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Нігматуллін Е. Р. Опис указів «Повного зібрання законів Російської імперії», що стосуються розповсюдженню та розвитку вівчарства на Півдні України / Е. Р. Нігматуллін // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Історичні науки». – 2013. – Т. 26 (65),
№ 2 – С. 79–95.
Розвиток сільського господарства на території сучасної України не відповідає наявному потенціалу. На сьогоднішній день здійснюються спроби відродження сільського господарства, зокрема вівчарства. Дещо схожа історія відбувалася колись на території Російської імперії. На утримання регулярної
армії потрібно було багато сукна, для виробництва якого не вистачало вовни. Місцеві вівці в основному, призначалися до вживання в їжу. Уряд почав вживати заходів щодо поліпшення та поширенню
вівчарства. Проаналізовано укази «Повного зібрання законів Російської імперії», що стосуються поширення та розвитку вівчарства на території Півдня України. Відзначається роль правителів у розвитку
господарства. Акцентується увага на найбільш важливих законодавчих актах, що вплинули на становлення вівчарства. Відзначений перехід поширення та розвитку вівчарства від державних підприємств
до приватних. Згадуються перші приватні підприємці. Досліджуються укази про створення перших
товариств і компаній з розведення вівчарства в Російській імперії. Виділено ключові етапи розвитку
тонкорунного вівчарства. Розглядаються документи, що діяли по всій території імперії. Робота ґрунтується виключно на указах «Повного зібрання законів». Результати проведеного дослідження можуть
бути використані для подальшого вивчення теми.
Ключові слова: «Повне зібрання законів Російської імперії», укази, вівчарство, Південь України,
товариство, компанії.
Nigmatullin E. R. Description of decrees of «Complete collection of laws of russian empire», touching
distribution and development of sheep breeding on South of Ukraine / E. R. Nigmatullin // Scientific Notes of
Taurida V. I. Vernadsky National University. – Series: Historical Scince. – 2013. – Vol. 26 (65), No 2 –
P. 79–95.
Development of agriculture on territory of modern Ukraine falls short of to present potential. Foremost, it
contingently absence of co-operation between the state and village. If position of agriculture not so is critical,
then the state of stock raising is not enviable. In rural locality, a population is oriented to growing of garden
and cereal cultures.
A rural population ranches exceptionally for own needs, selling superfluous products only. It contingently
high expenses on the purchase of forage and subzero prices at the wholesale selling of the got products.
Brought totality over of these factors to that a product of stock raising in Ukraine is imported, because amount
local not enough for satisfaction of needs of population.
To date the attempts of revival of agriculture come true, in particular sheep breeding. Some alike history
took place once on territory of the Russian empire. On maintenance of regular army plenty of smooth woolen
cloth was required, for the production of that wool was not enough. Local sheep mainly, intended to the use in
food. A necessary smooth woolen cloth had to be left from other states that appeared an expense.
Like matter-position did not arrange a government, it was necessary to distribute and improve an economy. The first measures were accepted during the rule of Peter I. State engaged in sheep Manufactures board,
distribute Directions keeping of animals.
The special Expedition was later created for the search of the most favorable for organization of sheepfolds regions. Thus, it was first paid attention to South of Ukraine and Crimea. Where a climate allowed to
contain the sheep of the Spanish breed – merino differing in high quality of wool.
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ХАРАКТЕРИСТИКА УКАЗОВ «ПОЛНОГО СОБРАНИЯ ЗАКОНОВ РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ», КАСАЮЩИХСЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОВЦЕВОДСТВА…
At Alexander I foreign colonists were involved in development of the sheep breeding. Moreover, state
plants on breeding of sheep gradually began to yield private. A meaningful role development of the sheep
breeding was played by «Society on distribution of the improved sheep breeding». In the future sheepbreeding companies were opened in different parts of empire, including on South of Ukraine.
«Complete collection of laws of the Russian empire» affected all spheres of life of the state, including
development of the sheep breeding that does him a major source at the study of theme.

Поступила в редакцию 01.11.2013 г.
Рецензенты:
д.и.н., проф. В. Ю. Ганкевич
д.и.н., проф. С. С. Щевелев

95

