфері грошового обігу виникало ряд складних проблем, 
пов’язаних з: одночасним існуванням конкурентної австрійської валюти і 
російського рубля та примусовим встановленням курсу російського рубля відносно 
місцевої австрійської валюти; несприйняттям місцевим населенням російських 
грошей; появою фальшивих грошей та інших заходів з боку противника, що 
підривали авторитет російського рубля; руйнацією існуючої банківської системи й 
неможливістю встановлення повноцінних кредитно-розрахункових та касових 
операцій; виникненням критичного стану місцевих фінансів, що зумовило потребу 
випуску сурогатних грошей – бон та ін. Особлива увага приділялася механізму 
випуску міських бон у м. Львові на суму 1 млн. руб., які тимчасово мали вирішити 
фінансові проблеми міста. Відмічено, що російська влада ні під яким приводом не 
надавала подібних офіційних дозволів на випуск сурогатних грошей жодному 
іншому місту Галичини та Буковини, хоча прецеденти подібних клопотань від них 
мали місце. 

Війна відчутно послабила фінансовий стан Російської імперії, загострилися її 
власні фінансові проблеми, зокрема на грошовому ринку, що відобразилося у 
«розмінній кризі», яка розпочалася навесні 1915 р. Окупація російськими військами 
теренів Галичини та Буковини так само супроводжувалася схожими «розмінними» 
проблемами. Тієї кількості дзвінкої монети, яку надсилала Київська контора 
Державного банку до польових казначейств Галичини, явно було недостатньо. 
Розмінні марки, які російський уряд уводив у грошовий обіг на території імперії з 
метою вирішення проблеми розмінної кризи, з’явилися на окупованих територіях у 
жовтні 1915 р.  

Доведено, що саме Міністерство фінансів генерувало основні напрями 
грошової політики на захоплених територіях, надсилаючи відповідні розпорядження 
у штаб Верховного головнокомандувача, на підставі яких створювалися накази 
начальника штабу Верховного головнокомандувача ПЗФ, накази головного 
начальника постачань армій ПЗФ та обов’язкові постанови Військового генерал-
губернатора Галичини та Буковини. 

У підрозділі 3.2. «Стан банківської системи на окупованих територіях» 
висвітлено складнощі функціонування банківської системи австро-угорської влади 
та неспроможності російської окупаційної влади запропонувати альтернативне 
банківське представництво.  

Більшість банків, особливо заснованих на австрійському державному чи 
іноземному капіталі, були вивезені на територію, підконтрольну урядові Австро-
Угорської імперії, або до тих країн, де розміщувалися головні банківські установи. 
Часто майно і грошові ресурси таких банків, котрі не встигли виїхати, піддавалися 
грабункам російською армією. Російська влада здійснювала опис усіх фінансових 
установ, які залишили свої філії на окупованих територіях, і констатувала 
припинення їхньої діяльності. Проте з часом деякі фінансові установи, що 
залишилися на окупованих територіях, здебільшого це були місцеві банки, ощадні 
каси, кредитні товариства тощо, поступово відновлювали свою діяльність, проте 
здійснювали її частково, тобто проводили лише деякі банківські операції, або ж 
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очікували слушного часу для повноцінного відновлення своєї роботи. При цьому 
діяльність місцевих банків урегульовувалася російськими нормативно-правовими 
актами, якими заборонялося здійснювати платежі, пересилати чи переказувати 
грошові суми, цінні папери, дорогоцінні метали та каміння за межі завойованих 
областей Австро-Угорщини та Російської імперії, безпосередньо чи через 
посередників, підданим ворожих країн, установам, організаціям і товариствам. Крім 
того, військова адміністрація видавала свої постанови і розпорядження, надавала 
роз’яснення на звернення банків, узгоджуючи такі підзаконні акти з вищими 
органами Російської імперії, зокрема, Радою міністрів, Міністерством фінансів та 
Державним банком.  

Разом з тим Міністерство фінансів активно вивчало перспективу відкриття на 
окупованих територіях як філій російського Державного банку, так і російських 
приватних банків, які вичікували слушної нагоди. У травні 1915 р. було відкрито 
філію Російсько-Азіатського банку у м. Львові. Діяльність цього банку 
обмежувалася здійсненням посередницьких операцій у торговельних операціях. 
Проблеми, які виникали у цього банку під час його відкриття, не сприяли 
подальшому відкриттю філій іншими російськими банками.  

У складній ситуації опинилися кредитні товариства, до складу яких входили 
здебільшого дрібні та середні сільськогосподарські товаровиробники. У мирний час 
всі вони отримували кредити у великих банках під невеликі відсотки, що в умовах 
війни було не можливим. За таких обставин діяльність кредитних товариств була 
приречена. Будь-які звернення русофільських кредитних установ до російської 
окупаційної влади, які сподівалися на фінансову допомогу від неї, отримували 
категоричну відмову.  

У підрозділі 3.3. «Цінова політика російського уряду та вплив її на 
продовольчий ринок» розглянуто складнощі, які виникали на продовольчому ринку, 
та основні напрями цінової політики окупаційної влади на захоплених територіях 
Галичини й Буковини. 

З’ясовано, що в умовах війни ситуація з наявністю необхідної кількості 
продуктів харчування ускладнювалася. Раптове вторгнення російських військ у 
Галичину та Буковину не дало можливості зібрати значну кількість врожаю: частина 
його була знищена військовими діями, частина реквізована або розграбована. 
Розвиток торговельної кризи, митні проблеми, транспортний колапс, обмеження 
руху торгівців, інтендантські закупівлі продуктів за безцінь, конфіскації та 
реквізиції тощо призводили до дефіциту продуктів харчування і товарів першої 
необхідності та різкого росту цін. Такі негативні тенденції були не вигідними й 
окупаційній владі, тож основними напрямками своєї політики вона обрала таке: 
1) встановлення граничних (максимальних) цін (такс) на продукти та товари першої 
необхідності. Здійснення моніторингу продовольчого ринку та визначення 
довідкових цін; 2) упорядкування дозвільних питань щодо здійснення торгівлі і 
промислу; 3) встановлення порядку та правил здійснення торгівлі; 4) організація 
конфіскації та продажу продуктів і товарів з магазинів, покинутих власниками; 
5) виявлення запасів австрійського продовольчого військового фонду та їх 
конфіскація; 6) організація контролю за виконанням вищезазначених заходів та 
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встановлення жорсткої відповідальності за порушення встановлених норм у сфері 
торгівлі і цінової політики. 

З’ясовано, що уповноваженими органами на здійснення цінової політики уряду 
Російської імперії на окупованих територіях були представники цивільної та 
військової влади, які розподілялися за компетенцією встановлення цін.  

Аналіз процедури та розмірів встановлення такс на продукти і предмети першої 
необхідності та продукцію громадського харчування в різних містах Галичини та 
Буковини свідчить про те, що вони суттєво занижувалися відносно реальних 
ринкових цін, оскільки пропозиції на продовольчому ринку були обмежені. Проте, 
не зважаючи на жорсткий контроль з боку органів цивільної окупаційної влади за 
дотриманням місцевим населенням встановлених такс, невпинно розвивалася 
тінізація продовольчого ринку, яка супроводжувалася спекуляцією, приховуванням 
товарів, продажем неякісних харчів і невідворотним ростом цін. 

Визначено, що з усіх видів цін, які встановлювалися на окупованих територіях 
(такси, реквізиційні, заготівельні, довідкові), саме довідкові ціни були завжди 
вищими порівняно із заготівельними, за якими здійснювалися примусові закупки 
сільськогосподарської продукції у населення, оскільки попередні формувалися з 
урахуванням попиту та пропозиції на продукти харчування і предмети першої 
необхідності. Реквізиційні ціни були нижчими за заготівельні на 10%.  

Порівняльний аналіз заготівельних цін, які встановлювалися окупаційною 
владою в Галичині та Буковині під час першої окупації, з цінами, встановленими для 
тилових губерній Російської імперії, засвідчив, що вони певний час мали 
пріоритетний характер. Закупівельні ціни в Галичині та Буковині були вищими, ніж 
в українських та білоруських губерніях, але нижчими, ніж у польських губерніях 
Російської імперії. Під час другої окупації Галичини та Буковини ситуація змінилася 
у протилежному напрямку – заготівельні ціни стали суттєво заниженими для 
окупованих територій унаслідок прояву дискримінаційної цінової політики відносно 
захоплених територій, де можна було активніше застосовувати примусові 
реквізиційні заходи. Радикальні заходи, які вживалися військовою окупаційною 
владою з метою здійснення безперешкодної заготівлі продовольства для армії, 
призводили до голоду в окремих регіонах захоплених територій.  

Проведений аналіз стану продовольчого ринку та зміни динаміки цін на 
продукти і товари першої необхідності на захоплених територіях дозволяє дійти 
висновку про грабіжницьку цінову політику окупаційної влади стосовно місцевого 
населення й товаровиробників Галичини та Буковини. 

У розділі 4. «Податкова політика» розглянуто механізм та принципи 
формування системи оподаткування на окупованих територіях, а також досліджено 
організацію фінансового управління та податкового контролю за секвестрованими 
та казенними підприємствами. 

У підрозділі 4.1. «Механізм стягнення державних податків» доведено, що 
соціально-економічне становище населення Галичини та Буковини у період окупації 
російськими військами часів Першої світової війни було катастрофічним. Скрутний 
економічний стан населення, а, як наслідок, і його низька податна здатність були 
спричинені не лише військовими діями, а й масовими грабежами, реквізиціями 
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продуктів та конфіскаціями майна як у селян, так і поміщиків, що доводило місцеве 
населення до повного зубожіння. Особливого розмаху у розоренні населення та 
підприємницького середовища російська окупаційна влада досягла під час 
проведення активних продажів маєтків, будинків, магазинів, аптек та промислових 
об’єктів, власники яких виїхали до Австрії чи до інших країн. Лише за часів першої 
окупації у дохід російської казни було зараховано 737,5 тис. руб. коштів з продажів 
такого конфіскованого майна. 

Окупаційна влада, окрім низького рівня податкової здатності населення, 
зіштовхнулася з низкою проблем в організації справляння державних податків: 
1) складність розуміння австрійського податкового законодавства, за яким згідно з 
нормами міжнародного права мало оподатковуватися місцеве населення (відповідно 
до міжнародної Конвенції «Про закони і звичаї війни на суходолі та додаток до неї: 
Положення про закони і звичаї війни на суходолі»); 2) відсутність повноцінних 
податкових органів (затягування у формуванні дієвого штату Управління 
фінансовими справами та призначенні окружних фінансових інспекторів); 
3) безуспішне залучення органів місцевого самоврядування до стягнення державних 
податків; відсутність списків платників та документів податкового обліку, за яким 
справлялися державні податки при австрійській владі, не давали можливості 
здійснювати їхнє нарахування. Всі ці фактори сприяли тому, що під час російської 
окупації податки стягувалися безсистемно і нерівномірно на всій окупованій 
території, а це призводило до зловживань та проявів самоуправства начальниками 
повітів. 

З’ясовано, що прямі й непрямі податки і збори, які стягувалися на захоплених 
територіях Галичини та Буковини, зараховувалися до російської державної казни 
або на депозити губернаторів через польові та фортечні казначейства. Проблеми та 
суперечки, які виникали під час зарахування податкових платежів до польових 
казначейств, свідчать про неузгодженість дій у реалізації фінансової політики між 
цивільною окупаційною владою та Міністерством фінансів.  

Порівняльний аналіз австрійської системи оподаткування з російською свідчив, 
що вони базувалися на різних основах і принципах. Австрійське податкове 
законодавство використовувало широкий спектр оподаткування нерухомого майна 
(будівель і землі), справляння прямих податків здійснювалося за прибутковим 
принципом оподаткування в усіх галузях підприємницької діяльності – цей механізм 
оподаткування потребував складного детального податкового обліку як об’єктів 
оподаткування, так і платників податків. Складний податковий облік та 
адміністрування австрійських майнових податків потребували чисельного 
фіскального апарату. Тоді як в Російській імперії система майнового оподаткування 
лише розвивалася, а прибутковий податок планувалося запровадити лише з 1 січня 
1917 р. Уся російська система оподаткування базувалася на розкладковій системі 
нарахування прямих податків. Слабкий розвиток прибуткового оподаткування в 
Російській імперії свідчив про її відсталість у галузі оподаткування порівняно з 
більшістю розвинених країн Європи. 

Політика подвійних стандартів як норма поведінки російського окупанта не 
оминула і податкової сфери, запровадивши «гібридну» систему оподаткування на 
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окупованих територіях Галичини та Буковини. Їх суть полягала в тому, що деякі 
види прямих податків справлялися за австрійською податковою системою, а непрямі 
податки (особливо акцизні збори), гербові збори та промисловий податок – за 
російською податковою системою.  

У підрозділі 4.2. «Акцизне оподаткування та справляння інших державних 
податків, натуральних повинностей і штрафів» розглянуто механізм стягнення 
державних прямих і непрямих податків: акцизних податків з виробництва тютюну, 
цукру, дріжджів, із забою худоби; гербового збору; промислового податку; 
адміністративних штрафів за порушення обов’язкових постанов окупаційної влади; 
натуральних повинностей, інших неподаткових платежів. Розглянуто порядок 
здійснення контролю за виробництвом та продажем алкогольних напоїв, спирту та 
пива. 

Враховуючи те, що російська окупаційна влада не мала змоги продовжувати 
державну тютюнову монополію, як це передбачалося австрійським законодавством, 
оскільки більшість фабрик виявилися знищеними й не підлягали відновленню, 
виникла нагальна потреба налагодження цього виробництва на місці. Певний час до 
вирішення цієї проблеми було залучено Всеросійський земський союз, який був 
звільнений від сплати акцизного податку, що значно здешевлювало готову 
продукцію, призначену винятково для забезпечення потреб армії. Для місцевого 
населення тютюнова продукція постачалася в роздрібну торгівлю з російських 
фабрик за високими цінами, які включали в себе високі акцизи. Після прийняття 
Тимчасового положення від 6 лютого 1917 р. стягнення акцизних податків з 1 квітня 
1917 р. стало здійснюватися за російськими законами. Відповідно, тютюнове 
виробництво земсоюзу втратило пільги і припинило свою діяльність. Натомість, 
зазначена галузь стала доступною для місцевих підприємців на умовах придбання 
патентів, сплати акцизного, промислового та інших податків. Як наслідок, ціни на 
тютюнові товари збільшилися, що спричинило невдоволення серед російського 
війська. 

У період російської окупації лише один цукровий завод «Жучка» в 
м. Чернівцях здійснював свою діяльність, сплачуючи акцизний податок. Не 
зважаючи на норми міжнародного права, відповідно до якого на приватне 
підприємство не можна накладати секвестр, Колиндянський дріжджовий завод 
(Чортківський повіт Тернопільської губернії) було секвестровано і передано під 
контроль Управління фінансовими справами. Таким чином, на підконтрольному 
заводі було легко запровадити акцизне оподаткування за російським законодавством 
всупереч норм міжнародного права. 

Стягнення акцизу із забою худоби – це яскравий приклад «гібридного» 
сприйняття російською окупаційною владою австрійського податкового 
законодавства. Військові та цивільні чини російської окупаційної влади, не 
розібравшись з австрійським податковим законодавством, постійно плутали його з 
російським «відсотковим збором з гуртової худоби» і вимагали зараховувати 
сплачені суми на спеціальні рахунки Міністерства внутрішніх справ для 
задоволення потреб ветеринарної служби, як того вимагало російське 
законодавство. Стягнення цього збору супроводжувалося конфліктами між 
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військовою і цивільною гілками окупаційної влади, оскільки військові підрозділи, 
які використовували міські різниці для забою худоби на харчування військам, не 
бажали його сплачувати взагалі, або вимагали встановлення пільгових ставок.  

Не зважаючи на значні втрати державного бюджету від стягнення акцизу з 
алкогольних напоїв, спирту і пива, російський уряд поширив на окуповані території 
«сухий закон», запроваджений на території Російської імперії на період війни. 
Запровадження окупаційною владою заборони на виробництво та продаж спирту, 
алкогольних напоїв та пива здійснювалося з великими ускладненнями, що призвело 
до розорення досить добре розвиненої на цій території галузі харчової 
промисловості та сприяло її активній тінізації. 

На окупованих територіях Галичини та Буковини гербовий збір стягувався з 
перших днів окупації у порядку і за ставками, визначеними російським податковим 
законодавством, що суперечило нормам міжнародного права. Всі стягнуті кошти 
гербового збору зараховувалися у дохід російської казни.  

Не зважаючи на економічну кризу та низьку підприємницьку активність, великі 
фіскальні плани покладала окупаційна влада на справляння промислового податку 
на захоплених територіях. Стягнення промислового податку на окупованих 
територіях запровадили з 1 квітня 1917 р. у порядку і розмірах, передбачених 
російським податковим законодавством.  

Контроль за правильністю, повнотою і своєчасністю оподаткування 
здійснювався безпосередньо окружними фінансовими інспекторами спільно з їх 
помічниками та військово-окружними контролерами, за сприяння місцевої цивільної 
міліції, в окремих випадках і військової поліції. До порушників податкового 
законодавства та осіб, які не дотримувалися інших вимог обов’язкових постанов 
окупаційної влади, застосовувалися штрафні санкції, надходження від яких також 
зараховувалися до державної казни. 

Крім вищезгаданих податкових надходжень та штрафів до російського 
державного бюджету потрапляли й інші неподаткові платежі та випадкові 
зарахування, зокрема кошти: з продажу конфіскованого майна; доходи від збору 
врожаїв та покосів сіна на покинутих землях поміщиків; від мита з оформлення 
нотаріальних дій та оформлення документів (у т.ч. спадщини й торгівельних книг та 
ін.), судове мито та мито (акциз) з виробництва гральних карт; дохід від експлуатації 
залізниці Галичини та інша «військова здобич». 

Уведення натуральних повинностей для жителів окупованих територій, 
здебільшого жінок і дітей, упало важким тягарем на розорене війною місцеве 
населення. Особливо тяжкими були окопні роботи, вирубка лісу, відновлення 
залізниць та сухопутних шляхів тощо, за виконання яких окупаційна влада 
виплачувала мізерну платню. Для власників коней і волів вкрай обтяжливою була 
підводна повинність. Таким чином, використання майже дармової робочої сили у 
вигляді натуральної повинності дозволяло окупаційній владі заощаджувати значні 
фінансові ресурси.  

У підрозділі 4.3. «Фінансове управління та податковий контроль за 
секвестрованими та казенними підприємствами» розглянуто діяльність 
окупаційної влади щодо здійснення фінансово-господарчого управління та 
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податкового контролю за секвестрованими й казенними підприємствами Галичини 
та Буковини.  

Встановлено, що підчас першої окупації російська окупаційна влада терміново 
розпочала здійснювати заходи щодо виявлення наявних корисних копалин на 
захоплених територіях з метою їх використання на власну користь. Проводилися 
пошукові роботи з метою віднайдення геологічної документації та карт, які 
вказували б на місцезнаходження нафтових, соляних, вугільних, мідних та інших 
родовищ. Виконувалися дослідження хімічного складу нафтових родовищ, 
вивчалася технічна характеристика можливостей розробки та видобутку нафти, 
вугілля, інших корисних копалин та природних ресурсів. Поряд з тим, питання 
налагодження роботи стратегічних підприємств вирішувалися не організовано і не 
ефективно, що свідчить про відсутність в уряду Російської імперії якого-небудь 
фінансово-економічного плану відновлення захопленого регіону. Усі заходи, які 
вживалися окупаційною владою з відбудови промислових підприємств 
(нафтопереробних, буровугільних копалин, соляних, тютюнових, дріжджових та 
ін.), спрямовувалися на вирішення нагальних питань забезпечення потреб російської 
армії. Проте, у цьому напрямку окупаційна влада не досягла бажаних результатів – 
їй так і не вдалося відновити роботу промислових підприємств. Діяльність цієї 
влади обмежилася лише постачанням для потреб армії залишків продукції, які 
виявлялися на таких підприємствах. 

Під час другого масштабного вторгнення російських військ на західноукраїнські 
землі ситуація у вирішенні даного питання дещо змінилася. Користуючись досвідом 
та розробками попередньої окупації, відновлення роботи казенних і секвестрованих 
стратегічних промислових підприємств прискорилося. Відбудова зруйнованих 
казенних промислових підприємств, здійснення фінансово-господарського і 
податкового контролю за їхньою діяльністю, контроль за процесом відпуску та 
розподілом готової продукції, першочергово на задоволення потреб армії, 
формування цін на продукцію – всі ці завдання були віднесені до компетенції 
остаточно сформованого при Військовому генерал-губернаторстві Управління 
фінансовими справами. При цьому, на відновлення діяльності таких підприємств 
жодних грошових ресурсів з імперського бюджету не витрачалося – виконання 
поставлених завдань мало вирішуватися у режимі госпрозрахунку з перспективою 
отримання прибутків на користь імперського бюджету.  

Відзначено, що секвестр усіх нафтових промислів став можливим тому, що всі 
вони були зареєстровані як австрійські, як того вимагало австрійське законодавство 
щодо підприємств, які використовували природні ресурси країни – Австро-
Угорщини. Майно захопленої держави потрапляло під секвестр і переходило у 
власність держави-окупанта. Подібні проблеми із визнанням права приватної 
власності виникали і на Печеніжинському нафтопереробному підприємстві, яке 
належало англійській компанії «Прем’єр нафта і нафтопровід Лімітед».  

Під особливий фінансово-господарський контроль Управління фінансовими 
справами потрапили Качикський та Косівський казенні соляні заводи, Джурівські 
буревугільні копальні, власників яких не було встановлено. На цих підприємствах 
мала місце безжальна експлуатація місцевого населення та військовополонених з 
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виплатою їм мізерних заробітних плат та встановленням високих виробничих норм, 
було припинено виплати пенсіонерам. 

У результаті проведеного аналізу господарчої діяльності казенних і 
секвестрованих підприємств Галичини та Буковини, які знаходилися у 
підпорядкуванні Управління фінансовими справами, за червень 1916 р. – липень 
1917 р. встановлено, що загальна сума чистого прибутку склала 932,9 тис. руб., із 
яких 279,4 тис. руб. фактично надійшло до російського державного бюджету. Окрім 
цього, підприємствами нафтової промисловості було сплачено 567,3 тис. акцизного 
податку з вироблених нафтопродуктів. На час евакуації російських військ 
залишилися не сплаченими 658,3 тис. руб., із яких 609,6 тис. руб. – чистого 
прибутку від Битківських нафтових промислів, 43,9 тис. руб. – від соляних заводів 
та 4,8 тис. руб. акцизного податку від Печеніжинського нафтоперегінного заводу. 
Збитково спрацювали лише Джурівські буревугільні копальні (збитки становили 
3,5 тис. руб.), налагодження роботи яких потребувало значних капіталовкладень 
виключно госпрозрахунковим способом. 

Відзначено, що під господарчий нагляд і податковий контроль потрапляли не 
лише секвестровані і казенні підприємства. На всі інші великі промислові 
підприємства призначалися фінансові контролери від Управління фінансовими 
справами. Додатково за сплатою податків здійснювали контроль окружні фінансові 
інспектори. 

У розділі 5. «Бюджетна політика окупаційної влади щодо формування 
місцевих бюджетів в населених пунктах Галичини та Буковини» розглянуто 
механізм та принципи оподаткування місцевими податками та зборами, які складали 
основну частину доходів міських і ґмінних бюджетів. Досліджено діяльність 
особливих (спеціальних, податкових) комісій з питання пошуку джерел доходів 
міських і ґмінних управлінь та проведено аналіз стану місцевих бюджетів. 

У підрозділі 5.1. «Механізм стягнення місцевих податків і зборів» розглянуто 
порядок встановлення та адміністрування всього спектру місцевих податків і зборів, 
які існували на окупованих територіях Галичини та Буковини, зокрема, ґмінні 
майнові податки (з будівель та землі); збори з торговельних, промислових закладів 
та базарної торгівлі; збір за ввезення та перевезення через містечко продуктів 
харчування – так званий «рогатковий збір» або лінійний акциз; шосейний збір (мито 
мостове або мито дорожнє); збір (акциз) із забою худоби; збір за прогін через 
населений пункт (транзитом) великої рогатої худоби, коней, перевезення товарів; 
збір за огляд м’яса (консумційний або споживчий збір); збір із собак, збір з 
оформлення права власності на майно, збір за огляд тіл покійників, збір з 
театральних квитків, інших розважальних закладів та ін. З’ясовано, що ставки 
місцевих зборів затверджувалися губернатором за поданнями магістратів чи 
начальників повіту. 

Складність ситуації стягнення місцевих податків полягала в тому, що 
окупаційна влада не змогла на захопленій території системно організувати майнове 
оподаткування державними податками за австрійським законодавством, як того 
вимагала IV Гаазька конвенція, що призвело до неможливості стягнення додаткових 
зборів до місцевих бюджетів, які складали основну міських і ґмінних доходів. 
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Місцеві громади у тяжкий воєнних період залишилися зовсім без засобів для 
вирішення нагальних фінансових проблем утримання міського чи ґмінного 
господарства. Безгрошів’я міських бюджетів і, як наслідок, занедбаність міського 
господарства, відсутність фінансово-економічного плану управління захопленими 
територіями, заплутаність австрійського податкового законодавства, за яким 
необхідно було стягувати податки, змушувало губернаторів діяти на власний розсуд 
та давати розпорядження начальникам повітів стягувати всі можливі місцеві 
податки, які існували при австрійській владі. Стягнення місцевих податків на місцях 
здійснювалося безсистемно і хаотично, що збільшувало податковий тиск на місцеве 
населення. 

У підрозділі 5.2. «Діяльність особливих (спеціальних, податкових) комісій з 
питання пошуку джерел доходів міських і ґмінних управлінь» розглянуто мету та 
рішення проведеної у грудні 1916 р. особливої наради представників цивільної 
окупаційної влади, ініційованої Управлінням фінансовими справами. На порядку 
денному цієї наради знаходилися питання упорядкування місцевого оподаткування 
шляхом запровадження уніфікованого переліку місцевих податків і зборів та 
відновлення місцевого оподаткування за австрійським законодавством, яке через 
свою пов’язаність із майновим оподаткуванням державними податками мало дати 
фінансовий результат і для російської казни. У підсумку рекомендувалося 
начальникам повітів спільно з органами місцевого самоврядування вжити заходів з 
розширення дохідної частини міських і ґмінних бюджетів за рахунок: 
оподаткування торговельно-промислових закладів як найбільш платоспроможних 
платників податків; оподаткування нерухомого майна (будівель і землі) у містах і 
ґмінах; доходів від використання міської та ґмінної власності (міських різниць, 
міських продовольчих крамниць, станцій електричного освітлення, млинів, 
кінематографу, санітарних обозів, трамвайних, водопровідних та каналізаційних 
підприємств та ін.). На виконання поставлених завдань у містах і містечках 
створювалися податкові комісії, які свої напрацювання мали надати до Управління 
фінансовими справами для погодження та подальшого затвердження губернатором. 
Проте, процес уніфікації місцевого оподаткування затягнувся, особливо по 
сільських ґмінах, де проблема відновлення списків платників майнових податків 
залишалася складною. У містах і ґмінах зберігалася анархія місцевого 
оподаткування під керівництвом начальників повітів. Таким чином, план створення 
системи місцевого оподаткування на окупованих територіях не був реалізований.  

Відзначено, що на черговому засіданні 5–6 червня 1917 р. особливої комісії під 
головуванням крайового комісара Галичини та Буковини Д. І. Дорошенка проблема 
врегулювання міських фінансів та ґмінних доходів залишилася не вирішеною, а 
податкова політика незмінною. 

У підрозділі 5.3. «Аналіз стану місцевих бюджетів» розглянуто процедуру 
складання, затвердження, виконання місцевих бюджетів, проведено аналіз стану 
місцевих бюджетів у відповідні періоди російської окупації. 

На підставі даних аналізу стану місцевих бюджетів (міст Тернополя, 
Станіслава, Бучача, Богородчан, Галича, Монастирська, Підволочиська, 
Печеніжина, Збаража, ґмін Збаразького, Косівського та інших повітів) доведено, що 
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фінансове становище міст і ґмін Буковини та Галичини у зазначений період 
перебувало у критичному стані. Криза місцевого оподаткування позначилася на 
формуванні міських та ґмінних бюджетів, які значно скоротили свої доходи. У 
складні воєнні часи місцевій владі міст і ґмін необхідно було самостійно вирішувати 
всі фінансово-господарчі проблеми міського та ґмінного господарства: 
підтримувати санітарний стан (прибирання міста, вивезення сміття, утримання 
міських криниць, догляд за епідеміологічною ситуацією та ін.), утримувати поліцію 
та пожежну стражу, водогони та електричні і газові заводи, освітлювати місто, 
утримувати школи, створювати умови для підприємницької діяльності 
(облаштовувати базарні площі) тощо. Відповідно, нічим було фінансувати зазначені 
витрати міського господарства та утримання органів місцевого управління. Міські і 
ґмінні бюджети не були збалансовані й мали критичний дефіцит. Бюджетний процес 
повністю знаходився під контролем цивільної окупаційної влади, а можливість 
отримати фінансову допомогу від уряду Російської імперії для погашення 
бюджетного дефіциту нею повністю відкидалася. 

Виконане дослідження фінансової політики російського окупаційного режиму у 
період Першої світової війни, яка реалізувалася на окупованих територіях Галичини 
та Буковини, дає змогу зробити такі узагальнення та висновки. 

1. Історія фінансової політики російського уряду на окупованих територіях 
Галичини та Буковини у період Першої світової війни залишається мало вивченою в 
історіографії.  

2. Джерельна база, використана у дисертації, є репрезентативною та 
систематизованою з поділом на 6 груп джерел: 1) опубліковані законодавчі та 
нормативно-правові акти; 2) архівні документи та матеріали; 3) опубліковані 
статистичні відомості та інформаційно-довідкові матеріали; 4) періодична 
(офіційна) преса; 5) спогади (мемуари); 6) нумізматичні та боністичні джерела. До 
наукового обігу вперше залучено корпус архівних та інших документів і матеріалів, 
які дозволяють розкрити тему дослідження.  

3. Зі встановленням російської цивільної влади на захоплених територіях 
Австро-Угорської імперії, в Галичині та Буковині, урядом Російської імперії було 
розподілено компетенцію у фінансових питаннях між різними гілками окупаційної 
влади. За всіма чинами цивільного управління окупованого краю було закріплено 
обов’язок здійснювати нагляд за успішним надходженням податків і зборів та 
контролювати процес оподаткування, надавалися повноваження для реалізації 
цінової політики. Недооцінка Верховним головнокомандуванням збройних сил 
Російської імперії значення фінансової частини як вагомої складової всього 
комплексу військової операції в Галичині та Буковині не давала можливості 
Міністерству фінансів своєчасно та повною мірою реалізовувати фінансову політику 
на окупованих територіях. Це породжувало безлад у зазначеній сфері з боку 
начальників повітів та призводило до фінансових втрат з бюджету Російської 
імперії. Зміна підпорядкування Управління фінансовими справами, що відбулася під 
час другої окупації Галичини та Буковини, – перехід від повної підконтрольності 
Військовому генерал-губернаторові до підпорядкування Міністерству фінансів, – 
сприяло налагодженню роботи Управління та підвищило статус цієї установи. 
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Розширення повноважень Управління фінансовими справами щодо фінансово-
господарчого відання секвестрованих підприємств стало зручним дієвим 
інструментом в руках окупаційної влади для здійснення контролю за 
підприємствами, які знаходилися на підконтрольних територіях. Утворення 
окупаційною владою Управління державним майном уможливило здійснення 
фінансового контролю за значними обсягами як державного майна австро-
угорського уряду, так і приватного майна, покинутого його власниками. Особлива 
увага у визначенні функціональних обов’язків Управління державного майна 
приділялася проблемі використання лісових ресурсів, на які була багата захоплена 
територія. Організація вирубки лісу під егідою зазначеної установи створила 
можливість здійснення контролю за цим процесом та управління безжальним 
використанням лісових ресурсів для задоволення потреб російської армії.  

Таким чином, окупаційна влада мала можливість отримувати значні прибутки 
до державної казни Російської імперії від використання захопленого майна, 
особливо лісових ресурсів краю. Польові казначейства, які відкривалися на 
захоплених територіях, забезпечували контрольні функції за надходженням та 
витрачанням бюджетних коштів для військових потреб, одночасно виконували 
універсальні фінансові функції. Питання створення та організацію діяльності 
постійних польових казначейств на окупованих територіях Галичини та Буковини 
вирішувалися безпосередньо під керівництвом Міністерства фінансів уряду 
Російської імперії. Професійний підбір кадрів для фінансових органів та польових 
казначейств відбувався якісніше, ніж до інших цивільних органів влади Військового 
генерал-губернаторства Галичини та Буковини. 

4. Одна з важливих особливостей реалізації митної політики на окупованих 
територіях Галичини та Буковини визначається тим, що питання скасування старих 
кордонів між Галичиною та Російською імперією лежало як в економічній, так і в 
політичній площині. Створення митних органів на окупованих територіях дало 
можливість урядові Російської імперії поставити під контроль рух товарів, майна та 
людей не лише через «внутрішні» кордони – з окупованих територій до Російської 
імперії і навпаки, а також контролювати зовнішні кордони Галичини та Буковини з 
іншими територіями, підконтрольними Австро-Угорській імперії. Відзначено, що 
урегулювання питань сплати митних платежів здійснювалося Міністерством 
фінансів зі значною затримкою, що породжувало особливі складнощі у товарообміні 
та зловживання митними органами. У перспективі скасування старих кордонів та 
відповідне запровадження безмитного перетину цих кордонів мало сприяти 
подальшій інтеграції захоплених територій до складу Російської імперії.  

5. Політика Росії у сфері грошового обігу на окупованих територіях була не 
ефективною. За всі періоди окупації Галичини та Буковини російська влада не 
змогла закріпити на тимчасово окупованих територіях власну грошову одиницю. 
Заходи окупаційної влади щодо штучного утримання курсу російського рубля 
стосовно німецької та австрійської грошових одиниць не мали бажаного успіху. 
Основними причинами несприйняття місцевим населенням російської грошової 
одиниці були: 1) слабкість російського рубля через складний економічний стан 
Російської імперії; 2) соціально-економічні та політичні настрої населення стосовно 
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російської окупаційної влади; 3) формування тіньового курсу валют, які 
знаходилися у вільному обігу і створювали конкурентне середовище на окупованих 
територіях, у т.ч. мало місце навмисне скуповування австрійських грошей; 
4) поширення на окупованій території «розмінної кризи» російських грошей; 
5) поява на грошовому ринку фальшивих російських рублів різного походження; 
6) відсутність банківської системи, підконтрольної окупаційній владі та ін. Такий 
стан справ у грошовому обігу та повна руйнація банківської системи на окупованих 
територіях призводили до порушення товарообмінних операцій, ускладнень 
грошових розрахунків, росту цін та інфляції, поширенню спекуляції та інших 
негативних соціально-економічних наслідків. Складнощі у грошовому обігу також 
сприяли формуванню критичного стану місцевих фінансів. У пошуках фінансових 
ресурсів магістрати вимушено вдавалися до особливого способу – випуску міських 
бон. Проте процес випуску міських бон в окупованих містах Галичини та Буковини 
не набув масового характеру, оскільки блокувався російською владою. 
Спостерігалася відсутність повноцінної банківської системи на окупованих 
територіях: більшість банків, особливо ті, що були засновані на австрійському 
державному чи іноземному капіталі, були вивезені з території Галичини та 
Буковини; фінансові установи, які залишилися на окупованих територіях, 
здебільшого місцеві банки, ощадні каси, кредитні товариства тощо, поступово 
відновлювали свою діяльність, але здійснювали її частково, тобто проводили лише 
деякі фінансові операції, або ж очікували слушного часу для повноцінного 
відновлення роботи. Постійні польові казначейства також надавали банківські 
послуги, але вони були пов’язані з обслуговуванням російського державного 
бюджету (в т.ч. зарахування податків і зборів), а послуги ощадної каси 
спрямовувалися лише на обслуговування вкладів військових чинів. 

6. Компетенція у реалізації цінової політики Росії на захоплених територіях 
Галичини та Буковини поділялася поміж військовою та цивільною адміністрацією. 
У частині встановлення заготівельних та твердих (реквізиційних) цін на продукти і 
фураж, які закуповувалися у місцевого населення для потреб армії, уповноваженим 
був безпосередньо головнокомандувач армій Південно-Західного фронту; 
губернатори затверджували довідкові ціни на продукти, паливо, будівельні 
матеріали і робочу силу; начальники повітів затверджували такси на продукти і 
предмети першої необхідності. Важливу роль для запобігання голоду в захоплених 
російськими військами регіонах та стримування росту цін відігравали органи 
місцевого самоврядування (магістрати та ґмінні управління), які за потреби вживали 
низку заходів: відкривали міські крамниці з продажу солі, гасу, мила, 
хлібопродуктів та інших товарів першої необхідності за таксованими цінами; для 
рівномірного розподілу товарів між місцевими жителями впроваджували продуктові 
картки; надавали грошові та матеріальні допомоги з місцевого бюджету нужденним 
та особам, які залишилися без даху над головою тощо. Порівняльний аналіз усіх 
видів цін, які одночасно діяли на окупованих територіях (такси, заготівельні, 
реквізиційні, довідкові), виявив низький рівень заготівельних цін, за якими 
здійснювалися примусові закупки сільськогосподарської продукції для потреб 
російської армії, що підтверджує грабіжницький характер цінової політики 
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окупаційної влади стосовно місцевого населення й товаровиробників Галичини та 
Буковини. Жорстка політика реквізицій продовольства та фуражу на фоні масових 
грабежів доводила окремі регіони до повного зубожіння й голоду. Адміністративні 
заходи, які вживалися російською владою з метою штучного стримування 
інфляційних процесів та запобігання зростанню цін на продукти першої 
необхідності, виявилися малоефективними. 

7. Не зважаючи на те, що податна здатність населення була критично низькою, 
з перших днів окупації російськими військами західноукраїнських земель питання 
організації оподаткування на загарбаних територіях стали актуальними для країни-
агресора. Оподаткування населення регіону державними і місцевими податками 
мало здійснюватися з урахуванням вимог міжнародного права (IV Гаазької 
конвенції від 18.10.1907 р. «Про закони і звичаї війни на суходолі»), де зазначалося, 
що податки мали справлятися за законами, які були встановлені попередньою 
владою, тобто за податковим законодавством, прийнятим австро-угорським урядом. 
Таке законодавче обмеження не давало можливості окупаційній владі повною мірою 
поширити російське податкове законодавство на територію Галичини та Буковини. 
Окрім того, складність розуміння австрійського законодавства та відсутність 
документів податкового обліку не дозволяли здійснити нарахування податків 
законним способом. Це призводило до хаотичного та безсистемного стягнення 
податків та запровадження на окупованій території Галичини та Буковини гібридної 
системи оподаткування, яка поєднувала елементи австрійської та російської 
податкових систем. Особливо вигідним для окупаційної влади стало запровадження 
акцизних та гербових зборів за російським законодавством, оскільки в ньому 
перелік підакцизних товарів був значно ширший, а ставки акцизу – вищими  
порівняно з австрійським законодавством.  

Таким чином, починаючи з квітня 1917 р., російська окупаційна влада 
остаточно вирішила не зважати на вимоги міжнародного права та встановила 
оподаткування акцизними зборами і промисловим податком за нормами російського 
законодавства. Гербовий збір безпідставно справлявся за російським 
законодавством з перших днів діяльності цивільної окупаційної влади. Особливою 
проблемою для російської влади стала заборона виробництва і продажу спирту, 
алкогольних напоїв та пива. Дотримуватися «сухого закону» та території значного 
скупчення військових було складно, у чому й полягала особливість його 
запровадження на території Галичини та Буковини. На захоплених територіях 
широко використовувався механізм відбуття місцевим населенням натуральних 
повинностей, що дозволяло росіянам економити значні фінансові ресурси.  

8. Відновлення зруйнованих казенних і секвестрованих підприємств 
стратегічно важливих галузей промисловості (нафтовидобувної та нафтопереробної 
промисловості, соляних і дріжджового заводів, вугільних копалень) здійснювалося 
уповноваженим на те органом – Управлінням фінансовими справами при 
Військовому генерал-губернаторові Галичини. Основною метою налагодження 
діяльності цих підприємств було максимальне використання наявних виробничих 
потужностей, які мали забезпечувати виготовлення необхідної продукції для потреб 
російських військ та отримання прибутків і податків до російської казни. Російська 
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окупаційна влада була зацікавлена у секвестрі найбільших промислових 
підприємств (у т.ч. нафтових помислів і нафтоперегінних заводів), які свої прибутки 
мали перераховувати до державної казни, на відмінну від підприємств, що мали 
визнаних власників. Відновлення роботи секвестрованих підприємств 
здійснювалося на умовах самофінансування і самоокупності в режимі жорсткої 
економії, при цьому жодних коштів на відновлення чи підтримання виробництва з 
імперської казни не виділялося, навіть на початкових етапах. У результаті, майже всі 
казенні і секвестровані підприємства, крім Джурівських буровугільних копалень, 
спрацювали прибутково – до російського державного бюджету надійшло біля 
одного мільйона рублів відрахувань чистого прибутку від їхньої господарської 
діяльності та значні кошти акцизних податків.  

Стосовно промислових підприємств, які не були секвестровані, то вони 
потрапляли під жорсткий контроль з боку Управління фінансовими справами. На 
них призначалися уповноважені контролери, які стежили за фінансово-
господарською діяльністю та сплатою належних податків. Готова продукція таких 
підприємств підлягала реквізиції (за встановленими Військовим генерал-
губернатором цінами) й реалізовувалася у визначеному окупаційною владою 
порядку. Така система повністю позбавляла власника права власності на готову 
продукцію, обмежувала його в управлінських функціях та мінімізувала прибутки 
підприємства. 

9. Головна проблема, з якою зустрілася окупаційна влада при формуванні 
дохідної частини міських і ґмінних бюджетів, крилася у механізмі оподаткування, 
закладеному в австрійській податковій системі, за якою мало справлятися 
оподаткування на захоплених територіях. Втративши головне джерело доходів 
місцевих бюджетів у вигляді додаткових зборів до державних майнових податків, 
органи місцевого самоврядування були вимушені самостійно запроваджувати деякі 
альтернативні види місцевих податків і зборів, здебільшого ті, які існували при 
австрійському урядові. При цьому під час справляння окремих місцевих податків і 
зборів, які існували при австрійській владі, повністю порушувався порядок їхнього 
нарахування, запозичувалися аналогії з російського місцевого оподаткування. Така 
«гібридність» місцевого оподаткування лише підтверджувала безсистемність, 
хаотичність і невизначеність, які мали місце у сфері місцевого оподаткування 
протягом усього терміну російської окупації. У більшості міст і містечок 
запроваджувалися місцеві податки і збори, які частково не були характерними для 
доходів міських бюджетів у мирний час.  

Цивільна окупаційна влада в особі начальників повітів прагнула поставити під 
контроль бюджетний процес та діяльність органів місцевого самоврядування 
шляхом активного втручання у прийняття всіх фінансових рішень магістратів і ґмін. 
Під час першої окупації Галичини та Буковини питання справляння місцевих 
податків і зборів вищими органами цивільної влади розглядалися лише побіжно. 
Виживання місцевих громад стало справою самих громад. Одні запроваджували 
місцеві податки на власний розсуд, аби хоча б частково наповнити місцевий 
бюджет, інші взагалі не стягували ніяких ґмінних зборів, залишаючись без засобів 
до існування. На цей процес часто впливав ступінь зруйнованості міста чи ґміни від 
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військових дій. Хаотичне стягнення різноманітних місцевих податків не могло 
забезпечити й мінімуму потреб громад.  

Під час другої окупації, коли фінансовий стан міст став нестерпно тяжким, що 
почало відображатися на умовах проживання дислокованих у містах російських 
військ, цим питанням зацікавилося вище керівництво цивільної окупаційної влади в 
особі Управління фінансовими справами. Уперше концепцію фінансової політики 
російської влади щодо місцевого оподаткування в Галичині та Буковині було 
сформовано у грудні 1916 р. на особливій нараді представників місцевої цивільної 
окупаційної влади. Проте, спроби створити стратегічний фінансовий план дій щодо 
запровадження уніфікованих міських податків і зборів не мали значного 
фінансового ефекту для місцевих бюджетів. Виконання поставлених на нараді 
завдань розтягнулися у часі і залишилися на стадії обговорень, пропозицій, 
узагальнень та збору інформації. У сфері місцевого оподаткування царювала анархія 
і безлад протягом усього терміну окупації. План дій російської окупаційної влади 
щодо створення системи місцевого оподаткування на окупованих територіях 
Галичини та Буковини не був реалізований належним чином. 

Аналіз міських і ґмінних бюджетів за роки російської окупації засвідчив повну 
руйнацію міських і ґмінних фінансів. Характерними особливостями більшості 
«воєнних» місцевих бюджетів досліджуваного періоду були: 1) планування проектів 
бюджетів здійснювалося за принципом фіктивної збалансованості (видатки суворо 
відповідали доходам); 2) формування дохідної частини міських бюджетів мало 
ситуативний і нестабільний характер як щодо податкових платежів, так і щодо 
неподаткових платежів (орендної плати з використання міської чи ґмінної власності, 
отримання доходів від діяльності міських крамниць з продажу товарів першої 
необхідності, погашення позик попередніх періодів тощо), оскільки в умовах війни 
мали місце високі прогнозні ризики; 3) фактичне виконання більшості бюджетів 
воєнних років мало своїм результатом дефіцит, особливо у великих містах, де 
розміщувалися російські війська, і потреби на утримання міста збільшувалися в 
рази, що підривало і без того складний фінансовий стан міста; 4) попри 
нав’язування окупаційною владою російських рублів значна частина магістратів 
складала свої бюджети в австрійській валюті. Характерною особливістю політики 
уряду Росії стосовно критичного фінансового становища великих міст окупованих 
Галичини та Буковини було повне заперечення можливості надання позик і 
допомоги окупованим містам з російської державної казни, навіть за умовою 
поворотності. Прихід до влади Тимчасового уряду в Росії ніяким чином не змінив 
основного вектора фінансової політики, закладеної урядом Російської імперії. 

Загалом фінансова діяльність Російської імперії в окупованих Галичині та 
Буковині стала свідченням разючої різниці між декларованими «визвольними» 
гаслами та реальною політикою, яка мала виразно загарбницький характер. 
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Анотація 
 

Орлик С. Фінансова політика російського окупаційного режиму в Галичині 
та Буковині в роки Першої світової війни (1914–1917 рр.). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за 
спеціальністю 07.00.02. – всесвітня історія. Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка. Київ, 2018. 

У дисертації вперше в історіографії досліджено фінансову політику російського 
окупаційного режиму в Галичині та Буковині в роки Першої світової війни за її 
основними складовими: грошовою, ціновою, податковою та бюджетною. Доведено, 
що метою відновлення стратегічних галузей промисловості під господарчим 
керівництвом Управління фінансовими справами була експлуатація наявних 
природних ресурсів та виробничих потужностей на забезпечення потреб російської 
армії та отримання прибутків до державної казни Росії. Зясовано, що політика у 
сфері грошового обігу була неефективною. Спостерігалася відсутність повноцінної 
банківської системи. Доведено, що політика у сфері цінової політики мала 
дискримінаційний характер стосовно окупованих територій. Стягнення податків 
російською окупаційною владою здійснювалося з порушенням норм міжнародного 
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права щодо ведення війни на суходолі. Це призводило до хаотичного та 
безсистемного стягнення податків і запровадження на окупованій території 
гібридної системи оподаткування, яка поєднувала елементи австрійської та 
російської податкових систем. Аналіз місцевих бюджетів свідчив про повну 
руйнацію міських і ґмінних фінансів.  

Ключові слова: Перша світова війна, Галичина, Буковина, російська окупація, 
Російська імперія, Австро-Угорська імперія, фінансова політика, грошова політика, 
цінова політика, податкова політика. 

 
Аннотация 

 
Орлик С. Финансовая политика российского оккупационного режима в 

Галиции и Буковине в годы Первой мировой войны (1914–1917 гг.). – Рукопись.  
Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук по 

специальности 07.00.02. – всемирная история. Киевский национальный университет 
имени Тараса Шевченко. Киев, 2018.  

В диссертации впервые в историографии исследовано финансовую политику 
российского оккупационного режима в Галиции и Буковине в годы Первой мировой 
войны по её основным составляющим: денежной, ценовой, налоговой и бюджетной. 
Доказано, что целью восстановления стратегических отраслей промышленности под 
хозяйственным руководством Управления по финансовым делам была эксплуатация 
имеющихся природных ресурсов и производственных мощностей для обеспечения 
потребностей российской армии и получения доходов в государственную казну 
России. Выяснено, что политика в сфере денежного обращения была 
неэффективной. Наблюдалось отсутствие полноценной банковской системы. 
Доказано, что политика в сфере ценовой политики имела дискриминационный 
характер относительно оккупированных территорий. Взыскание налогов 
российскими оккупационными властями осуществлялось с нарушением норм 
международного права ведения войны на суше. Это приводило к хаотическому и 
бессистемному взысканию налогов и введении на оккупированной территории 
гибридной системы налогообложения, сочетающей элементы австрийской и 
российской налоговых систем. Анализ местных бюджетов свидетельствовал о 
полном разрушении городских и гминных финансов. 

Ключевые слова: Первая мировая война, Галиция, Буковина, российская 
оккупация, Российская империя, Австро-Венгерская империя, финансовая политика, 
денежная политика, ценовая политика, налоговая политика. 
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The dissertation, for the first time in historiography, presents the research on the 
financial policy of the Russian occupation regime in Galicia and Bukovina during the First 
World War by its main constituents: monetary and price policy, tax and customs policy 
and budget policy. The organization and activities of the financial administration created 
by the Russian occupation authorities in the captured territories were considered. It was 
proved that the restoration of strategic industries (oil and oil refineries, salt factories, coal 
mines) under the economic control of the Financial Affairs Department was aimed at using 
available natural resources and production capacities to meet the needs of the Russian 
army and obtaining profits to the state treasury of the occupying country. 

It was figured out that the policy in the sphere of money circulation was ineffective 
and was not accompanied by the perception of Russian money by the local population. 
Difficulties in money circulation stimulated the formation of a critical state of local 
finance. In search of financial resources magistrates forced to use a special method of 
releasing urban bonds. There was a lack of a complete banking system in the occupied 
territories. Most of the banks, especially those that were based on Austrian state or foreign 
capital, were removed from the territory of Galicia and Bukovina. Other financial 
institutions, mostly local banks, savings banks, credit societies, partially restored their 
activities. 

It was proved that the pricing policy was discriminatory in relation to the occupied 
territories. As a result of the comparative analysis of all types of prices that simultaneously 
functioned in the occupied territories (fixed prices, procurement prices, requisition and 
reference prices), it was established that the low level of procurement prices for which 
compulsory purchasing of agricultural products was carried out for the needs of the 
Russian army, confirmed the predatory nature of the pricing policy of the occupation 
authorities in relation to the local population and producers of Galicia and Bukovina. The 
rigid policy of requisitioning food and fodder alongside with massive robbery led some 
regions to complete poverty and hunger. Setting the tax on essential products in cities and 
counties resulted in the spread of speculation and active formation of the shadow food 
market. It was noted that local self-government authorities (magistrates and gmina 
authorities) played an important role in preventing famine in territories occupied by 
Russian troops and hindering price rises. 

In the field of customs and tax policy, there was a delay in the creation of customs and 
financial authorities by Russian officials, which led to a disorder of taxation and abuses at 
all levels of the civilian occupation authorities. The emphasis was placed on the fact that 
the taxation of the local population of the occupied territories by the state and local taxes 
should not have been carried out taking into account the requirements of international law 
(IV Hague Convention of 18.10.1907 "On the laws and customs of the war on land"). That 
is, the taxes should have been handled by the tax legislation adopted by the Austro-
Hungarian government. On the one hand, that legislative restriction did not allow the 
occupation authorities to fully extend Russian tax legislation to the territory of Galicia and 
Bukovina, and, on the other hand, the complexity of understanding of Austrian law, the 
lack of lists of taxpayers and tax accounting documents for property taxes did not allow 
calculating the tax before payment in a legitimate way. This led to a chaotic and 
disproportionate collection of taxes and the introduction of a hybrid taxation system in the 
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occupied territory of Galicia and Bukovina, which combined elements of the Austrian and 
Russian tax systems. 

In the budget sphere and in the establishment of local taxation, attempts by the 
occupation authorities to create a strategic financial action plan for the introduction of 
unified city taxes and fees were ineffective. The analysis of local budgets showed a 
complete destruction of city and municipal finances. 

In general, the financial activity of the Russian Empire in the occupied Galicia and 
Bukovina had a striking difference between declared "liberation" slogans and a real policy 
that was clearly aggressive. 

Key words: First World War, Galicia, Bukovina, Russian occupation, the Russian 
Empire, the Austro-Hungarian Empire, financial policy, monetary policy, price policy, tax 
policy. 

 


