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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність  теми.  Фінансова  стабілізація,  економічна  трансформація  та

формування  загальних  основ  громадянського  суспільства  України  в  історичному
сенсі  були  пов’язані  з  дворянством.  Вивчення  окремих  аспектів  історії
південноукраїнських губерній у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. дозволило
визначити  особливу  роль  дворянства  в  розвитку  кредитно-банківської  системи
регіону.  Наукові  розвідки  в  цій  площині  дозволяють  більш поглиблено  розкрити
соціальне та господарське становище означених земель. З іншого боку, дослідження
таких фахових економічних категорій, як «позика», «кредит», «фінансова установа»
вимагають додаткових знань і залучення міждисциплінарних інтегрованих зв’язків,
що  передбачає  використання  спеціальної  термінології,  предметних  пояснень  та
специфічних підходів, характерних для історико-економічних досліджень. Тенденції
зростання  ролі  фінансового  капіталу  суттєво  відзначилися  в  житті
південноукраїнських губерній у пореформений період, що у свою чергу, сформувало
потребу  комплексного  дослідження,  критичного  переосмислення  і  наукового
обґрунтування ролі дворянства в кредитно-банківській системі держави взагалі та
регіону зокрема. 

У  час  економічних  зрушень  наявність  розгалуженої  банківської  системи  є
важливою  умовою  добробуту  суспільства.  Для  розробки  та  впровадження
ефективних форм кредиту, виваженої банківської політики в життя сучасної України
доцільним  може  стати  звернення  до  досвіду  минулого.  Діяльність  дрібних
кредитних  установ  зумовила  формування  альтернативних  варіантів  отримання
необхідних  для  населення  коштів,  що  було  важливим  елементом  у  будівництві
господарського устрою держави. Дана інформація може стати прикладом соціально-
спрямованої політики для сучасної ділової еліти. Кращі зразки кредитних ініціатив
нобілітету можуть знайти втілення в умовах сучасності.

Незважаючи  на  розгалужену  історіографічну  базу  з  проблематики
дворянського  стану,  на  сьогодні  не  існує  комплексної  праці,  яка  б  усебічно
висвітлювала діяльність нобілітету південноукраїнських губерній Російської імперії
в  другій  половини  ХІХ  –  на  початку  ХХ  ст.  у  фінансовій  галузі,  що  надає
дисертаційному дослідженню наукової обґрунтованості, актуальності та новизни.

Зв’язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами,  темами.  Дисертація
підготовлена  в  межах  науково-дослідної  теми  кафедри  української  і  всесвітньої
історії  та  культури  Ізмаїльського  державного  гуманітарного  університету  «Історія
України і країн Центральної Європи крізь призму пограниччя: час, простір, соціум»
(державний реєстраційний номер – 0117U005423).

Метою дисертаційного  дослідження є  аналіз  участі  дворянського  стану  в
створенні  кредитно-банківських  установ  та  особистої  діяльності  аристократів  у
фінансових  організаціях;  визначення  причин  та  умов  залучення  нобілітету  до
лихварства  на території  південноукраїнських  губерній Російської  імперії  в  другій
половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання наукових завдань:
–  виявити ступінь розробки теми в українській і зарубіжній історіографії та

окреслити джерельну базу роботи;
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–  з’ясувати історичні передумови діяльності дворянства в організації  позико-
ощадних і кредитних товариств;

–  встановити загальні риси та особливості участі аристократів у формуванні
земських кас регіону;

– розкрити ступінь залежності нобілітету від лихварської системи та їх участі
в цьому виді кредитування;

– визначити місце бессарабських дворян у становленні державної банківської
системи;

–  охарактеризувати  особливості  залучення  аристократів  до  системи
комерційних банків;

–  проаналізувати  представництво нобілітету в структурі земельних банків та
установах іпотечного кредиту.

Об’єктом  дисертаційного  дослідження  є  дворянство  південноукраїнських
губерній у фінансовій системі імперії в другій половині XIX –  на початку XX ст.

Предмет дослідження –  участь дворянської верстви Бессарабської губернії у
становленні та розвитку кредитно-банківських установ регіону; формуванні дрібних
кредитних закладів та лихварської діяльності.

Хронологічні межі дослідження охоплюють період з другої половини XIX до
початку XX ст. За нижню межу взято 1879 р., що пояснюється поступовими змінами
географічного  і  політичного  статусу  Бессарабії  як  губернії  Російської  імперії.  За
результатами  російсько-турецької  війни  1877-1878  рр.  змінилися  кордони
південноукраїнських губерній, що входили до складу Російської імперії, а відтак і
Бессарабії.  За верхню межу дослідження обрано 1917 р., тому що саме в цей час
змінюється статус і південноукраїнських губерній, і дворянства, що було зумовлено
ліквідацією Російської імперії.

Територіальні межі дослідження охоплюють південноукраїнські губернії, які
входили до складу Російської  імперії  в другій половині  ХІХ – на початку ХХ ст.
Основну  увагу  приділено  Бессарабській  губернії,  південна  частина  якої  є
невід’ємною складовою українських земель.

Методи дослідження.  Дослідження побудоване на універсальних принципах
історичного  процесу:  історизму,  системності,  науковості,  об’єктивності,  з
використанням комплексного й багатофакторного підходів. Принцип історизму став
основою  хронологічного  огляду  проблеми.  Для  розв’язання  поставлених  у
дослідженні  завдань  використовувалися  загальнонаукові  методи:  синтез  і  аналіз,
індукція і дедукція, аналогія і моделювання, а також спеціальні історичні методи:
проблемно-хронологічний,  системний,  порівняльно-історичний,  метод  критичного
аналізу. Їх використання сприяло науковому огляду джерел і рукописних матеріалів,
полегшило аналіз опублікованих документів.

Слід  зауважити,  що  тема  дослідження  знаходиться  на  межі  історичної  та
економічної  проблематики,  тому  в  дисертаційній  роботі  застосовувався  фаховий
міждисциплінарний  підхід.  Зокрема,  використано  мікроекономічний  аспект,  що
обумовлено  економічною  природою  кредиту,  його  теоретичною  і  фактичною
нейтральністю  та  макроекономічний,  що  побудовано  на  кейнсіанському  підході,
який обґрунтовує необхідність кредитного планування на рівні держави.
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Наукова новизна одержаних результатів  зумовлена тим,  що питання  ролі
дворянства в розвитку кредитно-банківських і фінансових відносин комплексно не
розглядалися.  На сьогодні  немає дослідження,  яке б чітко визначило роль і  місце
дворянської верстви у становленні та функціонуванні кредитно-банківської системи
в регіоні.  

Наукова  новизна  дисертаційного  дослідження  конкретизується  в  основних
положеннях, які виносяться на захист, а саме:

вперше:
–  комплексно досліджено і персоніфіковано внесок дворянства Бессарабської

губернії в регіональну кредитно-банківську систему;
– розглянуто  особливості участі аристократії у структурах кредитних установ

краю; 
–  проведено узагальнюючий статистичний аналіз роботи окремих кредитно-

фінансових установ, на появу та діяльність яких впливали представники нобілітету;
–  відкрито  нові,  раніше  невідомі,  факти  продажу  банками  дворянської

власності за борги; 
–  виявлено  суттєві  відмінності  між  приватними  та  державними  банками  в

площині їх практичного ставлення до аристократичних клієнтів;
–  досліджено та введено до наукового обігу певну кількість нових архівних

документів  з  історії  дворянства  та  кредитних  організацій  південноукраїнських
губерній;

удосконалено:
– існуючі знання та відомості щодо значення дворянської верстви в соціально-

економічному розвитку південноукраїнських губерній;
– розуміння етапів розвитку елітної верстви;
–  підходи  щодо  аналізу  динаміки  та  принципів  оформлення  аристократії

Півдня України як привілейованої верстви суспільства;
систематизовано й узагальнено:
–  інформацію  про  персональний  склад  правлінь  окремих  кредитних  та

банківських установ регіону;
– статутні та програмні положення, за алгоритмом яких діяли дрібні й великі

кредитні установи;
– матеріали про розвиток промисловості, торгівлі, транспорту регіону в умовах

їх взаємодії з фінансовим капіталом;
уточнено:
–  основні  напрями  діяльності  дворянства  щодо  формування  та  організації

кредитно-фінансових установ; 
– структуру кредитних установ та їх видозміни протягом певного часу;
–  інформацію щодо змін у господарстві регіону, які відбувалися під впливом

кредитно-банківських операцій;
набуло подальшого розвитку:
–  дослідження  регіональної  історії  південноукраїнських  губерній  в  їх

соціально-економічних аспектах; 
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–  систематизація  впливу  дворянства  на  різні  сфери  економічного  життя
регіону;

–  формування  принципів  наукового  аналізу  діяльності  суспільно-політичної
еліти України.

Практичне  значення  одержаних  результатів  полягає  в  тому,  що  основні
положення та висновки дисертаційної роботи можуть бути використані в наукових,
навчальних  і  практичних  цілях.  Поданий  у  роботі  фактичний  матеріал  та
узагальнення  стануть  у  нагоді  при  написанні  краєзнавчих  дослідницьких  робіт,
підготовці  лекційних  курсів  і  спецкурсів,  а  також  на  семінарських  заняттях  з
дисциплін  «Історичне  краєзнавство»,  «Історія  господарства  Бессарабії»,
«Економічна історія України», «Дворянство в історії та культурі України». Окремі
матеріали дисертаційної роботи можуть бути використані при створенні спеціальних
досліджень з історії фінансових справ нобілітету.

Досвід  роботи  дворянської  верстви  південноукраїнських  губерній  в  умовах
пореформеного  періоду,  рішення  центральної  влади  та  сутність  реалізації  цих
постанов  на  місцях,  загальна  значущість  провінційного  керівництва  можуть
слугувати  історичним  прикладом  для  сучасної  еліти.  Локальні  рішення  про
відкриття сільських кредитних установ, проведення курсів підготовки персоналу з
числа  місцевого  населення  можуть  бути  корисними для  розв’язання  економічних
проблем, які постають перед Україною сьогодні.

Особистий внесок здобувача. Положення, результати і висновки, що наведені
в дисертації та виносяться на захист, є особистим здобутком автора. Наукові статті,
опубліковані за темою, є одноосібними.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати наукової
роботи  доповідалися  на  засіданнях  кафедри  української  і  всесвітньої  історії  та
культури Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

Матеріали  дисертаційного  дослідження  були  оприлюднені  на  міжнародних
конференціях  таких  як:  II  Міжнародна  конференція  «Сучасні  міждисциплінарні
дослідження:  історія,  сьогодення,  майбутнє»  (Київ,  2013);  XVII  Міжнародна
науково-практична  конференція  «Проблеми  та  перспективи  розвитку  науки  на
початку  третього  тисячоліття  у  країнах  СНД»  (Переяслав-Хмельницький,  2013);
III Всеукраїнська  науково-практична  конференція  «Історико-філософські
дослідження  молодих  учених»  (Суми,  2013);  науково-практична  конференція  з
міжнародною  участю  «Проблеми  становлення  української  державності»  (Ізмаїл,
2016); Міжнародна наукова конференція «Одеські етнографічні читання: Міграції в
історії і етнічних процесах України» (Одеса, 2017).

Публікації.  За матеріалами дисертації опубліковано 13 наукових праць, серед
яких: 7 статей, 6 з яких у фахових виданнях України, 1 у зарубіжному виданні, 5 тез
доповідей  –  у  наукових  збірках,  2  публікації  із  загального  числа  входять  до
міжнародної наукометричної бази Index Copernicus.

Структура  дисертації.  Дисертація  складається  зі  вступу,  трьох  розділів,
поділених на підрозділи, висновків, списку використаних джерел та літератури (278
позицій),  11  додатків.  Повний  обсяг  дисертації  становить  212  сторінок,  з  яких
основна частина – 172 сторінки.  
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У  вступі  розкрито  актуальність  теми,  визначено  мету,  завдання,  об’єкт  і
предмет, методи дослідження, хронологічні та територіальні межі, наукову новизну,
висвітлено апробацію результатів роботи та її структуру.

Перший  розділ  «Історіографія,  джерельна  база  та  методологія
дослідження» складається з трьох підрозділів.

У  підрозділі  1.1.  «Стан  наукової  розробки  теми»  проаналізовано
історіографію  питання  внеску  дворянства  в  становлення  та  розвиток  кредитно-
банківських установ південноукраїнських губерній, яку умовно можна поділити на
три проблемно-хронологічні напрями: 

1.  Наукові  праці  з  історії  становлення  і  розвитку  кредитно-банківської  та
фінансової системи. 

2.  Дослідження з історії південнобессарабських земель. 
3.  Дослідницька  спадщина,  присвячена  питанням  історичної  еволюції

дворянства Півдня України.
Перші дослідження з історії становлення і розвитку кредитно-банківської та

фінансової  системи  характеризувалися  суто  практичним  спрямуванням.  Історія
появи  та  діяльності  кредитно-банківських  установ  була  об’єктом  вивчення
економістів,  які  значну  увагу  приділяли  функціональним  особливостям,
перспективам та негативним характеристикам у діяльності фінансових організацій,
аналізу щоденного розпорядку та програмного наповнення. Практична цінність та
громадська  значущість  цих  установ  відмічалася  на  сторінках  наукових  праць
Л. Розенталя, І. Тарасова, А.С. Лаппо-Данилевського1. 

Слід зазначити, що автори другої половини XIX – початку XX ст., серед яких
В.А. Кільчевський, О. Білимович, мало зверталися до архівних джерел, але цю ланку
вони  компенсували  власними  спостереженнями  та  використанням  матеріалів
тогочасної статистики2. 

Велике значення для подальшого розвитку української економічної теорії мали
праці  М. Туган-Барановського.  Кооперація,  на думку дослідника,  це єдина форма
господарчої  організації,  що  виникла  в  результаті  світової  діяльності  певних
соціальних груп населення з метою поліпшення наявної системи господарювання3.

Важливими  для  об’єктивної  оцінки  загальних  кредитних  та  банківських
тенденцій  у  світі  наприкінці  XIX  –  на  початку  XX  ст.  стали  праці  зарубіжних
дослідників. Так, М. Міллер проаналізувала діяльність Селянського та Дворянського
банків,  їх  залежність  від  субсидування  з  боку  Державного  банку;  надала  власне
бачення  основних  причин  виникнення  державного  боргу  Російської  імперії,

1 Лаппо-Данилевский  А.С.  Российские  промышленные  торговые  компании  во  второй  половине  XVIII  ст.:
исторический очерк.  Санкт-Петербург:  Типография В.С. Балашевъ и Ко, 1899.  126 с.;  Розенталь Л.  По вопросу о
земледельческом кредите, предложенному на съезде сельских хозяев. Санкт-Петербург: Типография высочайше утв.
императром, 1865. 63 с.; Тарасов И. Учение об акционерных компаниях: монография  Вып. 2: Акционерный капитал,
акция, акционер, управление, ликвидация и погашение акций. Ярославль: Типография Г. Фальк, 1880. 598 c. 
2 Білимович О. К вопросу о расценке хазяйственных благ. Ч. 1. Киев, 1914. 41 с.; Кильчевский В.А. Какая разница
между частным банком и кредитным товариществом (Из бесед на кооперативных курсах). Смоленск, 1913. 48 с.
3 Туган-Барановский М. Социальные основы кооперации. Москва:  Тип. Товарищество И.Н.  Кушнирёв и Ко,  1916.
521 с.
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виокремлюючи серед основних системні проблеми економіки командного типу та
збитковість,  яку  несла  для  держави  політика  підтримки  дворянського  стану.
Дослідник  П.Л.  Пейн  дав  оцінку  банківській  системі,  що  мала  чільні  позиції  в
Шотландії.  Відомості  про  дані  банки  були  використані  для  порівняння  з
аналогічними матеріалами щодо російських банків4. 

У радянські часи пріоритети дослідження історії кредитно-банківської справи
в  Російській  імперії,  в  тому  числі  в  південноукраїнських  губерніях,  різко
змінюються. На думку І.Ф. Гіндіна, ефективне функціонування Державного банку
унеможливлювалося постійною витратою коштів на підтримку аристократів, через
що діяльність Державного банку була фактично приречена на невдачу5. 

З  1990-х  років,  із  здобуттям  Україною  незалежності,  з’явилися  історичні
дослідження  нової  спрямованості,  що стало  позитивним явищем для  об’єктивної
оцінки подій минулого.  Одним із пріоритетних напрямів наукових розвідок стала
регіональна  історія,  її  етно-соціальна  складова.  Це  знайшло  відбиток  у  статті
І.С.  Дружкової,  яка   зазначає,  що  єврейські  підприємці  отримували  дворянські
звання як за свій внесок у розвиток кредитної справи, так і за стимулювання різних
галузей державного господарства 6. 

Сучасні  дослідники  зосереджують  увагу  на  оцінці  кредитного  розвитку  та
банківської  діяльності  в  нашій  державі;  основних  принципах  і  державних
пріоритетах оподаткування  фінансових закладів та  кредитно-банківських установ;
деталізують  типи  кредитних  установ,  пояснюють  їх  призначення,  можливості  та
перспективи розвитку7.

При  аналізі  окремих  аспектів  з  проблематики  дисертаційного  дослідження
використано  праці  В.Є.  Кириченка,  М.Г.  Казьмирчук,  присвячені  розвитку
лихварства та діяльності ломбардів у Російській імперії8. 

Під  час  дослідження  фінансової  системи  регіону  банки,  їх  філії  та  інші
кредитні  установи  південнобессарабських  земель  часто  були  об’єктом  не
предметного, а загального дослідження. В другій половині XIX – на початку XX ст.
учені  різного  фахового  спрямування  в  історичних,  економічних,  соціально-
культурних  та  географічно-природничих  статтях,  довідниках  та  монографіях,  що
торкалися  становища  південноукраїнських  губерній,  обмежувалися  стислими
зведеннями  щодо  кредитно-банківських  установ,  іноді  лише  констатуючи  їх
кількість, назви та адміністративне розташування. 

4 Miller M.S. The Economical development of Russia 1905-1914 with special reference to trade, industry and finance. P.S.
King fI Son. Ltd., Publishers. Orchard House. Westminster. S.W.1.  London, 1926. 331 р.; Payne J.L. The Savings Bank of
Glasgow 1863-1914. London. 1967. 456 p.
5 Гиндин И.Ф.  Государственный Банк  и экономическая  политика царского  правительства  (1861-1892 гг.).  Москва:
Академия Наук СССР. Госфониздат, 1960. 416 с.
6 Дружкова  І.С.  Еврейские  банкиры  в  Одессе  XIX  века.  Мигдаль  Times. 2010.  №  48-49.  URL:
https://www.migdal.org.ua/times/48/4465/. Дата звернення: 12.08.2019 р.
7 Економічна  історія  України:  Історико-економічне  дослідження:  в  2  т.  Авт.  кол.:  Т.А.  Балабушевич,  В.Д.  Баран,
В.К. Баран та ін.; під ред. В.А. Смолія. Т. 1. Київ: НАН України. Інcтитут історії України. Ніка-Центр, 2011. 608 с.;
Толкушкин  А.В.  История  налогов  в  России.  Москва:  Юрист,  2001.  432  с.;  Шевченко  В.В.  Приватне  банкірське
підприємництво в Одесі (ХІХ – початок ХХ ст.). Київ: НАН України. Ін-т історії України, 2010. 266 с.
8 Казьмирчук М.Г. Соціальна діяльність ломбардів підросійської України (1886-1917): автореф. дис… канд. іст. наук:
07.00.01 - історія України / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. К., 2007. 20 с.; Кириченко В.Е.
Лихварство – історія правового впливу. Актуальні проблеми правового регулювання фінансово-кредитних відносин.
Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. 255 c.
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Загальні  відомості  щодо  кількості  кредитних  товариств  та  напрямів  їх
діяльності  містить  збірник  під  редакцією  П.А.  Крушевана,  в  якому  автор
проаналізував економічну та фінансову ситуацію в Бессарабії, визначив тенденції та
своєрідність розвитку регіону на початку ХХ ст.,  надав перелік головних банків і
кредитних установ, що діяли в регіоні9.

Окрему підгрупу становлять праці молдовських учених, присвячені історії та
розвитку  Бессарабської  губернії.  Так,  у  монографії  Я.С.  Гросула  та  І.Г.  Будака
акцентовано увагу на особливостях економічного розвитку Бессарабської губернії, в
тому числі й фінансово-кредитної системи10. 

Серед інших доробків молдовських дослідників помітне місце займає робота
М.П. Мунтяна. Абстрагуючись від аналізу кредиту та фінансової системи Бессарабії,
автор  надав  переважно  негативну  оцінку  кредитним  установам  як  таким,  що  не
могли забезпечити інтереси селянства і робочої верстви11. 

Зауважимо, що важливим фактичним та аналітичним доробком відрізняється
робота І.А.  Анцупова,  яка  містить  ґрунтовний  матеріал  щодо  діяльності
промислових  підприємств,  їх  економічних  досягнень.  Автор  підкреслював,  що
поміщицькі  господарства  отримували  значну  допомогу  та  фінансову  підтримку з
боку державних установ, у тому числі, від земельних банків12.

На  сучасному  етапі  розвитку  науки  через  вивільнення  з-під  ідеологічного
пресу  і  виокремлення  національної  та  регіональної  історії,  спостерігаються
сприятливі  умови  для  історичних  досліджень.  Серед  останніх  наукових  праць  з
історії  фінансової  системи  південнобессарабського  регіону  можна  відмітити
дослідження В. Стате, О.М. Лебеденка та А.К. Тичини13.

Дослідницька спадщина з  питань історії  становлення і  розвитку дворянства
представлена  значною  кількістю  статей  та  наукових  розвідок.  Зокрема,
Л.Ф. Циганенко  в  монографії  «Дворянство  Півдня  України»  розглядає  участь
бессарабського  нобілітету  в  кредитній  діяльності,  лихварстві,  зупиняється  на
питаннях залежності аристократичних господарств від кредитних позик. Авторка не
лише проаналізувала фінансово-кредитні потреби нобілітету, а й навела факти, що
об’єктивно  розкривають  організаційні  та  фінансові  можливості  дворянства  в  цій
галузі економіки14. 

Для  осмислення  процесу  утворення  бессарабського  дворянства
інформативними для нашої дисертації  стали статті  М.І.  Башли,  В.В.  Морозана,  в

9 Крушеван  П.А.  Бессарабия:  графический,  исторический,  статический,  экономический,  этнографический,
литературный и справочный сборник. Москва: Типография А.В. Васильева, 1903. 511 с.
10 Гросул Я.С.   Очерки истории  народного  хозяйства  Бессарабии (1861-1905  гг.).  Кишинев:  Картя  Молдовеняскэ,
1972. 603 с.
11 Мунтян М.П. Социально-економическое розвитие Бессарабии в ХІХ в. Кишинев: Штиинца, 1977. 120 с.
12 Анцупов И.А. Русское население Бессарабии и Левобережного Поднестровья в конце XVIII – ХIХ в.: социально-
экономический очерк. Кишинев: Инесса, 1996. 248 с.     

13
Лебеденко О.М., Тичина А.К. Українське Подунав’я: минуле та сучасне: навчальний посібник. Одеса: Астропринт,

2002. 208 с.; Стате В. История Молдовы. Кишинев: S.n., 2002. 480 с.
14 Циганенко Л.Ф. Дворянство Півдня України (др. пол. ХVIII – 1917 рр.): монографія. Ізмаїл: СМИЛ, 2009. 384 с.
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яких представлено  дані  про шляхетні  роди Бессарабії  та  їх  роль в  економічному
житті регіону15.

Питанням появи та участі грецького, французького, італійського дворянства в
регіональному аристократичному сегменті південноукраїнських земель присвячено
праці Є. Сидоровича, К. Тиганія, В. Томазова, О. Феденко16. 

Таким  чином,  проаналізовані  праці  висвітлюють  лише  певні  фрагменти  з
історії становлення кредитно-банківських установ Бессарабської губернії,  місця та
ролі  дворянства  в  цьому  процесі.  Системні  та  комплексні  елементи  із  заявленої
проблеми  залишилися  поза  увагою  дослідників,  що  підвищує  актуальність
дисертаційного  дослідження.  Необхідно  не  лише  узагальнити  відомості  про
конкретні досягнення, а й подолати ілюстративність і фрагментарність вивчення цих
аспектів. 

У підрозділі 1.2. «Огляд джерельної бази»  використані архівні документи та
низка  опублікованих  матеріалів.  Основу  джерельної  бази  дисертації  склали
матеріали  4 державних  архівних  установ  України  та  Молдови.  Це  Центральний
державний архів України в м. Київ (ЦДІАУК), Державний архів Одеської  області
(ДАОО),  Комунальна  установа  «Ізмаїльський  архів»  (КУІА),  Національний  архів
Республіки  Молдова  (НАРМ).  Важливими  для  нас  були  знайдені  справи  з
матеріалами  про  випадки  злочинів  відносно  банківських  і  кредитних  установ;
діяльності  банківських  відділень  на  території  губернії;  тенденцій  розвитку
ломбардної  справи;  сутності  банківського  кредиту,  умовами  його  отримання  на
території  краю;  особливостями  функціонування  кредитних  товариств,  організацій
взаємного  кредиту,  позико-ощадних  кас у  Бессарабській  губернії;  кредитування
різних  верств  бессарабського  суспільства тощо.  Всього  було  використано
120 архівних справ, більшість з яких вперше введено до наукового обігу.

Опубліковані  джерела  за  видовою  належністю  поділені  на  п’ять  груп:
1) збірники  опублікованих  документів,  2)  періодичні  видання,  3)  статистичні
довідники,  адрес-календарі,  4)  законодавчі  (нормативні)  акти,  5)  матеріали
особистого походження (мемуарна література).

Вагому  роль  при  написанні  дисертації  відіграло  опрацювання  збірників
опублікованих документів. У дослідженні була використана інформація щодо стану
окремих галузей економіки імперії наприкінці XIX – на початку XX ст. та  земельної
кредитної політики в  Бессарабії 17.

15 Башли  М.І.  Російське  дворянство  в  історії  Бессарабії  (70-ті  рр.  XIX  –  початок  XX  ст.).  Матеріали  десятої
Міжнародної науково-практичної конференції «Україна наукова» (24-26 грудня 2013 р.) Київ: Меганам, 2013. С. 1-3;
Морозан  В.В.  Составленые  бессарабской  дворянской  родословной  книги.  Известия  Уральского  федерального
университета. Гуманитарніе науки.  2014.  № 2 (127). С. 233-243.
16 Сидорович Є. До питання про переселення французької аристократії  на Південь України наприкінці XVIII  – на
початку XIX ст. Краєзнавство. 2018. № 2. С. 135-139; Тиганій К. Європейські традиції міського самоврядування Одеси
на зламі XVIII – на початку XIX ст. Краєзнавство: науковий журнал. 2015. № 1-2. С. 33-38; Томазов В.В. Одеські купці
Янніс  і  Томас  Раллі  та  їхні  нащадки:  соціальна  адаптація  й  еволюція  родини (XIX ст.).  Український історичний
журнал. 2016. №4. С. 53-72; 259. Феденко  О.  Відкриття  та  діяльність  італійських  консульств  в  Одесі  XVIII  –  на
початку XX ст. Краєзнавство: науковий журнал. 2015. № 1-2. С. 47-52.
17 История Молдавии: Документы и материалы / сост.: Ю.Г. Иванов; под ред.: Я.Г. Гросула. Кишинев: Штиинца, 1961.
Т. 5: Крестьянское движение в Молдавии эпохи империализма (1899-1917 гг.). 599 с.; Історія України: Документи і
матеріали. Посібник / укладач:  В.Ю. Король. Київ: Видавничий центр «Академія», 2002. 448 с.
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Важливим інформативним джерелом дисертаційної  роботи стали періодичні
видання,  в  яких міститься  інформація  щодо кредитних справ у  регіоні.  В  роботі
використано статті та аналітичні матеріали стосовно пропозицій для населення від
комерційних  кредитних  банків  з  газет  «Придунайський  край»,  «Бессарабець».
Усього в дисертації було опрацьовано близько 20 номерів періодичних видань.

Важливу інформацію для написання дисертаційної  роботи надали збірники,
зокрема  «Адрес-календарі  Бессарабської  губернії».  Всього  в  дисертації  було
використано сім номерів означено довідника. Робота з ними дозволила підтвердити
існування  в  різних  повітових  центрах  Бессарабської  губернії  відділень
Кишинівського відділу Державного банку; ознайомитися з посадовими обов’язками
працівників цих установ; проаналізувати становий склад установ тощо. 

До  окремої  групи  джерел  відносяться  законодавчі  акти,  представлені  в
«Повному зібранні  законів  Російської  імперії».  Ґрунтовними  для  дисертаційного
дослідження були урядові постанови, за якими в державі вводилося перерахування
бюджетних  коштів  та  фінансів  спеціальних фондів  на  відкриття  позико-ощадних
товариств у волостях і селах  у 1872 р. 

Відзначимо, що цінною для нашого дослідження була й мемуарна література,
матеріали якої дозволили «побачити» побут і життя південноукраїнських губерній у
другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., зокрема проаналізувати лихварство та його
особливості в регіоні.

Таким  чином,  комплексне  дослідження  вказаних  опублікованих  і
неопублікованих джерел  є  достатнім для реалізації  наукових завдань  та  дозволяє
відновити історичні події, пов’язані з участю дворянства Бессарабії у становленні та
розвитку кредитно-банківської системи регіону в другій половині XIX – на початку
XX ст. 

У  підрозділі  1.3.  «Методологія  та  методи  дослідження»  зазначено
методологічну основу наукової розвідки, яка базується на принципах об’єктивності,
історизму,  системності  та  комплексності,  багатофакторного  підходу  до  аналізу
історичних  явищ  та  передбачає  використання  загальнонаукових,  конкретно-
історичних та міждисциплінарних методів. Поєднане використання  історичного  та
логічного методів дозволило знайти відповідь на поставлені в роботі  завдання: з
одного боку,  визначити,  який  внесок  зробили  дворяни  у  справу  кредитної  та
банківської  системи, а з  іншого – проаналізувати  зміни,  що відбулися  в економіці
регіону в пореформений період. Широко було застосовано історико-системний метод
досліджень, який дозволив дослідити окремі епізоди з історії кредитної політики в
Російській імперії та Бессарабії як цілісну історичну систему. Історико-генетичний
метод допоміг при встановленні причин та передумов до змін в урядовій політиці
щодо  кредитно-банківських  установ  і  ментальних  особливостей  бессарабського
дворянства в процесі слідування владним розпорядженням. Історико-правовий метод
було  використано  для  демонстрації  становлення  та  генезису  правого  статусу
кредитно-банківських  закладів  Бессарабської  губернії.  Статистичні   методи
дослідження  в   процесі   написання   дисертації   дали  змогу   скласти  кількісні
характеристики  явищ і  процесів, розкрити їх взаємозв’язки. Біографічний метод
використаний при роботі з джерелами особового походження: листами, спогадами,
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щоденниками,  допоміг  урахувати  індивідуальні  особливості  їх  авторів.  При
написанні  дисертації  використано  проблемно-хронологічний  принцип  викладу
матеріалу, що дозволив найбільш повно та поетапно дослідити внесок дворянства
Бессарабської  губернії  у  становлення  та  розвиток  кредитно-банківської  системи
регіону.

Другий  розділ  «Роль  дворян  в  організації  дрібної  кредитної  справи»
складається з трьох підрозділів.

У  підрозділі  2.1.  «Дворянство  та  створення  позико-ощадних  і  кредитних
товариств»  з’ясовано  історичні  передумови  діяльності  дворянства  в  організації
позико-ощадних і кредитних товариств. 

Визначено, що аристократи Бессарабії були акціонерами великих торгівельних і
промислових  об’єднань,  кредитних  та  фінансових  товариств,  виступали  їх
засновниками.  Саме  представники  нобілітету,  в  більшості  випадків,  ставали
організаторами кредитної справи, обіймаючи керівні посади в новостворених банках
та їх місцевих філіях. Як правило, дрібні кредитні товариства не були прибутковою
справою для дворян.  Проте такі  установи  ставали  необхідними для селянства  та
мешканців міст.   

Активне  створення  позико-ощадних  товариств  у  Бессарабській  губернії
розпочалося  із  середини  1870-х  рр.  Дворяни  відігравали  важливу  роль  при  їх
заснуванні та діяльності. Серед передових виступили аристократи Акерманського і
Кишинівського повітів, у межах яких перебувала основна частина створених позико-
ощадних установ. Щодо придунайського регіону Бессарабії – створення фінансових
товариств тут відбувалося досить повільно.

 Швидке відкриття кредитних товариств у цілому по губернії стало можливим
завдяки  активному сприянню з  боку  аристократії  на  державному,  губернському  і
повітовому рівнях. Позико-ощадні установи вирішували значну кількість питань, які
важко було врегулювати через банківську систему.  Загальним станом на 1917 р. у
Бессарабській  губернії  діяло 270 кредитних товариства,  що в декілька  разів було
більше,  ніж  інших  установ  дрібного  кредиту  в  південноукраїнському  регіоні.
Особливою  активністю  у  створенні  кредитних  установ  відрізнялося  губернське
чиновництво.

У підрозділі 2.2. «Участь аристократів у формуванні земських кас регіону»
доведено,  що дворяни  Бессарабської  губернії  брали  активну  участь  в  утворенні
кредитних закладів  шульцеделічивського  типу.  У 1899  р.  засновано  Кишинівське
товариство  взаємного  кредиту,  головою  та  членами  якого  були  представники
місцевого  нобілітету.  В  1900  р.  організоване  Друге  Кишинівське  товариство
взаємного  кредиту.  Загалом,  80%  працівників  установи  були  спадковими  або
особистими дворянами. Свідченням успішної діяльності установ є той факт, що за
часів фінансових криз початку XX ст. члени та клієнти товариств взаємного кредиту
жодного разу не постраждали на відміну від комерційних банків. 

На початку ХХ ст. зростала мережа земських кас у регіоні, їх відділення були
відкриті  по  всій  Бессарабській  губернії:  в  Акерманському,  Кишинівському,
Оргєєвському  повітах.  Правління  в  касах  Бессарабської  губернії  очолювали
представники  дворянського  і  купецького  стану,  які  мали  особисті  звання  або
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посадовий ранг.  Участь  аристократів  у діяльності  установ дрібного кредиту мала
двосторонній  характер.  З  одного  боку,  дворяни  виступали  як  адміністратори
функціональної бази установ, з іншого – використовували фінансові потужності цих
установ  для  реалізації  індустріальних  проектів,  благоустрою  міст,  розв’язання
особистих  і  посадових  завдань.  Найбільшого  розгалуження  мережа  кредитних
установ у Бессарабії набула напередодні Першої світової війни. Кредитні установи
обслуговували комерційні потреби торгово-промислової буржуазії, поміщиків, селян
регіону.

Дворяни  займали  провідні  місця  в  правлінні  земських  кас.  Представники
нобілітету здобували професійну компетентність на курсах з фінансової грамоти,
бухгалтерії  та  рахівництва.  Аристократи  Бессарабії  брали  активну  участь  у
формуванні основного капіталу земських кас, який утворювався із земських коштів,
позик  та  пожертв.  Усі  рішення  щодо  фінансової  діяльності  земських  кас
приймалися  виключно  після  ухвали  предводителем  дворянства  та  погодження  з
повітовою  адміністрацією.  Проте  не  слід  ідеалізувати  дворянство,  оскільки
аристократи  активно  використовували  грошові  ресурси  центральних  повітових
кредитних  установ  не  лише  за  призначенням,  але  й  для  вирішення  особистих
питань.  Поміщики часто порушували статути кас,  отримуючи великі кредити на
власні потреби.

Одним із  завдань  нобілітету  було  сформувати  довіру  населення,  підібрати
компетентний  кадровий  склад  нових  кредитних  установ.  Аристократи
організовували  курси  для  майбутніх  працівників  земських  кас,  запрошували
представників  Кишинівського  відділення  Державного  банку,  які  проводили
навчальні лекції, й таким чином закладали фундамент для подальшого будівництва
кредитних відносин у губернії.

У підрозділі 2.3. «Особливості лихварської діяльності нобілітету» визначено,
що представники  дворянської  верстви  брали  безпосередню  участь  у  сфері
лихварства,  зокрема виступали в ролі кредиторів-позикодавців  та позичальників,
які  мали  сплачувати  борги. Слід  зазначити,  що  серед  аристократичної  верстви
накопичення  капіталів  за  рахунок  лихварства  було  досить  поширеним  явищем.
Деякі лихварі, даючи гроші під заставу за великі відсотки, були зацікавлені не в
тому, щоб повернути борг з відсотками, а щоб забрати нерухомість позичальника,
яка інколи коштувала у 3-5 разів більше.

У  другій  половині  ХІХ  ст.  в  повітах  Бессарабії  діяло  багато  лихварів  із
солідними капіталами, нажитими за рахунок місцевого населення в стислий термін.
У Кишиневі в 1880-х рр. лихварі, користуючись тим, що позичальникам терміново
були необхідні кошти, часто брали до 240% річних або п’ять копійок з карбованця
на тиждень. 

Причиною  застосування  лихварського  кредиту  була  відсутність  вільних
коштів  у  населення. Учасником  такого  тіньового  кредиту  часто  виступало
дворянство, яке мало у своєму розпорядженні фінансові ресурси і бажало отримати
прибутки. Проте аристократи нерідко виступали і в ролі боржників-позичальників.
Випадки продажу дворянської нерухомості за несплату лихварського боргу, хоча й
не були системними, проте часто траплялися в Бессарабській губернії. 
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Слід  зазначити,  що  лихварська  діяльність  у  Бессарабській  губернії
характеризувалася  більшою  прозорістю  й  офіційністю,  ніж  у  центральних
губерніях Російської імперії. Однак високі відсоткові ставки гальмували розвиток
продуктивних  сил регіону.  Проте  цілком очевидно,  що лихварський капітал  дав
реальний поштовх до розвитку банківської системи  в краї.

Отже,  організація  та  будівництво  дрібної  кредитної  системи Бессарабської
губернії  проходило  відповідно  до  загальних  тенденцій  Російської  імперії,
зберігаючи  при  цьому  свою  виразну  специфічність.  Рушійну  підтримку  та
адміністративне  впровадження  у  вирішенні  цього  питання  надали  представники
дворянської верстви Бессарабської губернії. Саме земські збори, повітові управи,
губернське  центральне  управління  та  підвідомчі  їм  комітети,  робітниками  та
посадовцями  яких  у  переважній  більшості  були  дворяни,  сприяли  утворенню
соціально спрямованого та організованого кредиту.

Третій  розділ  «Дворянство  та  становлення  банківської  системи»
складається з трьох підрозділів.

У підрозділі 3.1. «Місце представників нобілітету Бессарабської губернії в
становленні  банківської  системи»  проаналізовано участь  представників  місцевої
аристократії у відкритті та роботі банків регіону. 

Діяльність  дворянства  Бессарабської  губернії  в  другій  половині  XIX  ст.
характеризувалася  фінансовою  активністю.  Аристократи  регіону  користувалися
державними  кредитами,  зверталися  до  послуг  лихварів.  Саме  співпраця  з
останніми спонукала до негайної розбудови широкої мережі банківських установ у
губернії,  які  б надавали кредити нобілітету за  нижчими відсотками та  на більш
пільгових умовах, ніж позики лихварів. 

В  останній  чверті  XIX  ст.  в  Бессарабській  губернії  з’являються  філії  та
контори головних державних і приватних банків. Доволі швидко була розбудована й
місцева  фінансова  установа:  представники  бессарабського  нобілітету  створили
Кишинівський комерційний банк та іпотечний Бессарабсько-Таврійський банк. Такі
установи ставали для аристократії як місцем служби, так і засобом порятунку своїх
маєтків. Для одних це було продовженням спадкової справи, а для інших –високою
ознакою статусу.

У  1882  р.  засновано  державний  Селянський  земельний  банк,  у  1885  р.  –
Дворянський земельний банк.  Діяльність  Дворянського  банку  із  самого  початку
була  спрямована  на  підтримку  помісного  землеволодіння,  функціонування
Селянського банку – на розвиток селянського господарства, проте насправді його
робота  була  далекою  від  цього  напряму  і  фактично  вирішувала  дворянські
фінансові питання.

Розбудова  державної  банківської  системи  проводилася,  в  першу  чергу,  з
урахуванням потреб дворянського стану, якому були необхідні додаткові фінансові
ресурси.  Займаючи  головні  посади  в  адміністративних  органах  влади,  маючи
привілеї  в  суспільстві,  дворяни  розпоряджалися  державними  та  громадськими
коштами,  що  накладало  додаткову  відповідальність  на  їх  дії.  Проте  приклади
порушень,  недбалості,  марнотратства  та  фінансових махінацій з  боку поміщиків
були доволі частим явищем.  
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У  підрозділі  3.2.  «Залучення  дворянства  до  системи  комерційних  банків»
охарактеризовано  діяльність  комерційних  банків  щодо  аристократичного  стану
регіону.

Першою  та  головною  установою  комерційного  кредиту  в  Бессарабській
губернії  було відділення Державного банку, яке розміщувалося в Кишиневі.  Саме
представники  місцевої  знаті  ставали  фахівцями,  провідними  службовцями  та
керуючими  цього  банківського  закладу.  Царський  уряд  проводив  цілеспрямовану
політику  вирішення  матеріальних  потреб  аристократії.  Державний  банк,  у  свою
чергу,  виділяв  значні  суми на  допомогу дворянам.  Лише в  Бессарабії  до  1902 р.
заборгованість аристократів по кредитах становила 37 млн. руб. 

На початку ХХ ст. столичні банки, користуючись привілеями та субсидіями зі
сторони уряду і потоком коштів з-за кордону, скопили величезні капітали і шукали
нові сфери для його застосування. Поступово вони підпорядкували своєму впливу
господарсько-економічне  життя  Російської  імперії.  Комерційні  банки  засновували
свої  відділення,  насамперед,  у  повітових  містах,  звідки  розповсюджували  свою
діяльність на територію повіту. В 1913 р. на території Бессарабії діяло 18 відділень і
комісіонерств імперських банків. 

Місцеві  дворяни  виступали  акціонерами  промислових  підприємств,
комерційних  та  земельних банків.  Саме  через  активну  засновницьку  діяльність  і
особисту участь нобілітету відбувався поступовий розвиток банківської системи в
регіоні. Однак торгівельні та посередницькі операції в місцевих портах знаходилися
під контролем та фінансуванням іноземних комерсантів. Інвестування надходило від
німецьких і англійських, згодом австрійських і французьких банків, які мали власну
мережу філіалів та представників у регіоні. 

У  підрозділі  3.3.  «Представництво  аристократів  у  структурі  земельних
банків  та в  установах  іпотечного кредиту»  проаналізовано  участь  дворянства  у
діяльності  Селянського  і  Дворянського  земельних та  Бессарабсько-Таврійського  і
Херсонського Земського банків.

Важливим  об’єктом  фінансових  і  економічних  справ  дворянства  була  їх
земельна власність. Після земельної реформи вона стала об’єктом  купівлі-продажу.
Посередником у продажі дворянами землі виступило відділення Селянського банку
Бессарабської губернії. Після відкриття відділення Дворянського земельного банку
дворяни отримали ще більші привілеї. У цій установі аристократи мали можливість
відкривати  довгострокові  кредити  під  заставу  земельної  власності.  Відсотки,  що
стягувалися з  представників  нобілітету,  були меншими, ніж аналогічні  відсотки з
клієнтів Селянського банку. Слід зазначити, що керуючим відділеннями обох банків
була одна особа, яка належала до аристократичного стану Бессарабської губернії. 

На  початку  ХХ  ст.  уряд  допомагав  дворянам,  господарства  яких  були
непристосованими  до  капіталістичного  життя.  Введення  державних  позик,
максимальне  зменшення  відсотків  для  аристократів  негативно  позначалося  на
загальному  розвитку  держави,  позбавляло  її  можливості  більш  раціонального
використання  капіталовкладень.  Проте  деякі  представники  нобілітету
південноукраїнських земель активно пристосовувалися до нових ринкових відносин
і навіть ставали засновниками приватних іпотечних банків. У Бессарабській губернії
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такими установами були Бессарабсько-Таврійський та Херсонський Земський банки.
Саме  дворяни,  професійно  організувавши  діяльність  цих  установ,  вимагали  від
клієнтів-аристократів  благонадійності,  чим  стимулювали  промисловий  і
господарський розвиток краю. Дворяни, які знаходились у повітовому керівництві,
зверталися за позиками до цих установ, що підтримувало діяльність земств та інших
адміністративних органів. 

Отже,  аристократи  південноукраїнських  земель  брали  активну  участь  у
становленні  банківської  системи  в  регіоні.  Відкриття  банківських  установ
Бессарабської  губернії  та  організація їх діяльності  проходили в тісній взаємодії  з
дворянським  станом.  Саме  аристократи  писали  листи  з  проханнями  до
представників  уряду,  виступали  з  промовами  та  публікували  статті,  в  яких
наголошували  на  терміновій  необхідності  створення  банківських  установ,  що
відповідали  б  інтересам  привілейованої  верстви  населення  в  нових  економічних
умовах.

У результаті проведеного дослідження на захист виносяться такі  висновки і
положення:

Проблематика становлення та розвитку кредитно-банківської системи є одним
з  актуальних  напрямів  сучасних  міждисциплінарних  досліджень.  Розвинута
банківська  система  є  необхідною  умовою  стабільного  функціонування  держави.
Надійний  банківський  сектор  відіграє  неабияку  роль  у  прогресивному  розвитку
економіки.  В  умовах  українських  реалій  без  залучення  коштів  населення  до
банківської системи неможлива фінансова санація підприємств. З метою розв’язання
економічних  проблем  ми  маємо  звернутися  до  історичних  питань  становлення
кредитно-банківської  системи  та  показати  важливість  участі  в  цьому  процесі
приватних осіб.

Зважаючи  на  отримані  результати  дослідження,  можемо  стверджувати,  що
дворяни  відігравали  важливу  роль  у  розвитку  банківського  сектора
південноукраїнських  земель.  Численні  факти  засвідчують  активну  участь
аристократів у відкритті та організації діяльності банків у Бессарабській губернії.

1.  Проаналізувавши  ступінь  розробки  теми  в  українській  і  зарубіжній
історіографії з  окресленої  тематики,  нами виділено три  проблемно-хронологічних
напрями: а) наукові праці з історії становлення та розвитку кредитно-банківської та
фінансової  системи;  б)  дослідження  з  історії  південнобессарабських  земель;
в) дослідницька  спадщина,  присвячена  питанням  історичної  еволюції  дворянства
Півдня України. Починаючи з утворення центрального Державного банку Російської
імперії, дослідники зупинялися лише на фіксації подій та характеристиці загального
стану кредиту в державі. Наприкінці ХІХ ст. з’являються теоретичні праці, в яких
кредитно-банківська  система  розглядається  як  соціально-економічне  явище.
У період  панування  радянської  ідеології  розгляд  цієї  теми  не  був  предметом
спеціальних досліджень і лише в ряді робіт зустрічалися фрагментарні згадки про
участь дворянства у фінансовій системі імперії, що визначались як негативне явище.
Звернення  до  тематики  кредиту  відновилися  лише  на  початку  90-х  рр.  ХХ  ст.
Суттєвими для  нас стали  розвідки з  історії південнобессарабських земель, в  яких
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висвітлено  роль  дворянської  верстви  Бессарабії  в  кредитно-банківській  системі
імперії  в  досліджуваний  період.  На  початку  ХХІ  ст.  в  умовах  регіоналізації
історичної  науки  дослідники  звертають  увагу  на  вивчення  участі  бессарабського
дворянства  в  кредитній  діяльності  та  лихварстві. Аналіз  наукової  літератури
засвідчив  відсутність  окремого  дослідження  з  проблематики  внеску  дворянства
Бессарабської  губернії  в  становлення  та  розвиток  кредитно-банківської  системи
регіону середини ХІХ – початку ХХ ст.,  що підвищує актуальність дисертаційного
дослідження. 

Джерельна база дисертаційної роботи є значною за обсягом і різноманітною.
Вона  включає  в  себе  архівні  документи  та  опубліковані  матеріали.  Основою
дисертації  стали  архівні  справи,  які  зберігаються  в  Центральному  державному
історичному  архіві  України  м.  Київ,  Державному  архіві  Одеської  області,
Комунальній  установі  «Ізмаїльський  архів»,  Національному  архіві  Республіки
Молдова. Всього було опрацьовано 120 архівних справ, більшість з яких вводиться
до наукового обігу вперше. Значний масив матеріалу для написання дисертації було
виявлено в «Адрес-календарях Бессарабської губернії». Всього в роботі використано
сім номерів довідника. Вагому роль відіграло опрацювання збірників опублікованих
документів,  періодичних  видань,  статистичних  довідників,  законодавчих  актів,
мемуарної літератури.

2. Проаналізувавши чисельні факти участі бессарабських дворян в організації
позико-ощадних і кредитних товариств, слід зазначити: дворянство було соціальною
верствою, яка вважалася опорою самодержавного ладу Російської імперії,  тому їх
представництво  в  державних фінансових органах,  головних кредитно-банківських
установах  обумовлювалося  їх  походженням  та  місцем  у  суспільстві.  Під  час
підготовки  дисертаційного  дослідження  автором  виявлені  суттєві  відмінності  в
історичних передумовах діяльності дворянства  у розвитку кредитної системи ХІХ і
ХХ ст. Так, під час земельної реформи характерні ознаки полягали в наступному:
основна  діяльність  з   боку   нобілітету   була   спрямована  на  більш ефективний
продаж земельних наділів  через  іпотечні  установи;  після відкриття  Дворянського
земельного банку аристократи зосередилися на отриманні кредитів під заставу свого
нерухомого  майна.  Представники  дворянства  Бессарабської  губернії  отримували
величезні  позики  за  низькими або  навіть  безвідсотковими ставками,  часто  брали
відстрочки у здійсненні обов’язкових платежів, що  характеризувалось утворенням
чисельних банківських та кредитних установ, збором коштів на спеціальних фондах
фінансової  системи.  Наприкінці  ХІХ  ст.  починається  так  звана  в  історіографії
«засновницька  лихоманка»  в кредитній системі  Бессарабської  губернії.  В цей час
аристократи ставали організаторами кредитної справи, обіймаючи керівні та почесні
посади  в  нових  банках;  відкривали  в  селах  повітів  позико-ощадні  товариства;
ставали акціонерами великих торгівельних і промислових об’єднань, кредитних та
фінансових  установ.  На  початку  ХХ  ст.  у  південноукраїнських  землях  суттєво
збільшується  чисельність  дрібних  кредитних  установ.  Джерела  надходження
фінансів  перебували  під  цілковитим  контролем  нобілітету,  що  визначало  вплив
аристократії  на  сферу  дрібного  кредиту  регіону.  Окрім  цього,  дворяни  губернії
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забезпечували  підготовку  спеціалістів  для нових кредитних установ.  У 1914 р.  в
Бессарабській губернії діяло 233 кредитних товариства.

3.  У процесі  дослідження  встановлено  загальні  риси  та  особливості  участі
аристократів  у  формуванні  земських  кас  регіону.  В  другій  половині  ХІХ  ст.  в
Бессарабії, як і в імперії загалом, відкрито товариства взаємного кредиту. Головною
ознакою цих установ була підтримка комерційної діяльності нобілітету. Аристократи
брали активну участь  у створенні  та  функціонуванні  товариств:  обіймали керівні
посади в правліннях та були членами рад установ взаємного кредиту. Загалом, майже
80% працівників товариств були спадковими або особистими дворянами. На початку
ХХ ст. заснування установ взаємного кредиту просувалося повільно, адже для участі
в товаристві необхідно було сплатити обов’язковий внесок, що звужувало кількість
членів та обмежувало доступ до організації. У 1912 р. після прийняття «Закону про
кредит для міст та земств» з’явилися нові установи дрібного кредиту – земські каси.
Бессарабське  дворянство  клопотало  про  поширення  таких  установ  в  губернії,
працювало  над  їх  статутами.  Земські  каси  були  відкриті  в  Акерманському,
Кишинівському,  Оргєєвському,  Ізмаїльському,  Бендерському  повітах.  Нобілітет
Бессарабії  брав  активну  участь  у  формуванні  основного  капіталу  земських  кас;
фактично розпоряджався фінансами і контролював звітну діяльність; організовував
курси  фінансової  грамоти з  дрібного  кредиту.  Діяльність  кас  у  Бессарабії
відрізнялася  чіткою  регламентованістю,  виваженістю  операцій,  установи
підпорядковувалися земській владі.

4. Дослідивши ступінь залежності нобілітету від лихварської системи та участі
в цьому виді кредитування, слід зауважити, що найбільшою проблемою в кредитній
сфері Бессарабії,  від якої страждали не лише селяни та міщани, а й аристократи,
було  лихварство.  Лихварі  стягували  непомірно  високі  відсотки  за  позики,  які
надавали  своїм  клієнтам.  Дворяни  залежно  від  свого  матеріального  становища
ставали як кредиторами-позичальниками, так і боржниками-позичальниками. Інколи
аристократи  змушені  були  продавати  маєтки  для  погашення  лихварського  боргу.
В 1903  р.  держава  класифікувала  лихварство  як  злочин  і  заборонила  стягування
вище 12% річних. Це частково регламентувало діяльність лихварів. Існуючі кредитні
установи  не  могли  повністю  задовільнити  усі  фінансові  потреби  населення.
Обмеження в регламентних рамках окремих установ, питання з поручителями або
недовірою  через  несприятливу  кредитну  історію,  спонукали  приватних  осіб
звертатися  до  послуг  лихварів.  Зважаючи  на  це,  розбудова  широкої  мережі
банківських  установ  стала  реакцією  на  існуючі  проблеми,  що  виникали  через
лихварство.  На  відміну  від  центральних  губерній  Російської  імперії,  лихварська
діяльність  Бессарабської  губернії  відрізнялась  від  загальноімперської  більшою
чіткістю  та  обумовленістю  при  встановленні  відсотків.  Договори  укладалися
письмово,  що  сприяло  регламентованим  та  прозорим  стосунками  позикодавця  і
позичальника.

5.  Проаналізувавши  місце  бессарабських  дворян  у  становленні  державної
банківської системи, автором визначено основні напрями діяльності представників
нобілітету:  відкриття  банків,  головування  в  банківських  установах,  користування
кредитами,  збереження  коштів  на  депозитах.  В  останній  чверті   ХІХ  ст.
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представники  нобілітету  активно долучаються  до  розбудови  банківської  системи:
займають провідні посади у нових установах, здійснюють контроль над банківською
сферою. Представники бессарабського нобілітету брали активну участь у створенні
Кишинівського комерційного банку та іпотечного Бессарабсько-Таврійського банку.
Установи ставали для аристократів як місцем служби, так і засобом порятунку своїх
маєтків. Слід зауважити, що розбудова державної банківської системи проводилася,
в  першу  чергу,  з  урахуванням  потреб  дворянського  стану,  якому  необхідні  були
додаткові фінансові ресурси. В 1882 р. засновано державний Селянський земельний
банк, у 1885 р. – Дворянський земельний банк. Аристократи Бессарабської губернії,
перебуваючи  на  важливих  посадах,  розпоряджалися  не  лише  своїми,  а  й
громадськими  коштами,  що  накладало  додаткову  відповідальність  на  їх  дії.  Для
реалізації  комерційних  ідей,  аграрних  потреб  представники  нобілітету  часто
користувалися  банківськими  позиками.  Підтверджено  архівними  даними,  що
траплялися  випадки  нераціонального  використання  державних  коштів  з  боку
аристократів.

6.  Розглянувши  діяльність  комерційних  банків  відносно  аристократичного
стану регіону,  можемо стверджувати:  першочерговим завданням для цих закладів
була  підтримка  аристократичних  кіл.  Комерційні  банки  Російської  імперії
намагалися  захопити  головні  позиції  в  прибуткових  хліботоргових  операціях  у
Бессарабії. Основою їх діяльності була закупівля хліба у бессарабського населення
за заниженими цінами, а потім збут цього зерна державі вже за високими цінами, що
було невигідно як для мешканців Бессарабської губернії, так і для країни. З метою
закріплення  провідного  становища  в  Бессарабському  регіоні  комерційні  банки
відкривали в повітових центрах і містечках філії, комісіонерства, відділення, мали
широку мережу агентів  та  представників,  а  також власні  приміщення та  комори,
залізничні  та  шосейні  під’їзні  шляхи.  Все  це  можна  було  здобути  лише  після
документального  дозволу  земської  управи  або  міської  ратуші.  Керівниками
губернських адміністративних органів виступали аристократи,  яким потрібні  були
кошти. Грошові кредити можна було отримати за доволі спрощеною процедурою в
комерційних  банках,  представники  яких  у  свою  чергу  сподівалися  на  плідну
співпрацю  з  представниками  нобілітету.  Це  стало  своєрідною  запорукою  участі
дворянства  в  успішному  існуванні  комерційних  банків  у  Бессарабській  губернії.
Переважною більшістю штабу в таких установах були представники дворянства.  В
цьому полягає своєрідність тогочасної державної політики: розподілення головних
посад між представниками привілейованої верстви, в яких убачалася головна опора
та підтримка імперії. Загальнодержавні тенденції поширювалися і на Бессарабську
губернію, де посади доволі часто надавалися не за професійними характеристиками,
а за соціальним статусом і становищем у суспільстві.

7.  Аналіз  внеску  дворянства  південноукраїнських  земель  у  становлення  та
розвиток кредитно-банківської системи регіону в другій половині XIX – на початку
XX  ст.  дозволив  дійти  висновку,  що  дворяни  виступали  головними  дійовими
особами.  Частина  представників  бессарабського  нобілітету  була  засновниками,
представниками,  розпорядниками  банківських  закладів,  інші  –  їх  головними
клієнтами,  що  дало  загальний  імпульс  для  становлення  і  розвитку  кредитно-
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банківської  системи  в  Бессарабській  губернії.  Після  земельної  реформи  1860  р.
земля стала об’єктом купівлі-продажу. Селяни отримали право здобувати земельну
власність, а дворяни – заставляти своє нерухоме майно для отримання кредитів і цим
підтримувати  свої  господарства  в  нових  капіталістичних  умовах.  Населення
Бессарабії  мало велику необхідність у створенні спеціальних закладів земельного
кредиту.  Селянству  задля  реалізації  своєї  мети  в  придбанні  надільних  ділянок
потрібні були позики, а маєтки аристократів можна було б використати як кредитні
застави.  Уряд вирішив цю економічну потребу,  створивши Селянський земельний
банк, а пізніше і профільну установу для нобілітету – Дворянський земельний банк.
Відділення Селянського банку в Бессарабській губернії виступали посередниками в
продажі  дворянських  наділів  селянству,  здійснюючи  ці  операції  за  завищеними
цінами,  що  приносило  вигоду  дворянам.  Дворянський  банк,  у  свою  чергу,  на
вигідних умовах надавав місцевій знаті довгострокові кредити, відсотки на які були
нижчими,  ніж  аналогічні  ставки  для  клієнтів  Селянського  банку.  Велику  увагу
звертає  на  себе  обставина  єдиного  керівного  штабу  для  обох  закладів  як  на
губернському,  так  і  на  державному  рівнях,  що  говорить  про  головну  мету,  яку
переслідували  обидві  установи  –  збереження  і  підтримка  поміщицького
землеволодіння. Крім державних банків земельного кредиту, в регіоні діяли приватні
банківські  організації  означеного  профілю.  Бессарабські  дворяни  брали  участь  у
заснуванні  Бессарабсько-Таврійського  земельного  банку.  Установа  відзначалася
високим  рівнем  організації  та  ефективною  кредитною  політикою,  адже
представники банку розпоряджалися не державними, а коштами своїх засновників
та  акціонерів.  Ще  одним  у  плеяді  установ  іпотечного  кредиту  був  Херсонський
земський  банк,  який  активно  здійснював  операції  з  кредитування  нобілітету
Бессарабської губернії під заставу нерухомого майна.  

Окреслені в дисертації питання потребують подальшої розробки. При роботі в
Комунальній  установі  «Ізмаїльський  архів»  та  Національному  архіві  Республіки
Молдова  виявлено  неопрацьовані  матеріали,  що  можуть  стати  основою  нових
досліджень.  Окремим  напрямом  наукових  розвідок  може  виступити  участь
представників бессарабського нобілітету в операціях із цінними паперами.

Результати  дослідження  переконують  у  необхідності  врахування  досвіду
організації банківської системи з боку аристократів Бессарабії. Ключовим завданням
української  держави  є  забезпечення  фінансової  стійкості  банківської  системи
шляхом  подолання  кризових  явищ.  З  метою  підвищення  фінансової  грамотності
населення необхідно впроваджувати в закладах середньої освіти авторські курси за
проблематикою  участі  аристократів  у  розбудові  банківської  системи  регіону.
В закладах вищої освіти – викладати нормативні дисципліни та дисципліни вільного
вибору  зазначеної  тематики,  проводити  науково-практичні  конференції.  Для
розробки  науково  обґрунтованого  механізму  регулювання  структурних  складових
вважаємо  за  доцільне  врахувати  досвід  упровадження  представниками
бессарабського нобілітету заходів організації банківської діяльності. 
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АНОТАЦІЇ

Михайлов О.І.  Внесок дворянства Бессарабської губернії в становлення
та  розвиток  кредитно-банківської  системи  регіону  (друга  половина  XIX  –
початок XX ст.). – Рукопис.

Дисертація  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  історичних  наук  зі
спеціальності  07.00.01 – історія України. – Виконана в Ізмаїльському державному
гуманітарному університеті, захист відбудеться у Державному вищому навчальному
закладі «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут імені Григорія
Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2019.

Дисертаційна  робота  є  першим  в  українській  та  зарубіжній  історіографії
комплексним дослідженням внеску дворянства Бессарабської губернії у становлення
та  розвиток  кредитно-банківської  системи  регіону  в  другій  половині  XIX  –  на
початку XX ст. У дослідженні з’ясовано історичні передумови діяльності дворянства
в організації  позико-ощадних і кредитних товариств. Встановлено загальні риси та
особливості  участі аристократів  у  формуванні  земських  кас  регіону.  Розкрито
ступінь залежності нобілітету від лихварської системи та участі нобілітету в цьому
виді кредитування.

Визначено місце бессарабських дворян у  становленні  державної  банківської
системи.  Охарактеризовано  особливості  залучення  аристократів  до  системи
комерційних  банків.  Проаналізовано  представництво  нобілітету  в  структурі
земельних банків та установах іпотечного кредиту.

Ключові  слова:  дворянство,  кредитно-банківська  система,  фінанси,
Бессарабська губернія, позика, лихварство.
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Михайлов О.И. Вклад дворянства Бессарабской губернии в становление и
развитие  кредитно-банковской  системы  региона  (вторая  половина  XIX  –
начало XX в.). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата  исторических наук по
специальности  07.00.01  –  история  Украины.  –  Выполнена  в  Измаильском
государственном  гуманитарном  университете,  защита  состоялась  в  ГВУЗ
«Переяслав-Хмельницкий  государственный  педагогический  университет  имени
Григория Сковороды». – Переяслав-Хмельницкий, 2019.

Диссертация является  первым  в  украинской  и  зарубежной  историографии
комплексным  исследованием  вклада  дворянства  Бессарабской  губернии  в
становление и развитие кредитно-банковской системы региона во второй половине
XIX  – начале  XX  в.  В  исследовании  установлены  исторические  предпосылки
деятельности  дворянства  в  организации  ссудно-сберегательных  и  кредитных
обществ.  Выявлены  общие  черты  и  особенности  участия  аристократов  в
формировании земских касс региона. Раскрыто степень зависимости нобилитета от
ростовщической системы и участия нобилитета в этом виде кредитования.

Определено  место  бессарабских  дворян  в  становлении  государственной
банковской  системы.  Охарактеризованы особенности  привлечения  аристократов  к
системе коммерческих банков. Проанализировано представительство нобилитета в
структуре земельных банков и учреждениях ипотечного кредита.

Ключевые  слова:  дворянство,  кредитно-банковская  система,  финансы,
Бессарабская губерния, заем, ростовщичество.

Mykhailov  O.I.   Contribution  of  the  nobility  of  Bessarabia  province  to  the
formation and development of the credit and banking system of the region (the late
19th – the early 20th centuries). – Manuscript.

Ph.D. thesis in History in speciality 07.00.01 – History of Ukraine. – The thesis is
carried out at Izmail State University of Humanities, the defense took place at the State
Higher  Educational  Institution  «Pereyaslav-Khmelnytsky  Hryhoriy  Skovoroda  State
Pedagogical University». – Pereyaslav-Khmelnytsky, 2019.

The  thesis  is  the  first  comprehensive  study  in  the  Ukrainian  and  foreign
historiography devoted to the contribution of the nobility of Bessarabia province to the
formation and development of the credit and banking system of the region in the late 19th
– the early 20th centuries. It has been shown that the state of the Bessarabian nobility, as
well as the representatives of the aristocracy of different regions of the Russian Empire,
reflected all social and economic transformations of the empire, which were carried out at
the  imperial  and  provincial  levels.  The  implementation  of  economic  and  credit-linked
reforms facilitated the involvement of the nobility in the system of credit institutions, on
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the one hand, and the development of a number of negative and positive consequences for
the well-being of the underprivileged population, on the other hand. It has been found out
that the level of credit arrangement for the urban population and the peasants of Bessarabia
province  did  not  fully  meet  general  needs.  The  solution  of  the  credit  issue  in  the
framework of the implementation of the Law on Credit (1895) and the programmes of the
development of credit societies, although spread with the support of the aristocracy, still
had a limited level of subsidizing the population. The credit issue in the province was
further aggravated by the purchase of land by peasants through the Peasant Land Bank at
high  prices,  which  increased  social  tension  and  public  discontent  with  the  existing
financial system. The credit system infrastructure in Bessarabia in the late 19th century
was in an unsatisfactory condition and needed immediate restructuring.

It has been determined that providing the population of Bessarabia province with
socially-oriented  loans  had  empire-wide  tendencies:  a  comprehensive  limit  and  a  low
quality  of  small  credit  institutions  of  the  pre-reform  period.  The  credit  and  banking
institutions of Bessarabia province in the 1870-1880’s also did not entirely meet the basic
needs of the population in short-term loans. Some impact on expanding the region's credit
system was made by the representatives of local noble families who, at various levels of
government, facilitated the establishment of credit institutions and the training of qualified
personnel from the peasants and the citizens of Bessarabia to work in them. 

It  has been found out that the social and economic transformations of the 1895-
1912's had a positive effect on the level of providing the population of Bessarabia with
loans and services of high quality. The implemented reforms resulted in overcoming the
existing credit restraints for rural and urban population and enhancing the service culture.
The creation of credit institutions overcame the loan deficit in the consumer market and
led to cheaper services. 

The attention has been focused on the administrative work of the nobles in the credit
system development. Particular attention has been paid to the two-way interaction between
the  nobility  and  district  council  funds  of  the  province;  some  examples  of  incidental
financing of these institutions have been demonstrated.

After analyzing the materials available, the conclusion has been made that the credit
service to the population of Bessarabia province was in the constant development. The
increase of the nobility's involvement in the work of banking and credit institutions has
been found out to be associated with the abolition of serfdom and the search for new
prospects. The processes of engaging such institutions into the work of municipal councils
and  district  councils  have  been  given  attention  to.  The  work  of  banking  and  credit
institutions  improved the  level  of  agriculture,  since  the  services  they provided largely
expanded public  services.  The great  bankers and financiers  of  the Russian  Empire,  in
general,  and  Bessarabia,  in  particular,  were  involved  in  the  implementation  of  the
objectives of the state credit campaign: the organization of seminars, lectures, publication
of articles  in periodicals.  The vast  majority of  such financial  workers had personal  or
hereditary noble titles. 

It  has  been  found  out  that  the  state  continued  to  promote  the  aristocracy
ideologically by advancing the banking, on the one hand, and eased the lending process for
the  urban  and  rural  population  of  Bessarabia  province  under  the  influence  of  credit
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institutions development, on the other hand.  The credit sphere was characterized by class-
oriented  policy,  i.e.  oriented  towards  the  aristocracy.  The  behavior  of  the  nobility  of
Bessarabia province was also characterized by financial  activity.  The local  landowners
used state loans and resorted to money lenders. It was widespread that, as an additional
source of financial income, people received the social assistance provided by the district
and province bodies of the nobility assembly and the nobility guardianship.

Keywords: nobility, credit and banking system, finance, Bessarabia province, loan,
usury.


