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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність дослідження. Сучасний розвиток історичного 

джерелознавства характеризується підвищеною увагою до своєї історії, 

розширенням та збагаченням проблематики досліджень, переоцінкою багатьох 

подій та фактів, концепцій та положень минулих часів. У переосмисленні 

пройдених уроків вчені намагаються знайти рішення проблем сьогодення, 

особливо тих, які пов’язані із соціально-економічним розвитком суспільства, 

стабільністю та зростанням життєвого рівня громадян. Недооцінка чи 

ігнорування цих знань може призвести до загострення економічної ситуації та 

небезпеки зниження соціального добробуту населення. У зв’язку з цим є 

актуальним вивчення історичного досвіду функціонування фінансових 

інституцій та кредитно-банківських установ на теренах Наддніпрянської 

України у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.  

Історія вивчення соціально-економічних відносин в Україні, зокрема її 

кредитно-банківської галузі пройшла шлях від активізації її дослідження у кінці 

ХІХ – початку ХХ ст., пропаганди соціалістичної (радянської) економіки з її 

методами керування у 1920-х – кінець 1980-х рр. до спаду інтересу до 

економічної історії на початку ХХІ ст. Проте, фактологічне наповнення змісту 

фінансової системи минулого є важливим чинником для вирішення проблем 

сьогодення. 

Внаслідок діяльності банків, кредитних установ, товариств дрібного 

кредитування, ощадно-позичкових кас відклався величезний масив 

різноманітних документів, наукове осмислення яких дозволяє глибше осягнути 

процес формування та особливості діяльності кредитно-банківських закладів в 

Наддніпрянській Україні. Усебічне та об’єктивне вивчення їхнього сукупного 

джерельного комплексу сприяє реконструюванню цілісної картини розвитку 

кредитно-банківської галузі в Україні. Отже, джерело з історії кредитно-

банківської діяльності – це носій історичної інформації про становлення та 

функціонування фінансових інституцій, теорію та практику банківської справи, 

механізм регулювання збалансованим рухом товарно-грошового обігу з метою 

збереження економічної стабільності держави та задоволення потреб широких 

верств населення. Такими носіями відомостей виступають законодавчо-

нормативні акти, діловодні та облікові документи банківських та кредитних 

установ, різнопланові статистичні публікації та матеріали періодичних видань, 

а також джерела особового походження фінансистів, державних та громадських 

діячів. 

Актуальність теми мотивується також і викликами часу та розвитком 

української історіографії, де відсутні джерелознавчі дослідження, в яких було б 

охарактеризовано, систематизовано та проаналізовано документи з історії 

функціонування кредитно-банківських установ Наддніпрянської України другої 

половини ХІХ – початку ХХ ст.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота виконана у рамках комплексної програми науково-



 

 

дослідних тем Державного закладу «Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка»: кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин 

«Джерела з політичної історії» (державний реєстраційний номер 

№ 015U0042269) та кафедри історії України «Соціально-економічні проблеми 

розвитку України (кінець ХІХ–ХХ ст.)» (державний реєстраційний номер 

№ 0110U00393), в межах яких досліджується роль та значення розвитку 

кредитно-банківських установ Наддніпрянської України в період становлення 

ринкових відносин у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 

Метою дисертаційного дослідження є виявлення, відбір, систематизація, 

аналіз документів та формування джерельного комплексу з історії функціонування 

кредитно-банківських установ Наддніпрянської України у другій половині ХІХ ст. 

– 1917 р. з метою встановлення його репрезентативності, достовірності та 

інформаційних можливостей. 

Зазначена мета обумовила постановку та розв’язання наступних завдань: 

 – з’ясувати стан і ступінь дослідження проблеми в українській та 

зарубіжній історіографії, визначити рівень і повноту її науково-теоретичного 

осмислення; 

– сформувати комплекс архівних та опублікованих джерел, провести їх 

систематизацію, виявити наявні лакуни у джерельній базі, здійснити пошук 

нових документів з метою їх актуалізації;  

– дати характеристику провідним теоретико-методологічним засадам у 

дослідженні джерел з історії розвитку кредитно-банківської справи в 

Наддніпрянській Україні у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. 

– дослідити інформаційний потенціал та особливості створення 

законодавчо-нормативних актів, розпорядчих, судово-слідчих та документів 

правоохоронних органів для вивчення кредитно-банківської діяльності; 

– встановити рівень та повноту документального забезпечення мережі 

банківських та небанківських кредитних установ, що діяли протягом 1850–

1917 рр. в Наддніпрянській Україні; 

– дослідити практику діловодства банківської справи, реконструювати 

процес документообігу банків та установ дрібного кредиту; 

– розкрити характер та змістове насичення статистичних публікацій, 

виокремити матеріали фінансової звітності центральних, губернських та 

земських кредитно-банківських установ; 

– проаналізувати публікації загальноросійських та місцевих громадсько-

політичних, кооперативних та суспільно-літературних часописів задля 

відтворення цілісної картини змістового насичення джерельного комплексу з 

історії розвитку кредитно-банківської системи; 

– оцінити рівень достовірності та інформативності джерел особового 

походження фінансистів, державних та громадських діячів; 

– окреслити проблеми, які потребують подальшого джерелознавчого 

осмислення та намітити шляхи їхньої реалізації. 

Об’єктом дослідження є комплекс джерел з історії становлення та 

діяльності кредитно-банківських установ Наддніпрянської України у другій 



 

 

половині ХІХ – початку ХХ ст. 

Предметом дослідження є процес формування джерельних свідчень з 

історії банківських та кредитних установ, насамперед актової, діловодної та 

статистичної документації, встановлення репрезентативності, достовірності та 

інформативної цінності джерельного комплексу. 

Географічні межі охоплюють територію Наддніпрянської України – 

дев’ять тогочасних українських губерній: Київська, Волинська, Подільська, 

Полтавська, Харківська, Чернігівська, Катеринославська, Херсонська, 

Таврійська, а також частина Бессарабської губернії (Аккерманський, 

Ізмаїльський і Хотинський повіти), що знаходилися в складі колишньої 

Російської імперії. 

Хронологічні рамки роботи охоплюють другу половину ХІХ ст. – 

1917 р. У цей період формувався основний масив різноманітних свідчень щодо 

зародження та становлення кредитно-фінансових установ України. Визначені 

рамки дослідження дають можливість охарактеризувати всю сукупність джерел 

з історії кредитно-банківської діяльності Наддніпрянської України з часу закін-

чення економічної кризи 1847–1850 рр. та появи перших комерційних та 

акціонерних банків, установ дрібної кооперації, ощадно-позичкових товариств, 

ломбардів, і до початку революційних подій 1917 р., моменту фактичного 

знищення існуючої кредитно-банківської системи. 

Методологічна основа дослідження. Методологічні принципи 

дослідження реалізуються шляхом застосування загальнонаукових, 

загальноісторичних, міждисциплінарних та джерелознавчих методів: 

діалектичного, аналізу та синтезу, історико-хронологічного, порівняльно-

історичного, історико-типологічного, проблемно-історичного, статистичного, 

системно-структурного аналізу, порівняльно-правового, методу верифікації та 

класифікації історичних джерел. 

Діалектичний метод наукового пізнання суспільно-економічних явищ був 

застосований при оцінці ролі банківських та кредитних установ у суспільно-

економічному житті Наддніпрянської України; метод верифікації історичних 

джерел та відбору статистичної інформації використовувався під час роботи з 

усіма групами документів задля аргументації та обґрунтування достовірності 

представлених фактичних даних. Проблемно-історичний метод застосовувався 

при аналізі господарської діяльності банківських та кредитних установ, а також 

під час вивчення діяльності окремих постатей у кредитно-банківській сфері, як-

то О.К. Алчевський та інші. При зіставленні особливостей створення та 

розвитку документальної бази законодавчого регулювання діяльністю 

кредитних установ використано метод порівняльного аналізу. Також був 

застосований метод системно-структурного аналізу, який дозволив 

прослідкувати розвиток складних та динамічних процесів в кредитно-

банківській мережі. Дослідження нормативно-правових джерел передбачає 

послуговування спеціальним порівняльно-правовим методом, що 

використовується для виявлення загального та відмінного в документах 

правового регулювання. 



 

 

Використання кількісних методів дослідження і співставлення їхніх 

даних дозволило реконструювати мережу банків та установ дрібного 

кредитування Наддніпрянської України та створити бібліографічний покажчик 

діячів кредитно-банківської галузі Наддніпрянської України за період 1850-

1917 рр. 

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що у ній  

вперше: 

 – проведено системне дослідження сформованого джерельного 

комплексу з історії становлення та розвитку кредитно-банківських установ на 

теренах Наддніпрянської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.;  

– визначено інформаційну цінність змістового насичення джерел;  

– встановлено фактологічний потенціал, особливості створення та 

функціонування кожного з різновидів груп джерел;  

– визначено специфіку та особливості формування документів, динаміку 

розвитку і видозміни, зумовлені діяльністю банківських та небанківських 

кредитних установ України у зазначений період;  

– сформульовано поняття «джерело з історії кредитно-банківської 

діяльності», досліджено тенденції його еволюції, простежено вплив 

історичного джерелознавства і практики на підходи до класифікації джерел та 

методики здобуття джерельної інформації;  

– введено до наукового обігу значну кількість виявлених 

неактуалізованих джерел, архівних документів, матеріалів тогочасної загально-

державної та місцевої преси, статистичних документів, завдяки яким вдалося 

відтворити мережу вітчизняних кредитно-банківських установ та з’ясувати нові 

факти в історії їх діяльності; 

 – актуалізовано невідомі досі матеріали фінансової звітності, положення, 

форми та інструкції в кредитно-банківському діловодстві;  

– упорядковано таблицю мережі банків та товариств взаємного кредиту;  

– оприлюднено списки банків та небанківських кредитних установ, філії 

яких діяли на території українських губерній;  

– укладено покажчик осіб, що прислужилися розбудові кредитно-

банківської галузі;  

удосконалено:  

– основні теоретико-методологічні принципи у вивченні джерел 

кредитно-банківської галузі в соціально-економічному розвитку України; 

– класифікацію джерельної бази з історії діяльності кредитно-банківської 

системи; 

– упорядкування термінологічно-понятійного апарату у фінансовій сфері; 

набули подальшого розвитку:  

– формування методологічного інструментарію джерельного 

опрацювання комплексу документів з історії діяльності кредитно-банківських 

установ; 

– систематизація сукупного джерельного комплексу з історії діяльності 

банків та установ кредитування; 



 

 

– аналіз джерел особового походження діячів фінансової галузі 

Наддніпрянської України зазначеного періоду.  

Особистий внесок здобувачки полягає у самостійному розв’язанні 

актуальної наукової проблеми, формулюванні поняття «джерело з історії 

кредитно-банківської діяльності». Представлена дисертація є самостійною 

науковою працею, усі її висновки та рекомендації ґрунтуються на результатах 

власних досліджень авторки. В роботі систематизовано комплекс джерел з 

історії діяльності кредитно-банківських установ Наддніпрянської України 

другої половини ХІХ – початку ХХ ст. та проведено їх джерелознавчий аналіз. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що її результати 

сприятимуть подальшому збагаченню методологічних засад і методики 

джерелознавчих досліджень історії соціально-економічного розвитку не тільки 

Наддніпрянської України, але й інших регіонів України. Матеріали дисертації 

можуть бути використані для підготовки загальних та спеціальних курсів з 

історії України, соціально-економічної історії, історії банківської справи, 

краєзнавства, під час написання курсових, дипломних і магістерських робіт. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення і висновки 

виконаної роботи відображені у виступах на наукових конференціях, зокрема: 

Криворізька сесія І Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Придніпровські соціально-гуманітарні читання» (24 листопада 2012 р. м. 

Кривий Ріг); Дніпропетровській сесії ІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції з міжнародною участю «Придніпровські соціально-гуманітарні 

читання» (22 лютого 2013 р. м. Дніпропетровськ); Бердянській сесії ІІ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«Придніпровські соціально-гуманітарні читання» (16 травня 2013 р. м. 

Бердянськ); ІV Всеукраїнській науковій конференції з міжнародною участю 

«Сучасно-гуманітарні дискурси» (22 березня 2014 р., м. Дніпропетровськ,); 

Всеукраїнській науковій конференції «П’ятнадцяті джерелознавчі читання, 

присвячені 70-річчю створення кафедри архівознавства та спеціальних галузей 

історичної науки КНУ» (4 листопада 2014 р. м. Київ); Всеукраїнській науковій 

конференції «Шістнадцяті джерелознавчі читання: Архівна наука і освіта в 

незалежній Україні» (24 листопада 2015 р., м. Київ); ІІ міжнародній історико-

краєзнавчій конференції «Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та 

інновації» (24-25 березня 2016 р., м. Суми); ІІ Міжнародній науково-практичній 

інтернет-конференції «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи 

розвитку (25-26 квітня 2018 р., м. Бердянськ); Всеукраїнській науково-

практичній інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та 

перспективи розвитку» (19 квітня 2018 р., м. Переяслав-Хмельницький); 

Дев’ятнадцятих джерелознавчих читаннях «Джерельний потенціал 

інформаційних ресурсів архівів», присвячені 100-річчю від дня народження 

професора Марка Варшавчика (5 грудня 2018 р., м. Київ); Міжнародній 

науково-практичній інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку 

науки і освіти в умовах глобалізації» (28 вересня 2019 р., м. Переяслав-

Хмельницький); Двадцяті джерелознавчі читання «Архівознавство в контексті 



 

 

історичної пам’яті та цифровізації суспільства», присвячені 75-річчю від дня 

заснування кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки (28 

листопада 2019 р., м. Київ); X міжнародній науково-практичній інтернет-

конференції «Сучасний рух науки» (2-3 квітня 2020 р. м. Дніпро). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 1 монографію та 

36 наукових праць, зокрема 26 наукових статей, з яких 6 статей у виданнях, які 

входять до міжнародних наукометричних баз даних; 14 у наукових фахових 

виданнях України; 4 в іноземних наукових періодичних виданнях; 2 публікації, 

що додатково розкривають зміст дисертації; 10 матеріалів і тез доповідей на 

наукових конференціях.  

Структура та зміст дисертації обумовлені поставленими метою та 

завданнями дослідження. Дисертація складається зі вступу, 5 розділів, 

поділених на 15 підрозділів, висновків, списку використаних джерел і літератури 

(1032 позиції, кількість сторінок – 103), додатків (15, кількість сторінок – 204). 

Загальний обсяг дисертації – 716 сторінки (із них 382 – основний текст). 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми наукового дослідження, 

зазначено її зв’язок із науковими програмами, визначено мету й завдання, 

об’єкт і предмет, окреслено хронологічні й територіальні межі, розкрито 

наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, подано 

відомості про апробацію і структуру дисертації. 

У розділі 1. «Стан наукового розроблення теми, джерела та 

методологія дослідження» з’ясовано ступінь наукового вивчення теми, 

визначено її історіографічні періоди, проаналізовано джерельну базу, 

представлено особливості використання методологічних принципів і методів 

наукового пошуку. 

У підрозділі 1.1. «Історіографія проблеми» з’ясовано, що комплексного 

джерелознавчого дослідження документів з історії діяльності кредитно-

банківських установ Наддніпрянської України другої половини ХІХ –

 початку ХХ ст. до сьогоднішнього дня не було проведено. Сукупність 

наукових праць із зазначеної теми розподілено на три основні історіографічні 

періоди, які в цілому є невіддільними від тенденцій розвитку історичної науки 

загалом. Перший: з другої половини ХІХ ст. до початку ХХ ст.; другий: 1920-ті 

рр. –1990 р.; третій: від 1991 р. до початку ХХІ ст. 

Початок дослідження діяльності фінансових установ був покладений 

тогочасними діячами галузі і безпосередніми засновниками банків та кредитних 

спілок (М. Бунге, В. Лугінін, Н. Колюпанов, О. Яковлєв та ін.).1 Поява таких 

розвідок була викликана реальними потребами тогочасного суспільства, звідси 

випливала й форма, у якій втілювалося напрацьоване: довідники, рекомендації, 

посібники. Перші спроби охарактеризувати новостворену кредитно-банківську 

                                                           
1 Бунге Н.Х. Киевские частные банки // Киевлянин. – 1868. – 7 дек. – С. 2-3; Лугинин В.Ф., Колюпа-

нов Н.П. Практическое руководство к учреждению сельских и ремесленных банков по образцу немецких 

ссудных товариществ. – М.: Тип. «А. И. Мамонтова и Кº», 1869. – 240 с.; Яковлев А. В. Очерки народного 

кредита в Западной Европе и России. – Изд-во «Санкт-Петербург», 1869. – 247 с. 



 

 

систему було здійснено у 60–70-ті рр. ХІХ ст. і стосувалися ці праці розвитку 

галузі в Російській імперії загалом (В. Ососов, О. Васильчиков та ін.).2 Питання 

організації кредитних кооперативів та ощадно-позичкових товариств в Україні 

вивчали П. Чубинський, І. Балицький, В. Доманицький, О. Юркевич, В. Тотоміанц та 

ін.3 На зламі століть починають з’являтися узагальнюючі праці з історії банків 

та кредитних установ. Їхні автори П. Зінов’єв, Я. Печерін, М. Герценштейн, 

А. Макаров, С. Прокопович, О. Анциферов, В. Морачевський, О. Зак, О. Гур’єв, 

С. Бородаєвський розглядали кредитні установи України у контексті історії 

кредитної системи Російської імперії.4 В цей час в університетах Києва та 

Харкова працював ряд талановитих економістів зі світовим ім’ям. Серед них 

П. Мігулін та М. Туган-Барановський, які залишили розвідки з історії 

господарського розвитку та кредитних установ.5 Підсумковими працями 

дорадянської історіографії фінансової справи вважаємо дослідження І. Левіна 

та М. Мандрики.6  

Отже, усю сукупність літератури, що вийшла друком у дорадянський 

період, за тематикою умовно можна поділити на дві групи: перша – праці-

дискусії стосовно створення та розвитку банківських закладів та установ 

дрібного кредитування і ролі держави у цих процесах; друга – роботи, у яких 

характеризуються кредитні заклади як самостійні фінансові організації, що 

мають свою структуру та діловодство. При цьому жодна група не містить праць 

джерелознавчого характеру. Переважна частина робіт розглядає 

загальноімперську історію кредитно-банківської системи, а українські установи 

лише згадуються у її контексті. 

Другий період історіографії відзначається активізацією уваги до вивчення 

соціально-економічної історії і, зокрема, кредитно-банківської галузі. Праці 
                                                           

2 Ососов В.Я. Городские общественные банки России: Обзор их деятельности по 1 янв. 1871 г. – СПб.: 

Тип. Майкова, 1872. – 192 с.; Васильчиков А.И. Землевладение и земледелие в России и других европейских 

государствах. – В 2-х тт. ‒  СПб., 1876. ‒  564+444 с. 
3 Чубинский П.П. Село Сокиринцы и сокиринское ссудо-сберегательное товарищество // Записки Юго-

Западного отдела Русского Географического общества. – Т. 1. – К., 1874. – С. 235-264; Балицкий И. Ссудо-

сберегательные товарищества в Киеве. – СПб., 1897. – 90 с.; Доманицький В. Про сільську кооперацію // Гро-

мадська думка. – 21 липня 1906. – С. 1; Юркевич О. Сучасні сільські малюнки. Перший рік співробітництва у 

вільній пресі. – К., 1907. – С. 19-22; Тотомианц В. Кооперация в русской деревне. – СПб., 1912. – 294 с. 
4 Зиновьев П. Несколько слов об учреждении государственного поземельного банка в России. – М.: 

Тип. Бочарова и Кº, 1897. – 236 с.; Печерин Я. И. Исторический обзор правительственных, общественных и 

частных кредитных установлений в Росси. – СПб., 1904. – 142 с.; Герценштейн М. Национализация земли. 

Крестьянский банк и выкупная операция. – СПб.: Т-во «Общественная польза», 1905. – 190 с.; Макаров А. 

Банки и кредитные учреждения. – СПб., 1913. – 343 с.; Прокопович С. Кооперативное движение в России. – 

СПб., 1903. – 243 с.; Анцыферов А. Мелкий кредит, его организация и значение в России // Доклад, читанный в 

заседании Харьковского юридического общества 7 декабря 1902 г. – Х.: Типография и литография Н.В. Петрова, 

1903. – 19 с.; Морачевский В. Сельскохозяйственный кредит в России. – СПб., 1910. – 24 с.; Зак А. 

Крестьянский поземельный банк 1883–1910. – М.: Скл. изд. у Н.П. Карбасникова, 1911. – 607 с.; 

Гурьев А. Промышленные синдикаты. Вып. 1. Значение синдикатов для интересов потребителей. – СПб.: Тип. 

В. Киршбаума, 1898. – 150 с.; Бородаевский С. Нужды мелкого кредита по мнению местных деятелей. – СПб.: 

Тип. И. Скороходова, 1904. – 56 с. 

5 Мигулин П. Наша банковская политика (1723–1903 гг.). ‒  Х.: Тип. «Печатное дело» кн. К. Гагарина, 

1904. ‒  454 с.; 

Туган-Барановский М. Русская фабрика в прошлом и настоящем. – М.: Изд. О. Поповой, 1907. – 562 с. 
6 Левин И. Акционерные коммерческие банки в России. – Петроград, 1917. – 301 с.; Мандрика М. 

Коротенька історія кредитової кооперації на Вкраїні та на її околицях. – Катеринослав: Книгоспілка, 1917. – 15 с. 



 

 

середини та другої половини ХХ ст. характеризуються увагою до історії 

основних форм розвитку кооперативного руху (В. Марков, П. Пожарський, 

О. Чаянов та ін.).7  

Загалом у працях радянських істориків знайшли місце різні напрями 

фінансової та торговельно-промислової політики держави. Першими 

проаналізували матеріали такого спрямування радянські вчені С. Памфілов та 

Й. Гіндін.8 Останній у своїх монографіях закладає основи аналізу кредитної 

статистики та статистики цінних паперів. Незважаючи на заборони та 

однобічність підходу радянських учених до проблем дослідження кредитно-

банківських установ, ними було зібрано і систематизовано багатий фактичний 

матеріал. 

Після закінчення Другої світової війни світ побачила значна кількість 

праць, у яких досліджено процеси створення і розвитку кредитно-банківської 

системи імперії. Передусім, це праці О. Погребинського, С. Борового, 

В. Вдовіна.9 Говорити про будь-яку самостійність та об’єктивність подібних 

робіт складно, адже історичні факти в них розглядалися та трактувалися на 

вимогу «ідеологічних міркувань». Зроблені авторами висновки мусили від-

повідати марксистсько-ленінському трактуванню історичного процесу. У 

1964 р. з’являється друком перше історіографічне дослідження з економічної 

історії дореволюційної Росії – монографія К. Тарновського «Советская 

историография российского империализма».10 

У подальшому розвиток історичної науки рухався у напрямі по-

глибленого вивчення історії окремих фінансово-промислових груп та банків, 

дослідження розвитку кредитно-банківської системи в регіонах Російської 

імперії, еволюції окремих банківських операцій (О. Гуржій, В. Голобуцький, 

Б. Кругляк та ін.).11 Започаткований Й. Гіндіним напрям вивчення банківської 

діяльності стає пріоритетним у дослідженнях радянських науковців у повоєнні 

роки. Саме цим питанням присвячені праці Л. Шепелєва, В. Лаверичева, 

В. Бовикіна та Г. Наумової тощо.12  
                                                           

7 Марков В. Пионеры южно-русской кооперации. Баллин и его сотрудники. Очерк по истории 

кооперации на Украине. – Харьков: Издательство Харьковского Областного Союза Потребительских Коопе-

ративов Юга России, 1919. – 106 с.; Пожарський П. Нариси з історії української кооперації. – К.: Друкарня т-ва 
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Зазначений період представлено також роботами української діаспори. 

Зокрема у 1920–1960-х рр. побачили світ праці С. Бородаєвського, І. Івасюка, 

І. Витановича.13 У них, не зважаючи на досить обмежену джерельну базу, були 

охарактеризовані основні періоди розвитку кредитної кооперації в Україні.  

Третій період, що бере початок від здобуття Україною незалежності, 

характеризується поглибленим різноплановим за проблемним спрямуванням 

вивчення історії і діяльності кредитно-банківських установ Наддніпрянської Украї-

ни. Ця тема стала предметом дослідження вчених-істориків, котрі обрали своїм 

науковим інтересом соціально-економічний розвиток держави, банківську сферу, 

фінансову політику, грошово-кредитні операції, специфіку роботи цінового ринку, 

податкового контролю та багатьох інших питань. Це праці Г. Цибуленка, 

В. Половця, В. Венгеровської та ін.14 Характерною особливістю сучасного 

історіографічного розвитку є те, що соціально-економічна історія нашої 

держави досліджується одночасно за декількома напрямами. Так, наприкінці 

ХХ – початку ХХІ ст. публікуються розвідки з історії кредитно-банківської 

справи в окремих українських регіонах: Г. Корогод та В. Міщенко досліджують 

розвиток кредитно-банківської системи на Сумщині; В. Коломийцева вивчає 

Кримський регіон; В. Каюн – Полтавщину; В. Половець – історію кооперації 

пореформеної доби на Лівобережжі від 1861 до 1917 р.; І. Фареній – кооператив-

ний рух Наддніпрянської України та ін.15 Виходять друком праці з історії 

українського купецтва та фінансової верхівки О. Гуржія і О. Доніка; 

З. Комаринської з історії банків та банківських діячів.16 З’являються дослідження з 

історії фінансової справи і політики Російської імперії в цілому та на теренах Ук-

раїни, зокрема праці О. Реєнта, О. Головка, С. Мошенського та ін.17 Про-

довжувалося вивчення історії української кредитної кооперації у статтях 
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А. Пантелеймоненка, І. Пятницькової та ін. дослідників.18 У праці Л. Бєлоусової 

здійснено аналіз фондів Одеського комерційного суду.19 Періодичну пресу як 

джерело дослідження кооперативного руху на Волині розглянув В. Вісин, у 

тому числі проаналізувавши видання кредитної кооперації.20 Досліджувалася 

роль і єврейської спільноти в організації й забезпеченні функціонування кредитно-

банківських установ, передусім у статтях В. Яшина і Ю. Прокопа.21 

Історія кредитно-банківських установ Наддніпрянської України стала 

предметом ряду дисертаційних досліджень як з історичних, так і з 

економічних наук. Систематизація досліджень за проблемною ознакою дає мож-

ливість виокремити наступні групи: а) дослідження, у яких подана загальна 

картина історії кредитно-банківської системи (О. Краснікова); б) праці, де 

предметом дослідження є історія установ дрібного кредитування 

(М. Казьмирчук); в) дослідження з історії банків (В. Шевченко); г) історія 

розвитку кредитної кооперації в Україні (В. Марочко, В. Власенко та ін.).22 

Окремо слід вказати на групу досліджень із напряму «історія економічної 

думки», які також спираються на значну джерельну базу і включають праці з 

історії становлення кредитно-банківських установ України та історію розвитку 

української соціально-економічної науки (І. Новікова, О. Панченко та ін.).23  

Тема історії розвитку кредитно-банківської справи Наддніпрянської 

України розкривається у низці праць сучасних російських науковців: О. Михай-

лова, Н. Рощектаєвої, О. Рашидова, Г. Терещенко, С. Саломатіної, Г. Тарасової, 

С. Куксенко, Н. Рудюк та ін.24 Джерелознавчими дослідженнями є дисертаційні 
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праці С. Саломатіної та Н. Рудюк. У першій об'єктом вивчення стали масові 

операції акціонерних банків за матеріалами фінансової статистики, у другій – 

об’єктом дослідження був керівний персонал дореволюційних акціонерних 

банків.  

Отже, праці дорадянських, радянських та сучасних авторів, в яких 

досліджувалися різні аспекти розвитку кредитно-банківської системи 

Наддніпрянської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. значно 

розширили пізнавальний аспект теми. Це зумовлено тим, що сучасні 

дослідники наповнили свої роботи фактичним матеріалом, статистичними 

даними, що зберігалися у вітчизняних та закордонних архівах, а також 

матеріалами із періодики та ряду видань, що вийшли у світ за кордоном.  

У підрозділі 1.2. «Характеристика джерельної бази» упорядковано та 

проаналізовано сукупний джерельний комплекс документів, який представле-

ний широким колом носіїв історичної інформації, а саме: неопублікованими 

архівними документами та актуалізованими джерелами, які, в свою чергу, 

складають наступні групи: 1) законодавчо-нормативні акти та документи 

регулювання кредитно-банківською системою; 2) діловодна документація 

кредитних та банківських установ; 3) статистична документація; 4) громадсько-

політична преса, спеціалізована фахова періодика та суспільно-літературні 

часописи; 5) джерела особового походження. 

Архівні документи зберігаються у ряді архівосховищ, зокрема Централь-

ному державному історичному архіві України м. Києва, Державному архіві 

м. Києва та у державних обласних архівах. Серед комплексу документів ЦДІАК 

України найбільша колекція зібрана у ф. 442 «Канцелярія Київського, По-

дільського і Волинського генерал-губернатора». До аналізу було залучено 

близько 500 документів цього фонду, більшість з яких становить службове 

листування та висвітлює діяльність банківського сегменту.  

У Державному архіві м. Києва зберігаються документи у двох фондах 

місцевих органів влади, матеріали яких розкривають діяльність кредитних 

інституцій Києва: ф. 17 «Київська міська дума (1782-1877)» та ф. 163 «Київська 

міська управа. Фінансовий відділ (1870-1920)». 

Матеріали з історії функціонування кредитно-банківської системи 

зберігаються у 13 фондах Державного архіву Одеської області. Частина фондів 

охоплюють історію діяльності банків і кредитних закладів, є особисті фонди 
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їхніх власників. Для розкриття питання інформативності документів судових 

органів інтерес представляє ф. 18 «Одеський комерційний суд (1795–1919 рр.)», 

у якому зберігаються документи взаємних судових тяжб між банкірськими 

конторами та їхніми клієнтами стосовно невиконання боргових зобов’язань.  

Близько 20 фондів Державного архіву Миколаївської області містять 

документи кредитно-фінансових установ Херсонської та Таврійської губерній. 

Серед них найбільш інформативним є ф. 48 «Миколаївське відділення 

Державного банку за 1895–1920 роки».  

На відміну від архівів Одеської і Миколаївської областей, фонди 

Державного архіву Луганської області містять незначну кількість матеріалів із 

досліджуваної тематики. Їхні документи висвітлюють особливості створення та 

діяльності окремих установ дрібного кредиту.  

Серед численних документів Державного архіву Дніпропетровської 

області привертають увагу фонди «Катеринославського відділення 

Дворянського земельного банку» (ф. 559) та «Катеринославського відділення 

Волзько-Камського комерційного банку» (ф. 833).  

Серед опублікованих документів увага акцентована на аналізі 

законодавчих актів Російської імперії, вміщених у «Повному зібранні законів 

Російської імперії» (1850–1913 рр.) та у кодифікованій формі відповідні правові 

норми у «Зводі законів Російської імперії» (1887 р.).  

Значний масив джерел становить діловодна та облікова документація бан-

ків та кредитних установ. Ретельний аналіз їхньої роботи спричинив до 

залучення документів, що регулювали багатопланову діяльність окремих 

підрозділів, документаційного забезпечення основних фінансових операцій, 

організаційної роботи тощо. Також було використано тогочасні науково-мето-

дичні посібники та рекомендації щодо ведення документації та бухгалтерії, 

складені для співробітників банків та установ дрібного кредитування. 

Одним із найбільших за обсягом серед залучених джерел є комплекс 

періодичних видань. За функціональним призначенням виокремлюємо 

громадсько-політичні («Губернские ведомости» та ін.), фахово-професійні (ко-

оперативна преса) та суспільно-літературні видання («Вестник Европы» та ін.). 

За територіальною ознакою виділяємо центральні та регіональні газети та 

журнали. Були проаналізовані матеріали «Губернских ведомостей» 7 українсь-

ких губерній: Київської, Волинської, Подільської, Полтавської, Харківської, 

Херсонської, Чернігівської. Фахову періодику представляють публікації цент-

ральних і місцевих кооперативних видань: «Вестник кооперации», «Вестник 

сельского хозяйства», «Вестник кооперативных союзов», «Южный 

кооператор», «Хуторянин» та ін. 

Важливу роль у дослідженні роботи кредитно-банківських установ 

відіграють статистичні документи. У результаті їхнього аналізу за способом 

організації та обробки статистичної інформації умовно визначено 5 груп: ста-

тистика Центрального статистичного комітету; відомча статистика Міністер-

ства фінансів; публічна фінансова звітність банків та установ дрібного 

кредитування; губернська та земська статистика; публікації громадських 



 

 

фінансових організацій. На особливу увагу заслуговує фінансова публічна 

звітність кредитно-банківських установ. Досить повно вона відображає діяльність 

Селянського і Дворянського земельних банків.  

Останню групу джерел складають документи особового походження: 

спогади, щоденники, листи та некрологи фінансистів, державних посадовців, 

громадських діячів, які висвітлювали соціально-економічну ситуацію в окремих 

місцевостях. Передусім, це спогади та листування банкіра Є. Ламанського; 

міністрів фінансів С. Вітте та П. Барка; щоденник журналіста О. Суворова, 

некрологи на смерть банкірів А. Рафаловича, О. Алчевського та ін.  

Систематизована та опрацьована джерельна база є достатньою для 

досягнення поставленої мети та вирішення завдань нашого дослідження. 

Джерельний аналіз сукупного комплексу документів дає можливість їхньої 

взаємної верифікації задля заповнення існуючих «білих плям» в наукових 

пошуках вітчизняних істориків.  

У підрозділі 1.3. «Теоретико-методологічні основи дослідження» 
розглянуті науково-методологічні принципи, підходи та методи вивчення 

джерел з історії функціонування кредитно-банківських установ. В основу 

дослідження покладено принципи історизму, об’єктивності, усебічності та 

цілісності дослідження. 

У роботі застосовано діалектичний метод, аналізу, синтезу, системно-

структурний, порівняльно-історичний, історико-типологічний, проблемно-

хронологічний, метод аналізу банківських балансів, статистичний та відбору 

статистичної інформації, ретроспективний, метод порівняльного аналізу та 

порівняльно-правовий, метод верифікації, кількісні методи дослідження, 

класифікації історичних джерел, періодизації, реконструкції окремих частин 

структури джерельної бази. Деякі з методів використовувалися під час роботи з 

усіма групами джерел, деякі з них застосовувалися для окремих груп.  

Такі основоположні для нашого дослідження методи як діалектичний, 

метод аналізу і синтезу, системно-структурний, проблемно-хронологічний, 

метод верифікації історичних джерел та відбору статистичної інформації, 

ретроспективний метод використовувалися під час роботи з усіма групами 

джерел. Було застосовано діалектичний метод наукового пізнання суспільно-

економічних явищ, особливо при оцінці ролі банківських та небанківських 

кредитних установ у суспільно-економічному житті Наддніпрянської України у 

зазначений період.  

Для роботи з конкретними групами джерел, які потребували застосування 

спеціальних методів, у роботі було використано порівняльно-правовий метод, 

метод порівняльного аналізу, методики аналізу банківських балансів, кількісні 

методи дослідження. Так, використання кількісних методів дослідження і 

співставлення їхніх даних дозволило відновити мережу банків та установ 

дрібного кредитування України та упорядкувати покажчик діячів кредитно-

банківської галузі Наддніпрянської України за період 1850–1917 рр. 

Розділ 2. «Джерела законодавчо-нормативного забезпечення 

діяльності кредитно-банківської системи» висвітлює комплекс законодавчих, 



 

 

правоохоронних, судово-слідчих та розпорядчо-виконавчих документів, що 

віддзеркалюють політику держави в кредитно-банківській галузі. 

 У підрозділі 2.1. «Джерельний аналіз документів нормативно-

правового регулювання кредитно-банківської сфери» розглянуто еволюцію 

творення законодавства в кредитно-банківській галузі. Умови розвитку 

кредитно-банківських закладів Наддніпрянської України 1850–1917 рр. у 

правовому полі Російської імперії досліджено за законодавчими актами 

«Повного зібрання законів Російської імперії» та «Зводу законів Російської 

імперії».  

Усього у ПЗЗ серед загальної кількості вміщених законодавчих актів, – 

таких, що стосуються діяльності кредитно-банківських установ – 1636; з них 

395 – стосуються загальних питань діяльності кредитно-банківських закладів 

Російської імперії, і тільки 208 – висвічують роботу українських установ. 

Найчастіше йдеться про банківські установи Херсонської, Харківської, Київської 

та Полтавської губерній. Найменш представлені Бессарабська, Волинська та 

Подільська губернії.  

Аналіз нормативно-правової бази свідчить, що з 1850 по 1860 рр. було 

прийнято 19 законодавчих актів, що регулювали діяльність українських 

кредитно-банківських установ. Характерною рисою кредитно-банківської 

системи цього періоду був її державницький характер. З 1860 по 1870 рр. було 

прийнято 68 законодавчих актів, що регулювали діяльність українських 

кредитно-банківських закладів. У цей час уряд намагається створити потужну 

банківську систему, у якій значна частка належала б різним приватним акціо-

нерним комерційним установам. Для цього було прийнято низку законів, 

зокрема «Положення про міські громадські банки» 1862 р. Після реформ 

початку 1860-х рр. почали з’являтися й перші організації дрібного 

кредитування. 1869 р. було прийнято Указ, за яким створювалося перше 

українське кредитне товариство у Гадячі на Полтавщині; 102 законодавчих акти 

регулюють кредитну-банківську систему протягом 1870-х рр. Першим 

правовим актом стало «Положення», прийняте наприкінці 1870 р. Це був час 

стрімкого розгортання мережі установ дрібного кредитування, що знаходить 

своє підтвердження у кількості затверджених у ці роки статутів ощадно-позич-

кових кас та товариств взаємного кредитування. Серед них у 1872 р. було 

затверджено Статут одного із найбільш відомих ощадно-позичкових товариств 

України – Сокиренського сільського ощадно-позичкового товариства Павла 

Ґалаґана. На початок 1880-х рр. дещо змінюється політика уряду; відтепер вона 

одночасно спрямована як на упорядкування кредитно-банківської сфери, так і 

на обмеження заснування нових банків.  

Починаючи від 1880-го р. політика уряду відносно кредитування стає 

більш лояльною, отримують підтримку іпотечні банківські установи дрібного 

кредиту, хоча окремих нормативно-правових актів, що стосувалися б ук-

раїнських банків та установ дрібного кредитування з 1880 по 1890 рр. було 

прийнято вкрай мало – 6. Подібне зменшення уваги до кредитно-банківських ус-

танов пояснюється певним упорядкуванням нормативно-правової бази кре-



 

 

дитно-банківської сфери у попередні роки і зменшенням потреби приймати 

рішення щодо діяльності кожної окремої установи. У 1889 р. відбувається 

урегулювання законодавчої бази діяльності банкірських будинків та контор. 

Одночасно отримують державну підтримку й установи дрібного сільського 

кредиту. Приймається постанова «Про порядок створення сільських банків і 

ощадно-позичкових кас», за якою дозволялося відкривати заклади на пожертви 

або ж на суми, спеціально виділені для цієї мети.  

У 1890–1900 рр. затверджується ряд нових законів, що сприяли швидкому 

розвитку банківської системи. Особливо збільшилася у цей час кількість 

громадських міських та сільських банків. Орієнтувалися вони здебільшого на 

потреби дрібних місцевих підприємців і мали справу з операціями коротко-

строкового кредитування. Лише 4 документи цього періоду стосувалися 

українських установ. У 1894 р. приймається новий статут Державного банку і 

це змінює роботу цілої мережі українських банківських контор і відділень. У 

1895 р. прийнято «Положення про установи дрібного кредиту», згідно якого 

поряд із ощадно-позичковими товариствами дозволялося відкривати кредитні 

товариства зразка німецьких товариств Райффайзен. Основною відмінністю 

російської, а відтак і української практики від німецького оригіналу стали 

умови формування капіталу товариства.  

Наступним кроком до розбудови нормативно-правової бази було 

прийняття «Положення про установи дрібного кредиту» (1904 р.). У цей час 

відбувалося удосконалення прийнятих раніше законів у банківській сфері. У 

1912 р. завершилося формування правової бази міських громадських банків. 

Вони отримали право проводити ряд операцій, які раніше належали до сфери 

діяльності інших кредитних установ, наприклад, проводити ломбардні операції. 

Протягом 1900–1914 рр. про діяльність українських кредитних установ в законо-

давчих актах згадується мало, лише 12 правових актів містять інформацію 

стосовно українських установ.  

Діяльність банківських закладів та установ дрібного кредитування зна-

ходилися у полі постійної уваги держави, а опіка процесом розвитку кредитної 

справи відносилася до числа найважливіших функцій державної влади. 

Опрацювання джерел з законодавства дозволяє визначити рівень правового 

забезпечення кредитно-банківської сфери, прослідкувати державну політику та 

зміни у відношенні до кредитної діяльності. 

У підрозділі 2.2. «Змістове насичення комплексу документів 

правоохоронних та судово-слідчих органів управління» з’ясовуються 

особливості інформаційного сегменту в документах жандармсько-поліцейських 

органів та судових палат. Практично усі судові та правоохоронні органи у 

процесі своєї діяльності працювали із банками та кредитними установами, про-

те найбільш часто тематика кредитно-банківських установ звучить у матеріалах 

Одеського комерційного суду та Губернських жандармських управлінь. Це 

пояснюється специфікою діяльності обох державних організацій. 

На сьогодні у вітчизняному джерелознавстві прийнятий наступний поділ 

правоохоронних та судово-слідчих документів: 1) слідчі матеріали, до яких 



 

 

відносяться протоколи обшуків, протоколи слідства, допити звинувачених та 

свідків, донесення агентів, листування; 2) судові документи, до яких належать 

протоколи судових засідань, допитні листи по справі, вироки судів та ін.; 3) за-

пити, донесення, повідомлення та ін. документи прокурорського нагляду. 

Найбільше інформації вміщено у документах Одеського комерційного 

суду, оскільки він належить до найстаріших комерційних судів Російської ім-

перії. Пізніші комерційні суди в Україні були засновані у мм. Ізмаїл, Феодосія і 

Харків. Однак на початок ХХ ст. Одеський комерційний суд залишався єдиною 

установою на території українських губерній. З точки зору осудності та участі у 

судовому процесі банківських чи кредитних установ, то можна виділити три 

категорії справ, що розглядалися у комерційному суді: вексельні позови, 

торгові і справи про торгову неспроможність. До категорії судових справ, 

підвідомчих комерційним судам, відносилися вексельні позови на суму понад 

500 руб. Власне, це були позови, що ґрунтувалися на вексельних зобов’язаннях. 

Протягом 1850–1917 рр. у стінах Одеського комерційного суду було розглянуто 

більше 100 подібних справ.  

У результаті аналізу документів Одеського комерційного суду за період з 

1850 по 1917 рр. з’ясовано, що найбільше за кількісними показниками (156 

справ) у суді розглядалося про торгову неспроможність, тобто несплату боргів, 

яка наставала у результаті торгових операцій підприємця.  

Торговими справами вважалися позови, що виходили із торгових стосунків і 

угод. Близько десятка таких справ зберігається у фонді «Одеського комерцій-

ного суду». За змістом більша частина цих документів містить факти розгляду 

суперечок, що виникали у товариствах між його учасниками, або ж власниками 

та найманими службовцями.  

У справах Одеського комерційного суду наявні документи, що сто-

суються понад 20 банківських установ та їхніх контор: Державний банк, 

Одеський комерційний, Одеський купецький, Волзько-Камський комерційний, 

Одеський обліковий, Південно-Руський промисловий, Руський для зовнішньої 

торгівлі, Руський комерційний, Санкт-Петербурзький міжнародний 

комерційний, Азово-Донський, Русько-Азіатський, Сибірський торговий, 

Петроградський міжнародний комерційний, Тифліський купецький банк; 

банкірський будинок Ашкеназі та ін. Серед інших два іноземних банки ‒  

Лодзинський купецький та Банк для кредиту та заощаджень Лейпцигу. А також 

близько 20 товариств взаємного кредиту: Одеське, ІІ Одеське, Ізмаїльське, 

Новоросійське, Мангбурзьке, Карлсрузьке, Полонське, Деражнянське, 

Мордарівське, Одеське купецьке, Товариство взаємного кредиту «Нью-Йорк», 

Одеське товариство взаємного кредиту домовласників і землевласників 

Херсонської губернії, Одеське сільськогосподарське товариство взаємного 

кредиту. У відомстві інших судових установ знаходилися справи, пов’язані із 

злочинами у сфері надання банківських та кредитних послуг. Одним із 

найгучніших тогочасних судових процесів був розгляд «харківського краху». У 

січні-березні 1903 р. цю справу розглядала Харківська судова палата. Матеріали 

судового процесу склав том у 1300 сторінок.  



 

 

Друга частина комплексу судово-слідчих документів пов’язана із 

роботою правоохоронних органів: поліції, жандармерії, охранки. У результаті 

роботи вищезазначених органів сформувався певний комплекс документів, 

який складався з протоколів обшуку; протоколів огляду речових доказів; 

протоколів допитів обвинувачених та свідків; листування; постанови; рапортів; 

заключення про припинення справи або обвинувальний акт. 

До аналізу було залучено документи, що стосуються порушень закону з 

боку самих кредитно-банківських установ та клієнтів згаданих установ, або ж 

третьої сторони ‒  грабіжників банків. Одна частина документів – це 

зловживання з боку співробітників, підробка документів, озброєні по-

грабування. Друга – розкриває стосунки держави і згаданих установ, пов’язані 

із наглядом та контролем державних органів за т. зв. «благонадійністю» 

банківських і кредитних закладів та їхнього керівництва.  

Отже, правоохоронні та судово-слідчі документи якнайкраще розкри-

вають причини, зміст, наслідки злочинів у сфері кредитно-банківської 

діяльності, дозволяють проаналізувати масштаби, методи та результати 

боротьби зі злочинністю у період зародження та становлення кредитно-

банківських установ. 

У підрозділі 2.3. «Характеристика документації канцелярій 

губернських та земських органів влади» представлений аналіз розпорядчо-

виконавчих документів губернських установ: Київського, Подільського і 

Волинського за 1865–1914 рр.; Новоросійського і Бессарабського генерал-

губернаторства періоду 1850–1874 рр.; двох тимчасових генерал-губернаторств: 

Тимчасового Одеського генерал-губернаторства періоду 1874–1889 рр. та Тим-

часового Харківського за 1879–1882 рр. Вони становлять значну групу джерел, 

що складається як з нормативної регламентуючої документації, так і окремої 

частки виконавчих матеріалів, що функціонують згідно із існуючим за-

конодавством, і які в основному не були опубліковані і зберігаються у фондах 

центральних та обласних архівів.  

Кредитно-банківські установи мали справи з розпорядчим і гос-

подарським відділеннями канцелярії. За видами документів робота канцелярії 

представлена приватними та публічно-правовими актами, постановами, 

наказами, розпорядженнями, резолюціями, звітами, протоколами, статутами, 

службовим листуванням та ін. документами. Виділено 3 групи документації, яка 

безпосередньо відноситься до досліджуваної проблеми: 1) розпорядча докумен-

тація; 2) звітна документація; 3) службове листування.  

Частина документів стосувалася законодавчого обмеження доступу 

представникам єврейської національності до керівних посад у кредитно-банківській 

галузі. Це знайшло відображення у забороні їм проводити фінансові операції з 

нерухомістю, землею чи її орендою, а також участі євреїв у акціонерних това-

риствах. Ця законодавча ініціатива держави активно обговорювалася у листуванні, 

уточнювалися і роз’яснювалися ті чи інші положення. За наказом 1881 р. у кожній 

губернії були створені спеціальні комісії з вивчення економічної діяльності євреїв. 

Водночас, у наказі відмічалося, що вказана діяльність має «шкідливий вплив на по-



 

 

бут корінного населення» і необхідно вжити заходи з метою її послаблення. 

Прийняті закони розглядалися у губерніях і доволі часто потребували 

роз’яснень щодо застосування їх окремих положень, що і ставало предметом 

обговорення між центральною та місцевою владами, іноді навіть через кілька 

років після вступу закону у дію. Це стосувалося «Положення» 1904 р., в якому 

нормувалися обмеження участі євреїв у кредитно-банківських товариствах. 

Обговорення цього положення тривало до 1906 р.  

Серед документального комплексу наявно чимало заяв місцевих жителів 

зі скаргами на роботу ощадно-позичкових товариств. Найбільш часто 

скаржилися на неправильний розподіл позик з боку керівників товариства та на 

існуючу в них практику хабарництва.  

Генерал-губернатор мав право створювати тимчасові дорадчі органи – 

комісії, комітети, відділення тощо. Створені для вирішення певної задачі, вони 

мали з’ясувати всі обставини справи та запропонувати шляхи розв’язання 

проблеми. У 1909 р. Київський генерал-губернатор створив комісію з питань 

кредитів при Раді селянських діячів Південно-західного краю. У доповідній 

записці комісії вказані основні проблеми у розвитку кредитної справи в регіоні: 

1) непродумана політика видачі позик: «… позики видаються без будь-якої 

системи, суцільно за могоричі»; 2) видача позик на невигідний термін їх сплати 

для селянства; 3) видача позик особам, які не мають у них потреби, а також 

тим, що не в змозі їх сплатити. 

Значну цінність для дослідження мають оригінали та копії звітів генерал-

губернаторів і губернаторів, які надсилалися до Міністерства внутрішніх справ. 

Аналіз цього документального комплексу дозволяє вивчити процес створення, 

розвитку і діяльності системи кредитно-банківських установ. У звітах 

обов'язково вказувалися: число банків губернії і розподіл за повітами; розмір 

грошового обігу банку; результати ревізій банків і заходи, вжиті для подолання 

недоліків або зловживань; загальні висновки про становище банківських справ 

за звітний рік; пропозиції або рекомендації.  

Корисну інформацію містять різні відомості про операції банків. Форми 

звітності розроблялися у Міністерстві внутрішніх справ та Міністерстві фінансів. 

У даних документах зустрічаються дві форми списків банків губерній і повітів; 

дві форми звітів сільських банків; дві форми зведених відомостей по операціям 

сільських банків повітів або губернії.  

Важливу інформацію містять списки банків, у яких окрім найменування 

установи вказувалося: для яких товариств засновано банк; розмір основного 

капіталу і джерела його утворення; час затвердження статуту установи і 

початок його роботи. Перша форма списків має поділ на дві частини із 

подальшим уточненням даних по повітам: а) сільські банки; б) ощадно-

позичкові товариства. Інформація щодо банків подавалася дуже коротко, вказува-

лася загальна кількість закладів у повіті та сума основного капіталу. Зазвичай 

містився додаток із описом стану справ Дворянського чи Селянського 

поземельних банків.  



 

 

Розділ 3. «Джерельне значення діловодних та облікових документів 

банківських і кредитних установ» присвячений аналізу матеріалів, які 

розкривають щоденну практику банків та установ дрібного кредитування.  

У підрозділі 3.1. «Банківська практика та її відображення у діловодних 

документах» відзначено, що сувора законодавча регламентація щоденної роботи 

установи з одного боку, та система постійного зовнішнього і внутрішнього нагляду 

і контролю з іншого, призвели до створення єдиної системи діловодних 

документів банків та установ дрібного кредитування. Ця система відзначалася 

певною уніфікацією та універсальністю. Безперечно, що з розвитком кредитно-

банківської діяльності вона зазнавала трансформації і еволюції, адже її формуван-

ня відбувалося під значним впливом досвіду діловодства банків та установ 

дрібного кредитування Європи, зокрема французького та німецького. Саме 

діловодні документи відображають сфери та масштаби діяльності банків. Вони 

включають у себе всю сукупність внутрішньої документації, яка створюється у 

процесі щоденної управлінської діяльності, тому є одним із найбільш об’ємних 

комплексів досліджуваних джерел. До органів керівництва та контролю банку 

відносилися: Правління банку, Обліковий комітет, Ревізійна комісія та Рада банку. 

Кількість членів керівництва банком та штату співробітників залежали від типу 

банку і обсягу операцій. Подальше розширення та удосконалення банківської 

справи призвело до збільшення кількості та значного розширення спеціалізації 

банківських відділів від 6–7 до 11. На початок ХХ ст. у банках працювали 

наступні відділи: 1. Секретаріат. 2. Відділ кореспонденції. 3. Відділ головної 

бухгалтерії. 4. Відділ вкладів та поточних рахунків. 5. Вексельний відділ. 

6. Комісійний відділ. 7. Відділ переказів. 8. Фондовий відділ. 9. Іноземний 

відділ. 10. Товарний відділ. 11. Каса. Характерним було те, що банки не 

розробляли оригінальної стратегії розвитку, а використовували досвід європей-

ських банківських установ.  

Облік операцій банку здійснював бухгалтерський відділ. У кінці кожного 

робочого дня відділи підраховували суми, які надійшли чи пішли з рахунків. За 

цими даними бухгалтерський відділ щоденно складав обігову відомість та 

підводив щоденний баланс. Для запису рахунків велися спеціальні книги. 

Банківська система діловодства була детально викладена в «Статуті торгово-

му», де зазначалося, що до основних документів діловодства належали журнал, 

меморіал, касова книга, головна книга та деякі додаткові документи, зокрема 

книга відсотків, книга комісій та ін. Хронологічні записи робилися у журналі, 

касовій книзі (для реєстрації видачі і отримання готівки) та меморіалі (для реєст-

рації безготівкових операцій), а вже потім операції групувалися по балансовим 

рахункам та відповідний запис заносився до головної книги. 

Традиційно запис рахунків відбувався у формі балансу з поділом на актив та 

пасив. Кожна банківська операція реєструвалася двічі: у активі та у пасиві. 

Саме за цими даними складався банківський баланс. Подібні банківські баланси 

складалися щодня, щомісячно, щопівроку та щорічно.  

Діловодство установи прямо залежало від того, до якого виду належав 

банк. Проте існували універсальні банківські операції, які здійснювалися 



 

 

практично усіма установами. До основних банківських операцій ми можемо 

віднести: облік векселів та торгових зобов’язань; позики під різного роду 

забезпечення; придбання та продаж цінних паперів; переоблік та перезастава. 

До другорядних: здійснення переказів; придбання та продаж цінностей за 

дорученням; інкасові операції; прийом вкладів на зберігання. Для тогочасної 

економіки українських губерній важливими були операції із землею, тож і ці 

операції потребували розгляду. 

Досліджено особливості операцій міських громадських банків, які мали 

право приймати вічні вклади; видавати позики і відкривати кредити під заставу 

нерухомості; видавати позики під заставу коштовних речей; надавати позики 

містам і земствам. 

Джерельний аналіз банківського діловодства дозволяє визначити та 

прослідкувати проведення банківських операцій, простежити основні напрями 

банківської діяльності, з’ясувати пріоритетність операцій або поступову втрату 

їхньої актуальності. Характерною особливістю системи банківського 

діловодства була наявність багаторівневого контролю за проведенням однієї і 

тієї самої операції з боку різних відділів, тобто відбувалося одночасне 

відстеження руху коштів або цінних паперів з фіксацією у декількох 

банківських книгах.  

У підрозділі 3.2. «Особливості документаційного забезпечення 

ощадно-позичкових товариств та кредитних кооперативів» представлений 

аналіз найбільш поширених видів установ дрібного кредитування. Основною 

відмінністю між кредитними кооперативами та ощадно-позичковими 

товариствами полягала у відсутності в останніх сплати пайових внесків та 

формування основного капіталу. Об’ємна за функціями діяльність кредитних та 

ощадно-позичкових товариств спричинила і більш складний процес 

документаційного забезпечення. Проте подібність мети і характеру діяльності 

даних товариств дозволила розглянути документи ощадно-позичкових та кре-

дитних товариств сукупно. 

Документаційний обіг в управлінні ощадно-позичковими товариствами 

забезпечувало функціонування основних книг: «Прибутково-видаткової книги», 

«Розрахункової книги», «Термінової за вкладами і позиками»; а також додаткових 

книг: «Книги Членів», «Книги вимог позик», «Книги прострочених позик»; розра-

хункових книжок, які зберігалися у членів товариства. Для виконання операцій 

купівлі-продажу та посередницьких операцій ощадно-позичкове і кредитне 

товариства потребували ввести додаткові графи у «Прибутково-видатковій 

книзі», а також започаткувати і нові: «Товарна книга», «Книга відомостей для 

передачі правлінню виручки від продажів», «Амбарна книга», «Книга різних 

видач» і «Книга для запису заставних операцій». Основні та допоміжні книги 

розкривають процес та напрями діяльності кредитних установ і загалом харак-

теризують документообіг в кредитно-банківській системі країни. Вивчення 

роботи товариств дозволяє підтвердити неодноразово висловлені і 

сучасниками, і наступними дослідниками історії кредитних установ думки про 



 

 

те, що саме невміння вести діловодство товариствами, або ж недбале його 

ведення було причинами їхнього занепаду.  

Характерним було те, що документаційне забезпечення управління 

системою протягом другої половини ХІХ ‒  початку ХХ ст. змінювалося і 

ускладнювалося. На його формування вплинуло і російське законодавство у 

сфері кредитування, і щоденна комерційна практика із поступовим 

збільшенням видів фінансових операцій. Відчутною допомогою для кредитних 

товариств у плані забезпечення документаційного супроводу їхньої діяльності 

стала робота різних кредитних товариств, союзів та спілок. Саме вони взяли на 

себе методичне забезпечення роботи ощадно-позичкових та кредитних 

товариств.  

Розділ 4. «Інформаційний потенціал статистичних публікацій з історії 

діяльності кредитно-банківських установ» присвячений розгляду 

особливостей використання даних статистики для дослідження кредитної 

справи.  

У підрозділі 4.1. «Загальні засади та правила публікації фінансової 

звітності банків та установ дрібного кредитування» статистичні джерела 

розподілено за декількома групами: публічна фінансова звітність банків та 

установ дрібного кредиту; статистика Центрального статистичного комітету; 

відомча статистика; губернська та земська статистика; неофіційні статистичні 

видання. Найцінніший масив статистичної інформації зберігає публічна 

фінансова звітність. 

Практика публікації піврічних і щомісячних балансів банків та установ 

дрібного кредитування з’явилася одночасно із виникненням перших приватних 

банків в Російській імперії у 1860-х рр. як результат запозичення практики 

закордонних держав, зокрема Франції. Слід враховувати, що завданням 

публічної фінансової звітності була не лише фіксація поточного фінансового 

стану і можливість відстеження динаміки розвитку установи за тривалий 

період, завдяки їй Міністерство фінансів мало змогу порівнювати фінансове 

становище різних установ та виявляти ті кредитно-банківські заклади, динаміка 

розвитку яких не відповідала загальним вимогам, а відтак призначати 

контрольні аудиторські перевірки їхньої діяльності. Банки та установи дрібного 

кредитування, відповідно до нормативних вимог, мали надсилати свої звіти до 

Особливої канцелярії по кредитній частині Міністерства фінансів, до місцевої 

казенної палати, а також проводити оприлюднення основних положень звіту у 

періодичних виданнях. Організація процесу фінансової публічної звітності та 

одночасне дублювання у двох державних інстанціях та пресі є особливістю і 

значною перевагою цих матеріалів як історичних джерел. 

Питання, де саме банки та кредитні організації мали оприлюднювати дані 

фінансової діяльності, вирішувалося у їхніх статутах. Найбільш часто 

згадуються часописи «Правительственный Вестник» і «Вестник банков и 

промышленности». Публікація щорічного звіту дублювалася в одному із 

місцевих видань, а щомісячні баланси друкувалися у регіональних часописах, 

зокрема у «Губернских ведомостях». 



 

 

Найбільш інформативною була щорічна звітність. В акціонерних уста-

новах на кінець року спеціально готувалася надрукована брошура із таким 

звітом для щорічних зборів акціонерів. У ній обов’язково вказувалися наступні 

дані: звіт про обіги за операціями, баланс прибутків та витрат, заключний 

річний баланс на 31 грудня минулого року, перелік цінних паперів у портфелі. 

До початку 1872 р. кожна установа самостійно обирала форму звіту та 

вирішувала наскільки детальним він буде. Пізніше для банків було затверджено 

типовий статут із стандартним переліком дозволених операцій. Подібну форму 

мали і фінансові звіти товариств взаємного кредитування. 

Повнота і достовірність інформації, відображеної у публічній фінансовій 

звітності установ, вимагають додаткового порівняння з іншими джерелами, 

адже попередньо розглянуті матеріали судово-слідчих документів свідчать про 

численні порушення, що мали місце під час підготовки такої звітності. Слід 

врахувати і той факт, що публікувалася лише та інформація, яку установи 

прагнули оприлюднити. 

У підрозділі 4.2 «Дослідження статистичних видань Центрального 

статистичного комітету та відомчих установ» розкривається 

інформаційний потенціал державних статистичних часописів. Протягом 1866–

1890 рр. Центральний статистичний комітет видавав «Статистический времен-

ник Российской империи», у першому випуску якого була започаткована спеці-

альна рубрика, присвячена кредитній справі. Не всі випуски збірника подавали 

інформацію про стан кредитної справи імперії, проте представлені дані є 

надзвичайно інформативними. Найбільш змістовним був випуск за 1883 р. Він 

вирізняється за кількістю розділів, що були присвячені кредитній справі. 

Окремі з них повідомляли про роботу кредитно-банківських установ: «Операції 

і прибутки Державного банку з 1879–1883 рр.», «Обіги Товариства взаємного 

кредиту», «Операції земельних і акціонерних банків», «Операції Селянського 

поземельного банку в 1883 р.», «Щомісячний зміст операцій акціонерних бан-

ків комерційного кредиту в 1883 р.» і «Обіги Херсонського земського банку з 

1865 по 1883 рр.». 

Наприкінці 1880-х рр. і до 1903 р. «Статистический временник Российской 

империи» наслідує «Временник Центрального статистического комитета», а 

паралельно з 1888 р. виходить «Статистика Российской империи». Усі ці 

видання виходили регулярно окремими серіями, проте не були періодичними, 

тому у викладенні інформації бракує певної системи, впорядкованості чи послі-

довності. Стосовно кредитно-банківських установ, інформативним є випуск №8 

(1889 р.) «Временника Центрального статистического комитета».  

На початку ХХ ст. почали виходити друком статистичні щорічники, а з 

1904 р. комітет починає видавати перше статистичне періодичне видання – 

«Статистический ежегодник России», пізніше у виданні зʼявилася рубрика 

«Фінанси і кредит». 

Серед відомчих джерел статистичної інформації найзмістовнішими є 

видання Міністерства фінансів. Міністерство видавало статистичні збірники та 

газети, у яких оприлюднювалася інформація щодо операцій кредитно-



 

 

банківських установ. Серед них: «Вестник финансов, промышленности и 

торговли» та «Торгово-промышленная газета». Перший часопис видавався з 

листопада 1883 р. до жовтня 1917 р. Журнал мав спеціальний розділ «Кредит». 

Іншим виданням був «Ежегодник Министерства финансов» (1869–1916). Він го-

тувався за усталеною схемою: фінансова, кредитна та торговельно-промислова 

частини. До розділу «Кредит» входили матеріали, розподілені за критерієм 

форми власності установи. Серед публікацій слід виокремити видання 

Особливої канцелярії з кредитної частини, які містять інформацію стосовно 

окремих видів кредитних установ. У всіх публікаціях діяльність українських 

установ викладено у зведених таблицях разом з іншими кредитно-фінансовими 

установами Російської імперії, що ускладнює пошук та аналіз інформації. 

У підрозділі 4.3. «Джерельний аналіз губернської та земської 

статистики і публікацій громадських фінансових організацій» досліджується 

відображення діяльності кредитно-банківських установ на шпальтах 

регіональних статистичних видань. Статистичні видання Комітетів являли 

собою серії публікацій: «Памятные книжки губерний», «Адрес-календари 

губерний». Інформація щодо кредитно-банківської сфери містилася у трьох 

рубриках: «Довідковий відділ», «Статистичний відділ», «Адрес-календар» та у 

вміщених оголошеннях. Висвітлення статистичних даних Губернських 

комітетів пройшло декілька етапів, відповідно до яких змінюється рівень 

інформативності статистичних видань стосовно функціонування кредитно-

банківських установ. Перші довідники включали в себе перелік банків, інших 

кредитно-банківських установ та поіменні списки співробітників установ 

кредитно-банківської сфери. З 1880-х рр. змінюється направленість висвітлення 

кредитно-банківської сфери. Відтепер надаються не лише довідкові матеріали 

та фінансова звітність, а й з’являються публікації аналітичного характеру та 

нормативно-правового змісту: друкуються циркуляри, розпорядження, 

інструкції, витяги з правил тощо. У подальшому тематика публікацій 

розширюється за рахунок друку рецензій і відгуків на посібники та методичні 

рекомендації.  

Створені за дорученням Міністерства внутрішніх справ регіональні 

«Памятные книжки» є схожими за своїми цілями та структурою, втім різняться 

між собою у формі подачі матеріалу. «Памятные книжки» Київської, 

Таврійської, Чернігівської, Харківської та Херсонської губерній вирізняються 

більш повним висвітленням мережі кредитно-банківських установ, починаючи 

від відділень Державного банку і закінчуючи селянськими товариствами. При 

цьому київські часописи характеризуються наявністю аналітичних статей та 

оглядів, публікаціями різних зведених таблиць. Харківські публікації були 

єдиними, де друкувалася публічна фінансова звітність установ. 

Результати земської статистики посіли місце на сторінках спеціальних 

видань губернських управ і найчастіше мали назву: «Вестник… земства», 

«Земский сборник… губернии», «Статистический ежегодник… губернии»; 

інколи вживалися назви «Земские уездные оценки… губернии» або ж 

«Статистические сведения для Уездной Земской Управы: ведомости о 



 

 

населении по сословиям и вероисповеданиям, о распределении населения по 

занятиям, о посевах и урожае хлеба, о состоянии скотоводства, о промыш-

ленных заведениях в… губернии, о подворной и натуральной арестантской 

повинности». Серед усіх видань земської статистики найбільше діяльність бан-

ківських та кредитних структур висвітлювалася на шпальтах «Земского 

сборника Черниговской губернии» (1869–1915).  

Земські видання публікували чимало статистичних даних, що висвітлюють 

діяльність регіональних кредитно-банківських закладів. На сторінках часописів 

йдеться про роль земських інституцій у розвитку мережі установ дрібного кредиту-

вання, про їхню ініціативу у створенні нових закладів, подальшу опіку та нагляд за 

їхньою діяльністю, що дозволяє на конкретних прикладах визначити проблеми та 

труднощі, з якими стикалися кредитні заклади, зокрема невеликі сільські ощадно-

позичкові товариства. 

Наприкінці ХІХ – початку XX ст. обробкою та публікацією статистичної 

інформації займалися приватні організації – промислові акціонерні товариства 

та кредитні установи. Достатньо інформативними були видання Комітету з’їзду 

представників акціонерних банків комерційного кредиту. Саме завдяки його 

діяльності було опрацьовано та упорядковано балансову звітність кредитно-

банківських установ, перш за все банкову. За періоди 1874–1881, 1894–1900, 

1911–1915 рр. банківська статистика була повністю зведена у статистичні публі-

кації. Це насамперед «Звіт за операціями акціонерних банків комерційного 

кредиту за 1874–1876»; «Зведені баланси акціонерних комерційних банків» з 

1895–1914 рр. щомісячно; «Звіт російських акціонерних комерційних банків за 

1913–1916 р.» та ін. Як правило, всі неофіційні статистичні видання 

громадських об’єднань висвітлювали діяльність банківських та кредитних уста-

нов за тими ж параметрами та напрямами, що і відомчі статистичні видання.  

Розділ 5. «Висвітлення діяльності кредитно-банківських установ за 

матеріалами періодичних видань та джерелами особового походження» 
містить аналіз опублікованих матеріалів на сторінках газет та часописів, а 

також інформації у документах особового походження. 

У підрозділі 5.1. «Загальна характеристика публікацій громадсько-

політичної преси з історії кредитно-банківської справи» аналізуються 

матеріали регіональних видань «Губернских ведомостей» за 1850–1917 рр. За 

наявності певних відмінностей кожне губернське видання висвітлювало сферу 

кредитно-банківських відносин за наступним проблемним спрямуванням: 1) 

нормативно-правові акти, розпорядження місцевої адміністрації; 2) аналітичні 

огляди діяльності кредитно-банківських установ; 3) публічна фінансова 

звітність банків та кредитних товариств; 4) інформаційні повідомлення та 

рекламні оголошення. Помітною є тенденція до збільшення з кожним 

десятиріччям двох напрямів публікацій: кількості матеріалів публічної фінан-

сової звітності та кількості інформаційних повідомлень та оголошень. 

Публікації розпоряджень центральної та місцевої влади практично не 

змінюються. Відбувається лише поступове збільшення їх у бік висвітлення ді-

яльності місцевої влади. Друк аналітичних історико-економічних чи політико-



 

 

економічних оглядів і статей фактично припиняється у 1870-х рр. У цей час 

подібні публікації не були прерогативою винятково «Губернских ведомостей». 

Значна кількість інших тогочасних періодичних видань теж співпрацювала з 

банками та кредитними закладами. Наприклад, на сторінках газети «Киевля-

нин» (1872 р.) наявні звіти, баланси і обіги коштів таких установ як Волзько-

Камський комерційний банк, Київський промисловий банк, Київський 

приватний комерційний банк, Київське міське товариство взаємного кредиту та 

Київська контора Державного банку. 

Громадсько-політичні видання (на прикладі «Губернских ведомостей») у 

своїй перевазі розкривають історію місцевих банківських та кредитних за-

кладів. А надруковані там повідомлення Губернських комітетів зі справ 

дрібного кредитування допомагають відтворити мережу установ. Завдяки 

публікаціям документів публічної фінансової звітності стає можливим 

розкриття фінансових операцій державних і приватних кредитних закладів, які, 

у першу чергу, заповнюють лакуни інформації стосовно фінансової діяльності 

невеликих регіональних установ, звітна документація яких погано зберіглася. 

Вивчення друку протоколів засідань міських рад дозволяє здійснити 

верифікацію достовірності та об’єктивності публічної фінансової звітності. А 

відображенню громадської думки щодо діяльності кредитно-банківських 

установ та з’ясуванню проблем та викликів, з якими вони стикалися, 

завдячуємо авторським статтям та оглядам. За допомогою різноманітних інфор-

маційних повідомлень і оголошень відтворюється щоденний буденний ритм ді-

яльності даних організацій.  

У підрозділі 5.2. «Відображення діяльності банків та кредитних 

товариств на сторінках кооперативних видань» проаналізовано ступінь 

висвітлення діяльності банківських та кредитних установ у фаховій періодиці. 

Кооперативну пресу 1881–1917 рр. презентують центральні та місцеві 

кооперативні видання: «Вестник кооперации», «Вестник сельского хозяйства», 

«Вестник кооперативных союзов», «Хуторянин» та ін. Поділ змісту видань на 

спеціальні рубрики (хроніка подій, повідомлення союзів, кореспонденція з міст, 

огляд преси та нових видань) значно полегшує виокремлення із загального 

контексту кооперативного життя складової кредитної справи.  

В українських губерніях перше кооперативне пресове видання з’явилося 

на межі ХІХ-ХХ століть. Це був додаток до московського «Вестника сельского 

хозяйства» – газета «Хроника учреждений мелкого кредита», яка із початком 

ХХ ст. почала виходити як самостійне та перше дійсно регулярне кооперативне 

видання. Саме на її шпальтах вирішувалися проблеми кредитних кооперативів, 

а у період з 1900 по 1908 рр., коли фактично припинився друк інших коопера-

тивних видань, а нові не створювалися, залишалася практично єдиним 

періодичним виданням. У зв’язку з тим, що видання пов’язане із Таврійською 

губернією, матеріали з історії цього регіону в «Хронике учреждений мелкого 

кредита» займали провідне місце. 

Висвітлення історії кредитно-банківської справи на сторінках різних 

кооперативних видань мало свою специфіку. Так, «Вестник кооперации» за 



 

 

інформативним насиченням щодо історії розвитку кредитно-банківської справи 

є малоефективним у дослідженні даної проблеми; «Вестник мелкого кредита» 

спеціалізувався на подачі статистичних матеріалів; «Хроника учреждений 

мелкого кредита» та «Вестник кооперативных союзов» містять найбільш 

насичений контент (перше видання містить унікальні свідчення за період 1906–

1907 рр. та виклад переслідування кредитно-кооперативного керівництва з боку 

влади, а друге зачіпає практично усі сторони життєдіяльності установ дрібного 

кредиту); місцеві видання, як-то «Хуторянин» доволі часто звертаються до 

банківської діяльності на відміну від центральних видань, які майже не 

уміщували інформації про роботу банків. 

Проаналізувавши матеріали кооперативних видань, можна констатувати, 

що на їхніх шпальтах присутні тематичні комплекси з історії становлення та 

розвитку кредитних кооперативних установ, інформаційні повідомлення про 

діяльність вищих та місцевих державних органів різного рівня; аналітико-

статистичні матеріали з історії функціонування кредитних установ із 

публікацією новоприйнятих документів; методичне забезпечення діяльності 

кредитних кооперативних установ; інформація, повідомлення та замітки 

безпосередньо з місць про найрізноманітніші сторони діяльності ощадно-позич-

кових товариств. 

У підрозділі 5.3. «Суспільно-літературні часописи як джерело з історії 

діяльності кредитно-банківських установ» підкреслюється, що на увагу 

заслуговують не лише спеціалізовані, а й літературно-художні видання, як-то 

«Вестник Европы» або «Отечественные записки». У результаті аналізу змісту 

публікацій, у яких міститься інформація стосовно діяльності кредитно-банківських 

установ, можна окреслити кілька груп: 1) обговорення законодавства в 

банківській справі та діяльності кредитних спілок; 2) роль земств у розвитку 

кредитно-банківської сфери; 3) новини в діяльності кредитно-банківських 

установ; 4) аналітичні огляди щорічних банківських звітів. 

Слід зауважити, що більшість матеріалів стосувалися питань розвитку 

кредитних установ Російської імперії загалом; щодо діяльності кредитних та ін. 

фінансових установ на українських землях, то вони згадувалися, переважно, 

побіжно. Проте майже жодна публікація не обходила стороною діяльність 

власне українських банків, ощадно-позичкових кас і товариств.  

Аналіз публікацій свідчить, що, головним чином, висвітлювалися питання 

банківської справи. На шпальтах журналів найбільш часто публікувалася 

інформація стосовно необхідності розширення мережі банків, обговорення 

їхніх статутів або діяльності окремих банків. Особливий інтерес представляють 

аналітичні огляди щорічних звітів банків та державних ощадних кас, які 

починають друкуватися на шпальтах журналу «Отечественные записки» із 

1877 р. Серед інших установ найчастіше приділялася увага висвітленню роботи 

Дворянського поземельного та Селянського поземельного банків та їхніх 

відділень. У порівнянні із кількістю публікацій щодо банківської діяльності, 

ощадно-позичковим касам та товариствам приділялося значно менше уваги. У 

цьому випадку в статтях здебільшого розглядалися різні законопроекти та 



 

 

інколи публікувалися оголошення. Про діяльність окремих позичкових кас та 

товариств на території українських губерній інформація відсутня, за винятком 

Миргородського ощадно-позичкового товариства. 

Загалом було виявлено майже 100 публікацій, які розкривають діяльність 

кредитно-банківських установ даного періоду, більшість з яких стосується 

банківської сфери. 

У підрозділі 5.4. «Документи особового походження державних діячів 

та фінансистів» увагу акцентовано на аналізі мемуарів, щоденників, 

листуванні, некрологів сучасників подій, які містять інформацію щодо 

зазначеної проблеми. Джерела особового походження є одним із найменших за 

обсягом інформації джерельним комплексом. Водночас, уміщені у них дані є 

унікальними і невідображеними в інших джерелах. 

Значний інтерес для дослідження представляють опубліковані у різні 

роки щоденники та спогади державних діячів, високопоставлених чиновників, 

які керували фінансовою політикою держави у другій половині ХІХ – початку 

ХХ ст.: С. Вітте, Є. Ламанського, В. Коковцева, П. Барка, міського голови 

Чернігова В. Хижнякова. Очевидно, що у своїх записах вони по-різному 

висвітлювали історичні події. У деяких з них ми знаходимо чимало цікавої для нас 

інформації, а інколи вона дозволяє відтворити історію цілих банкірських династій 

України. Доповнюють цю групу спогади науковців, письменників, журналістів, 

громадських діячів і навіть слідчих (К. Скальковського, О. де-Рібаса, С. Ярона, 

М. Стороженка та ін.). Вони неоднорідні за поглядами, стилем, різнобарвними 

оцінками, ступенем важливої для нашого дослідження інформації. Іноді це 

лише кілька речень (В. Машуков), а іноді ціла праця (М. Любарська-Письменна). 

Важливим для висвітлення подій «харківського краху» є щоденник 

відомого журналіста О. Суворіна. У свою чергу політичні рішення щодо 

розвитку кредитно-банківської галузі знаходять своє пояснення у листуванні 

державних та громадських діячів, зокрема у листах Г. П. Ґалаґана чи 

Є. І. Ламанського. 

Корисну інформацію стосовно повсякденного життя банкірів, купців та 

фінансових діячів містять некрологи, які друкувалися на сторінках газет та 

журналів. Авторами некрологів зазвичай були колеги, учні, друзі, яких 

об’єднувало небайдуже ставлення до померлого. Змістом такого твору могли 

були спогади про померлого або ж навіть науковий аналіз його праць чи 

політичної та громадської діяльності. 

Проведений аналіз комплексу документів з історії становлення та 

функціонування кредитно-банківських установ другої половини ХІХ – початку 

ХХ ст. дозволив зробити наступні висновки: 

1. Досліджено стан розроблення проблеми вивчення джерельного 

комплексу з історії кредитно-банківської діяльності в Наддніпрянській Україні в 

другій половині ХІХ – початку ХХ ст. Виокремлено три етапи історіографії, 

кожний з яких мав свої особливості: перший – друга половина ХІХ – початок 

ХХ ст.; другий – 1920-ті рр. –1990 р.; третій – 1991–початок ХХІ ст. З’ясовано, що 

у вітчизняній та зарубіжній історіографії були предметом дослідження окремі 



 

 

групи джерел з різних напрямів діяльності кредитно-банківських установ. Най-

більш глибоко ці питання вирішувалися у монографічних та дисертаційних дослі-

дженнях українських та російських науковців, однак визначена тема не стала 

об’єктом окремого джерелознавчого вивчення. Виняток становлять дві 

дисертаційні роботи російських дослідниць С. О. Саломатіної та Н. В. Рудюк, у 

яких розглядалися проблеми аналізу банківської статистики з використанням 

кліометричних методик, вивчалась біографічна складова, частково вирішувалися 

питання державно-правового регулювання діяльністю банків та кредитних 

закладів. Проте, на сьогодні у вітчизняній історіографії відсутні узагальнюючі 

наукові дослідження, у яких було б здійснено комплексний системний аналіз 

джерел з історії діяльності кредитно-банківських установ Наддніпрянської 

України другої половини ХІХ ст. – 1917 р. 

2. Охарактеризовано та сформовано комплекс джерел з історії роз-

витку кредитно-банківської галузі Наддніпрянської України досліджуваного 

періоду та проведено їхню класифікацію. В основу поділу покладено критерій 

функціонального призначення документу: акти законодавчо-нормативні та 

регулюючі кредитно-банківською системою; діловодна документація 

кредитних та банківських установ; статистична документація; громадсько-полі-

тична, спеціалізована (фахова) періодика та суспільно-літературні часописи; 

документи особового походження (мемуари, щоденники, листи, некрологи). 

Віднайдено та введено до наукового обігу нові джерела з історії 

функціонування кредитно-банківських установ, серед них 245 неактуалізованих 

архівних документів. Джерельний аналіз спонукальних мотивів створення та 

формування кожної групи джерел дав змогу визначити інформаційну цінність 

сукупного комплексу, його потенціал та особливості. Поєднання та співстав-

лення різних за походженням, видом і формою документів у дослідженні 

дозволило: а) відтворити структуру установ кредитно-банківської мережі 

Наддніпрянської України, яка складається з державних, громадських та 

приватних закладів, що діяли на території українських губерній у період 1850–

1917 рр. із зазначенням їх назв, адреси, часу діяльності (Дод. И, І); б) рекон-

струювати процес проведення фінансових операцій банківських та кредитних 

установ у різні періоди та встановити їхнє документаційне забезпечення; в) 

простежити головні напрями банківської діяльності, визначити основні та 

другорядні операції, з’ясувати, яким з них надавалося найбільшого значення, а які 

поступово втрачали свою актуальність. До основних віднесено: касові та поточні 

рахунки; облікові операції векселів та торгових зобов’язань; придбання та продаж 

цінних паперів та дорогоцінних металів; позики під різного роду забезпечення та 

кредитні позики; кореспондентські операції. Серед другорядних: здійснення 

переказів; придбання та продаж цінностей за дорученням; інкасові 

операції; прийом вкладів на зберігання. У роботі ощадно-позичкових та 

кредитних товариств до основних операцій належать: касові та поточні 

рахунки; кредитні операції у формі позики. До другорядних у кредитних 

товариствах можна віднести операції купівлі-продажу товарів. Сформований 

комплекс джерел репрезентує форми нагляду та контролю за діяльністю банків-



 

 

ських та установ дрібного кредиту з боку Міністерства фінансів, Міністерства 

внутрішніх справ, судової системи, частково місцевих органів влади – земств та 

міських дум.  

3. Реалізовано методологічні принципи дослідження шляхом застосування 

загальнонаукових, загальноісторичних, міждисциплінарних та джерелознавчих 

методів. У роботі застосовано діалектичний, історико-хронологічний, 

порівняльно-історичний, історико-типологічний, проблемно-історичний, 

статистичний, порівняльно-правовий, метод верифікації, класифікації джерел, 

періодизації та ін. Основоположний принцип історизму використано задля 

розгляду всіх історичних фактів, явищ і подій відповідно до конкретно-

історичних обставин у їх взаємозв’язку та взаємообумовленості. Принципи 

об’єктивності та системності передбачають опору на дійсні факти, не 

спотворені та не вирвані з контексту проблеми. Порівняльно-історичний метод 

дав змогу встановити подібності та розбіжності об’єктів дослідження, виявити 

якісні характеристики предметів задля їхнього упорядкування та класифікації. 

Історико-хронологічний дав змогу проникнути у причини та перебіг того чи 

іншого явища, з’ясувати його етапи, впливи та характер події. Залучення 

широкого кола масових джерел зумовило використання кількісних методів 

дослідження і співставлення їхніх даних з іншою інформацією, що дало змогу 

реконструювати вітчизняну мережу банків та установ дрібного кредитування, 

упорядкувати бібліографічний покажчик діячів кредитно-банківської галузі та 

представити перелік ключових термінів та понять, що фігурують у фінансовій 

сфері (Дод. А, И, І, Ї). 

4. Встановлено, що кожна структурна складова джерельного комплексу 

має свої характерні особливості, змістове навантаження, специфіку висвітлення 

історії діяльності українських банків і установ дрібного кредитування:  

а) проаналізовано інформаційне навантаження нормативно-правових 

актів, що дозволило, по-перше, простежити державну політику і її зміни в 

кредитно-банківській сфері та розглянути практичне втілення законодавства на 

місцевому рівні. Комплекс залучених нормативно-правових документів 

засвідчив пріоритетність питань державного кредитування та діяльності бан-

ківського сектору в загальноросійському законодавстві. Зазначено, що 

установам дрібного кредитування до середини 90-х рр. ХІХ ст. приділялася 

незначна увага як на рівні державної, так і місцевої влади. По-друге, 

прослідкувати еволюцію творення законодавства в кредитно-банківській сфері, 

процес обговорення на місцях та прийняття нормативно-правового акту; 

врахування внесених зауважень та пропозицій у заключну редакцію тексту 

закону. По-третє, джерельний аналіз різновидів документів дав можливість 

визначити вплив європейської традиції (німецького, французького та 

італійського законодавства) на діяльність банківських та кредитних установ та 

формування законодавчих норм Російської імперії. По-четверте, з’ясувати, що в 

імперському законодавстві об’єктом посиленої уваги та контролю з боку 

держави були як фінансові операції банків, так і діяльність кредитних союзів та 

товариств, які об’єднували людей різного соціального стану та національності. 



 

 

Документи містять інформацію стосовно «єврейського питання», що 

вирішувалося на законодавчому рівні у розпорядженнях генерал-губернаторів і 

губернаторів, на сторінках преси і навіть у статистичних виданнях зазначались 

суворі обмеження у праві здійснювати фінансові операції представникам 

єврейської національності; 

б) охарактеризовано документи правоохоронних та судово-слідчих 

органів, зміст яких дозволив з’ясувати категорії суперечок, у яких брали або 

змушені були брати участь банки та кредитні заклади. Увага державних струк-

тур до діяльності кредитування проявляється у кримінальних справах, 

зафіксованих в актах розслідування злочину та визначенні міри покарання. 

Характеристика фактологічного насичення матеріалів судових справ доводить, 

що основними видами зловживань у кредитно-банківській сфері були: 

самовільне захоплення влади; складання фальшивих наказів та інших 

розпорядчих документів; протизаконні дії посадових осіб під час зберігання та 

управління ввіреним їм майном; службові підробки; порушення законодавства 

у сфері кредитування; смертовбивство; розбій; шахрайство; привласнення і 

розтрата чужого майна; злочин по зобов’язанням; 

в) розглянуто нормативно-розпорядчу документацію канцелярій 

губернських та земських органів влади. Констатовано, що за видовою ознакою 

діяльність місцевих органів управління представлена публічно-правовими 

актами, постановами, наказами, резолюціями та ін. документами, що свідчать 

про напрями формування кредитно-банківської мережі в губерніях, 

розкривають механізм відкриття нових банків та кредитних закладів, 

презентують інформацію щодо причин закриття окремих установ, висвітлюють 

ставлення містян до діяльності банківсько-кредитних установ. 

5. Доведено, що характерною особливістю системи діловодства кредитно-

банківської галузі є наявність багаторівневого контролю за проведенням однієї 

операції з боку різних відділів: відстеження руху коштів або ж цінних паперів з 

одночасною фіксацією у декількох бухгалтерських книгах; застосування форми 

щоденних та помісячних перевірок; визначення найбільш актуальних проблем, 

відображених у документах та періодиці. Зазначається, що в практичній 

діяльності банків та ощадно-позичкових товариств фігурують подібні за 

формою та структурою діловодні комплекси: 

а) з’ясовано, що в практиці документообігу банків переважають звіти за 

балансовими статтями, оформлення фінансових операцій, облікові дані тощо. 

Акцентовано увагу на ролі та значенні фінансової звітності, яка є значним за 

обсягом і добре збереженим комплексом документів, що охоплює період з 1850 до 

1917 р. Наявна інформація дозволяє прослідкувати процес здійснення фінансових 

операцій, дослідити рівень практичної роботи кредитно-банківської сфери, 

визначити найбільш пріоритетні напрями в її діяльності;  

б) реконструйовано процес документообігу установ дрібного 

кредитування, відзначено, що документи відображають основні тенденції 

розвитку кредитно-банківської системи та загальноекономічної кон'юнктури. 

Констатується, що будь-яка операція, що була проведена фінансовою 



 

 

установою, мала бути ретельно оформленою і детально зафіксованою, адже 

могла стати предметом перевірки з боку відповідних державних органів чи 

структур банківської системи. Підкреслено, що аналіз документів засвідчив, що 

однією із найбільш актуальних проблем, з якими стикалися кредитні установи на 

той час і які викликали серйозні проблеми у їхній діяльності, була відсутність 

правильного ведення документації або хибний підхід у її організації. 

Зазначається, що допомогу кредитним товариствам у забезпеченні їхньої 

діяльності документаційним супроводом надавали тогочасні Союзи та Спілки 

кредитних товариств, які взяли на себе розроблення методичних посібників та 

рекомендацій задля правильного ведення діловодства в ощадно-позичкових та 

кредитних товариствах. 

6. Розглянуто групу статистичних документів та з’ясовано, що основним 

джерелом статистичної інформації слугували фінансові звіти, статистичні 

довідки, підрахункові таблиці, статистичні щорічники й збірники (загальні, 

галузеві та тематичні): 

а) визначено рівень повноти та достовірності статистичної інформації у 

публічній фінансовій звітності банків та установ дрібного кредитування, 

простежено вплив на її створення комерційної практики російського 

законодавства та податкової політики. Встановлено, що показники публічної 

фінансової звітності відображають основні тенденції розвитку кредитно-

банківської системи;  

б) досліджено статистичні документи видань Центрального 

Статистичного комітету, Міністерства фінансів та кооперативних союзів, 

підкреслено, що статистичні підрахунки щодо діяльності українських 

фінансових установ викладено у публікаціях разом з усіма кредитно-

фінансовими закладами Російської імперії, що ускладнює аналіз інформації та її 

використання у наукових дослідженнях; 

в) проведено джерельний аналіз губернської та земської статистики, 

підкреслено, що земські статистичні видання сприяють висвітленню історії 

діяльності регіональних закладів, інформують про роботу земельних банків, 

насамперед найбільшого Селянського поземельного банку, сільських ощадно-

позичкових товариств, земської управи у сфері кредитування. Визначено роль 

земських закладів в ініціюванні створення нових кредитних осередків, опіки та 

нагляду за ними. З’ясовано, що статистичні дані вирізняються особливою точ-

ністю та максимально повно відтворюють реальну картину фінансових справ 

установ. Всі статистичні видання висвітлювали подібну інформацію про 

діяльність банків: рік відкриття; касовий обіг; поточний рахунок; майно, що 

належить банку; облікові операції; позики, видані під заставу; позики у формі спе-

ціальних поточних рахунків із забезпеченням; активні та пасивні операції; 

кількість проданих десятин землі (для певних видів банків). Для установ дрібного 

кредиту характерною була інформація щодо числа членів та проведених 

установою активних та пасивних операцій. 

Аналіз статистичних даних уможливив визначення ролі і місця окремих 

особистостей (банкірів, благодійників, меценатів) у розбудові кредитно-



 

 

банківської галузі, про що свідчить упорядкований перелік діячів цієї сфери 

(Дод. Ї). 

7. Досліджено групу періодичних видань: громадсько-політичних 

(«Губернские ведомости»), фахово-професійних (кооперативна преса) та 

суспільно-літературних («Вестник Европы» та ін.), що презентують бачення та 

оцінку громадою найважливіших подій у житті країни чи регіону. Матеріали 

періодики у публіцистичній формі описують або переповідають окремий факт 

прийняття або обговорення нормативно-правового акту, оприлюднення 

публічної фінансової звітності діяльності банків та кредитних установ. 

Визначено ступінь інформативності та тематичного спрямування розміщеної в 

них інформації. З’ясовано, що спільними для усіх періодичних видань 

були: інформаційні повідомлення та рекламні оголошення; аналітичні огляди 

стану кредитно-банківської галузі або діяльності окремих установ; публікація 

нормативно-правових актів; інформаційні матеріали про діяльність вищих та 

місцевих державних органів різного рівня. Характерними для низки часописів 

є: публічна фінансова звітність (громадсько-політичні та кооперативні видан-

ня); методичні рекомендації (фахово-професійні та суспільно-літературні); 

історія кредитно-банківських установ (кооперативні та суспільно-літературні); 

інформаційні повідомлення і замітки безпосередньо з місць про різноманітні 

сторони діяльності кооперативів (фахово-професійні); аналітичні огляди діяль-

ності кооперативних установ, статистичний матеріал, документи колегіальних 

органів (фахово-професійні видання). 

8. Охарактеризовано джерела особового походження ‒  мемуари, 

щоденники, листи та некрологи з огляду на інформативну насиченість та 

фахову приналежність їхніх авторів: а) спогади, щоденники, листи та некрологи 

банкірів, державних керівників і чиновників, зі змісту яких ми довідуємося про 

неофіційну, так звану «закриту» сторону діяльності кредитно-банківської 

галузі, а саме причини затвердження нелогічних та економічно 

необґрунтованих законів, шпарини для обходу законодавства, механізми 

збагачення або збанкрутування; б) спогади громадських діячів та вчених-

краєзнавців, у яких наявна інформація та оцінка роботи кредитно-банківських 

установ, окремі факти та прізвища банкірів. Умовно у джерелах особового 

походження обох груп можна виділити три комплекси інформації щодо діяль-

ності кредитно-банківських закладів: по-перше, дані стосовно державної 

політики у даній галузі, створення та функціонування загальнодержавних 

банківських установ; по-друге, інформацію про окремі банкірські будинки; по-

третє, характеристику окремих постатей політичних та громадських діячів, 

представників фінансових кіл та банкірів. Водночас зазначено, що практично 

відсутня інформація стосовно роботи організацій дрібного кредитування.  

9. Окреслено проблеми, які потребують подальшого дослідження та 

джерелознавчого осмислення: а) віднайдення різновидів джерел особового 

походження (шляхових нотаток, автобіографій тощо) опублікованих та тих, що 

зберігаються в архівосховищах; б) дослідження фондів архівів Російської 

Федерації, куди за різних історичних обставин потрапили оригінали документів 



 

 

кредитно-банківської діяльності українських губерній; в) з’ясування ролі та 

місця окремих особистостей у процесі становлення кредитно-банківського 

сектору, їхній внесок у розбудову фінансових інституцій, зокрема практичної та 

наукової діяльності П. П. Чубинського у галузі ощадно-позичкової кооперації. 

Перспективним є напрям дослідження проблеми діяльності кредитно-

банківських установ, які очолювали представники старообрядської общини та 

українських купецьких династій. 

Проаналізований комплекс джерел свідчить про достатньо організовану 

та налагоджену діяльність кредитно-банківських установ, згодом зруйновану і 

відкинуту у своєму розвитку на десятиліття подіями 1917 р. Значних втрат 

зазнали і самі джерела інформації. Тому оптимальним шляхом їхнього дослі-

дження обрано комплексний підхід, що дав змогу реконструювати модель того-

часної діяльності кредитно-банківської галузі. 
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АНОТАЦІЯ 

Радченко Н.М. Джерела з історії діяльності кредитно-банківських 

установ Наддніпрянської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: 

характеристика, систематизація, інформаційний потенціал. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за 

спеціальністю 07.00.06. – «Історіографія, джерелознавство та спеціальні 

історичні дисципліни». – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка. – Київ, 2020. 

У дисертації вперше досліджено комплекс джерел з історії діяльності кре-

дитно-банківських установ Наддніпрянської України другої половини ХІХ – 

початку ХХ ст. Проведено системний аналіз різних за характером та походжен-

ням документів, що відображають процес виникнення, становлення та 

функціонування мережі банків та закладів дрібного кредитування на укра-

їнських теренах, з’ясовано їхній інформаційний потенціал. 



 

 

На основі значного масиву конкретно-історичних та історіографічних 

джерел, законодавчих актів, судово-слідчих та документів правоохоронних ор-

ганів, матеріалів діловодства губернських канцелярій, статистичних матеріалів, 

періодичних видань та джерел особового походження реконструйовано 

практику документообігу в банківських та кредитних установах із врахуванням 

соціально-економічних особливостей розвитку Наддніпрянської України.  

Проаналізований комплекс джерел свідчить про достатньо організовану 

та налагоджену діяльність кредитно-банківських установ, згодом зруйновану і 

відкинуту у своєму розвитку на десятиліття подіями 1917 р. Значних втрат 

зазнали і самі джерела інформації. Тому оптимальним шляхом їхнього дослі-

дження обрано комплексний підхід, що дав змогу реконструювати модель того-

часної діяльності кредитно-банківських установ. 

Ключові слова: банк, установи дрібного кредитування, джерело з історії 

кредитно-банківської діяльності, законодавчий акт, статистичні матеріали, 

періодичні видання, джерело особового походження. 

 

АННОТАЦИЯ 

Радченко Н.Н. Источники по истории деятельности кредитно-

банковских учреждений Надднипрянской Украины во второй половине 

XIX - начале ХХ в.: характеристика, систематизация, информационный 

потенциал. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук по 

специальности 07.00.06. – «Историография, источниковедение и специальные 

исторические дисциплины». – Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченко. – Киев, 2020. 

В диссертации впервые исследован комплекс источников по истории 

функционирования кредитно-банковских учреждений Надднипрянской 

Украины во второй половине XIX – начале ХХ в. Проведен системный анализ 

разных по характеру и происхождению документов, отражающих процесс 

возникновения, становления и развития сети банков и учреждений мелкого 

кредита на украинских землях, выяснен их информационный потенциал. 

На основе значительного массива конкретно-исторических и 

историографических источников, законодательных актов, правоохранительных 

органов, судебно-следственных документов, материалов делопроизводства 

губернских канцелярий, статистических материалов, периодических изданий и 

источников личного происхождения реконструировано практику 

документооборота в банковских и кредитных учреждениях с учетом социально-

экономических особенностей развития Надднипрянской Украины. 

Проанализированый комплекс источников свидетельствует об 

организованной и налаженной системе работы кредитно-банковских 

учреждений, впоследствии разрушенной и откинутой в своем развитии на 

десятилетия событиями 1917 г. Значительные потери понесли и сами источники 

информации. Поэтому оптимальным путем их исследования избран 



 

 

комплексный подход, позволивший реконструировать модель деятельности 

кредитно-банковских учреждений во второй половине ХІХ-начала ХХ в. 

Ключевые слова: банк, учреждения мелкого кредита, источник по 

истории кредитно-банковской деятельности, законодательный акт, 

статистические материалы, периодические издания, источник личного 

происхождения. 

 

ANNOTATION 

Radchenko N. The sources of the history of credit and banking institutions 

of Dnieper Ukraine in the second half of the XIX – early XX centuries: 

characteristics, systematization, information potential. – Manuscript.  

 Dissertation scientific degree of Doctor of Historical Sciences, specialty 

07.00.06. – Historiography, source studies and special historical disciplines. – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv MES of Ukraine.  

 The dissertation is devoted to the characteristic, systematization and a complex 

analysis of different sources from the history of origin, formation and development of 

credit and banking of Dnieper Ukraine in the second half of the XIX – early XX 

centuries. and identifying their information potential.  

 The complex of sources of the history of credit and banking institutions of 

Dnieper Ukraine of the studied period is characterized and formed and their 

classification is carried out. Basically is used criterion of functional purpose of the 

document: a) legislative and regulatory acts and documents of regulating the credit 

and banking system (legislative documents which regulated the credit and banking 

business in the Russian Empire; documents of law enforcement and forensic 

investigators governments; administrative and executive documents of provincial and 

territorial authorities in credit and banking affairs); clerical documentation of credit 

and banking institutions (internal documentation created in the course of daily 

management activities: magazine, memorial, cash book, general ledger, profit book, 

commission book and others; accounting documentation); c) statistical 

documentation (public financial reporting of banks and small credit institutions; 

statistical publications of the Central Statistical Committee and departmental 

institutions; provincial and territorial statistics; statistical publications of public 

financial organizations); d) Russian and local periodicals, which were published in 

the second half of the nineteenth – early twentieth century (socio-political and 

specialized professional periodicals and socio-literary magazines); e) sources of 

personal origin (memoirs, diaries, letters, obituaries).  

 A detailed analysis of the creation circumstances and the reasons of the 

formation of each source group made it possible to determine the value information 

of the source complex, its potential and features. The combination and comparison of 

different sources, types and forms of sources in the study allowed: a) to recreate the 

structure of institutions of the credit and banking network of Dnieper Ukraine, which 

consists of public and private institutions that operated in the Ukrainian provinces 

during the period 1850 – 1917, indicating the names, addresses, times of their 

activities: banks – 596; small credit institutions – 759; b) to reconstruct the process of 



 

 

conducting financial operations of banking and credit institutions in different periods 

and to establish their documentation; c) to follow the main directions of banking 

activity, to determine the main and secondary operations, to find out which of them 

was given the greatest importance, and which gradually lost their relevance.  

The directions of activity of banks and small credit institutions, which were the 

object of increased attention and control by the state, were identified. The considered 

documents contain information on the "Jewish question", which was quite acute in 

the credit and banking industry in the late nineteenth – early twentieth century.  

The complex of involved documents indicates the priority of public lending 

and banking sector issues. It was give attention, to small lending institutions to the 

middle of – 90's of the XIX century abreast state and local authorities. The presented 

documents allowed to follow the evolution of the legislation on the credit and 

banking sphere. The analysis of the types of documents made it possible to determine 

the influence of European tradition (German, French and Italian legislation) on the 

activities of banking and credit institutions and the evolution of legislation of the 

Russian Empire. 

It is proved, that each sources described in the dissertation has a different 

information, saturation and potential. It is analyzed, that the materials cover various 

aspects of the activity of credit and banking institutions in Dnieper Ukraine in the 

period under study. The materials of the central, executive and judicial branches 

represent the positions of the authorities of development financial sector. Internal 

business documentation discloses the activities of the credit and financial institutions. 

Statistics, provides the complex source with the necessary metric component, 

periodicals highlight the position of the public, and memoirs detail the subtleties and 

features of the work of institutions that did not fall into official sources. Therefore, to 

fully disclose the problem, which is studied, there is a comprehensive analysis of all 

types of sources.  

 Keywords: credit and banking institutions, regulations, business documentation, 

statistical sources, periodicals, memoir literature. 
 

 



 

 

 


