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У статті висвітлено основні етапи історіографічного процесу дослід-

ження банкірського підприємництва на Півдні України у ХІХ — на початку 
ХХ ст. Охарактеризовано найбільш значимі видання й окреслено напрями 
подальшого наукового пошуку. 

Ключові слова: історіографія, науковий доробок, економічна історія, бан-
кірське підприємництво, кредит. 

 
В статье рассматриваются основные этапы историографического 

процесса исследования банкирского предпринимательства на Юге Украины в 
ХІХ — начале ХХ в. Дана характеристика наиболее значимых изданий, обозна-
чены направления дальнейших научных изысканий. 
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This article considers the main stages of the research process historiographical 

business banker in the Southern Ukraine in the XIX — early XX century. The 
characteristics of the most important publications, the directions for further scientific 
research. 
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Приватна банкірська діяльність, а також історія її становлення та розвитку 

на території Південної України ХІХ — початку ХХ ст. у вітчизняній історичній 
науці не була самостійним предметом досліджень. Пріоритет віддавався 
вивченню глобальних політичних, економічних і соціальних процесів та явищ. 
Тому переважна частина літератури має опосередковане відношення до теми, 
яка розглядається. У зв’язку з цим наша мета полягає у з’ясуванні етапів та 
ступеня розробленості означеної проблеми, визначенні кола питань, які потре-
бують подальшого опрацювання. 

У загальному історіографічному процесі дослідження даної проблеми умов-
но можна виділити три періоди: дореволюційний (ХІХ ст. — 1917 р.), радян-
ський (1920–1980-ті рр.) і сучасний (1990-ті рр. — початок ХХІ ст.). 

Історія банкірської справи знайшла своє висвітлення лише в небагатьох 
працях ХІХ — початку ХХ ст. Фактично, її почали студіювати з середини 
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ХІХ ст., коли пожвавився інтерес до вивчення господарства Російської імперії й, 
зокрема, кредитно-фінансової системи. Зацікавленість останньою обумовлю-
валася гострою необхідністю реформування фінансових відносин. У той час 
з’явилися ґрунтовні дослідження вчених-економістів, які разом із тим були 
фахівцями-практиками. Серед таких науковців можна назвати Є. Ламанського, 
Д. Піхно, М. Бунґе та ін. Останній у своїй статті «Заметки о современном 
экономическом кризисе в России», що вийшла 1860 р., розглядаючи причини 
економічної кризи в Російській імперії, побіжно звернув увагу й на приватних 
банкірів. Він зазначив, що одним із джерел нагромадження ними великих 
грошових сум були російсько-турецькі війни, особливо Кримська1. 

Серед праць 1860-х рр. заслуговує на увагу розвідка російського економіста 
В. Безобразова, присвячена впливу економічної науки на державне життя. У ній 
автор досить докладно висвітлив і проаналізував фінансові погляди міністра 
фінансів Є. Канкріна, зокрема на приватний кредит2. 

У 1870–1880-х рр. спостерігається затишшя у вивченні кредитно-фінансової 
системи. Сплеск досліджень відбувається наприкінці ХІХ, а особливо на початку 
ХХ ст. Виходять у світ праці, присвячені Державному банку та його операціям. 
Автором однієї з найкращих таких робіт був В. Судєйкін, який дослідив не лише 
історію самої банківської установи, а й зупинився на основних причинах піз-
нього розвитку в Російській імперії буржуазних відносин у кредитно-банківській 
сфері3. 

Процес розробки спеціального законодавства для банкірських домів і кон-
тор, а також значний інтерес громадськості до цих установ, очевидно, сприяли й 
вивченню їх розвитку та функціонування. Деякі відомості про банкірські під-
приємства з’явилися у загальних роботах з історії торгівлі та банків у Російській 
імперії. Серед них варто назвати багатотомне видання «История торговли и 
промышленности в России», книги А. Біммана й О. Гур’єва4. Характерним для 
цих праць є подання фактологічного матеріалу про функціонування окремих 
фірм, а також викладення основних положень щодо законодавчого врегулю-
вання банкірської діяльності. Важливими для з’ясування ефективності засто-
сування на практиці правил, встановлених для банкірських установ, є відомості, 
наведені О. Гур’євим5. 

Значною інформативністю серед досліджень того часу вирізняються праці 
І. Левіна та Ю. Янсона. Приват-доцент Петроградського університету І. Левін у 
своїй монографії «Акционерные коммерческие банки в России»6, аналізуючи 
стан справ у кредитно-фінансовій сфері імперії, зосередив увагу й на окремих 
аспектах приватного банкірського підприємництва, зробивши висновок про те, 
що воно почало відігравати помітну роль в економічному житті держави лише з 
ХІХ ст. Також він першим відзначив провідну роль приватних банкірів у фор-
муванні капіталістичної банківської системи Російської імперії. 

Досить важливою є розвідка дійсного члена Російського географічного і 
Вільного економічного товариств Ю. Янсона, в якій розглядалася хлібна тор-
гівля в одеському регіоні7. Статистичний матеріал, наведений у ній, дозволяє 
простежити роль банкірів у зовнішній торгівлі зерном і його продуктами та 
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з’ясувати механізм фінансових операцій, пов’язаних із нею (йдеться про роз-
рахунки за допомогою векселів). 

Безпосередньо приватній банкірській справі присвячено праці О. Бернарді8 
та З. Євзліна9. Правова регламентація цієї діяльності висвітлена у кількох 
статтях В. Розенберґа10. Автор не лише наводить статистичні дані, але й нама-
гається з’ясувати роль і значення такого виду приватного підприємництва в 
економічному житті країни. 

Інформація про приватних банкірів міститься й у деяких енциклопедичних 
виданнях ХІХ — початку ХХ ст. Зокрема, у словнику Брокгауза і Єфрона 
вміщено досить об’ємну статтю «Банкир», в якій наводиться визначення цього 
поняття, висвітлюється історія банкірської справи в Європі та особливості її 
законодавчого регулювання в Російській імперії11. 

Певним внеском у дослідження банкірського підприємництва на Півдні 
України стали праці відомого історика, економіста, статистика й публіциста 
А. Скальковського12, який вивчав Новоросійський край та аналізував різні показ-
ники його економічного і соціального розвитку. На увагу заслуговують наведені 
автором дані про торгово-промислове населення регіону, його етнічний склад 
тощо. 

Фрагментарні відомості зустрічаються й у низці робіт з історії Новоросій-
ського краю та його окремих міст. Такі автори, як Д. Атлас, С. Бернштейн, 
А. Бориневич, С. Плаксін детально вивчали економічний розвиток Одеси, її 
торговий і промисловий потенціал, роль зовнішньої торгівлі, кредитування 
тощо13. 

Історичні розвідки, підготовлені науковцями після встановлення радянської 
влади, якісно відрізнялися від попередніх. Головним центром таких досліджень 
в Україні в 1920–1930-х рр. стала Всеукраїнська академія наук (ВУАН) з чис-
ленними науково-дослідними установами, які функціонували переважно в Києві, 
Харкові та Одесі на базі університетів. Сформувалося декілька наукових шкіл, 
які зосереджувалися на певних напрямах з історії України та різнилися методо-
логічними підходами до її вивчення. Значну увагу в той період історики при-
діляли дослідженню проблем соціального та господарського життя. Під егідою 
ВУАН було створено спеціальну комісію для вивчення соціально-економічної 
історії України ХVIII–ХІХ ст., діяли відповідні центри: у Києві — під керів-
ництвом О. Оглоблина і К. Воблого, у Харкові — Д. Багалія та М. Яворського, в 
Одесі — М. Слабченка. Проте науковий інтерес зосереджувався переважно на 
історії промисловості, сільського господарства та трудових ресурсів. Натомість 
кредитно-фінансова система не була об’єктом спеціальних досліджень. Деякі 
питання з історії розвитку кредитної справи та банківської системи на теренах 
України фрагментарно висвітлювалися лише у працях окремих вчених. У цьому 
контексті варто відзначити одеську історико-економічну школу, яку очолював 
академік М. Слабченко. Свої пошуки він спрямовував на вивчення українського 
господарства від часів Богдана Хмельницького до Першої світової війни. 
Періоду формування капіталістичних відносин він присвятив двотомник «Мате-
ріали до економічно-соціальної історії України ХІХ ст.», виданий у 1925 та 
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1927 рр.14 Цю працю О. Оглоблин назвав «першою спробою дати наукову харак-
теристику історії України дев’ятнадцятого століття та однією з перших спроб 
відтворити схему українського історичного процесу дев’ятнадцятого століття»15. 
Хоча в «Матеріалах» з кредитних установ розглядалася лише діяльність Зем-
ського банку Херсонської губернії, певне значення вони мають і для з’ясування 
передумов розвитку банкірської справи на Півдні України. 

Із наукового доробку учнів М. Слабченка для вивчення означеного питання 
особливо важливою є праця І. Бровера «Україна на переломі до промислового 
капіталізму»16. Цінність її полягає в тому, що крім розгляду питання організації 
державного кредиту значну увагу приділено саме приватним кредитно-фінан-
совим операціям. Автор відзначав, що така діяльність була характерною для 
купців. Спростовуючи поширене на той час уявлення про цілковиту відсутність 
в Україні першої половини ХІХ ст. організованого приватного кредиту, І. Бровер 
дав стислу характеристику діяльності одеських і бердичівських банкірів. Заслуга 
дослідника полягає ще й у тому, що він першим спробував дати визначення 
організованого приватного кредиту, відмежувавши його від неорганізованого. 
«Організований приватний кредит, — писав І. Бровер, — мав місце тоді, коли 
він був сталою галуззю обертання капіталу тієї чи іншої особи, коли власник 
капіталу не випадково, унаслідок певних обставин, віддавав його у кредит, а вів 
систематичні кредитові операції; коли позичались не лишки грошей, що не 
знайшли собі ужитку в інших галузях господарчої діяльності їхнього власника, а 
гроші, спеціально призначені на кредитові операції. Неорганізований приватний 
кредит був не основне, а додаткове джерело прибутку для його репрезентантів і 
являв собою здебільшого лише певну форму заощаджування, на яку дехто нава-
жувався, не зважаючи на ризик, з яким це було зв’язане»17. При цьому історик 
зауважував, що за відсутності документальних відомостей дуже складно від-
різнити ці дві форми приватного кредиту. Однак слід наголосити, що І. Бровер 
зовсім не використовував архівні матеріали. 

Корисним у плані вивчення економічних чинників, які впливали на розвиток 
банкірської діяльності в Одесі, є розділ із монографії професора О. Оглоблина 
«Нариси з історії капіталізму на Україні», присвячений порто-франко і виданий 
окремим накладом у кінці 1920-х рр.18 

У цілому ж українська історіографія 1920-х — початку 1930-х рр. хоч і 
зазнала впливу радянської ідеології, проте зберегла «державницький дух та 
національний характер»19. 

У 1930-х і передвоєнних роках посилився тоталітарний вплив на українську 
історичну науку. Репресії проти окремих видатних учених, заборона їхніх праць 
тощо призвели до суттєвого скорочення досліджень, і зокрема, з української 
економіки. 

Після Другої світової війни відбулася зміна методологічних принципів у 
висвітленні історичних явищ і подій. Змінилися також і пріоритети у напрямах 
наукових студіювань. Перевага віддавалася глобальним темам, таким, як роз-
виток великої промисловості, становище селянства та робітників тощо. Проте і в 
1940–1980-х рр. виходили праці з історії українського господарства. Наукові 



Методологія. Історіографія. Джерелознавство Випуск ХХ 

 321

роботи присвячувалися вивченню як загального розвитку економіки в той чи 
інший період, так і окремих його аспектів. 

У 1950-х рр. з’явилася фундаментальна праця П. Лященка з історії народ-
ного господарства СРСР20, в якій автор, по-перше, відзначив важливість про-
ведення досліджень з історії буржуазії, а по-друге — досить детально проана-
лізував процес первісного нагромадження в Російській імперії. Характеризуючи 
джерела останнього, він зазначав, що одним із таких була приватна кредитно-
фінансова діяльність. 

Вивченням проблем «розкладу феодально-кріпосницької системи» й станов-
лення капіталістичних відносин в українських губерніях Російської імперії зай-
мався відомий український історик І. Гуржій. Аналізуючи ярмаркову торгівлю 
Правобережної України в першій половині ХІХ ст., він відзначав неабияку роль 
у ній приватних банкірів, особливо одеських і бердичівських21. 

Із погляду виявлення умов, в яких відбувалося становлення банкірської 
діяльності в Південній Україні, певний інтерес становить монографія О. Дру-
жиніної «Южная Украина. 1800–1825 гг.», опублікована 1970 р.22 

У 1970–1980-х рр. вийшла у світ ціла низка індивідуальних і колективних 
узагальнюючих праць з економічної історії України. Але їхні автори, зазвичай, 
обмежувалися тільки згадками про існування банкірських домів і контор. 

Із кінця 1940-х рр., після доволі великої перерви, почали з’являтися дослід-
ження, присвячені безпосередньо фінансовому капіталу та становищу кредитно-
банківської системи. За вивчення цієї сфери взялися переважно російські 
науковці. Одними з перших вийшли друком монографії І. Гіндіна23 та В. Бови-
кіна24. Характерною рисою цих праць було широке використання джерельної 
бази, що й не дивно, оскільки цим авторам були більш доступними матеріали 
вищих органів влади царської Росії, які зберігалися в архівних установах 
Москви та Ленінграда. Незважаючи на те, що об’єктом дослідження зазначених 
учених були глобальніші проблеми, вони не оминули увагою й приватну 
банкірську діяльність. Так, на думку І. Гіндіна, однією з причин повільного 
зростання капіталістичного кредиту в Російській імперії був «слабкий розвиток 
його ранніх форм у вигляді міцних приватних одноосібних банкірських фірм і 
банкірських домів»25. 

В Україні аналогічну дослідницьку роботу проводив одеський історик 
С. Боровой. Він розглядав питання, пов’язані з розвитком кредитної системи в 
Російській імперії від часів Анни Іоанівни до буржуазних реформ, визначенням 
місця України у системі російського фінансового капіталу тощо. Саме в його 
монографії «Кредит и банки России (середина XVII в. — 1861 г.)»26 найбільш 
докладно на той час висвітлювалася проблема приватного кредиту. Хоча їй 
присвячувалося лише 6 сторінок із 288, висновки автора є досить важливими. 
Зокрема, він стверджував, що банкіри в дореформений період у кредитуванні 
внутрішнього і зовнішнього товарообігу відігравали більшу роль, ніж Комер-
ційний банк27. 

Переломним моментом в українській історичній науці став початок  
1990-х рр. Розпад Радянського Союзу, виникнення незалежних держав призвели 
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до кардинальних змін у тематиці, теоретичних і методологічних підходах до-
сліджень, до переосмислення тих проблем, які розроблялися раніше, до нових 
наукових пошуків. На початку ХХІ ст. доктор історичних наук, професор 
О. Реєнт звертав увагу на те, що осуд «ленінсько-марксистської спадщини» 
породив у вітчизняній історичній науці «методологічний вакуум». Його резуль-
татом стала поява праць, «що у кращому разі човгають рейками, прокладеними 
ідеологами партапарату радянської доби, а в гіршому — линуть у вільне пла-
вання з вітрилами, в які дмуть вітри кон’юнктури»28. Тому він наголошував на 
нагальній необхідності вирішення цих фундаментальних теоретико-методоло-
гічних проблем. Учений відзначав у позитивному плані розширення й урізно-
манітнення тематики історичних розвідок, водночас звертаючи увагу на зацікав-
леність науковців і громадськості останнім періодом існування Російської ім-
перії (ХІХ — початок ХХ ст.). 

Становлення ринкової економіки у сучасній Україні спонукало багатьох 
вітчизняних науковців звернутися до вивчення аналогічних процесів, які від-
бувалися в період формування буржуазних відносин на українських теренах. 
З’явилися праці, присвячені аграрному секторові, регіональним відмінностям у 
господарстві, соціальній стратифікації населення, розвитку підприємництва 
(торговельного і промислового) і кредитно-банківської системи. 

Окремі аспекти діяльності банкірів висвітлено в розвідках з історії підпри-
ємництва Т. Лазанської29. Проаналізувавши етнічний склад торгово-промислової 
буржуазії України другої половини ХІХ ст., вона дійшла висновку, що найбільш 
підприємливими на той час виявилися євреї. «Їх найбільший внесок у творення 
капіталістичної економіки зумовлювався найактивнішою участю у торгівлі та 
торгово-кредитних справах»30. Українці ж, як зауважує далі дослідниця, ніколи 
не відзначалися схильністю до гендлярства і серед значних банкірів пред-
ставлені не були31. Також вона звернула увагу і на розширення на початку 
ХХ ст. мережі банкірських підприємств32. 

Діяльність деяких банкірів Півдня України у сфері торговельного море-
плавства та їх соціальна поведінка розглядалися О. Шляховим33. Дослідженням 
купецтва як соціального стану, до якого належали й банкіри, займалися 
Ю. Бєліков34, О. Гуржій35, О. Донік36 та ін. 

На початку третього тисячоліття робилися спроби представити узагаль-
нюючу картину історії банківської справи в Україні. Вийшла низка відповідних 
статей у періодичних виданнях і колективна монографія «Фінансово-кредитна 
система України–Росії (XVIII–XX ст.)»37. Однак ці розвідки не відрізнялися 
повнотою розкриття порушеної проблеми. Банкірська діяльність у них прак-
тично не висвітлювалася. 

У вітчизняній історіографії новітнього періоду спостерігається докладне 
студіювання стану кредитно-фінансової сфери в контексті регіональних до-
сліджень. Увагу науковців привернуло функціонування як конкретних установ, 
так і всієї кредитно-банківської системи в комплексі. Так, наприкінці 1990-х — 
на початку 2000-х рр. вийшли друком праці В. Міщенко і Г. Корогод38, В. Вен-
герської39 та І. Дружкової40, присвячені історії кредитно-банківських установ 
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Сумщини, Правобережної та Південної України. Незважаючи на ґрунтовність 
цих робіт, усі вони, окрім останньої, обходять увагою приватне банкірське 
підприємництво. Найбільший внесок у його вивчення зробила І. Дружкова.  
У своїй дисертації «Кредитно-банківські установи на Півдні України в ХІХ — на 
початку ХХ ст.»41 вона відвела багато місця становленню та розвитку приват-
ного кредиту в регіоні, у тому числі й діяльності приватних банкірів, насамперед 
одеських. Автор досить детально розкрила питання про правове регулювання 
останньої, зокрема напрацювання спеціального законодавства для банкірських 
установ. Також дослідниця охарактеризувала перших представників приватного 
кредиту, вказавши, що ними були купці, які займалися зовнішньою торгівлею42. 
Найбільше уваги вона приділила найвідомішій на той час у Російській імперії 
банкірській родині Штігліців. Однак при висвітленні діяльності інших приват-
них банкірів І. Дружкова обмежилася лише констатацією фактів існування таких 
в Одесі та поданням коротких відомостей про окремі банкірські фірми. 

До праць вітчизняних учених, в яких більш-менш системно висвітлено 
приватну банкірську діяльність, варто віднести монографію економіста С. Тиць-
кого «Всемирная история денег, кредита и банков»43. Представлений у ній 
матеріал не тільки дає можливість простежити становлення та розвиток такої 
діяльності в українських землях, але й порівняти, як відбувався аналогічний 
процес у країнах Європи. У результаті проведеного дослідження автор зробив 
висновок, що наприкінці ХІХ ст. основним напрямом розвитку кредитної справи 
в Україні (особливо на Правобережжі та Херсонщині) залишалося кількісне 
зростання банкірських фірм і товариств взаємного кредитування44. 

Певні згадки про банкірські доми та контори є й у сучасних узагальнюючих 
працях з історії української економіки та окремих міст. Досить змістовна 
інформація про життя і діяльність окремих банкірів, зокрема грецького та 
єврейського походження, міститься у студіях Л. Білоусової45, В. Волониць46, 
Н. Терентьєвої47. Необхідно відзначити також напрацювання краєзнавців у 
вивченні приватного банкірського підприємництва в південному регіоні. Насам-
перед, ідеться про доробок одеського краєзнавця О. Губаря. На основі архівних 
матеріалів він підготував і опублікував ряд статей, в яких висвітлюється комер-
ційна, громадська та доброчинна діяльність одеських купців, зокрема й тих, хто 
займався кредитно-фінансовими операціями48. 

Серед сучасних іноземних науковців, котрі займаються проблемами соці-
ально-економічної історії, варто назвати російських. Хоча їх напрацювання 
безпосередньо не стосуються України, вони зробили великий крок уперед у 
вивченні історії підприємництва ХІХ — початку ХХ ст., а також купецтва як 
основного його суб’єкта. Особливої уваги заслуговує монографія петербур-
зького історика-економіста Б. Ананьїча «Банкирские дома в России 1860–
1914 гг. Очерки истории частного предпринимательства»49, яка була першим 
спеціальним дослідженням, присвяченим банкірській справі. Автор дав загальну 
характеристику розвитку банкірських домів і контор, спробував визначити їх 
місце у фінансово-кредитній системі Російської імперії, зупинився на деяких 
аспектах урядової політики щодо них. Згодом вийшли праці С. Мартинова50 та 
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П. Лизунова51. Однак незважаючи на досить розлогу інформацію про банкірське 
підприємництво, вони не дозволяють скласти цілісну картину його розвитку в 
Україні, оскільки основну увагу дослідники зосередили на банкірських домам 
Петербурга та Москви. 

Деякі аспекти діяльності банкірів Півдня України висвітлено в роботах за-
хідних істориків, переважно у контексті вивчення окремих етносів: грецького — 
К. Авгітідіса52, К. Папулідіса53, С. Парадісопулоса54, Ф. Янніци55; єврейського — 
І. Котлера56, С. Ципперштейна57, М. Поліщук58 та ін. 

Вивченням економічного розвитку саме Півдня України займалася професор 
Браунівського університету П. Ґерлігі. Її монографія «Одеса. Історія міста, 1794–
1914», опублікована у Гарварді в середині 1980-х рр., була перевидана в Україні 
1999 р.59 У своїй роботі дослідниця проаналізувала історію міста в різних пло-
щинах: адміністративно-управлінській, господарській, соціальній, культурній 
тощо. 

Цінність зарубіжних розвідок полягає в тому, що при їх підготовці автори 
використали значний масив матеріалів, які містяться у закордонних архівах і 
бібліотеках. 

Здійснений аналіз наукової літератури з історії приватного банкірського 
підприємництва на Півдні України засвідчив фрагментарність і непослідовність 
її вивчення. Хоча ця тематика й порушувалася вітчизняними та іноземними 
дослідниками, багато питань залишилися поза їх увагою. Спробою заповнення 
наявної лакуни стала дисертація В. Шевченко, в якій авторка виявила чинники, 
що впливали на становлення та розвиток банкірського підприємництва в регіоні; 
з’ясувала його характерні ознаки та форми здійснення; визначила роль бан-
кірських установ у розвитку торгівлі, промисловості та інших галузей еконо-
міки; проаналізувала соціальний статус, чисельність й етнічний склад банкірів, 
їх участь у доброчинності та суспільному житті60. Безумовно, вказане дослід-
ження не є вичерпним. Подальшого студіювання потребують інші аспекти 
банкірської діяльності, зокрема взаємодія банкірських установ із Державним й 
акціонерними банками Російської імперії, вплив на всеросійську та міжнародну 
фінансову систему тощо. 
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