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АНОТАЦІЯ 

 

Михайлов О.І. Внесок дворянства Бессарабської губернії в становлення 

та розвиток кредитно-банківської системи регіону (друга половина XIX – 

початок XX ст.) – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 07.00.01 – історія України. Виконано в 

Ізмаїльському державному гуманітарному університеті, захист відбувся у 

Державному вищому навчальному закладі «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Ізмаїл, 2019. 

 Робота є першим в українській та зарубіжній історичній науці 

комплексним дослідженням внеску дворянства Бессарабської губернії у 

становлення та розвиток кредитно-банківської системи регіону в другій 

половині XIX – на початку XX ст. Більшість науковців радянського та 

пострадянського періодів у своїх працях зосереджували увагу на соціально-

економічних та суспільно-політичних аспектах розвитку дворянського стану 

Російської імперії. У сучасній історіографії існує достатня кількість напрацювань 

з різноманітних питань, пов’язаних з історією бессарабського та 

південноукраїнського нобілітету різних хронологічних періодів, однак участь та 

внесок аристократії Бессарабської губернії в розвиток фінансової системи 

комплексно не досліджувалися.     

Систематизовано й охарактеризовано джерельну базу дослідження, основу 

якої склали матеріали чотирьох архівів України (центральних і регіональних); 

Національного архіву Республіки Молдова; опубліковані документи і матеріали; 

періодичні видання. Значну частину архівних документів автором введено до 

наукового обігу вперше.  

Методологічну основу дисертації склали принципи історизму, 

об’єктивності, міждисциплінарності та системності. В роботі застосовано 

порівняльно-історичний, статистичний, аналітичний методи дослідження. 

Суттєве практичне значення відіграли також проблемно-хронологічний, 
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історико-системний, статистичний, аналітичний та антропологічний методи. З 

урахуванням того, що проблемне поле дисертації перебуває на межі історичної та 

економічної наук, під час дослідження було використано міждисциплінарний 

підхід з опорою на методи наукового абстрагування, поєднання історичного і 

логічного.  

Визначено, що кредитно-банківські установи Бессарабської губернії в 

досліджуваний період у соціально-економічному відношенні були невід’ємною 

частиною фінансового сектору Російської імперії. Повноцінний розвиток 

кредиту багато в чому залежав від особистих і колективних ресурсів нобілітету. 

За величиною та об’ємом основного капіталу кредитні установи поділялися на 

дрібні та банківські; за приналежністю та походженням – державні, земські, 

кооперативні й приватні, за строком позики були короткостроковими та 

довгостроковими;     за соціально-економічними функціями –  

багатофункціональні, соціальні та благодійні, іпотечні, земельні, комерційні, 

промислові, сільськогосподарські. Відповідно до соціально-економічних функцій 

у структурі зайнятості дворянства Бессарабії, переважне значення належало 

промисловості, транспорту, будівництву, агропромисловому комплексу та 

фінансовій сфері. Останнє складало левову частку зайнятості нобілітету, що 

розташовувався як у Бессарабській, так і в інших південноукраїнських губерніях.

 Встановлено, що на території Бессарабської губернії проживали дворяни 

різних національностей. Визначено, що поліетнічний склад регіону став 

вагомою причиною розвитку варіативної кредитної системи та формуванню 

строкатих за своїм етнічним принципом робочих банківських штабів. 

Проаналізована діяльність представників окремих етнічних станів, які за 

рахунок міграційних процесів стали активними учасниками системи 

Бессарабської економіки, господарства та фінансів.     

 Розкрито, що стан бессарабського дворянства, як і представників 

аристократії різних регіонів Російської імперії, був віддзеркаленням всіх 

соціально-економічних перетворень держави, які здійснювалися на імперському 

та губернському рівнях. Реалізація економічних та кредитних реформ, з одного 
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боку, сприяли  залученню нобілітету до системи кредитних установ, з іншого, – 

мала ряд негативних та позитивних наслідків для добробуту непривілейованого 

населення.  

Встановлено, що рівень забезпечення кредитом міського населення та 

селян Бессарабської губернії в повній мірі не відповідав загальним потребам. 

Вирішення кредитного питання в рамках реалізації «Закону про кредит» (1895 р.) 

та програми поширення кредитних товариств, хоча й поширювалися за 

підтримки аристократії, все ж мали лімітизований план субсидування населення. 

Також кредитне питання в губернії додатково загострювалося купівлею 

земельних ділянок селянами через Селянський поземельний банк за високими 

цінами, що посилювало соціальну напруженість та невдоволеність населення 

існуючою фінансовою системою. Інфраструктура кредитної системи в Бессарабії 

у другій половині XIX ст. перебувала в незадовільному стані і потребувала 

нагальної перебудови.     

Визначено, що забезпечення населення Бессарабської губернії соціально 

орієнтованими позиками мало загальноімперські тенденції: ліміт та низька якість 

дрібних кредитних установ дореформеного періоду. Кредитно-банківські 

установи Бессарабської губернії й у 1870-1880-х рр. загалом не забезпечували 

основні потреби населення в короткотермінових позиках. Певний вплив на 

розширення кредитної системи регіону здійснили представники місцевих 

шляхетних родин, котрі на різних рівнях влади сприяли засновництву кредитних 

установ та підготовці кваліфікаційних кадрів для роботи в них з числа селян та 

міського населення Бессарабії.         

 З’ясовано, що соціально-економічні перетворення 1895-1912 рр. загалом 

позитивно позначилися на рівні забезпечення населення Бессарабської губернії 

позиками та якості послуг. Здійснені реформи зумовили подолання існуючих  

обмежень кредитування для сільського та міського населення й підвищення 

культури обслуговування. Створення кредитних кооперацій подолали позиковий 

дефіцит на споживчому ринку та зумовили здешевлення наданих послуг.  

 Зосереджено увагу на адміністративній роботі дворян в розбудові 
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кредитної системи. Окрема увага приділяється двосторонній взаємодії 

нобілітету та земських кас губернії; висвітлюються деякі приклади 

позарегламентного кредитування цих установ.     

На основі опрацьованих матеріалів доведено, що кредитне обслуговування 

населення Бессарабської губернії знаходилося в постійному розвитку.  

Встановлено, що збільшення активності дворянства у роботі з банківськими 

й кредитними установами було пов’язано із скасуванням кріпацтва та 

пошуками нових перспектив. Приділяється увага процесам залучення таких 

установ до роботи управ та земств. Діяльність банківських та кредитних 

кооперацій покращила рівень ведення сільського господарства, оскільки надані 

ними послуги, в основному, розширювали державні. Великі банкіри та 

фінансисти Російської імперії, загалом та Бессарабії, зокрема, долучалися до 

реалізації завдань державної кредитної кампанії: організація семінарів, читання 

лекцій, публікації статей у періодичних виданнях. У своїй переважній більшості 

такі фінансові працівники мали особисте або спадкове дворянство.   

 Розкрито, що держава, з одного боку, через банки продовжувала 

ідеологічно сприяти аристократії, а з іншого – полегшилася процедура 

кредитування для міського населення та селян Бессарабської губернії під 

впливом процесів розбудови кредитних установ. Характерною ознакою 

кредитної сфери була її класовість, тобто сприяння, насамперед, аристократії. 

Діяльність дворянства Бессарабської губернії також характеризувалася 

фінансовою активністю. Поміщики краю користувалися державними 

кредитами, зверталися до послуг лихварів. Широку розповсюдженість, як 

додаткового джерела фінансових надходжень, отримала соціальна допомога, 

яку надавали повітові та губернські органи дворянських зборів і дворянської 

опіки.    

Досліджено, що на початку реформування кредитної та банківської 

системи 1860-х рр. зберігалася налагоджена схема контролю над фінансовою 

сферою та забезпечення аристократії вигідним кредитом. Поступово, під 

впливом поширення ринкової конкуренції, даний контроль сходив нанівець. Під 
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впливом демократизації суспільства відбулася легалізація різного роду 

об’єднань, де дворяни, представники буржуазії, за своїми інтересами та 

потребами могли спільно вирішувати фінансові питання. Великої популярності 

серед населення набули позико-ощадні та кредитні товариства. А після 

столипінської земельної реформи 1906 р. підтримку сільського населенню почав 

здійснювати Селянський поземельний банк, який надавав безвідсоткові кредити 

та зручні для обробки земельні наділи.  

Вагомою прерогативою в задоволенні кредитних потреб аристократичного 

населення Бессарабської губернії була змога долучитися до різноманітних 

акціонерних кредитних установ, найпопулярнішими з яких були Бессарабсько-

Таврійський земельний банк і комерційні банки Російської імперії, філіали, 

відділення та комісіонерства яких були доволі розповсюдженими в регіоні. Більш 

того, загальним інтересам дворянства незмінно слугували Дворянський 

земельний банк, який надавав значні кредити під заставу земельної власності та 

Державний банк Російської імперії, який видавав позики нобілітету на 

комерційні потреби.  

Виявлено, що у державних банківських установах Бессарабії, переважно, 

залишалися старі форми і схеми сприяння дворянському стану, що було вкрай 

обтяжливим фактором для розвитку таких банків. Зокрема, це державні банки. В 

окремих установах в організації кредитної роботи спостерігалася лояльність до 

нобілітету.            

 Наукове та практичне значення роботи полягає у тому, що матеріали 

дослідження можуть бути використані для подальшої розробки даної теми або 

окремих її аспектів; скласти основу при підготовці нормативних і лекційних 

курсів, підручників і посібників з історії України. Виконане дослідження 

концентрує увагу дослідників на тому, що практичні висновки та теоретичні 

узагальнення є цінними для подолання негативних тенденцій в соціально-

кредитній сфері на сучасному етапі розвитку Української держави.    
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Abstract 

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) – Qualification  research paper, manuscript copyright. 

PhD thesis in History, specialty 07.00.01 – History of Ukraine. The thesis was 

completed at Izmail State University of Humanities, the defense took place at the State 

Institution of Higher Education «Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State 

Pedagogical University». – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 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. The works of Soviet and post-Soviet scholars were 

mostly focused on the socio-economic and socio-political aspects of the nobility of the 

Russian Empire. Modern historiography has a sufficient number of works on the 

various problems of the nobility of Bessarabia and South Ukraine in different 

chronological periods, but the participation and contribution of the aristocracy of 

Bessarabia province to the development of the financial system have not been 

comprehensively studied yet. 

The source base of the study including the materials of four central and regional 

archives of Ukraine and Moldovа, published documents, materials and periodicals has 

been systematized and characterized. A considerable part of the archival documents has 

been introduced by the author for the first time. The methodological foundation of the 

thesis is based on the principles of historicism, objectivity, interdisciplinarity and 

systematicity.  Comparative-historical, statistical, descriptive and analytical methods of 

research have been applied in the work. The method of historical periodization, 

problematic, chronological, inductive and deductive methods have become of 
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significant practical importance. It has been found out that credit and banking 

institutions of Bessarabia province during the period under study were socially and 

economically integrated to the financial sector of the Russian Empire. The efficient 

development of credit financing largely depended on the personal and collective 

resources of the nobility. 

In terms of size and volume of fixed capital, credit institutions were divided into 

small institutions and banking institutions, with regard to their affiliation and origin – 

state, district council, cooperative and private institutions, as for the terms of lending,  

loans were short-term and long-term, with reference to social and economic functions – 

multifunctional, social and charitable, mortgageable, agrarian, commercial, industrial 

and agricultural. According to social and economic functions in the employment 

structure of the nobility of Bessarabia, industry, transport, construction, agro-industry 

and finance were of predominant importance. The financial sphere accounted for the 

lion's share of the employment of the nobility located in Bessarabia province, as well as 

in other southern provinces of Ukraine. It has been shown that nobles of different 

nationalities lived in the territory of Bessarabia province. It has been proved that the 

polyethnic composition of the region became a significant reason for the development 

of a variable credit system and the formation of multi-ethnic staffs of banking 

institutions. The activities of the representatives of certain ethnic groups have been 

analyzed. It has been found out that due to the active migration processes they became 

active participants of the system of the Bessarabian economy, management and 

finances. 

 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 

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 



9 
 

 

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 
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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 

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.  

It has been investigated that at the beginning of the reform of the credit and 

banking system of the 1860’s there was the established system of control over the 

financial sphere and the provision of the aristocracy with the loans on favourable terms. 

Gradually, under the influence of market competition, this control fizzled out. Under 

the influence of the democratization of society, there happened the legalization of 

various associations, where noblemen, representatives of the bourgeoisie, could jointly 

resolve financial issues meeting their own interests and needs. Savings-and-loan and 

credit companies became very popular with the people. After the Stolypin Land Reform 

in 1906, the support of the rural population got to be realized by the Peasants’ Land 

Bank, which provided interest-free loans and improvable land plots. An important 
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prerogative in meeting the credit needs of the aristocratic population of Bessarabia 

Province was the ability to join various joint-stock credit institutions, the most popular 

of which were Bessarabia and Tavria Land Bank and the commercial banks of the 

Russian Empire, whose filiations, branches and subbranches were quite common in the 

region. Moreover, the common interests of the nobility were invariably served by the 

Nobility Land Bank, which provided significant loans secured by land ownership and 

the State Bank of the Russian Empire, which lent commercial loans to the nobility. 

It has been revealed that the banking institutions of Bessarabia mostly used old 

forms and schemes for the promotion of the nobility, which was an extremely 

burdensome factor for the development of such banks. In particular, those were the 

state-owned banking institutions. Some institutions were characterized by the loyalty to 

the nobility while organizing their credit work. 

 The scientific and practical significance of the thesis is that the research 

materials can be used for the further studies on the subject or its separate aspects, they 

can provide the basis for the preparation of compulsory and lecture courses, textbooks 

and manuals on the history of Ukraine. The carried out research focuses the scientists' 

attention on the fact that practical conclusions and theoretical generalizations are 

valuable for overcoming negative tendencies in the social and credit-linked sphere at 

the present stage of the development of the Ukrainian state. 

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

usury. 

 

Список опублікованих праць за темою дисертації 

Публікації, що відображають основні наукові результати дисертації 

в наукових фахових виданнях: 

1. Михайлов О.І. Реформування державних банківських установ та 

їх значення для дворянства Бессарабської губернії у другій половині XIX – на 

початку XX ст.). Гуржіївські історичні читання. Збірник наукових праць. 

Черкаси, 2014. Вип. 7. С. 264-266.  



12 
 

 

2. Михайлов О.І. Вплив поміщиків Ізмаїльської управи на кредитні 

відносини в регіоні (початок XX ст.). Наукові записки з української історії. 

Збірник наукових статей. Переяслав-Хмельницький, 2015. С. 59-64.   

3. Михайлов О.І. Відкриття Акерманської земської каси дрібного 

кредиту. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць.  Київ, 2016. Вип. 

105 (2).  С. 23-27.  

4. Михайлов О.І. Окремі аспекти діяльності дворян Бессарабської 

губернії в сфері дрібного кредиту. Наукові записки з української історії. 

Збірник наукових статей. Переяслав-Хмельницький, 2016. С. 170-175.    

5. Михайлов О.І. Формування позико-ощадних товариств на 

території Бессарабії. Наукові праці історичного факультету Запорізького 

національного університету. Запоріжжя: ЗНУ, 2016. Вип. 45. Том 1. С. 137-

141.    

6. Михайлов О.І. Дослідження кредитно-банківської системи 

Бессарабської губернії як одного з провідних напрямків діяльності 

дворянства. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету: збірник наукових праць. Серія «Історичні науки». Ізмаїл, 2018. 

Вип. 37. С. 60-66. 

Статті в іноземних виданнях: 

7. Mihailov A. Participation of the Danube region nobility in the financial 

sphere of the region (the second half of XIX – early XX centuries.) V International 

Conference «Danube – Axis of European Identity». Bucharest, 2015. P. 100-104.  

Публікації, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

8. Михайлов О.І. Участь дворянства Бессарабської губернії в діяльності 

комерційних установ регіону  (XIX – початок XX ст.). Проблеми та 

перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД: 

Матеріали XVII міжнародної науково-практичної конференції. Збірник 

наукових праць (Переяслав-Хмельницький, 30 листопада 2013 р.). Переяслав-

Хмельницький, 2013. С. 76-78.  



13 
 

 

9. Михайлов О.І. Взаємодія дворянства Бессарабської губернії з 

іпотечними банками Російської імперії. Сучасні міждисциплінарні 

дослідження: історія, сьогодення, майбутнє: Матеріали II заочної 

міжнародної конференції (Київ, 3 грудня 2013 р.). Київ, 2013. С. 52-57.   

10. Михайлов О.І. До питання про фінансові справи дворян 

Бессарабської губернії. Історико-філософські дослідження молодих учених: 

Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції (Суми, 25 

квітня 2014 р.). Суми, 2014. С. 120-125.     

11. Михайлов О.І. Стан кредитно-банківської системи Бессарабської 

губернії (друга половина XIX – початок XX ст.). Науковий вісник 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Збірник наукових 

праць. Серія «Історичні науки».  Ізмаїл, 2016. Вип. 34. 150-156.   

 12. Михайлов О.І. Земельні банки та іпотечний кредит у Бессарабській 

губернії (друга половина XIX – початок XX ст.). Проблема становлення 

української державності: Матеріали науково-практичної конференції з 

міжнародною участю (до 25-річниці Незалежності України) (Ізмаїл, 25 

березня 2016 р.). Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2016. С. 89-93.       

 13. Михайлов О.І. Значення міграційних процесів для формування 

кредитно-банківської системи у Бессарабській губернії. Міграції в історії і 

етнічних процесах України. Одеські етнографічні читання: Збірка наукових 

праць: наукове видання (Одеса, 20 травня 2017 р.). Одеса: Одеський 

національний університет імені І.І. Мечникова, 2017. С. 271-277. 



14 
 

 

 

ЗМІСТ 

ПЕРЕЛІК  УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ………………………...15 

ВСТУП……………………………………………………………….…………….16 

 

РОЗДІЛ І 

 ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА МЕТОДОЛОГІЯ 

ДОСЛІДЖЕННЯ…….……………………………..………………….……......23 

1.1.   Стан наукової розробки теми……………………………………….……..23  

1.2.     Огляд джерельної бази……………...……………………..……………...39  

1.3.     Методологія та методи дослідження………………………………….....51 

 

РОЗДІЛ ІІ  

РОЛЬ ДВОРЯН В ОРГАНІЗАЦІІЇ ДРІБНОЇ КРЕДИТНОЇ СПРАВИ…62  

2.1. Дворянство та створення позико-ощадних і кредитних товариств..……62  

2.2. Участь аристократів у формуванні земських кас регіону…………..……84 

2.3. Особливості лихварської діяльності нобілітету…………........................106  

 

РОЗДІЛ ІІІ   

ДВОРЯНСТВО ТА СТАНОВЛЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ …..120 

3.1. Місце представників нобілітету Бессарабської губернії в становленні 

банківської системи ……………….……………………………………………120  

3.2.  Залучення дворянства до системи комерційних банків………...............136 

3.3. Представництво аристократів у структурі земельних банків  

та в установах іпотечного кредиту……………………………………………..149             

 
ВИСНОВКИ…...………………………………………………………………..165 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ……………..173 

 

ДОДАТКИ………………………………………………………………….……199                          

                 



15 
 

 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

ПЗЗРІ                     –  Повне зібрання законів Російської імперії 

ДАОО                    –  Державний архів Одеської області 

КУІА                     –  Комунальна установа «Ізмаїльський архів» 

МВС                     –  Міністерство внутрішніх справ 

МФ                       –  Міністерство фінансів 

НАРМ                  –  Національний архів Республіки Молдова 

ЦДІАУК              –  Центральний державний історичний архів України в м. 

Київ 

 

Вексель – цінний папір (грошовий документ), письмове                        

зобов’язання, яке засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця 

сплатити визначену суму грошей власнику векселя після настання строку; 

іпотечний кредит – довгостроковий кредит під заставу нерухомого 

майна; надавався особі, товариству співвласників для фінансування витрат, 

пов’язаних із будівництвом або придбанням нерухомої власності (найчастіше 

землі)  чи житлового будинку (з урахуванням землі, під таким житловим 

будинком, чи присадибної ділянки), у власність позичальника з прийняттям 

кредитором такого житла (землі) під заставу; 

комерційний кредит – позики під заставу товарів та на підприємницькі 

потреби; 

позико-ощадне товариство – одна з найбільш поширених форм 

кредитних установ у південноукраїнських землях, товариство на паях, яке 

надавало своїм членам позики з власних коштів і кредитів; 

кредитне товариство – установа дрібного кредиту, що отримала 

розповсюдження в Російській імперії у 1895 р., капітали якої утворювалися 

державним фінансуванням; 

земські каси – установи дрібного кредиту, які утворювались і 

керувалися місцевими виборними органами самоврядування – земствам.  
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ВСТУП 

 

 

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. 
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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; 

– 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; 
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– 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 
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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. 

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.   

Одержані результати, які мають наукову новизну, полягають у тому, 

що: 

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;  
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– 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;  

– систематизація впливу дворянства на різні сфери економічного життя 

регіону; 

– формування принципів наукового аналізу діяльності суспільно-

політичної еліти України. 
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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 дослідження. 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» 
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(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 – 170 сторінок.   
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РОЗДІЛ І 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА МЕТОДОЛОГІЯ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

         1.1. Стан наукової розробки теми  

Кредитно-банківська система Російської імперії з другої половини 

XIX ст. набувала рис важливої економічної галузі. Вона не лише була 

покликана полегшити впровадження реформ 1860-1870-х рр., але й сама мала 

послужити прикладом загального оновлення державного ладу. Для розробки 

стратегії та участі в даному процесі були задіяні представники різних верств 

населення, але провідний статус належав дворянству, як опорі самодержавної 

влади. З часом кредитно-банківська система стала одним з чинників, який 

визначав ступінь розвитку держави. З огляду на це проблематику участі 

дворян в системі кредиту досліджували провідні економісти та історики. 

 Проте, кредитно-банківська сфера, як правило, розглядалася в 

комплексі з іншими економічними питаннями, що більше сприяло 

дослідженням окремих явищ, а не поглибленому науковому аналізу 

проблеми. На сучасному етапі розвитку української історичної науки зросло 

прагнення дослідників до нового осмислення подій, відтворення історії 

становлення кредитно-банківської галузі з урахуванням регіонального 

аспекту; з’явилася можливість для всебічного та об’єктивного вивчення 

зазначених питань.         

Дослідження місця та ролі дворянської верстви в розвитку кредитно-

банківської системи південноукраїнських губерній має свої особливості. 

Одна з них полягає в тому, що вказаному питанню присвячено незначну 

кількість наукових праць. Як правило, Бессарабський регіон розглядався в 

контексті з іншими губерніями Російської імперії, що певною мірою 

унеможливлювало виокремлення особливостей в його розвитку. Такий стан 

можна пояснити тим, що Бессарабія увібрала в себе багато традиційних рис 
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щодо впровадження загальної імперської кредитної політики. Тому при 

аналізі історіографії було залучено праці, що розкривають історію 

становлення та розвитку кредитно-банківської системи Російської імперії 

періоду 1879 – 1917 рр.     

Окрему увагу автором було звернуто на дослідження вітчизняних 

учених, які займалися вивченням економічного та кредитно-банківського 

становища в українських землях, в тому числі Півдня України. Справа в 

тому, що на території Бессарабії поширювали свою діяльність різні 

банківські установи, як-то: Полтавський земельний, Херсонський земський, 

Бессарабсько-Таврійський земельний та комерційні банки: Одеський 

приватний, Одеський обліковий тощо.  Особливості регіонального 

нобілітету, який мав статус провінційного та прикордонного, наближеність 

до сусідніх балканських народів та придунайських країн зумовили наявність 

певних відмінностей у взаємовпливах кредитно-банківської системи на 

аристократів південноукраїнських губерній, а відтак, й інтересу істориків 

Західної Європи до вивчення означеної проблематики.  

Аналіз наукових досліджень дозволив дійти висновку, що 

історіографію питання внеску дворянства в становлення та розвиток 

кредитно-банківських установ південноукраїнських губерній 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. 

До першої групи належать наукові праці з історії становлення та 

розвитку кредитно-банківської та фінансової системи. Варто наголосити, 

що перші дослідження в даному напрямку характеризувалися суто 

практичним спрямуванням. Історія появи та діяльності кредитно-банківських 

установ була об’єктом вивчення економістів, які значну увагу приділяли 



25 
 

 

функціональним особливостям, перспективам та негативним 

характеристикам в діяльності фінансових організацій, аналізу щоденного 

розпорядку та програмного наповнення. Практична цінність та громадська 

значущість цих установ відмічалася на сторінках наукових праць вже з 

середини XIX ст.     

Наукові праці щодо ефективності кредиту з’являлися вже з самого його 

зародження та виокремлення в державних реформах. Так, у 1865 р. вийшла 

праця Л. Розенталя «З приводу питання про земельний кредит» [252]. 

Дослідник наголошував на непрактичності викупної системи для сільського 

населення, що обумовлювалося доволі високими відсотковими ставками по 

позикам.             

 Високим ступенем обізнаності питання, використанням статистичних 

даних вирізняється праця І. Тарасова «Вчення про акціонерні компанії» [257], 

в якій не лише надано характеристику діяльності акціонерних установ, але й 

професійні поради та рекомендації з приводу утворення акціонерних 

товариств для належного ведення справ.        

 Наступним серед фахових історико-економічних досліджень була 

праця А.С. Лаппо-Данилевського «Російські торгові та промислові компанії» 

[226]. В означеному дослідженні вчений акцентує увагу на дореформених 

комерційних установах імперії, як на базових для відкриття наприкінці XIX 

ст. банків і кредитних товариств.        

 Опосередковано торкнувся питань кредиту та його значення для 

розвитку економіки дослідник П.П. Цитович. В циклі наукових лекцій «З 

історії торгового права» [266], він намагався довести переваги комерційного 

кредиту, порівнюючи його з кредитами інших видів.     

 Одна з перших монографій, присвячених законодавчим актам 

приватних компаній та кооперативних установ «Акціонерні компанії: 

юридичне дослідження» А.І. Камінка вийшла в 1902 р.  [214]. В роботі 

аналізуються правові компетенції багатьох приватних комерційних установ, 

що діяли на акціонерній основі. Автор розкрив проблеми адаптації означених 
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закладів у Російській імперії, їх перспективність та важливість при подоланні 

економічних криз. Монографія О.М. Зака, присвячена діяльності Селянсь-

кого поземельного банку (1883-1910 рр.), була опублікована в 1910 р. [207]. 

Хоча більшість праць цього автора не мали історичного спрямування, робота 

найповніше розкривала історію виникнення та розвитку Селянського 

поземельного банку. О.М. Зак зазначав, що незважаючи на назву, операції ба-

нку до змін у його статуті (1905 р.) були спрямовані скоріше на допомогу 

заможним землевласникам, ніж селянам. Дослідник досить негативно 

оцінював діяльність Селянського поземельного банку: «В цілому лише назва 

«Селянський поземельний банк» до 1906 р. була, на жаль, єдиною 

обставиною, що дійсно відповідала інтересам селянства» [207, с. 123].  

 Слід зазначити, що автори другої половини XIX – початку XX ст.  мало 

зверталися до архівних джерел, але цю лакуну вони компенсували власними 

спостереженнями та використанням матеріалів тогочасної статистики.  

 Чітке визначення категорій, класифікацій та відмінностей кредитних 

установ подано в статті В.А. Кільчевського «Яка різниця між банками та 

кредитними товариствами (з бесід на кооперативних курсах)» [215]. Учений 

не лише розкрив різницю між фінансовими установами, але й визначив їх 

практичне значення для виконання різних комерційних завдань та 

господарських потреб.         

 Окремо слід відзначити праці українських економістів другої половини 

XIX – початку XX ст. Так, професор Київського університету О. Билимович у 

праці «До питання про розцінку господарських благ» (1914 р.)  розглядав 

цінність як «продукт суб'єктивних оцінок людей», з яких виводив величину 

господарської цінності благ [177]. Автор розцінював прибуток і заробітну 

плату в залежності від граничної продуктивності капіталу та праці, що 

відповідало позиції австрійської економічної школи.     

 Велике значення для подальшого розвитку української економічної 

теорії мали праці М. Туган-Барановського (1865-1919) – економіста світового 

рівня, відомого теоретичними дослідженнями з питань психологічної 
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цінності економічних циклів; соціальної теорії розподілу; кон'юнктури 

грошей тощо. Так, у праці  «Соціальні основи кооперації» (1919 р.) [263] 

учений дослідив історію, теорію і практику кооперативного руху, в тому 

числі діяльність дрібних кредитних установ шульце-делічівського та 

райффайзенівського типу, які швидко розповсюджувалися серед сільського 

населення Російської імперії. Кооперація, на думку дослідника, це єдина 

форма господарської організації, що виникла в результаті діяльності певних 

соціальних груп населення з метою поліпшення наявної системи 

господарювання. «Розвиток кооперації започатковується внаслідок впливу на 

ринок соціалістичного ідеалу, сутність якого полягає в прагненні до 

економічної рівноваги всіх членів суспільства і соціальної справедливості на 

основі заперечення приватної власності. Кооперація – це підприємництво 

некапіталістичного типу та форма захисту трудящих від натиску капіталу. 

Кооперація економіки – це боротьба за новий соціальний устрій мирними 

засобами, без насильства» [263, с. 5]. Доволі важливими з позицій сьогодення 

є ідея М. Туган-Барановського про забезпечення національної грошової 

одиниці (гривні), за умови відсутності золотого запасу, так званим 

стратегічним товаром, а саме – українським цукром.     

 Ще один видатний український економіст цього періоду Є. Слуцький 

(1880-1948), професор Київського університету та Київського комерційного 

інституту (нині КНЕУ), в праці «Теорія граничної корисності» (1910 р.) [255] 

дослідив теоретичні засади суб'єктивної граничної корисності, теорію 

економічної ймовірності, проблем математичної та економічної статистики, 

економічних циклів відтворення. Світову славу Є. Слуцькому принесло те, 

що він став засновником сучасної математичної теорії споживання.  

 Базове значення для об’єктивної оцінки загальних кредитних та 

банківських тенденцій у світі наприкінці XIX – на початку XX ст. мали 

зарубіжні публікації та монографії. Для нашої дисертації доцільним стало 

звернення до монографії британської дослідниці, академіка Маргарет Міллер 

що вийшла в 1922 р. Пані академік працювала в Лондонській школі 



28 
 

 

економіки та політичної науки, на кафедрі славістики, була викладачем 

кафедри торгівлі в Ліверпульському університеті. Праця має назву 

«Економічний розвиток Росії у 1905-1914 рр.» (The Economic development of 

Russia 1905-1914 with special reference to trade, industry and finance) [276]. 

Монографія М. Міллер містить важливі відомості та факти, викладені в 

простій та доступній формі. Зокрема, в другому розділі своєї праці, під 

назвою «Фінансова система» – авторка проаналізувала діяльність 

Селянського та Дворянського банків, їх залежність від субсидування з боку 

Державного банку. Окрім цього, дослідниця надала власне бачення основних 

причин виникнення державного боргу Російської імперії, виокремлюючи 

серед основних системні проблеми економіки командного типу та 

збитковість, яку несла для держави політика підтримки дворянського стану. 

Дослідник П.Л. Пейн у 1967 р. опублікував працю «Ощадний банк Глазго 

1863-1914 рр.» (The Savings Bank of Glasgow 1863–1914) [277], в якій дав 

оцінку банківській системі, що мала чільні позиції в Шотландії. Відомості 

про дані банки були використані для порівняння з аналогічними матеріалами 

про російські банки.       

Цікаві відомості містить колективна праця доктора Лінди Перітон та 

професора Жозефін Метбі «Ощадні банки та ощадні каси XIX ст. в Англії» 

2017 р. [278]. З-поміж різноманітних економічних принципів, представниці 

Йоркського університету, окремо виділили й гендерну кредитну політику 

держави. Авторки звернули увагу на загальне поліпшення кредитних прав 

жінок,  можливість зберігати кошти на депозитних рахунках. В Російській 

імперії з другої половини XIX ст.  також відбувалося відкриття підзвітних 

Державному банку ощадних кас. Означена праця дозволила порівняти 

діяльність європейських та російських фінансових установ того часу.   

 В радянські часи пріоритети дослідження історії кредитно-банківської 

справи в Російській імперії, в тому числі у південноукраїнських губерніях, 

різко змінюються. Важливою методологічною основою дослідження став 

марксистський підхід. Дослідник І.Ф. Гіндін у монографіях «Банки і 
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промисловість в Росії. До питання про фінансовий капітал в Росії» [191], 

«Державний банк та економічна політика царського уряду (1861-1892 рр.)» 

[192], що вийшли у 1928 р. і 1929 р. відповідно, подав аналітичні матеріали 

щодо участі основних комерційних банків Російської імперії у розвитку 

промислового сектору держави. Автор обґрунтував причини та наслідки 

поступового злиття фінансового та промислового капіталів, зазначивши, що 

даний процес став важливою передумовою для заснування в губерніях 

кредитно-банківських установ. І.Ф. Гіндін, проаналізував причини та 

наслідки утворення Державного банку Російської імперії, надавши власну 

оцінку економічній політиці царського уряду. На думку вченого, ефективне 

функціонування Державного банку унеможливлювалося постійною витратою 

коштів на підтримку аристократів, через що діяльність Державного банку 

була фактично приречена на невдачу. В монографіях наведено конкретні 

приклади зростаючих пільгових ставок для поміщиків у Дворянському банку, 

що в кінцевому результаті стримувало економічний розвиток імперії. 

Селянський банк, який продавав землі поміщиків селянам за високими 

цінами та відсотками, на думку дослідника, не виправдав ні своєї назви, ні 

призначення.   Неможливо оминути увагою працю Д.Є. Шемякова 

«Нариси економічної історії Бессарабії епохи імперіалізму» [270], в якій 

зібрано значну статистичну інформацію щодо діяльності кредитно-

банківських установ у регіоні. В монографії розглядається функціонування 

дрібних кредитних закладів та їх значення для економічного розвитку краю. 

Автор проаналізував наслідки діяльності банків, відділення яких існували в 

Бессарабії та цілком негативно оцінив засилля іноземного капіталу в 

банківських установах того часу.   

Таким чином, до початку XX ст. та в радянський період питання участі 

нобілітету Бессарабської губернії в кредитно-банківській системі регіону не 

було предметом самостійного вивчення в історіографії. Фактично воно 

губиться в наукових працях, що розкривали загалом фінансову систему 

Російської імперії.          
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 З 1990-х років, із здобуттям Україною незалежності, з’явилися 

історичні дослідження нової проблематики, що стало позитивним явищем 

для об’єктивної оцінки подій минулого. Одним з пріоритетних напрямів 

наукових розвідок стала регіональна історія.       

 Це знайшло відбиток у статті І.С. Дружкової «Єврейські банкіри в 

Одесі в XIX ст.», в якій дослідниця оперує важливою інформацією стосовно 

фінансової діяльності єврейських банкірів Одеси. Стаття мала неабияке 

значення для нашого дослідження, оскільки вищеозначені підприємці 

отримували дворянські звання як за свій внесок у розвиток кредитної справи, 

так і за стимулювання різних галузей державного господарства. Авторка 

відмічає, що «з другої половини XIX ст. одну з головних ролей у цьому 

напрямі відігравала родина дворян Рафаловичів» [200, с. 37]. Зважаючи на це, 

варто зауважити, що представники цієї родини, мали причетність до 

відкриття кредитних і банківських установ у Кишиневі та в інших 

південноукраїнських містах; надавали додаткові фінансові опції для 

населення губернії. Ще одна стаття дослідниці: «Обговорення діяльності 

Селянського поземельного банку в літературі кінця XIX – початку XX ст.» 

[201], акцентує увагу на особливостях процесу відкриття Селянського 

поземельного банку. Особливу увагу авторка приділяє персоналіям, які 

відіграли визначальну роль в діяльності банків та кредитних установ у 

регіоні. До цієї когорти належали й представники бессарабського дворянства: 

Крупенські, Пуришкевичи, Леонарди, Крісті, Родоканакі, Єфруссі тощо. При 

оцінці діяльності Селянського поземельного банку, дворяни вказували на 

відсутність профільної банківської установи, яка б цілком відповідала 

інтересам нобілітету.       

Питанням розміщення фінансового капіталу в промисловості регіону 

присвячена стаття  І.В. Довжука «Інвестування промисловості Півдня 

України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.» [198]. Автор акцентував увагу 

на джерелах та шляхах надходження фінансових ресурсів, розміщенні 
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внесків, цінних паперів та іншого майна в промисловості 

південноукраїнських губерній, що сприяло розвитку даної галузі економіки.  

Значним вмістом інформації щодо фінансово-економічного розвитку 

України в цілому і південноукраїнських губерній зокрема, відрізняється 

двотомне дослідження колективу авторів:  Т.А. Балабушевича, В.Д. Барана, 

В.К. Барана та ін. під егідою Національної академії наук України та Інституту 

історії України – «Економічна історія України» [204, 205]. В роботі увагу 

приділено оцінці кредитного розвитку та банківської діяльності в нашій 

державі. Автори розкривають особливості організації державних, 

громадських, приватних фінансових закладів; деталізують типи кредитних 

установ, пояснюють їх призначення, можливості та перспективи. Праця є 

прикладом чіткого структурування основних форм кредиту, вона розкриває 

відмінності між дрібним і довгостроковим кредитом, оцінює значення 

законодавчих положень для роботи комерційних та іпотечних банків. Робота 

має особливий предметний зв'язок з нашим дослідженням через 

конкретизацію діяльності Одеських кредитних установ, які діяли на території 

Бессарабської губернії, де аристократи були клієнтами, засновниками, 

працівниками. Окремого значення набуває опис операцій, які здійснювали 

Полтавський земельний, Херсонський земський, Бессарабсько-Таврійський 

приватний земельний банки – важливі представники іпотечного кредиту в 

Бессарабській губернії.         

Фактори, які вплинули на оподаткування фінансових закладів та 

кредитно-банківських установ, основні принципи та державні пріоритети 

проаналізовано в монографії А.В. Толкушкіна «Історія податків в Росії» 

[259]. Автор характеризує основні види податків, зборів та інших платежів 

обов'язкового характеру в різні історичні епохи, починаючи з стародавньої 

Русі до 2000 року. Зокрема, велику увагу приділено етапам становлення 

податкової системи імперії в XIX ст.; розкрито зміст найважливіших 

економічних реформ; проаналізовано еволюцію поглядів і концепцій 

оподаткування. Зміни в податковій сфері розглядаються у взаємозв'язку зі 
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змінами в державному устрої, з управлінням і розпорядженням державною 

власністю, системою натуральних повинностей і добровільних внесків. 

Робота має важливе значення для нашого дослідження, оскільки торкається 

основних питань оподаткування кредитних установ і приватних фінансових 

закладів, які існували на території Російської імперії та були аналогічними 

для південноукраїнських губерній.    

Розвиток банкірського підприємництва  в Одесі XIX –  початку XX ст. 

досліджено в монографії «Приватне банкірське підприємництво в Одесі» 

В.В. Шевченко [267]. В роботі з’ясовано, що саме на Півдні України 

склалися необхідні умови для розвитку даного фінансового сектору 

економіки, а саме: природно-географічні, організаційно-правові чинники та 

сприятлива внутрішня політика імперського уряду. Авторка детально 

проаналізувала процес розробки спеціального законодавства щодо 

банкірських установ, визначила його результати.       

 У статті «Правове регулювання банкірської діяльності у підросійській 

Україні (кінець XIX – початок XX ст.)» [269] представлено детальний огляд 

законів, положень, статутів, постанов, які приймалися Державною радою, 

Міністерством фінансів, керівниками Державного банку та іншими 

урядовими органами з питань приватного кредиту в цілому й банківських 

закладів зокрема. Спроби державної регламентації підприємницької 

фінансової діяльності виявилися, на думку вченої, невдалими через 

посилення ролі буржуазії та ринкової конкуренції.     

 Допомагають при аналізі окремих аспектів з проблематики 

дисертаційного дослідження праці, присвячені розвитку лихварства. Так, в 

статті В.Є. Кириченка «Правова протидія лихварству в Російській імперії» 

[218] подано характеристику лихварської позики, проаналізовано ставлення 

держави до лихварів, розглянуто особливості законодавчого регулювання 

лихварського кредиту.          

 В наукових розвідках М.Г. Казьмирчук, досліджуються питання 

діяльності ломбардів, які в Російській імперії водночас вважалися і 
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кредитними і благодійними установами, чітко вказуються об’єктивні 

наслідки діяльності цих закладів для населення. Це статті: «Соціальна 

діяльність ломбардів підросійської України (1886-1917)» та «Соціальна 

діяльність Миколаївського міського  ломбарду наприкінці XIX – початку XX 

ст. » [212, 213].    

Ознаки російської банківської системи та промисловості 

охарактеризовано в статті В.О. Кулікова «Іноземні підприємці як імпортери 

інновацій та менеджменту в українських губерніях Російської імперії 

наприкінці XIX – на початку XX ст.» [224], в якій розкриті позитивні та 

негативні моменти представництва іноземного капіталу в фінансових 

установах. Зокрема, історик підтримав думку міністра фінансів Російської 

імперії Ю. Вітте: «В довготерміновій перспективі наявність іноземців у 

комерційних установах призведе до зростання конкурентоспроможності та 

загального падіння цін» [224, с. 157].       

 В 2014  р. вийшла стаття Л.І. Синявської «Вплив фінансової діяльності 

уряду Російської імперії на розвиток підприємств важкої промисловості 

сходу й півдня України в 1914-1916 рр.» [254], в якій наголошувалося на 

системних емісійних проблемах Державного банку. Дослідниця визначила, 

наскільки ідея сприяння важкій промисловості шляхом збільшення грошової 

маси, сприяла  фінансовій кризі в імперії.      

 В «Українському історичному журналі» за 2017 р. опубліковано статтю 

С.В. Орлик «Проблеми фінансової політики Російської імперії в роки Першої 

світової війни в науковій спадщині М.І. Тугана-Барановського» [244], в якій 

авторка, серед інших питань, розглянула процес випуску кредитних білетів 

Державним банком. Дослідниця з урахуванням поглядів відомого 

українського економіста пояснила, що велика маса паперових грошей та їх 

постійний друк, було вимушеним кроком і єдиною можливістю продовжити 

субсидування армії, промисловості в цілому, а не помилкою посадових 

фінансистів.    
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Ще одна стаття в УІЖі – «Кредитна система сільського господарства в 

умовах аграрних реформ другої половини XIX – початку XX ст.» [275] 

автора М.С. Якименка, досліджує проблеми непідготовленості 

загальноімперської кредитної системи до аграрної реформи. Дослідник 

аргументовано довів, що існуючі сільські кредитні каси діяли за 

положеннями 1840-х рр. й не відповідали тогочасним потребам селян. Проте 

вчений наголосив на позитивності розбудови системи іпотечних банків і 

установ дрібного кредиту, які наприкінці XIX – XX ст. стали більш соціально 

орієнтованими.     

Монографія С.З. Мошенського «Ринок цінних паперів Російської 

імперії» [242] розкрила основні критерії фінансової діяльності, інвестицій та 

вкладень впливових дворянських домів південноукраїнського регіону 

(Родоконакі, Рафаловичів, Єфруссі, Вучинів та ін.). Автор наголошував на їх 

міжнародних фінансових операціях, що позитивно впливало на 

загальноімперський розвиток банківської справи.          

 Ще одна група праць цього напряму присвячена розгляду становлення 

кредитно-банківської системи в різних українських губерніях та Російській 

імперії в цілому. Дослідження дозволили авторові дисертації порівняти 

рівень розвитку та впливовість кредитної, банківської, іпотечної систем в 

різних регіонах. Це роботи Т.С. Богачик [181], О.В. Крупенко та К.Ю. 

Сиволожської [221],  Н.М. Радченко [249];   дисертації В.О. Венгерської 

[188], Ю.Л. Райського [250], О.Ш. Рашидова [251], Н.Й. Романюк [253] та 

інших.  

Таким чином, комплекс наукових праць щодо питань розвитку 

фінансової та кредитно-банківської системи Російської імперії дозволяє 

ретельно проаналізувати зазначену проблематику та вирішити нові питання 

наукового пошуку, однак не висвітлюють внесок дворянства Бессарабської 

губернії в фінансову галузь регіону.  

2. Дослідження з історії південнобессарабських земель.  

 Банки, їх філії та інші кредитні установи часто були об’єктом не 
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предметного, а комплексного дослідження. В другій половині XIX – на 

початку XX ст. учені різного фахового спрямування в статтях історичного, 

економічного, культурологічного, природничо-географічного змісту, 

довідниках та монографіях, які торкалися становища південноукраїнських 

губерній,  нерідко обмежувалися стислими зведеннями щодо кредитно-

банківських установ, іноді лише констатуючи їх кількість, назви та 

адміністративне базування останніх. Це пояснюється певною маловідомістю 

та новизною самих кредитно-банківських закладів, тому дослідники були 

змушені з обережністю ставитися до їх опису й аналізу.    

 Загальні відомості про кількість кредитних товариств та їх спрямування 

містить збірник під редакцією П.А. Крушевана «Бессарабія. Географічний, 

історичний, статистичний, економічний, етнографічний, літературний і 

довідковий збірник» [222]. 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 регіоні.            

 В роботі Л.С. Берга «Бессарабія, країна-люди-господарство» [176], 

хронологічні межі якої збігаються з нашим дисертаційним дослідженням, 

проведено аналіз господарського та повсякденного життя населення 

Бессарабської губернії; в тому числі дослідник стисло оцінив галузі 

впровадження доступного соціально-орієнтованого кредитування.     

 Окрему підгрупу даного напряму становлять праці молдавських 

учених, присвячені історії та розвитку Бессарабської губернії. В монографії 

Я.С. Гросула та І.Г. Будака «Нариси історії народного господарства 

Бессарабії (1861-1905)» [193] акцентовано увагу на особливостях 

економічного розвитку Бессарабської губернії, в тому числі й фінансово-

кредитної системи.     

Історію міст Бессарабії, муніципальних установ, населення та роду 

його занять розкриває монографія В.І. Жукова «Міста Бессарабії (1861-1900): 

нариси соціально-економічного розвитку» [206]. Дана праця, науковим 
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редактором якої став відомий дослідник історії Бессарабії професор 

Я.С. Гросул, серед величезного масиву матеріалу містить інформацію 

стосовно потреб міського населення в доступному, соціально орієнтованому 

кредитному забезпеченні. В.І. Жуков засуджував лихварство, що процвітало 

в губернії, наводив конкретні приклади участі дворянства в цьому виді 

фінансової діяльності. Цікавою особливістю, на думку вченого було те, що 

представники нобілітету виступали як кредитори-позикодавці, так і в якості 

боржників-позичальників. Історик наводить цілий ряд фактів продажу 

лихварям майна дворян за борги. Окрім цього, дослідник подає інформацію 

про банківські установи, кредитні заклади, що діяли в містах губернії.   

 Серед інших досліджень молдавських учених помітне місце займає 

робота М.П. Мунтяна «Соціально-економічний розвиток Бессарабії в XIX 

ст.» [243]. Дослідник побудував економічний опис краю за принципом – «до і 

після реформ XIX ст.».   Автор констатував поліпшення загальної 

інфраструктури та промислової кон’юнктури регіону. Абстрагуючись від 

аналізу кредиту та фінансової системи Бессарабії, М.П. Мунтян дав лише 

стислу негативну оцінку цим установам, як таким, що не могли забезпечити 

інтереси селянства та робочої верстви.       

 Зауважимо, що важливим фактичним та аналітичним доробком 

відрізняється робота І.А. Анцупова «Руське населення Бессарабії та 

Лівобережного Подністров’я наприкінці XVIII – ХIХ ст.: (соціально-

економічний нарис)» [172]. Дослідження містить важливий матеріал про 

діяльність промислових підприємств, їх економічні досягнення. Автор 

підкреслював, що поміщицькі господарства отримували значну допомогу та 

фінансову підтримку з боку державних установ, в тому числі, від земельних 

банків.              

 На сучасному етапі розвитку науки, через вивільнення з-під 

ідеологічного пресу та виокремлення національної і регіональної історії, 

спостерігаються сприятливі умови для історичних досліджень. Серед 

останніх наукових доробок молдавських істориків можна відмітити працю В. 
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Стате «Історія Молдови» [256]. Історик охарактеризував загальні економічні 

тенденції розвитку регіону, але при цьому констатував значущість кредитних 

і банківських організацій Бессарабської губернії для населення краю.   

 Питанням економічної історії розвитку краю, діяльності промислових 

підприємств та їх фінансової підтримки з боку банків імперії присвячено 

праці О.М. Лебеденка та і А.К. Тичини «Українське Подунав`я» [227, 228]; 

колективу авторів під редагуванням Л.Ф. Циганенко «Південна Бессарабія 

(кінець ХVIII – ХIХ ст.) [247] тощо. 

Таким чином, бессарабський регіон комплексно досліджувався 

українськими та молдовськими вченими. Проте, існує потреба в проблемних 

розвідках питань становлення кредитного та банківського секторів.    

3. Дослідницька спадщина з питань історії становлення та розвитку 

дворянства.   Особливості розвитку південноукраїнського нобілітету 

проаналізовано в монографії Л.Ф. Циганенко «Дворянство Півдня України» 

[265], в якій досліджується широкий спектр проблем формування 

південноукраїнського дворянства, його роль в соціально-економічному 

розвитку та суспільно-політичному житті регіону в другій половині ХVIII – 

на початку ХХ ст. Зокрема, Л.Ф. Циганенко розглядає участь бессарабського 

дворянства 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 економіки.        

 Для осмислення процесу утворення бессарабського дворянства 

інформативною для нашої дисертації стала стаття В.В. Морозан 

«Становлення бессарабської дворянської родовідної книги, в якій 

представлено дані про шляхетні роди Бессарабії, їх шлях до керівного 

статусу в суспільстві та місцевому самоврядуванні.     

 У дослідженні «Російське дворянство в історії Бессарабії» [175] М.І. 

Башли зосередила увагу на поліетнічності регіонального нобілітету та 
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здобутках дворянства на шляху економічного піднесення Бессарабії.  

 Серед дослідників українського дворянства можна відзначити А.А. 

Устенко, В.І. Марочко, В. Ликова,  О.А. Любко, І.М. Власюка, Н. Темірову, 

праці яких, окрім зазначених питань, надали відомості щодо занепаду та 

подальшої долі вітчизняного нобілітету.       

 Значною кількістю статей та наукових розвідок з історії та 

особливостей розвитку південноукраїнських губернії й дворянства, зокрема, 

характеризується «Український історичний журнал». Так, у 2016 р. вийшла 

стаття В.В. Томазова «Одеські купці Янніс і Томас Раллі та їхні нащадки: 

соціальна адаптація й еволюція родини (XIX ст.)» [260], в якій автор дослідив 

трансформацію грецького роду підприємців-купців від простих переселенців-

колоністів до стану імперської аристократії. Дослідник зауважив на великому 

обсязі бессарабської пшениці, який щорічно вивозився через чорноморські 

порти та на посиленні адміністративного впливу Раллі не лише в Одесі, а й у 

Бендерському повіті. Серед ряду торгівельних та фінансових характеристик 

Раллі, вчений вказав й на їх безпосередню участь в утворенні Одеського 

облікового банку. Ще одна стаття вченого «Матвій Маврокордато – 

громадський діяч, благодійник та меценат» [261], містить відомості про 

одного з представників роду грецьких аристократів. Історик наголошував не 

лише на торгівельних та підприємницьких талантах дворянина, а й на 

соціальній значущості його діяльності для південноукраїнського регіону. 

 У 2018 р. вийшла стаття Є. Сидоровича «До питання про переселення 

французької аристократії на Південь України наприкінці XVIII – на початку 

XIX ст.», в якій автор переконливо довів, що Французька революція та 

розгром Наполеона – це одна з фундаментальних причин появи французького 

нобілітету в Одесі, Херсоні та інших південноукраїнських містах. Зокрема, 

історик дослідив родинні історії Рішельє, Рув’є, Поліньяків, що формували 

південноукраїнську торгівельну і фінансову традицію, сприяли посиленню 

іноземного капіталу, організовували діяльність фінансових закладів і 

торгових домів у регіоні.       
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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 з 

заявленої  проблеми залишилися поза увагою дослідників, що підвищує 

актуальність нашого  дисертаційного дослідження.  

 

1.2. Огляд джерельної бази дослідження 

З обраної теми існує певна кількість опублікованих та архівних джерел, 

дані довідкових, періодичних і статистичних видань. Увесь спектр 

матеріалів, які було використано в дисертаційній роботі можна 

класифікувати таким чином: 1) архівні матеріали, 2) збірники опублікованих 

документів, 3) періодичні видання, 4) статистичні довідники, адрес-

календарі, 5) законодавчі (нормативні) акти, 6) матеріали особистого 

походження (мемуарна література). Залучення зазначених джерел створили 

важливу дослідницьку платформу для формування цілісних уявлень про 

трансформацію діяльності аристократії Бессарабської губернії в кредитній і 

банківській сферах; зумовили насичення дисертаційної праці важливими 

статистичними фактами, інформацією про кількісні та якісні зміни в 

фінансових установах краю; підтвердили безперечну участь привілейованого 

стану в економічному та суспільному житті регіону.  

В дисертаційному дослідженні було використано документи 

Центрального державного архіву України в м. Київ (ЦДІАУК), Державного 

архіву Одеської області (ДАОО), Комунальної установи «Ізмаїльський архів» 

(КУІА), Національного архіву Республіки Молдова (НАРМ).    

 Вагомі документальні докази державного регулювання офіційної 

кредитної системи з підтвердженням нормативно-правової протидії 

лихварству містять матеріали, що зберігаються в Центральному історичному 

архіві України в м. Київ (ЦДІАУК).        

Архівна справа фонду 252 «Штаб-офіцер корпусу жандармів в Одесі» 

під назвою «Про заборону лихварства в Одесі» [2] не лише дозволила 
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виокремити певні загальні риси лихварства в Російській імперії, але й 

дослідити особливості такого виду кредитування на території 

південноукраїнських земель. Так як Бессарабія була тісно пов’язана з Одесою 

(губернські сільськогосподарські та промислові товари надходили до 

Одеських портів),  бессарабське дворянство входило до складу багатьох 

одеських комерційних та державних установ. Окрім цього тісний зв’язок 

мали кредитні та банківські заклади. Все це зумовило актуальність 

використання даної справи при оцінці лихварства й у Бессарабській губернії. 

Важливе місце в означеній справі займало оголошення (санкціоноване 

імперським урядом та Міністерством фінансів), що забороняло лихварство в 

Одесі. 

Цікавими для нашого дослідження були справи 347 фонду «Одеський 

військово-окружний суд м. Одеса Херсонської губернії». Так, справа 3324 

містить матеріали про окремі судові адміністративні справи, в яких брали 

участь представники банківських установ регіону [6]. Ми ознайомилися із 

звинуваченням помічника бухгалтера Кишинівського відділення Селянського 

поземельного банку Ф.С. Шевченка у нанесенні образ клієнту банку, що за 

тогочасним законодавством розцінювалося, як адміністративне порушення, 

яке вимагала фінансової компенсації як банку, так і клієнту.  

Справа № 224 даного фонду під назвою «Список службовців Одеського 

відділення Російського для зовнішньої торгівлі банку» [3] дозволила 

проаналізувати становий, освітній, національний  склад працівників 

установи, та зробити висновок про переважання представників дворянської 

верстви серед працівників банку. Ще одна справа цього ж фонду 

«Листування з департаментом поліції про пограбування Одеського 

відділення Санкт-Петербурзького міжнародного банку» [4] містила 

інформацію про випадки злочинів по відношенню до банківських та 

кредитних установ. Цікаво, що до злочину були причетні не лише сторонні 

злочинці, а й штатні працівники фінансової установи.  
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Наступний фонд 386 «Одеське охоронне відділення», справа якого 

«Про працівників, що брали участь в експропріації грошей з каси Товариства 

взаємного кредиту» [7], містить документи, що свідчать про випадки 

пограбувань кас взаємного кредиту. Найбільш цікавим виявилося те, що 

кілька разів серед грабіжників фігурували працівники установи, які на 

підставі попередньої змови заволоділи частиною грошей товариства.  

Серед документів Державного архіву Одеської області великий інтерес 

викликають ті, що містять інформацію про  діяльність бессарабських дворян 

у сфері земельного кредиту. Це висвітлюють справи фонду 249 – «Земський 

банк Херсонської губернії в Одесі»,  які розкривають сутність банківських 

операцій Херсонського земського банку, демонструють важливість даної 

установи для іпотечного кредитування в регіоні. Так, справа № 396 «Про 

заставу майна землевласника Акерманського повіту генерал-ад’ютанта графа 

Фелікса Миколайовича Сумарокова-Ельстона» [9] містить документи, що 

підтверджують тезу про необхідність та важливість іпотечних установ для 

представників нобілітету регіону. Цікаво, що місцеві аристократи були 

досить добре обізнані в справах іпотечного кредитування, а центральна 

фігура справи – Ф.М. Сумароков-Ельстон сам займався пошуками установи 

для здійснення застави своєї землі.  

В нових ринкових умовах, коли земля стала реальним товаром, дворяни 

могли сподіватися на отримання значних грошових позик під заставу 

родинних вотчин.  Під час роботи з документами фонду нам вдалося 

встановити, що клієнтами банку були не лише особи шляхетного 

походження, а й міщанство, яке володіло нерухомістю або бажало її 

придбати – справа № 1014 «Про заставу майна землевласника Ясського 

повіту М.Бухаріна при вотчинах Альбишец і Мустац» [20].  Однак такі 

справи були скоріше виключенням, ніж правилом.  

В більшості з досліджених архівних справ розглядалися питання 

застави саме майна дворян різних повітів Бессарабської губернії: 

Акерманського (справи № 467, 660, 848, 1016, 1751, 2173, 2320), Бельцького 
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(справи № 415, 1071, 3373), Кишинівського (справи № 847, 1186, 1975, 3494, 

3496), Оргеєвського (справи № 664, 1045, 1049, 1134, 1377, 1487, 2347), 

Сорокського (справа № 2598), Хотинського (справи № 1014, 1596, 2661) 

тощо. Значна кількість справ цього фонду свідчить про те, що послуги 

Земського банку Херсонської губернії в м. Одеса  були надзвичайно 

затребуваними в регіону, а фінустанова мала своїх клієнтів практично в 

кожному повіті Бессарабської губернії. Матеріали справи «Про заставу майна 

спадкового почесного громадянина Перикла Федоровича Родоканакі при с. 

Кашнналея і Бахгалея  [22] підтверджують інформацію, що серед клієнтів 

банку в Бессарабській губернії були також представники одеської 

комерційної еліти, до якої відносилося сімейство Родоканакі.   

 Знайомство зі справами фонду 305 «Бессарабсько-Таврійський 

земельний банк в Одесі» відкрило досліднику важливі аспекти щодо бажання 

державного міністерства контролювати приватні фінансові установи регіону. 

Справа № 6 цього  фонду «Про зміни та доповнення статутів банку» [41] 

містить матеріали про факти трансформації та швидкого спрощення 

статутних положень у відповідності до тогочасних економічних реалій, 

громадських потреб і регіональних особливостей. Справа № 12 «Листування 

з особливою канцелярією, департаментом окладних зборів та Державним 

банком» [42] містить відомості про співпрацю керівників банківської 

установи з представниками адміністративних, податкових та фінансових 

органів, що мало позитивний характер для клієнтури банку.   

 Значний щабель неопублікованих архівних матеріалів щодо діяльності 

банківських відділень на території губернії, тенденцій розвитку ломбардної 

справи містять документи, які зберігаються в Комунальній установі 

«Ізмаїльський архів» (КУІА). В першу чергу це справи  з фонду 2 «Ізмаїльська 

міська управа». Матеріали даного фонду дозволили охарактеризувати 

сутність банківського кредиту, умови його отримання на території краю. 

Особливої уваги в контексті профільного значення для досліджуваної теми, 

заслуговує закон про кредит для міст і земств (1912 р.), який чітко 
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регламентував процедуру кредитування та загалом створював сприятливі 

умови для  дворянського стану [45]. Одна з справ фонду № 565 «Листування 

з розпорядником Петербурзького міського ломбарду про організацію 

ломбарду в Ізмаїлі» містить інформацію про організацію, організаторів та 

діяльність ломбарду на території міста [47], Особливо цінним для 

дисертаційного дослідження стало листування одного з організаторів 

ломбардів у Російській імперії М. Серебрякова з міським градоначальником 

Ф. Тульчіановим, що чітко демонструвало, з одного боку, бажання столичних 

фінансистів розвивати систему кредитування на окраїнах імперії,  а з іншого 

боку свідчило про обізнаність голови Ізмаїла в справах кредитування та його 

бажання відкрити нову фінансову установу в місті за рекомендаціями та 

підтримкою кращих державних фахівців.  

Справа № 684 «Листування з Бессарабським губернатором, Російським 

для зовнішньої торгівлі банку та Товариством взаємного кредиту про 

надання позики на продовольчі потреби міста» [46] містила відомості 

стосовно діяльності кредитних і банківських установ Російської імперії у 

містах і земствах регіону в кризові роки часів Першої світової війни. В 

одному з листів даної справи зазначалося, що значну суму в якості позики 

Ізмаїлу зуміли надати не губернські чи банківські установи, а саме 

Товариство взаємного кредиту.   

Значну цінність для дослідження дрібних форм кредиту, кредитних 

товариств, товариств взаємного кредиту, позико-ощадних кас мали справи 

фонду 47 «Акерманська повітова земська управа». Знайдена інформація  

дозволила чітко констатувати потребу населення краю в установах дрібного 

кредиту. Цікавим фактом було те, що на цьому наголошувала саме 

аристократія Бессарабії. Про це свідчили  клопотання посадовців про 

збільшення загальної кількості установ дрібного кредиту, листування 

шляхетних осіб з приводу тематики кредиту та інші матеріали. 

Підтверджують дану тезу матеріали справи № 10 «Листування з 

Бессарабською губернською земською управою про відкриття в селах повіту 
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позико-ощадних товариств та їх стан з 1875-1905 рр.» [48], Дана справа 

дозволяє прослідкувати фінансові надходження до позико-ощадних 

товариств, оцінити внесок дворянства у поширенні таких установ в регіоні. 

Архівні матеріали дозволили встановити, що установи, які переважно 

відкривалися для потреб селянства, поширювалися в регіоні саме завдяки 

місцевому нобілітету.   

Справи 47 фонду «Акерманська повітова земська управа» містять 

чимало відомостей, що дозволили проаналізувати характерні риси системи 

дрібного кредиту в Бессарабській губернії. Завдяки опрацьованим 

матеріалам, вдалося чітко встановити, що позико-ощадні товариства губернії 

діяли у відповідності до загальноімперського «Положення про установи 

дрібного кредиту 1895 р.» [50]. Окрім цього, документи вказаної справи 

надали можливість  виокремити інформацію про діяльність позико-ощадних 

кас; умови, на яких надавалися позики; процедуру прийому вкладів та видачі 

позик; рекомендації щодо організації та діяльності кредитних товариств; 

характеристику обсягів підтримки дрібних кредитних установ з боку 

Державного банку тощо. Особливо це помітно по справі № 46 «Про 

відкриття Акерманської повітової каси дрібного кредиту» [51]. Дана установа 

була покликана стати центральною в системі регіонального дрібного 

кредиту, а відтак джерелами її фінансування були державні,  губернські, і 

повітові кошти.          

Особливу увагу в нашому дослідженні було приділено матеріалам, що 

зберігаються в фонді 770 «Акерманський повітовий предводитель 

дворянства». Опрацювання цих документів становить важливий джерельний 

доробок дисертаційної роботи. Головна особливість полягає в тому, що 

вказані матеріали напряму стосувалися бессарабського нобілітету. Сутність 

наведених справ полягає в докладному описі участі дворянства у вирішенні  

фінансових питань регіонального рівня; формуванні та підготовці фахівців, 

які професійно репрезентували земські та повітові кредитні установи.  
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Так, у справі № 2 «Статистичні відомості по Акерманському та 

Ізмаїльському повітах, призначення посадових осіб по фінансовим 

питанням» [57] зосереджено матеріали, в яких дворяни клопотали перед 

губернатором про зменшення та відтермінування своїх кредитних 

зобов’язань. Аристократи часто зверталися до керівництва банків і 

регіональної адміністрації про тимчасове припинення своїх кредитних 

платежів через скрутну економічну ситуацію.      

Окрім вітчизняних архівів при підготовці даного дисертаційного 

дослідження було використано документи іноземної архівної установи – 

Національного архіву Республіки Молдова (НАРМ), в фондах якого 

зберігаються важливі матеріали, які дозволити висвітлити основні питання, 

пов’язані з місцем і роллю бессарабського дворянства в кредитно-банківській 

системі регіону. У справах НАРМ було знайдено та вперше введено до 

наукового обіг інформацію про продаж майна за кредитні борги великих 

дворянських родин Бессарабії  (Стурдзів, Крупенських, Леонардів тощо). 

 Так, у справах фонду 2 «Канцелярія Бессарабського губернатора» 

містяться матеріали, в яких чітко можна простежити державний курс 

відносно кредитування різних верств бессарабського суспільства. Ці 

відомості дозволяють встановити кількість кредитних та банківських установ 

в регіоні, соціальний склад їх службовців, соціальну спрямованість місцевого 

кредитування, освітній та етнічних склад управлінців фінансових установ. У 

справі № 46 «Листування з управляючим палатою про нагородження 

службовців відомства Міністерства фінансів» [61] зосереджено відомості про 

преміальні та особливі відзнаки, які отримували працівники місцевих 

фінансових установ. В матеріалах,  у вигляді формулярних, особових та 

довідкових списків подано відомості про майнову стратифікацію чиновників 

і посадовців дворянського походження. Справа № 167 «Клопотання 

службовця Ізмаїльської митниці про переведення на роботу до Бессарабської 

контрольної палати»  [64] містить інформацію про бажання одного з 
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працівників митниці перейти на службу до контрольної плати, яка була 

пов’язана з кредитними і банківськими установами регіону.   

У фонді 8 «Бессарабська губернська по селянським справам 

присутність» зосереджено справи, які торкаються становища бессарабських 

селян після введення в дію положення 1868 р. Аналіз низки офіційних 

довідок та звітів з питань наділення селян землею дозволив автору поставити 

під сумнів тезу щодо цілковитої підтримки селянства з боку  державних 

фінансових установ у справі викупу земельних наділів. В справах фонду 

знайдено інформацію про судові процеси з питань розподілу земельних 

ділянок, відкриті суперечки та протистояння, що виникали між селянами та 

дворянами під час розмежування губернської землі. Дворяни регулярно 

зверталися з клопотаннями до уряду та губернської влади про передачу 

корисних і зручних для обробки земель до їх приватної власності, нехтуючи 

бажаннями та правами місцевих селян.    

Справи фонду 88 «Бессарабське губернське дворянське зібрання»  

дозволили виявити особливості діяльності нобілітету в сфері кредиту. 

Зокрема, у справі № 21 «Листування депутатських зборів з Бельцьким 

предводителем дворянства, Сороксько-Бельцькою дворянською опікою, 

Хотинською земською управою про відкриття кредиту на утримання опік та 

клопотання дворян про видачу їм пенсій тощо» [88] було зазначено принципи 

та умови кредитної діяльності дворянства, окреслено завдання, якими 

опікувалася місцева аристократія.  

В справі № 9 «Листування депутатських зборів з Бессарабським 

губернатором, Санкт-Петербурзьким губернським предводителем дворянства 

про зміни порядку оподаткування дворянського нерухомого майна» [89] 

містяться відомості, що відображають шляхи пільгового кредитування 

дворянських володінь. Окрім цього, в справах зазначеного фонду було 

знайдено інформацію про ліквідацію відділень головних державних 

земельних банків; переведення клієнтури бессарабських банків до Одеського 

відділення Дворянського та Селянського земельних банків. В справі № 5 
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«Правила для складання статутів банків та статутів позико-ощадних 

товариств, листування з Бессарабським губернатором з питань утримання 

благодійних установ» [91] розглядаються умови діяльності дрібних 

кредитних та банківських установ регіону.  

Справа № 620 «Журнал надзвичайного засідання Бессарабського 

губернського комітету в справах дрібного кредиту» [92] містить цікавий 

витяг з розпорядку роботи губернатора Бессарабії, за яким у спеціально 

відведений час керівник губернії заслуховував відповідальну особу в справах 

дрібного кредиту. Іншими словами, серед величезного різноманіття проблем, 

якими опікувався губернатор, фінансові питання займали особливе місце. 

Справа № 71 «Листування депутатських зборів з Бессарабським 

губернатором про скликання 25 липня 1903 р. надзвичайного дворянського 

зібрання з питання будівництва в м. Кишиневі дворянського пансіон-

притулку» [94], містить інформацію про витрату значних коштів і кредитів на 

зведення дворянського пансіону.  

Справа № 1553 «Листування з Бессарабською скарбничою палатою, 

обласним правлінням про позику коштів на потреби армії та дворянства» [96] 

містить відомості, що вказують на конкретні позиції, якими опікувалися 

дворянські чиновники при розподіленні державних та муніципальних коштів.

 Архівні джерела надали можливість наповнити дисертаційну роботу 

статистичним та фактичним матеріалом, що сприяло підвищенню науковості 

досліджуваного матеріалу.   

Не  залишилися  поза  увагою  автора при  написанні дисертації й 

збірники опублікованих документів. Для дослідження була взята інформація, 

яка стосувалася стану окремих галузей економіки імперії наприкінці XIX – 

на початку XX ст. В 1961 р. в рамках серії «Історія Молдови: Документи і 

матеріали» було видано том під  назвою  «Селянський  рух  в  Молдові  епохи  

імперіалізму  (1899-1917  рр.)» [140], в якому наведено  значний  шар  

документів,  що  відображають  з одного боку стан селянських господарств у 

регіоні, а з іншого демонструють запекле протистояння селян і дворян у 
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боротьбі за землю, в тому числі й за допомогою позик та кредитів.  До цієї ж 

категорії відноситься праця, укладачами якої були молдавські історики Я.С. 

Гросул, І.А. Анцупов, К.П. Крижановський «Історія Молдавії. Документи і 

матеріали. Положення селян у 1812-1861 рр.»  [141]. Дана робота дозволила 

простежити еволюцію селянського стану Бессарабії напередодні земельної 

реформи. Документи надали змогу здійснити  аналіз загального розвитку 

регіонального селянства до і після появи спеціальних кредитних установ.  

 Загальні тенденції й процеси розвитку економіки та банків України в 

означений період прослідковуються в матеріалах збірника документів 

«Історія України. Документи і матеріали» [142]. Укладач навів цікаву 

інформацію з історії економічного та промислового розвитку 

південноукраїнських земель. В документах простежується чітка тенденція 

зростання зацікавленості з боку держави та аристократії щодо вирішення 

земельного питання та пов’язаних з ним фінансових справ.    

 Доволі важливим інформативним джерелом дисертаційної роботи 

стали періодичні видання, оскільки вони містять багатий і різноманітний 

матеріал. В роботі було використано статті та аналітичні матеріали про 

кредитні справи, звіти про роботу фінансових установ і товариств  з газети 

«Придунайський край» [144-155].        

«Придунайський край» – це перша щоденна політична, громадська, 

літературна та економічна газета Ізмаїла, перший номер якої побачив світ 10 

лютого 1913 р. (нині екземпляри видання зберігаються лише в Російському 

державному історичному архіві (м. СПб.). З перших днів газета мала постійні 

рубрики, присвячені економічним та фінансовим питанням. Редакція даного 

видання для швидкого та ефективного огляду проблем регіону мала своїх 

кореспондентів та інформаторів у багатьох населених пунктах Бессарабії та 

навіть в Румунії. Завдяки саме газетним випускам стали відомі важливі 

історичні факти. Було встановлено, що у 1913 р. перед Ізмаїльською управою 

постало нагальне питання оформлення значної суми кредиту для потреб 

міста. На користь позитивного вирішення цього питання в газеті було 
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надруковано низку  статей і журналістських розслідувань, які мали 

переконати читача, що провідні міста Західної Європи ефективно 

розвиваються лише завдяки використанню кредитів і позик. До відома 

мешканців Ізмаїла, Болграду та інших міст і поселень регіону доводилися 

конкретні перспективи користування можливостями кредитних установ.  

 Інша газета під назвою «Бессарабець» виходила щоденно з 1897 р. в 

Кишиневі [135]. На шпальтах газети можна було ознайомитися з 

оголошеннями та різноманітними пропозиціями для населення від 

комерційних кредитних банків не лише Бессарабії, але й України в цілому.  

Окрему підгрупу джерельної бази наукового дослідження складають 

адрес-календарі, опублікована звітна документація кредитних товариств та 

інших фінансових організацій. Зупинимося на їх характеристиці. Важливу 

інформацію при написанні дисертаційної роботи надали збірки «Адрес-

календарі Бессарабської губернії» [127-133]. Всього в дисертації було 

використано сім номерів означено довідника за 1875, 1887, 1888, 1897, 1901, 

1911, 1914 роки. Робота з довідниками дозволила підтвердити існування в 

різних повітових центрах Бессарабської губернії відділень Кишинівського 

відділу Державного банку, ознайомитися з посадовими обов’язками 

працівників цих установ, проаналізувати особовий склад фінансових   

установ краю.      

Відомості про порядок та завдання Бессарабсько-Таврійського банку, 

його операції та діяльність містять «Статути Бессарабсько-Таврійського 

земельного банку» датовані 1872, 1879, 1882, 1885, 1887 роками [162-168]. 

Інформація статутів дозволила автору сформувати чітку уяву про умови 

укладання кредитних договорів, професійний етикет, якого дотримувалися 

представники даної установи, основні вимоги щодо позичальників тощо.  

Умови, за якими клієнти могли отримати позики, дозволяють 

проаналізувати видання під загальною назвою «Довідкові посібники для 

позичальників Бессарабсько-Таврійського земельного банку» (за 1896, 1897, 

1899, 1910 роки) [157-160]. Ці посібники полегшували процедуру відкриття 
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рахунків та отримання кредитів тогочасним клієнтам, а для нас вони  

розкривають наукові горизонти для дослідження участі дворянської верстви 

суспільства в кредитній та фінансовій сферах. 

Важливу інформацію про практичний бік діяльності Бессарабсько-

Таврійського земельного банку містить «Звіт Бессарабсько-Таврійського 

земельного банку за 1916 рік» [156]. Даний документ дозволив виокремити 

критерії, за якими проводилися щорічні звіти правління та ради перед 

акціонерами установи, проаналізувати результативність роботи 

Бессарабсько-Таврійського земельного банку.  

      Відомості про постійних клієнтів Бессарабсько-Таврійського банку, 

серед яких було багато шляхетних представників нашого краю, надає 

довідник «Алфавітний список позичальників Бессарабсько-Таврійського 

земельного банку» [134]. Список не лише вказував імена аристократів, які 

звертались за послугами до банку, але й чітко окреслював земельні ділянки, 

величину наділів і вотчин, які дворяни закладали в банк.    

 До окремої групи джерел, які були використані при підготовці 

дисертаційного дослідження,  відносяться законодавчі акти. Ця група 

представлена урядовими наказами, підзаконними  актами, обов’язковими  

для  виконання  розпорядженнями місцевої  адміністрації. Як відомо, 

практично всі  законодавчі  акти  царської  Росії  були  зібрані  в «Повному 

зібранні законів Російської імперії». Особливо  цікавими  для дисертаційного 

дослідження були урядові постанови, за якими в державі відбувалося надання 

бюджетних коштів та фінансів зі спеціальних фондів на відкриття позико-

ощадних товариств у волостях і селах  імперії [117].   

Законодавчі  акти  про відкриття банківських установ визначали  порядок  

утворення установ дрібного кредиту шульцеделічівського типу, умови їх 

фінансового субсидування.  Окрім  того  тут  містились  положення  про  те,  

хто  мав право  на  участь у роботі означених кредитних установ; на 

отримання позик; строки погашення боргів і особливості прийому вкладів. В  

рамках  тематики  дисертації  великої  уваги  заслуговують  державні 
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постанови, що визначали коло обов’язків, які поставали перед губернською 

та повітовою адміністрацією з метою підготовки населення в контексті його 

ознайомлення з положеннями про діяльності кредитних товариств. Сюди 

відноситься закон про створення приватних кредитних установ [121].   

Дослідження законодавчих матеріалів дозволило простежити еволюцію 

імперського законодавства відносно кредитної системи, станові та громадські 

закони держави щодо фінансових справ. У вказаних нормативних актах чітко 

простежується офіційний курс держави на скоріше адаптування кредитної 

сфери до економічних потреб місцевого населення.  Реалізація цих  проектів 

покладалося саме на регіональне дворянство, представників адміністративної 

еліти.  

До мемуарної літератури, яка була використана при написанні 

дисертації відносяться спогади князя С.Д. Урусова, губернатора 

Бессарабської губернії у 1903-1904 рр. Так, у «Записках губернатора» автор 

характеризував побут [169] і життя губернії, аналізував лихварство та його 

особливості. Окрему сторінку його спогадів становлять відомості про 

надзвичайно великий проект будівництва дворянського пансіону-притулку в 

1903 р. з використанням значних фінансових сум і кредитів.   

 Таким чином, наявна джерельна база є достатньою для поглибленого 

висвітлення тематики участі дворянства Бессарабії в становленні та розвитку 

кредитно-банківської системи регіону ( у другій половині XIX – на початку 

XX ст.). Аналіз архівних і опублікованих документів дозволив комплексно 

розглянути участь дворянства в діяльності кредитно-банківських установ 

Бессарабської губернії зазначеного періоду.   

 

1.3. Методологія та методи дослідження  

Теоретико-методологічну основу дисертаційного дослідження склали 

принципи об’єктивності, історизму, системності та комплексності, 

багатофакторного підходу до аналізу історичних явищ, загальнонаукові, 

конкретно-історичні та міждисциплінарні методологічні підходи, що 
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допомогли дати оцінку різноманітним подіям, які розглядалися в дисертації. 

 Головним  загальнонауковим  принципом  є  принцип  об’єктивності.  В 

історичній науці він має свою специфіку і доповнюється принципом 

історизму та соціального підходу.         

 Абсолютну об’єктивність можна визначити як зображення об’єкту 

таким, яким  він  існує  сам  по  собі,  поза  та  незалежно  від  людини  та  її  

свідомості. Дослідниця М.Г. Казьмирчук стверджує, що цю умову історику  

повністю  реалізувати неможливо, не лише через недостатні відомості деяких 

подій, але й через особисту дослідницьку інтерпретацію багатьох відомих 

фактів [213, с. 10]. 

 За допомогою принципу історизму було визначено статус нобілітету в 

державній і губернській кредитно-банківській системі на фоні  історичних 

подій в Російській імперії пореформеного періоду – розвиток ринкової 

конкуренції, зрощення фінансового і промислового капіталів, застави маєтків 

і торгівля земельними наділами, процеси утворення кредитно-банківських та 

фінансових закладів за участі дворянства. Принцип історизму став основою 

для з’ясування питань формування взаємозалежних зв’язків між посиленням 

податкового тиску, збільшенням ціни на хліб та інші необхідні товари – з 

одного боку, та зростанням чисельності дрібних кредитних установ, як 

варіанту  подолання господарської кризи – з іншого.      

 Під час оцінки змін у фінансовому законодавстві Російської імперії 

щодо діяльності дрібних кредитних і банківських установ, подій з історії 

організації подібних установ у Бессарабській губернії, аналізу 

адміністративної, фінансової та комерційної ролі дворянства в громадському 

житті населення в умовах вигідного і доступного кредитування, огляду 

історіографії проблеми, роботи над джерельним матеріалом було 

використано принцип об’єктивності, який означає неупередженість та 

незалежність суджень. Він передбачає наукову оцінку фактів, верифікацію 

документальних джерел, обробку їх справжнього незаангажованого змісту 

незалежно від інтерпретації їх упорядника, який часто міг знаходитися під 
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впливом особистих, ідеологічних та політичних потреб свого часу.  

 Так, у 1884 р. бессарабський аристократ Леонард виступив з критикою 

кредитної державної системи, яка, на його думку, не підтримувала нобілітет і 

надмірно опікувалася проблемами селянства [202, с. 158]. Дослідження 

наявної бази матеріалів та документів дозволило сформулювати 

обґрунтоване фактами твердження про значний ступінь гіперболізації даної 

позиції та взагалі дало підстави спростувати дану критичну точку зору.   

 Принцип комплексності й багатофакторності підходів до вивчення 

історичних явищ використовувався при опрацюванні джерел та історіографії, 

при оцінці основних фактів щодо внеску дворянства до системи губернського 

кредиту через сукупність усіх належних їм фінансових установ та здійснених 

аристократією організаційних і творчих кроків у цьому напрямі. 

Такі загальнонаукові методи, як аналіз, синтез, індукція, дедукція 

використовувалися при вивченні історичних джерел і літератури, визначенні 

причин, характеру реформування банківської системи імперії, при з’ясуванні 

особливостей адаптації та інтеграції системи до ринкової економіки й 

кредитних потреб дворянства.          

Методи аналізу та синтезу застосовувалися у діалектичній єдності. 

Завдяки аналізу  було  досліджено  окремі  ознаки,  властивості  історичної  

ситуації  на Півдні  України  у  другій  половині  ХІХ  –  на початку  ХХ ст.,  

синтез  дозволив узагальнити досліджені факти.      

 Індуктивний  аналіз,  або  шлях  від  конкретного  до  абстрактного,  

який характеризує  об’єкт  в  єдності  сутності  та  явища,  дозволив  виділити  

низку найважливіших  та найцікавіших рис  об’єкта,  що аналізувався,  і  

зробити  його ціннісну  оцінку.  В  результаті  дослідження  конкретних  

подій  з  історії бессарабського дворянства пореформеного періоду були 

вилучені головні особливості та зроблено відповідні висновки. Метод 

типологізації застосувався під час аналізу структури, форм, видів кредитно-

банківських закладів; виокремлення напрямів діяльності нобілітету в 

лихварстві, державних і приватних кредитних установах.  
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Для  більш  детального  вивчення  історії кредиту в Бессарабській  

губернії  та визначення внеску нобілітету в розбудову цієї сфери нами  було  

використано комплекс різноманітних методів – історичний та логічний, 

історико-системний, описовий, історико-генетичний, історико-порівняльний, 

структурно-функціональний. Поєднане використання  загальнонаукових  

(історичного  та  логічного) методів дозволило знайти відповідь на 

поставлені в роботі  завдання: з  одного боку,  визначити,  який  внесок  

зробили  дворяни  в  справу  кредитної  та банківської  системи,  а  з  іншого  

–  проаналізувати  зміни,  що відбулися  в економіці регіону в пореформений 

період. Використання такого бінарного методу в дослідженні простежується 

й у монографії Л.Ф. Циганенко «Дворянство Півдня України». Факти 

фінансової діяльності дворянства розкривають загальні характерні риси 

кредиту та банківського сектору Російської імперії  [265].    

Широко  було  застосовано  популярний  у  сучасній  науці  історико-

системний метод наукових розробок. Завдяки йому ми змогли дослідити 

окремі епізоди з історії кредитної політики в  Російській імперії та Бессарабії 

як цілісну історичну систему. Глибокий аналіз фактів дозволив  простежити  

зв’язки  Бессарабської  губернії з іншими губерніями Російської імперії. 

Зважаючи на те, що цілісних досліджень з історії внеску аристократії в 

становлення та розвиток  кредитної-банківської системи  на  сьогодні  не  

існує, для  формування  єдиної картини подій було опрацьовано архівні та 

опубліковані джерела.  

При роботі з джерелами історико-системний та структурно-

функціональний методи дали змогу встановити зв’язок між об’єктом 

дослідження – кредитно-банківською системою Бессарабської губернії та 

суб’єктом – дворянською верствою, яка входила до складу адміністративних, 

фінансових та інших установ Бессарабської губернії або мала свої володіння 

чи впливала на дану сферу в регіоні.  

Системний метод допоміг виокремити аристократію серед 

представників інших верств, зайнятих у фінансовій сфері. Структурно-
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функціональний – надав можливість комплексно розглянути процес 

формування державних і приватних кредитно-банківських закладів у 

Бессарабії та їх діяльність. Даний метод було  використано  при  розкритті 

низки  проблемних  питань. Зокрема, він  виступає  одним  з  найважливіших 

при дослідженні структури та складу банківських установ і органів влади, що 

відповідали за організацію роботи кредитної системи в регіоні.   

У процесі наукової діяльності, описуючи події, відображені в 

документах, з одного боку, застосовувався простий описовий метод, а з 

іншого – формувалася єдина  хронологія  подій,  для  чого  було  використано  

історико-генетичний метод. Історико-генетичний метод допоміг при 

встановленні причин та передумов до змін в урядовій політиці Російської 

імперії щодо кредитно-банківських установ та ментальних особливостей 

бессарабського дворянства в процесі слідування владним розпорядженням. 

Завдяки  цьому  методу  через соціальну та фінансову  активність  

південноукраїнських  дворян  були  досліджені  суспільно-політичні  процеси  

та  соціально-економічний  розвиток  Бессарабської губернії  другої  

половини  ХІХ ст.,  від  початку  ліберальних  реформ Олександра ІІ, до 

початку Першої світової війни.       

Одним з  найпоширеніших  методів  наукового пізнання є історико-

порівняльний. По суті, без порівняння не обходиться жодне наукове  

дослідження. Логічною  основою  історико-порівняльного  методу  в  тому  

випадку,  коли встановлюється  подібність  сутностей,  є  аналогія.  Багато  

історичних  явищ тотожні  або  подібні  своїм  внутрішнім  змістом  і  

відрізняються  лише просторовою або тимчасовою варіацією форм.  

На сьогодні, на жаль, не збереглися документи,  що  могли  б  повністю  

висвітли  всі  події  та  явища,  що відбувалися  на  території  Бессарабської  

губернії.  Однак  завдяки  історико-порівняльному  методу  було  зроблено  

спробу  відтворити  об’єктивну  картину тогочасних подій; зіставити і 

розмежувати процеси, що відбувалися в Російській імперії та Бессарабській 

губернії у визначений період.  
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Окрім цього, даний метод допоміг при дослідженні процесів інтеграції 

державних кредитних органів в систему бессарабської адміністрації, який 

порівнює кредитну політику Російської імперії щодо нобілітету та до інших 

верств населення Бессарабської губернії. Серед використаної літератури в 

дисертаційній роботі це яскраво простежується у дослідженні І.С. Дружкової, 

яка порівнювала південноукраїнські кредитні установи із 

загальноімперськими [203, с. 95]. Також з допомогою історико-

порівняльного методу з’ясовано напрями кредитно-банківської політики 

Російської імперії на різних етапах у зазначений період. Застосовуючи цей 

метод, порівнюється діяльність державних, приватних, громадських установ, 

іпотечних і комерційних банків, легального і нелегального кредиту. 

З конкретно-історичних методів послугувались: діахронним (при 

виокремленні логічних етапів в історії зародження кредитної системи в 

Бессарабському регіоні крізь призму діяльності нобілітету в цьому напрямку 

в другій половині XIX – на початку XX ст. та при створенні періодизації. Цей 

метод дав можливість визначити етапи в еволюції (історії) суспільного 

становища бессарабського дворянства та громадського значення його внеску 

в розвиток і становлення кредитно-банківської системи регіону.  

Методом історико-географічних зрізів (при реконструкції в 

конкретному часі конкретного факту дворянської участі в кредитній системі 

Бессарабії. Для визначення адміністративної та організаційної фінансової 

активності нобілітету по різних повітах Бессарабії також було використано 

усі методи, що дозволило простежити зміни в розмірі, географічному 

положенні центрів, у яких дворянство було пов’язано з кредитом протягом 

вибраного історичного періоду).  

Проблемно-хронологічний метод (для викладення історичних подій у 

хронологічній послідовності при розгляді окремого ракурсу дисертаційного 

дослідження, для з’ясування ходу кредитного розвитку після окремих 

законодавчих актів і документів).  
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Ретроспективний метод (для визначення найхарактерніших рис і 

тенденцій у суспільно-економічному житті дворянства Бессарабії). Історико-

правовий метод було використано для демонстрації становлення та генезису 

правого статусу кредитно-банківських закладів Бессарабської губернії.  

Зазначена тема дисертації вимагає залучення міждисциплінарних 

методів, у першу чергу статистичного, необхідного для обґрунтування 

кількісних показників. Так, у монографії Д.Є. Шемякова, при аналізі 

кредитування дворянства в іпотечних земельних банках вираховувалася 

частка аристократичних позик у тій чи іншій установі [270, с. 172]. Також 

такими показниками може бути кількість кредитних дрібних установ у містах 

і волостях тощо. Статистичні  методи  дослідження  в  процесі  написання  

дисертації  дали змогу  скласти  кількісні  характеристики  явищ  і  процесів, 

розкрити їх взаємозв’язки. За допомогою статистичних методів у роботі 

розглянуто  дані  про  входження нобілітету до складу кредитних закладів,  

відкриття позик, звітності матеріалів тощо. В  результаті було складено  

понад  10-ть  таблиць,  в  яких визначена  кількість  дворян  в  Бессарабській  

губернії,  рівень  дворянського землеволодіння,  представлення нобілітету  в  

земських  зібраннях, кредитних установах другої половини ХІХ – початку 

ХХ ст. тощо.  

 Вищезазначені розрахунки за допомогою методів кореляційного та 

регресійного аналізу надають можливість визначити взаємозв’язки та 

взаємозалежності в територіальній структурі етнонаціональної сфери. В 

роботі було використано аксіологічний підхід для визначення практичного 

значення і впливу дворянства на розвиток кредитної системи Бессарабської 

губернії. У дисертації також застосовано джерелознавчі методи (при пошуку 

та відборі джерел – метод евристики, а при їх характеристиці – метод 

джерелознавчої критики).  

Тема дослідження знаходиться на межі історичної та економічної 

проблематики, тому передбачає використання спеціальної фінансової 

термінології, фахових пояснень і специфічних підходів, характерних власне 
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для історико-економічних досліджень. У той же час слід підкреслити, що 

основну увагу зосереджено саме на історичному аспекті діяльності 

аристократії в кредитно-банківських установах та регіональному підході. 

Біографічний метод, який використовується в психології та соціології, 

допоміг при роботі з джерелами особового походження: листами, спогадами, 

щоденниками, допоміг врахувати індивідуальні особливості їх авторів. 

Завдяки йому визначається процес адаптації дворянства до нових реалій 

економічного пореформеного життя, зміни самосвідомості тощо.

 Французький дослідник Ж. Ревель, спираючись на працю Дж. Леві про 

селян  Сантени  (Італія),  дійшов  висновку,  що  трьох  доволі  різних  

сімейних біографій  достатньо,  аби  виявити  закономірності  в  колективній  

поведінці певної  соціальної  групи,  не  випустивши  з  поля  зору  те  

специфічне,  що  є  в кожній  з  них  [277]. При  застосуванні  цього  методу  

широко  використовувався контент-аналіз джерел, який дозволив 

вичленувати з них необхідну інформацію про  різні  боки  життя  й  

діяльності  аристократів,  які  були  активними  діячами дворянського  і  

земського  самоврядування,  учасниками  кредитно-банківського сектору 

економіки.       

Пояснення активної участі дворянства в суспільно-економічному житті 

Російської імперії в пореформений період, сприйняття нових умов ринкової 

капіталістичної конкуренції пояснюється в роботі завдяки методу соціальної 

психології.            

 Сукупність  принципів,  методів  і  напрямів, використаних у 

дисертаційному дослідженні, дозволила  розкрити  широку  картину  

соціальних  відносин,  головним об’єктом  яких  був  нобілітет. 

Таким чином, дослідження проводилося за допомогою різноманітних 

методологічних підходів та принципів з метою об’єктивного й 

обґрунтованого висвітлення подій і фактів, оцінки процесів та явищ 

кредитно-банківської системи, що формувалась у пореформений період в 

Бессарабській губернії, й написання виважених висновків. 
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Використання зазначених методів та принципів дослідження 

допомогло дисертанту з’ясувати механізм формування кредитної системи в 

регіоні, оцінити внесок дворянства у становлення цієї галузі, його значення 

для пересічних мешканців губернії, визначити рівень сприяння 

аристократичній верстві з боку держави, висвітлити напрями діяльності 

нобілітету в означеній економічній сфері.       

 Комплексне застосування загальнонаукових, спеціально-історичних і 

міждисциплінарного методів наукового пізнання дало змогу обґрунтовано 

використати історіографію та джерела, усебічно розглянути, систематизувати 

наявні інформаційні джерела.    

 

          Висновки до розділу  

         Аналіз історіографії за темою нашого дослідження дав можливість 

виявити, що ще в часи Російської імперії, коли дворянський стан інтенсивно 

був задіяний у роботі кредитно-банківської системи, науковці  намагалися  

виявити політичні, соціальні  та  економічні  причини  діяльності кредитних 

установ різного типу, дати оцінку їх практичному значенню, простежити 

орієнтацію на окремі верстви та персоналії.         

Після ліквідації Російської імперії Бессарабія увійшла до складу 

Румунського королівства. Наукові дослідження стосовно ролі та місця 

Бессарабського губернського дворянства у формуванні кредитно-банківської 

системи регіону, а тим паче стосовно окремих фінансових установ, що тут 

діяли в 1879 – 1917 рр. практично не велись.        

Праці радянського періоду  вирізняє  глибокий  аналіз  соціальних  та  

економічних  причин  негативного стану даної галузі економіки як в імперії в 

цілому, так і в окремих її регіонах. У цілому  радянська  історіографія   

питання кредитно-банківської системи доби Російської імперії та місця в ній 

дворянства  зазнала  сильного ідеологічного  впливу.  

Науковці жорстко критикували дворянство, монархічний лад 

Російської імперії, свідомо нехтуючи їх позитивними рисами та здобутками. 
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Така упереджена класова  інтерпретація  на  довгі  роки  послужила  

методологічною основою  дослідницької  роботи  радянських  істориків.  

Діяльність дворянства в кредитно-банківській системі, називалася 

антинародною та  імперіалістичною,  потрібною лише пануючим  класам  

задля  високих прибутків. Взагалі кредитно-банківська система та особливо її 

проблеми  розглядалися лише як сукупність перехідних подій, що вели до 

революційних змін та диктатури пролетаріату. Та  в  той  же  час  роботи 

науковців цього періоду визначалися широкою джерельною базою, 

використанням значного статистичного матеріалу, що мало важливе 

значення для дисертаційного дослідження.       

 Окрему групу становили праці молдовських, російських, румунських та 

англійських істориків і економістів. Значна кількість праць зарубіжних 

авторів розкривала безпосередньо економічні, соціальні та господарські 

питання Бессарабського регіону. Окремо іноземні історики досліджували й 

проблеми нобілітету Російської імперії та кредитну політику держави. 

 Із здобуттям Україною незалежності з'явилася можливість для 

об’єктивного дослідницького процесу. Важливими стали праці з історії 

становлення та розвитку дворянства. На протязі тривалого часу  проводились  

історичні  дослідження, результатом яких стало видання новітніх праць з 

економічної та регіональної історії. З’являються вагомі дослідження 

присвячені дворянському стану Півдня України та бессарабського регіону.  

Вчені глибше стали цікавитись не лише загальною історією цих подій, а й 

окремими аспектами: соціальними, економічними, регіональними тощо.   

 Джерельна  база  дисертаційного  дослідження  визначена  відповідно  

до специфіки наукової роботи та включає широке коло архівних і 

опублікованих джерел,  які  поділяються  у  відповідності  до  прийнятих  у  

сучасному джерелознавстві  критеріїв.  В дисертаційному дослідженні було 

використано 120 справ з 18 фондів державних та зарубіжних архівних 

установ. Більшість з цих документів вводяться до наукового обігу вперше. 

Наявні джерела, дозволили  комплексно  висвітлити основні  питання  внеску 
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дворянства Бессарабської губернії у становлення та розвиток кредитно-

банківської системи регіону.  Окрім архівних джерел важливий масив 

фактичного матеріалу було опрацьовано з опублікованих джерел, 

періодичної преси, різноманітних статистичних довідникових видань.  

Методологічною  основою  дослідження  стали  принципи  

об’єктивності, історизму,  всебічного  вивчення  історії,  наукового  пошуку,  

системності, історіографічної  традиції,  опори  на  історичні  джерела.  

Спираючись  на репрезентативне  коло  джерел,  застосовуючи  різноманітні  

методи  роботи  з ними,  ми  мали  за  мету  максимально  близько  підійти  до  

істинності  подій  і показати  цілісну  історичну  картину внеску дворянства 

південноукраїнських губерній в кредитну систему регіону в другій половині 

XIX – на початку XX ст. Багатоплановість досліджуваної теми визначила 

вибір методів, що комплексно використовуються в  роботі:  історичного,  

логічного,  історико-системного,  історичної періодизації, статистичного, 

структурно-функціонального.   
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РОЗДІЛ ІІ 

РОЛЬ ДВОРЯН В ОРГАНІЗАЦІЇ ДРІБНОЇ КРЕДИТНОЇ СПРАВИ 

 

 

2.1. Дворянство та створення позико-ощадних та кредитних товариств  

Серед широких мас населення Російської імперії головна роль у 

соціальному, економічному та політичному житті держави належала 

дворянству. Поруч з духовенством, купецтвом вищих гільдій, дворянство 

було одним з привілейованих станів Російської імперії. Виникла ця верства 

ще у XII ст., як нижча частина військово-служилої знаті, що формувала двір 

князя або великого боярина. Слово «дворянин» буквально означало «людина 

з князівського двору», «придворна особа», яка перебуваючи на службі у 

князя виконувала певні роботи, послуги, адміністративні, судові та інші 

доручення. З часом ця категорія набувала все більших особистих прав і 

переваг стосовно власності та своєї свободи  [264, с. 75]. Остаточно 

дворянство як стан було сформовано в XVIII ст. До цієї категорії окрім 

нащадків «царських кровей», увійшли представники старих князівських й 

боярських родів, козацької старшини, литовської та польської шляхти, 

молдовського боярства, іноземної аристократії та ін. Незважаючи на 

поступову консолідацію дворянства як єдиного стану, зберігалася його 

розгалужена стратифікація:     

–    Родове дворянство – статус, що був успадкований від пращурів 

разом із родовим маєтком. В стані родових дворян особливо виділялися 

столбові дворяни, які могли довести своє аристократичне походження на 

протязі більше ніж 100 років до видання Жалуваної грамоти дворянству 

(1785 р.);   

– Спадкове дворянство – суспільний дворянський стан, статус 

передавався нащадкам;          

 – Жалуване дворянство – статус надавався за видатні заслуги або за 

несення довгорічної бездоганної служби. Могло бути спадковим та 
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особистим;            

 – Особисте дворянство – цей статус міг бути лише у жалуваного 

дворянина і не передавався нащадкам.       

 Окрім цього, все дворянство імперії поділялося на дві великі групи: 

титуловане (аристократія, що мала родові титули, такі як князь, граф, барон 

тощо); не титуловане (не мало титулів і було більшим за своєю чисельністю) 

[237, с. 55].           

 У 1722 р. Петро I прийняв «Табель про ранги», в якому було визначено 

терміни цивільної, військової або придворної служби, яка могла відзначатися 

пожалуванням дворянського чину. Документ автоматично відкривав доступ 

до шляхетського стану іншим верствам населення. Проте, жалування 

дворянства не набуло масового характеру в імперії. Більш того, ряд постанов, 

додаткових доповнень до «Табелю про ранги» значно уповільнювали процес 

нобілітації населення. Так, за даними Першого всеросійського перепису 

населення 1897 р. частка дворянства в імперії складала лише 0,76% від 

загального числа мешканців держави. У порівнянні доля нобілітету в той же 

період у Великобританії становила 1,5%, Польщі – 8%, Японії – понад 10%  

[238, с. 63].            

 Становище дворянства в другій половині ХІХ ст.  може  бути 

охарактеризовано  як  поступовий  занепад,  тоді  як  часом найбільшого 

розквіту та піднесення вважається друга половина XVIII – початок ХІХ 

століття. Цей період  мав  потужний  вплив  на  формування  звичного  

уявлення  про дворянство  як  виняткову,  привілейовану  верству,  яка  

вирізнялася  з-посеред інших  станів  і  соціальних  груп  правовим  статусом.  

Хоча, чимало  дворян, порівнюючи  дореформений  та  пореформений  час,  

вважали  царювання Миколи І  ідеальним  періодом  російської  історії,  а  

існуючий  лад  здавався  їм непохитним.      

Привілеї,  надані  владою, ставили  аристократію  над  суспільством. 

Хоча  дворянство  не  було  кастою,  органічний  зв’язок  між  ним  і  рештою 

суспільства  було  втрачено.  О. Зак  зауважив,  що  дворянство  в  період 
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миколаївського царювання віддалилося від життя, від дійсних і реальних 

його запитів  [207,  c. 137].  Відірваність  вищої  верстви  від  життя  була 

обумовлена  можливостями,  яких  не  мали  інші  соціальні  стани:  

володіння землею та кріпаками, переваги в економічній діяльності, 

просування по службі тощо.  Імперська  влада  створила  необхідні  умови  

для  того,  аби  дворянин  зосереджував свою увагу виключно на 

господарських заняттях і службових обов’язках. Один з дворян-

землевласників  південноукраїнських  губерній  –  Д.Т. Гнедін згадував,  що 

«політичні питання нікого не цікавили» [202, c. 160]. Такі ж погляди 

переважали й серед нобілітету Бессарабської губернії.   

Формування дворянської верстви в південноукраїнських землях 

Російської імперії у ХІХ ст.  супроводжувалося активними нобілітаційними 

та інкорпораційними процесами. На відміну від більшості губерній 

Російської імперії, де дворянські регіональні спільноти формувалися 

переважно на основі місцевої аристократії, в Причорномор’ї цей процес 

відбувався переважно за рахунок новоприбулих етнічних переселенців, що 

призводило до певних особливостей процесу нобілітації в порівнянні з 

іншими регіонами імперії  [265, с. 80]. Дворянство Бессарабії – взагалі 

було не схожим на жодну сословно-територіальну групу імперії. З одного 

боку в північних і центральних регіонах Бессарабії мешкали свої аристократи 

– переважно дворяни молдавського та грецького походження, які за 

внутрішньою стратифікацією поділялися на бояр і бояринашів. В південній 

частині Бессарабії дворянства фактично не було. Незначна кількість 

аристократів мешкала в м. Акерман. На решті територій нобілітет з’явився в 

рамках колонізаційної політики царизму на початку ХІХ ст.  Це були 

представники різних етнічних груп – росіяни,  українці, німці, австрійці, 

греки, молдавани, вірмени тощо, які або отримували (купували) землю в 

Південній Бессарабії, або перебували тут по службі.      

 Служба за вибором у різних губернських і повітових установах 

сприймалася дворянами як виконання важливого  державного  обов’язку  
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[197,  с. 95]. Окрім того, що представники шляхетної верстви входили до 

складу органів дворянського самоврядування (дворянські збори), вони були 

широко репрезентовані й в органах місцевого самоврядування (земствах і 

міських комунальних радах). Кожні три  роки представники вищого стану 

губернії, які мали на те право, збиралися в Бессарабському губернському 

дворянському зібранні для вирішення важливих суспільно-економічних 

питань, одне з  яких  було пов’язано з кредитною та банківською ситуації в 

регіоні. Зміни в системі адміністративного устрою, скасування кріпацтва й 

наділення селян землею, впровадження елементів ринкової економіки та 

промислової конкуренції вимагали додаткових витрат, що спонукало 

аристократів до пошуку нових джерел фінансування.     

 При цьому потрібно не забувати про патологічне бажання дворян до 

розкішного життя. Бали, прийоми, подорожі, освіта за кордоном, дорогий 

одяг – все це було обов’язковим елементом життя нобілітету та вимагало 

значних фінансових витрат. А відтак, дворяни нерідко опинялися в 

боржниках. Наприклад, Олександр Іванович Воронцов перед смертю мав 

великий борг; його сини, які навчалися за кордоном писали батькові: «Ми 

знаємо, що цей борг виник через те, що ми навчалися у Європі» [203, с. 58].  

Значні фінанси витрачалися аристократами на купівлю та будівництво 

маєтків; започаткування власної комерційної справи; утримання штату 

прислуги; благодійність тощо. Дані правила намагалися наслідувати усі 

представники аристократичної верстви. Аристократи чітко відчували нестачу 

коштів, але перед суспільством вони мали підтримувати свій статус. 

Необхідність вирішення цієї дилеми штовхала дворян до банків або лихварів. 

Саме для таких потреб слугували кредитні установи, які могли швидко й на 

доволі зручних умовах мали забезпечити необхідну позику. Зрозуміло, що 

дворяни були зацікавлені в поширенні кредитних фінансових інституцій  

[200, с. 38].    
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Надмірні витрати дворян не були явищем, характерним   виключно для 

ХІХ ст. Ще за часів Катерина II почали виходити «Праці вільного 

економічного товариства», рекомендації з яких наведемо нижче: 

 – Не купляйте погане вино, краще розбавляйте добре;   

 – Хліб дешевше купувати, а не випікати у себе;    

 – Будинок краще знімати, а не будувати;      

 – Жінкам аристократичного походження потрібно більше грошей на 

благодійність, ніж чоловікам;        

 – Карета жінки має бути дорожчою, ніж каретний екіпаж чоловіка; 

 – На гру в карти і жінці, і чоловіку потрібно виділяти не більше 500 

рублів на рік;           

 – Гроші краще позичати не у лихварів, а в кредитних установах  [139, с. 

115].            

 Для упорядкування фінансових справ в дворянських маєтках велися так 

звані прибутково-витратні книги для чіткої фіксації та контролю витрат, але 

й це мало допомагало в справі заощадливого ведення господарства. Тому 

цілком зрозуміло, що банківсько-фінансова галузь була в пріоритеті інтересів 

більшості аристократів імперії, тому що завдяки кредитно-банківській 

системі можна було вирішити особисті, сільськогосподарські, 

підприємницькі, комерційні, земельні та іпотечні потреби нобілітету [201]. Й 

хоча дрібні кредитні установи в більшій мірі обслуговували інтереси 

селянства та міщан, аристократи, поглиблюючись у фінансову сферу, все 

частіше користувалися послугами цих фінансових установ, а також брали 

участь в їх відкритті, здійснювали вплив на їх діяльність.  

Однією з найбільш поширених форм дрібних кредитних установ була 

кооперація шульцеделічівського типу – позико-ощадні товариства. Після 

реформи 1861 р. у Російській імперії було здійснено перші спроби організації 

установ дрібного кредиту на засадах сільськогосподарської кооперації – 

позико-ощадних товариств. Їхні статути базувалися на принципах існування 

установ дрібного кредиту, розроблених Ф.Г. Шульце-Деліче в XIX ст. у 
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Німеччині. Група дрібних власників, що потребувала кредиту, створювала 

товариство на паях, яке надавало членам товариства позики з власних коштів 

або кредитів, отриманих іншим чином. Розгляду цього питання слід 

приділити окрему увагу.          

 У Західній Європі початок масового розвитку сільськогосподарських і 

кредитних кооперативів відноситься до 1850-60-х рр. Найбільшого розвитку 

ця форма отримала у Німеччині, яку по праву вважають батьківщиною 

кредитних кооперативів. Їх створення в країні пов’язано з іменами                 

Ф. Райффайзена, Г. Шульце-Деліче, К. Гааза.      

В Російській імперії перші спроби організувати дрібний народний 

кредит відносяться до 1855 р., коли аристократ С.Ф. Лугінін заснував перше 

позико-ощадне товариство в Костромській губернії. У 1867 р. практика 

відкриття позико-ощадних товариств набула загальноімперського характеру: 

правом на роботу користувалися товариства, що надавали дрібний 

короткостроковий кредит. З 1872 р. в Петербурзі постійно працював відділ, 

головним завданням якого була організація позико-ощадних та промислових 

товариств. 1 червня 1895 р. було прийнято положення «Про установи 

дрібного кредиту», в якому зазначалося, що основною формою дрібного 

кредитування, поряд із позико-ощадними     товариствами, мали бути 

кредитні товариства райффайзенівського типу. Положення документу 

поширювалося також й на кредитні каси [219, с. 67].     

 В Бессарабії створення позико-ощадних товариств розпочалося ще до 

їх офіційного впровадження (Положення 1895 р. «Про дрібний кредит для 

міст та земств»).  Взагалі, в другій половині XIX ст. у регіоні розпочався 

активний процес засновництва фінансово-кредитних установ. Ці організації 

були покликані з одного боку, зменшити негативну роль лихварів, а з іншого 

– забезпечити належний контроль держави над кредитною системою. 

Аристократія, як опора самодержавства, мала виступати на захисті нових 

фінустанов, сприяючи їх появі та здійснюючи контроль за їх діяльністю. 

Саме дворяни, у більшості випадків, ставали організаторами кредитної 
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справи, обіймаючи керівні та почесні посади в нових банках та їх місцевих 

філіях.        

У пореформений період Бессарабська губернія зазнала ряд 

адміністративних та соціально-економічних змін. Стала більш широкою та 

розгалуженою система органів самоврядування. Активно розвивалася 

система ринкових відносин та конкуренції. На підставі «Положення про 

викуп» 19 лютого 1861 р. та «Положення 14 липня 1868 р.» більшість селян 

регіону отримала дозвіл на володіння землею, однак землю селянам 

доводилося викупати. Реформи спричинили швидке розшарування селянства, 

частина якого змушена була користуватися кредитом для викупу земельних 

ділянок або для ведення власного господарства.      

 Введення прогресивних форм землекористування, закупівля нового 

сільськогосподарського обладнання та посівного матеріалу вимагала від 

господарів додаткових коштів, яких, як правило, у селян не було, тому 

наступний період став «золотим» часом для розвитку кредитних установ. Це 

підтверджує виступ керівника земської управи Акерманського повіту 

дворянина В. М. Пуришкевича: «Майже кожен знає, як часто сільське 

населення потребує позики для своїх господарських потреб (придбати землю, 

купити коня чи корову, збудувати хату, сплатити податки, щоб не продавати 

за безцінь хліб, коли він ще дешевий, а почекати добрих цін). Для 

забезпечення населення позиками можуть відкриватися у повітах так звані 

кредитні установи за загальноприйнятим статутом, що був виданий для цього 

урядом,  кредитні товариства …» [49, арк. 13].  З’явившись у другій половині 

XIX ст. кредитні товариства швидко знайшли поширення в регіоні, а 

реформи 60-х рр. XIX ст. істотно прискорили цей процес. Виникла 

необхідність у короткотермінових кредитах на вигідних умовах, котрих не 

могли запропонувати приватні  кредитори.      

 Про зацікавленість питанням щодо створення кредитних товариств у 

Бессарабії свідчить той факт, що майже всі повітові земські управи придбали 

посібники про організацію діяльності та звітності вказаних установ. Взагалі-
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то, список видань був доступним для всіх громадян. В земських 

канцелярських відділах можна було замовити такі видання, як: «Сільські 

позико-ощадні товариства (проблеми звітності та рахівництва)» – ціна 75 

коп., «Діяльність земства по устрою позико-ощадних товариств» –  ціна 1 

руб., «Шульце-Деліч – його життя та діяльність»  – ціна 30 коп. [51, арк. 122]. 

 Інтенсивне розповсюдження зазначених брошур по території 

південноукраїнських губерній свідчило про безпосередню зацікавленість 

влади у популяризації та введенні до системи регіональних структур позико-

ощадних товариств. Спираючись на програмні положення урядової кредитної 

політики, керівники губернських та повітових управ мали проявляти 

особисту зацікавленість та ініціативу для успішної реалізації проекту 

відкриття відповідних товариств. А література, що видавалася, мала 

допомогти в цих питаннях.   

Поступово ідеї відкриття позико-ощадних товариств стають все більш 

популярними серед аристократів Бессарабії. Так, в листі до Бессарабської 

губернської земської управи один з земських начальників повіту М. К. 

Баллас зазначав, що: «Позико-ощадні товариства мають на меті звільнити 

своїх членів, по можливості вже дуже скоро після створення, від необхідності 

кредитуватися не лише в лихварів, а й у приватних осіб, бо сплата 

надмірного відсотку на позичений капітал складає одну з головних причин 

зубожіння … господарств. Спираючись на ретельне спостереження, ми 

дійшли висновку, що сплачувати великий відсоток на капітал не під силу 

більшості господарів…» [48, арк. 218]. Цю думку поділяли й інші 

аристократи, що входили до земських  органів влади.    

 Ситуація сприяла тому, аристократи Бессарабії часто ставали не лише 

акціонерами великих торгівельних та промислових об’єднань, кредитних та 

фінансових товариств, були їх засновниками. Вони також докладали зусиль 

до створення та подальшого розвитку дрібних кредитних товариств, в яких 

відчували потребу не лише представники привілейованої верстви, а й 

більшість селян та міщан. Тому наприкінці XIX ст. діяльність позико-



70 
 

 

ощадних товариств в регіоні набула практичного втілення. В 1900 р. у 

Бессарабії діяло 27 позико-ощадних товариств [271, с. 173].   

 Одним з питань, яке потребувало негайного вирішення в регіоні, було 

утворення соціально-орієнтованого дрібного кредиту. Однак реально для 

цього в Бессарабії не вистачало ні кадрів, ні знань. Тому основне 

навантаження в процесі утворення кредитних товариств взяли на себе 

представники губернської дворянської верстви, як найбільш освічений та 

обізнаний елемент. Як правило, аристократи не отримували особливих 

дивідендів від своєї участі в сфері розвитку системи дрібного кредиту. 

Вказані товариства призначалися в більшій мірі для селянства. Однак, 

незважаючи на це, дворяни відігравали важливу роль при їх заснуванні та 

діяльності.    

Починаючи з 70-х рр. XIX ст. на  землях Південної Бессарабії активно 

створювалися позико-ощадні товариства. Так, із звітних матеріалів про 

позико-ощадну касу Паризької волості Акерманського повіту, відомо, що 

дана установа була відкрита в 1872 р., а свою фінансову діяльність каса 

розпочала 25 квітня 1873 р. Позико-ощадна каса  мала задовольняти 

фінансові потреби Паризького сільського товариства, яке складалося з 230 

домогосподарств та 700 осіб чоловічої статі [48, арк. 164]. Цікаво, що 

частину коштів для початку роботи позико-ощадної каси надали місцеві 

дворяни. И такі випадки були непоодинокими. Держава намагалась надати 

допомогу в організації позико-ощадних товариств. Для упорядкування 

процедури відкриття закладів 28 жовтня 1874 р., було видано указ «Про 

відкриття в селах повітів позико-ощадних товариств» [57, арк. 11].  

 Бессарабські аристократи не залишилися осторонь цього процесу. 

Спираючись на рішення губернатора Бессарабії генерал-майора 

М. І. Шебеко, за підтримки керівників повітових земств регіону, 

дворянськими губернськими зборами було вироблено й конкретизовано 

програму реалізації державної постанови. Так, за погодженням з 

губернатором Бессарабії, капітал в сумі 306 тис. руб., який свого часу було 
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зібрано на утримання поштових станцій, було перенаправлено на утворення 

позико-ощадних товариств в регіоні [145].    

Як свідчать матеріали губернської управи, лист-прохання про 

перерозподіл коштів підписав керівник Бессарабських земських зборів, 

губернський предводитель дворянства, камер-юнкер імперського двору Є.Л. 

Ришкан-Дерожинський (через місяць був змінений на посаді). Через деякий 

час Бессарабська губернська земська управа отримала дозвіл на 

використання зазначених коштів для створення в селах регіону позико-

ощадних товариств [48, арк. 55].        

 Відповідно до урядового рішення та постанови VII сесії губернських 

земських зборів, Бессарабська управа (членом якої був Є.Л. Ришкан-

Дерожинський) в 1876 р. прийняла рішення про відрахування з цієї суми 

капіталу на відкриття позико-ощадних товариств:  

 Хотинському повіту – 4 467 руб. 98 коп.,  

 Сорокському – 38 292 руб. 68 коп.,  

 Ясському  (пізніше Бельцькому) – 36 853 руб. 43 коп.,  

 Оргеєвському – 35 337 руб. 43 коп.,  

 Кишинівському – 35 630 руб. 54 коп.,  

 Бендерському – 8 728 руб. 73 коп.,  

 Акерманському – 1 628 руб. 13 коп.,  

всього губернії – 201 145 руб. 92 коп.» [67,  арк. 10].   

На зазначені кошти (котрі зросли до 360 тис. руб.) вдалось відкрити в 

селах губернії 26 позико-ощадних товариств і 5 сільських банків. Більшість з 

названих установ були відкриті в Кишинівському та Оргеєвському повітах. 

Такий непропорційний розподіл вказаних сум викликає певне здивування та 

спонукає на пошук причин цього явища.       

 Аналізуючи матеріали Акерманського повітового земства, ми дійшли 

висновку, що на початковому етапі створення позико-ощадних товариств, ці 

установи не викликали особливої довіри серед місцевого населення. З 
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документів Акерманського земства можна побачити, що в місцевій касі 

дрібного кредиту був наявний спеціальний капітал – фонд позико-ощадних 

товариств. На початковому етапі сума становила 1 628 руб. 13 коп., фактично 

це ті гроші, які були виділені Бессарабською управою.  У 1876 р. голова 

Акерманської земської управи, відставний майор Отто Федорович Мерман, 

доручив члену управи, Василю Івановичу Кирієнко, використати ці кошти за 

призначенням у Талмазській волості – а саме  відкрити там позико-ощадне 

товариство. Виконуючи розпорядження, у 1877-1878 рр. дворянин В. І. 

Кирієнко звернувся до жителів волості з пропозицією створення позико-

ощадного товариства, але місцева громада не виявила особливого бажання. 

Тоді гроші, виділені Акерманському земству, було закладено до Державного 

банку під відсотки  й у 1905 р. ця сума зросла з 1 628 руб. 13 коп. до 2 764 

руб. 48 коп. [53, арк. 136]. Іншими словами, кошти, що було виділено 

Акерманському земству на утворення позико-ощадних товариств, не досягли 

своєї мети й майже тридцять років перебували на депозиті в банку.  

Натомість, серед лідерів по засновництву позико-ощадних товариств 

виступив Оргеєвський повіт. Так, під керівництвом дворянина О.Г. Котруци 

(голови повітової управи) та його помічників – членів управи, дворян 

І.Г. Козака,  О.І. Ботезата, було відкрито ряд установ позико-ощадного класу.  

Відомо, що в Оргеєвському повіті в цей період розпочали діяльність 12 

позико-ощадних товариств, серед яких були: Бровицьке, Екімоуцьке, 

Ігнацейське, Ісаківське, Криулянське, Казанештське, Тузорське, 

Кіпирчанське, Машкауцьке, Моловацьке, Пересеченське, Сусленське і 

Чеколтенське. Капітали Бровицького позико-ощадного товариства повіту 

становили 20 тис. руб., а дивіденди по вкладах становили 6% річних.  

Пересеченське позико-ощадне товариство володіло капіталом у розмірі 

27 тис. руб., а чистий прибуток у 1900 р. становив 2 тис. руб. Обсяги 

дивідендів були різними. Це підтверджується статистичними відомостями 

позичково-ощадних товариств Оргеєвького повіту. На початок XX ст. 

дивіденди Казанештського товариства становили 8,34%. Дивіденди 
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Тузорського позико-ощадного товариства дорівнювали 10%, в той час як 

відсотки по вкладах Кіпирчанського товариства сягали 11%, при рівності 

пайових капіталів цих товариств (приблизно 22 тис. руб.) [131, с. 68].  

Частина пайовиків вступала до позико-ощадних товариств не заради 

отримання дешевого кредиту, а задля отримання дивідендів на паї. Саме в цій 

категорії пайовиків дворянство становило найбільшу кількість. Адміністрація 

Оргеєвського повіту використала за призначенням надану державним 

розпорядженням суму та організувала найбільшу кількість позико-ощадних 

товариств у регіоні.      

Завдяки фінансовому сприянню губернського земства, аналогічні 

заклади з’явилися в Кишинівському повіті, який очолював дворянин, 

відставний штабс-ротмістр М. І. Семиградов [130, с. 29]. На Кишинівський 

повіт припадало більше десяти позико-ощадних установ. Для місцевого 

населення дуже вигідним було розміщення невеликих вкладів у товариствах, 

що відкривалися.  

Аналогічні процеси відбувалися й в інших південноукраїнських землях. 

За даними історика  Н. Радченко, в 1873 р. у Херсонській та Таврійській 

губерніях обговорювалися проекти статутів 12 ощадно-позичкових 

товариств. Збереглося листування про відкриття в Одесі в 1869 році 

Кредитного товариства [249, с. 33].   Членами  товариства  у  різний  час були 

А. Марк. Бродський,  П. Родоканакі, В. Куссіс.   

Досить важливою кредитною установою було Одеське міське кредитне 

товариство (1871 р.), створене за ініціативою міського голови  М.О. 

Новосельського.  До його складу входили Ф.О. Рафалович – директор,  

А.Марк. Бродський – член  наглядової  ради  та П.Ф. Родоканакі – голова 

правління. Поряд зі старожилами нове покоління банкірів також включалося  

в  роботу  кредитних  товариств [267, c. 87-88].   

Таким чином, активне створення позико-ощадних товариств у 

Бессарабській губернії розпочалося з середини 1870-х рр. Серед передових 

виступили земства Оргеєвського та Кишинівського повітів. Саме в їх межах й 
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перебувала основна частина створених позико-ощадних товариств. Ясське 

(Бельцьке) і Сорокське земства отримали найбільший обсяг фінансування, 

але відкрили лише декілька товариств і сільських банків. Серед тих, хто не 

виявив зацікавленості в розбудові позико-ощадних товариств було й 

Акерманське земство.         

Утворенню позико-ощадних товариств сприяла державна податкова 

система. З витягу про «збори від прибутків з грошових капіталів» за 1887 р., 

оподаткуванню не підлягали відсотки по вкладах у позичкових касах, позико-

ощадних товариствах та сільських банках. Така ситуація була вигідною для 

вкладників, які бажали отримати дивіденди. Проте, ці установи були потрібні 

й для позичальників, яким була необхідна невідкладна фінансова допомога. В 

тих повітах губернії, де самоорганізованих установ дрібного кредиту було 

менше, земські управи змушені були створювати спеціальні фінансові фонди 

для надання позик населенню.         

 Наприклад, Акерманське земство, шляхом щорічного відрахування 5 

рублів з прибутків кошторису, сформувало особливий капітал, з якого 

видавало позики місцевим мешканцям на сільськогосподарські потреби. При 

більшості земських управ існували склади землеробських знарядь, які 

продавалися селянам за визначеними цінами, із розстрочкою виплати 

необхідні знаряддя [54, арк. 55]. Дворяни, відіграючи провідну роль в 

земських установах активно долучалися до вирішення багатьох питань: 

забезпечення населення необхідним сільськогосподарським обладнанням, 

сприяння та фінансування дрібних підприємців. Проблеми, з якими 

зверталися місцеві мешканці,  були різними за характером, часто вимагали не 

лише додаткових знань, а й адміністративного втручання.   

Так, голова Акерманської земської управи, надвірний радник Д.П. Мічу-

Николаєвич, 23 лютого 1906 р. підписав документ про видачу міщанам 

посаду Турлаки позики в розмірі 2 907 руб. 80 коп., з капіталу, що належав 

управі й призначався на закупівлю хліба. Уповноважені від посаду (Г. 

Марущенко, І. Зеленюк, Ф. Похиленко, А. Твердохлібов)  надали перелік 
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осіб, які мали потребу в продовольстві та необхідних товарах [53, арк. 13] 

(Див. Таблиця 2.1).  

 

 Таблиця 2.1   

Перелік необхідних товарів,  на які позичили кошти 

міщани посаду Турлак  у керівника Акерманської управи 

 

 

№ 

з/п 

 

Назва культури 

 

 

Загальна кількість, яку 

потребували міщани 

Турлак  (конвертована у кг) 

 

Вартість 

 

Ціна за 1 пуд 

(16, 38 кг) 

1 Жита 110 пудів = 1 801, 8 кг 

   

954 руб. 

60 коп. 

76 коп. 

2 Ячменю 2 570 пудів = 42 096, 6 кг 1 953 руб. 

20 коп. 

86 коп. 

3 Всього 2 680 пудів = 43 898, 2 кг 2 907 руб. 

80 коп. 

(в середньому 

81 коп. за пуд) 

 

 Голова управи телеграмою повідомив Бессарабського губернатора про 

виділення коштів на що отримав схвальне рішення. На документі стояли 

підписи голови Акерманської управи та члена управи дворянина М. Д. 

Заботкіна [175, с. 2]. Дворяни через управи та керівні органи могли надавати 

жителям повітів позики на чітко означені потреби, що формувало основи для 

кредитних взаємовідносин у суспільстві та сприяло розвитку подальшої  

діяльності фінансових закладів в регіоні.  

Відповідно до імперського закону «Положення про дрібний кредит» від 

7 червня 1904 р., було полегшено адміністративні та фіскальні умови для 

відкриття фінансових установ [182, с. 14]. Орієнтуючись саме на цей 

нормативний акт, Акерманські повітові земські збори, які очолював 

предводитель дворянства, статський радник Василь Григорович Навроцький,  

уповноважили повітову управу активно сприяти відкриттю якомога більшої 

кількості кредитних та позико-ощадних товариств. Документ було розіслано 

всім сільським управлінням повіту. 
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Аргументуючи потребу в зазначених установах, управа наголошувала, 

що ці нові кооперації дрібного кредиту користувалися найбільшим успіхом 

тому, що могли діяти на невеликому просторі (в невеликому поселенні), а 

участь в їх заснуванні та діяльності була в руках місцевого населення. Ще 

однією універсальною ознакою товариств було те, що кредитом могли 

користуватися практично всі господарі даного регіону, незалежно від 

станової приналежності [275, с. 68].  

Нове положення зменшувало вплив старих станово-представницьких та 

громадських установ, надаючи право особистої участі в фінансових 

операціях всім верствам населення. За таким принципом публічності та 

передбачуваності почали діяти більшість кооперативних кредитних установ 

регіону.  

Ефективність діяльності позико-ощадних товариств була різною. В 

якості приклада, розглянемо фінансові показники по Паризькій волості 

Акерманського повіту (див. Таблиця 2.2).  

                                                                                                         Таблиця 2.2 

                                                                                          

Обсяги роботи позико-ощадної каси Паризької волості  

(на 1 січня 1905 р.) 

 

 

Аналіз даних, наведених в таблиці, дозволяє зробити нам кілька 

висновків. По-перше, щодо співвідношення в складі основного капіталу. Як 

№ 

з/п  

              Фінансові операції                   Показники 

1 Основний капітал  1 689 руб. 70 коп.  

2 Вклади клієнтів 50 289 руб. 37 коп. 

3 Позики боржників 51 634 руб. 2 коп. 

4 Різниця між позиками та вкладами 

(чистий прибуток) 

 

 345 руб. 12 коп. 

5 Нарахування вкладникам   З  5% річних = 2 522 руб. 99 коп. 

6 Наростання боргу позичальників  З  6% річних = 3 150 руб. 22 коп. 

7 Загальна сума основного капіталу 

та вкладів (оберти товариства) 

 

          54 077 руб. 22 коп. 
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ми бачимо з таблиці, понад 90% грошей каси були отримані саме від 

приватних клієнтів (серед яких були переважно місцеві дворяни).  По-друге, 

станом на 1 січня 1905 р. у товаристві було 205 позичальників, за якими 

значився борг у розмірі 52 744 руб. 67 коп. Таким чином, чистий прибуток 

становив 1 332 руб. [52, арк. 268]. З документу можна побачити, як зростали 

активи каси. Фактично за рік, завдяки невеликій відсотковій різниці між 

вкладами та позиками, зростаючими потребами населення, в чотири рази 

збільшився чистий прибуток каси.   

Для того, щоб сприяти утворенню позико-ощадних товариств саме в 

тих поселеннях, які мали в цьому найбільшу необхідність, керівництво 

управи створило спеціальну розгорнуту анкету (з додатками у вигляді 

звітних матеріалів), яку мали заповнити представники всіх сільських 

управлінь. Завдяки опитуванню планувалося дізнатися ставлення місцевого 

населення до позико-ощадних установ та з’ясувати необхідність розширення 

їх подальшої діяльності.          

 У разі позитивних відповідей, сільські старости мали надати 

інформацію про діяльність  установ за останній рік, а саме:  

1. повідомити про величину капіталів товариства;  

2. розміри стягуваних відсотків за позиками;  

3. дивідендних відсотків за вкладами;  

4. вказати найбільшу суму, яку могла надати установа за позикою. 

 Окрім зазначених питань, управа ретельно досліджувала господарські 

уподобання місцевого населення: який вид промислу домінував у поселенні, 

а який мав другорядне значення. В тому випадку, якщо в поселенні не було 

фінансової профільної установи для отримання позик або дивідендів, 

потрібно було вказати, яким чином дана громада користувалася кредитом 

(шляхи його отримання). Сільське управління в анкеті також зазначало 

необхідність відкриття позико-ощадних товариств і, якщо варто, то для яких 

цілей постала найбільша потреба в кредиті [88, арк. 170].  
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Бессарабські повітові управи ретельно підходили до вивчення стану 

кредитної справи в регіоні та вже на базі отриманих інформативних 

матеріалів, приймали рішення по стимулюванню конкретних кредитних 

установ або про утворення нових. Керівники повіту наголошували, що при 

складанні звітних документів сільськими управліннями важливо було 

опитати якомога більшу кількість місцевих мешканців.    

 У 1913 р. А.А. Ярошевич надіслав розпорядження одному з кредитних 

товариств регіону: «…продивившись постанову Раскаєцького позико-

ощадного товариства від 12 травня 1913 р. про питання щодо збільшення 

одноособового кредиту в товаристві до 300 руб., що визначається дійсними 

потребами господарств членів товариства, Акерманська земська управа 

постановила: збільшити вищу норму одноособового кредиту в Раскаєцькому 

позико-ощадному товаристві до 300 руб.»  [55, арк. 40].  

Підвищення кредиту для населення стало показником економічного 

зростання, що було зумовлено переходом до нових форм капіталістичного 

виробництва та появою приватного землекористування, активного наділення 

селян землею. Все це стало основою для активізації грошових потоків 

спрямованих на дрібні кредитні установи. Дані обставини збільшили 

фінансові надходження та основні капітали кредитних установ і, як наслідок,  

можливості розширення обсягів кредитування для населення.     

Кредитні установи працювали за чіткою схемою, про що  свідчить 

протокол №1 чергових  загальних зборів Веденського позико-ощадного 

товариства. Голова правління Афанасій Степанов, відкриваючи збори, 

зазначив, що на збори з’явились 88 із 269 членів, що становило 31% від 

загальної кількості членів товариства. На зборах було обговорено та 

затверджено річний звіт установи за 1910 р. Серед основних показників: 

1. Надходжень товариства було зафіксовано у обсязі 73 693  руб. 3 коп.   

2. Витрати  товариства становили 73 172 руб. 69 коп.    

 3. Прибуток товариства склав 521 руб. 84 коп.  
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За рішенням загальних зборів прибуткові кошти було направлено на  

преміювання працівників. Окрім цього загальні збори надали право 

правлінню отримати додаткові кредити  в: 

а) Акерманській повітовій земській касі дрібного кредиту, яку очолював 

аристократ  Я.В. Вагнер;  

б) Бессарабській губернській земській касі дрібного кредиту, якою 

керував дворянин М.С. Главче;  

в) Одеській конторі Державного банку, управляючий дійсний статський 

радник П.І. Малицький; 

г) Кишинівському відділенні Державного банку, яке очолював статський 

радник В.І. Артомасов.           

За умови, не перевищення 9% річних, дозволялося брати позики в інших 

установах. Позики товариствам видавались терміном до 12 місяців [95, арк.  

132-132 зв.]. Документ свідчив, що  джерела надходження до каси товариства 

перебували під цілковитим контролем з боку місцевої влади, місцевої 

громади та позичальників, більшість з яких відносилися до дворянства, що в 

свою чергу визначало вплив аристократії на сферу дрібного кредиту регіону.

 Головна мета установ дрібного кредиту, за положенням, полягала в 

наданні позик різним союзам, артілям та населенню. Фізичні особи могли 

використати кредит для задоволення господарських потреб, заощадження та 

накопичення невеликих грошових сум, на які нараховувалися відсотки. 

Джерелами фінансування для відкриття кредитних товариств могли 

служити кредити Державного банку; для кас – пайові внески членів 

товариства в сумі до ста карбованців. Внаслідок низки об’єктивних причин, 

а також підвищеного попиту з боку населення, ці установи дрібного кредиту 

отримали широке розповсюдження на території південноукраїнських 

губерній і Бессарабської губернії, зокрема [192, с. 383].    

За надання позик товариства стягували від 8 до 12%, а вкладникам 

сплачували, дивлячись на термін вкладів, від 4 до 6%. Позики поділялись на 

2 категорії: одні видавались на термін до 6 місяців, інші на термін до 12 
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місяців. Звіти свідчать, що позик першої категорії нараховувалось 44,5%, а  

другої – 55,5% [56, арк.19-20].  

У пореформені роки в Бессарабії утверджується  суспільний розподіл 

праці, що став основою товарного капіталістичного виробництва. Ринкові 

відносини перемогли в місті та в селі. Держава володіла залізничним і 

водним транспортом, засобами зв’язку, здійснювала кредитні операції. Саме  

дворяни-чиновники, які знаходились на державній службі, були 

провідниками урядової політики в кредитно-фінансовій сфері в губерніях та 

повітах. Кредит був досить важливим для мешканців Бессарабії, про що 

свідчать архівні  матеріали, які характеризують кредитні товариства як  

найбільш ефективний вид установ дрібного кредиту.      

 Такої ж думки дотримувалася британська дослідниця М. Міллер, яка у 

монографії здійснила порівняльний аналіз дрібних кредитних та банківських 

установ. Вчена дійшла висновку, що з початку XX ст. невеликі державні 

фінансові заклади стали займати чільні позиції в кредитній сфері Російської 

імперії. За статистичними матеріалами авторка встановила, що в 1905 р. на 

балансі депозитів усіх дрібних кредитних установ імперії знаходилося 6 млн. 

рублів, а в 1912 р. ця сума зросла до 73 млн. рублів [276, с. 92]. Це вказує не 

лише на стрімку розповсюдженість кредитних установ, а на поступову  

фінансову адаптацію селян, ремісників, дрібних торговців до участі в 

фінансових операціях. Звичайно, переважну більшість установ дрібного 

кредиту складали саме кредитні товариства, які отримали важливу підтримку 

з боку регіональної аристократії. 

Статистичні дані свідчать про збільшення чисельності кредитних 

товариств у регіоні: якщо на початку XX ст. у Бессарабії їх нараховувалося  

лише 3, то в 1910 р. – вже 130, у 1913 р. – 231,  у 1914 р. – 233, а в 1917 р. – 

270 кредитних товариств [225, с. 226]. Все це в кілька разів перевищувало 

кількість інших установ дрібного кредиту в південноукраїнському регіоні. 

Сума балансу бессарабських кредитних товариств в перші десятиріччя ХХ ст. 

дорівнювала 16,9 млн. руб. [190, с. 41].  
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Місцеве дворянство виявляло ініціативу щодо участі у фінансовому 

житті регіону, в тому числі й у відкритті кредитних установ. Особливо це 

стосувалося губернського чиновництва. Наприклад, голова Бессарабської 

губернської земської управи дійсний статський радник І.В. Крісті повідомляв 

у листі до  повітових  земських  управ 24 лютого 1897 р.: «Губернські земські 

збори постановою від 12 січня 1897 р. уповноважили губернську управу 

клопотати перед урядом про дозвіл земствам відкривати сільські банки та 

інші установи дрібного сільського кредиту …» [42, арк. 310].  

Пропозиція збільшення активності губернського та повітових земств в 

організації дрібного кредиту регіону надходила від І.Є. Катаржі, який на той 

час був предводителем бессарабського дворянства [141, с. 58]. Часто дворяни 

робили запит управам щодо перспектив відкриття кредитних установ в 

різних населених пунктах губернії.  

На ім’я голови Акерманської повітової земської управи дворянина 

В.М. Пуришкевича 4 лютого 1902 р. було направлено листа, в якому 

зазначалося, що Корочанська земська управа поданням  за № 564 передала до 

Акерманської земської управи один екземпляр друкованих журналів 

Корочанського XXXVI чергового земського зібрання, на сторінці 131 якого 

було розміщено доповідь голови управи щодо кредитних товариств регіону, 

та  один екземпляр зразка статуту кредитного товариства, у якому можна 

було знайти інформацію щодо відкриття товариств [49, арк. 68].  За цією 

інформацією, при відкритті більшості товариств Корочанського земства 

значну фінансову підтримку надали саме бессарабські дворяни.    

 У різних документах знаходимо відомості про схвальне ставлення 

нобілітету до кредитних товариств. Так, у зверненні губернських повітових 

зборів на ім’я предводителя Акерманського дворянства В.Г. Навроцького 

(1905 р.) наголошувалося на тому, що дворянство готово «…до надання у 

важку хвилину жителям повіту потрібних для господарювання сум»  [51, арк. 

24].   
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Волосні каси, які існували раніше та намагалися налагодити систему 

дрібного кредитування на селі, виявилися непридатними, й у більшості 

випадків припинили свою діяльність, оскільки за ними не було належного 

догляду, справи велися невміло,  часто з мінусовим сальдо. Однією з причин 

невдалої діяльності волосних кас було одноосібне головування в них 

старшини.  

Жителі волості не брали участі в справах каси, не могли розпоряджатися 

видачею позик та перерозподілом прибутку. А відтак зацікавленість в 

існуванні волосних кас була мінімальною. Досить часто позики видавалися 

на особистий розсуд старост, нерідко гроші потрапляли у нечесні руки, або 

позиками користувались особи, що не потребували допомоги; платежі 

затягувалися, рахунки заплутувалися й гроші зникали, а каси фактично 

існували лише на папері. Тому волосні каси виявилися неефективними для 

сільського населення.       

Кредитні товариства відрізнялися від волосних кас, перш за все, тим, що 

вони створювалися не волосним товариством, а мешканцями (не менше 20 

осіб), які погоджувалися стати дійсними членами товариства, готувати статут 

і відповідну документацію для затвердження останнього. Ці особи ставали 

засновниками товариства та вважалися основними розпорядниками 

кредитного товариства, а відтак саме вони обирали на загальних зборах зі 

свого оточення надійних представників до правління й ради. Як правило, 

правління видавало позики, приймало вклади. Рада контролювала хід справ, 

перевіряла звітність, проводила ревізію правління. Загальні збори, до яких 

входили всі члени товариства (згідно зі статутом) затверджували порядок, за 

яким рада і правління повинні були вести справи; перевіряли стан їх 

діяльності; вирішували питання відсоткових ставок; затверджували звіти; 

приймали нових членів до товариства  тощо [51, арк. 123]. Таким чином, 

кредитні товариства були більш контрольованими, поступово ставали 

надійними та зручними для сільського населення, а їх фінансування поряд з 

вкладниками  частково здійснював Держбанк або земства.   
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 Разом з тим існувала й ціла низка труднощів щодо ефективного 

функціонування кредитних товариств у Бессарабській губернії. В одному з 

документів спадковий дворянин В. М. Пуришкевич зазначав: «Розвитку 

кредитних товариств заважає високий обсяг відсотків, що стягується 

Міністерством за позику; земство могло б у цьому відношенні значною 

мірою полегшити справи товариства, позичивши їм оборотні капітали за 

нижчими відсотками зі спеціальних фондів. Другою, вагомою перешкодою 

діяльності кредитних товариств є відсутність підготовлених осіб для ведення 

справ товариства, бо справи ці,  особливо система складання рахунків і  

визначення розмірів позик, не під силу малограмотним особам.  

Значно полегшити справу  в такому випадку може земство: увійшовши 

до складу товариства членом-піклувальником, воно може через своїх агентів 

і контролювати, і спрямовувати справи товариства; допомога його стосовно 

цього буде вагомішою для населення, ніж допомога інспекторів кредитних 

товариств, які призначаються по одному  на  всю губернію,  в  той  же  час 

виконуючи обов’язки, що і в інших відділеннях Держбанку…»  [54, арк. 20]. 

Іншими словами, саме представники нобілітету в якості земських чиновників 

ставали безпосередніми  учасниками та координаторами справ кредитних 

товариств регіону.       

 Таким чином, архівні документи свідчать, що позико-ощадні 

товариства набули особливого розвитку  у Бессарабії з другої половини 70-х 

рр. XIX ст. Швидке відкриття цих установ стало можливим завдяки 

активному сприянню з боку аристократії на державному, губернському та 

земському рівнях. Місцеве дворянство контролювало діяльність цих установ, 

часто виступало в ролі засновників товариств. Варто наголосити на тому, що 

позико-ощадні товариства вирішували значну кількість питань, які важко 

було врегулювати в банку.        

Кредитні товариства мали спрощену форму організації, оскільки не 

зобов’язували своїх членів здійснювати пайові внески. Більш того, їх 

відкриття відбувалося за рахунок державного та земського фінансування. 
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Аристократи бессарабського регіону намагалися координувати діяльність 

нових установ дрібного кредиту. 

 

2.2. Участь аристократів у формуванні земських кас регіону 

Керівними органами в регіонах, що визначали кредитну політику були 

земства. Земства – виборні органи місцевого самоврядування в Російській 

імперії (земські збори, земські управи) у 1864-1919 рр. на рівні губерній та 

повітів у складі яких переважало дворянство. Тому цілком зрозуміло, що 

саме на плечі дворянства припадало вирішення фінансових завдань для 

задоволення потреб підприємницького,  комерційного та господарського 

спрямування.      

В пореформені роки Бессарабська губернія зазнала важливих 

економічних змін, що в повній мірі відносилося й до нобілітету. 

Представникам аристократичних кіл було необхідно перепрофілювати свої 

латифундії та окремі земельні маєтності з екстенсивного на інтенсивний тип 

господарювання. Ще однією суттєвою зміною в житті дворянства була його 

участь у підприємництві, для чого було потрібно активізувати фінансові 

можливості. Представники тогочасної еліти намагалися вдало вкласти 

грошові статки в масштабні державні та місцеві прибуткові проекти: 

будівництво залізничних шляхів, купівлю акцій великих торгових та 

промислових установ, пайові внески окремої частини своєї власності в 

перспективні комерційні фірми та фінансові організації.     

Серед установ дрібного кредиту, що діяли в регіоні не лише завдяки 

опосередкованій, а й безпосередній участі дворянства та допомагали 

представникам аристократії у здійсненні комерційних планів, були 

товариства взаємного кредиту. Ці товариства стали часткою губернських 

установ для надання короткострокового кредиту.     

 Товариства взаємного кредиту організовували на засадах взаємності, 

тобто співвласниками кредитної установи могли бути лише члени-

позичальники, пов’язані круговою порукою. Метою цих закладів було 
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забезпечення членів дешевим кредитом, що мав використовуватися на 

підприємницькі потреби [203, с. 51]. Головною ознакою цих установ була 

підтримка комерційної та господарської  діяльності нобілітету. В статутних 

документах бессарабських товариств взаємного кредиту вказувався 

мінімальний розмір кредиту, який надавався товаришам і міг перевищувати 

1 000 руб., що автоматично надавало доступ до фінансів лише  

представникам заможних верств.          

Товариства взаємного кредиту почали утворюватися в Російській імперії 

з 1860-х рр. Найперше було організоване у Санкт-Петербурзі в 1862 р. 

Заслуга  створення першого товариства взаємного кредиту в Російській 

імперії належала представнику відомого аристократичного роду Ламанських 

–  тайному раднику Євгену Івановичу, який на той час був товаришем 

(заступником) керівника Державного банку Російської імперії. Перш ніж Є.І. 

Ламанський отримав посаду товариша керівника Державного банку, він 

ретельно вивчав специфіку банківської справи в Західній Європі, зокрема у 

Франції та Бельгії. Так, у Бельгії він детально ознайомився зі спеціальною 

програмою банківської справи для середніх і дрібних підприємців. Ідею 

взаємного кредиту він позичив, ознайомившись у Брюсселі з кредитною 

установою, заснованою на принципах взаємності.     

 Як представник вищої аристократії, Є.І. Ламанський впроваджував 

прогресивні здобутки європейської фінансової системи, доповнюючи їх 

своїми практичними рекомендаціями. Він був одним з співвласників 

Московського купецького банку, очолював правління діючого в 

Бессарабській губернії Російського банку для зовнішньої торгівлі та довгий 

час головував у раді Волзько-Камського комерційного банку [2, арк. 49]. 

 Є.І. Ламанський був переконаний  у необхідності створення товариств 

взаємного кредитування в Російській імперії.  В своїй книзі під назвою 

«Товариства взаємного кредиту», він докладно описав модель полегшеної 

процедури кредитування в тогочасних умовах, вказавши на обов’язкове 

призначення позик – для підприємницьких потреб. Важливим був факт, що 
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безумовне виконання принципів товариства базувалося на довірі та круговій 

товариській підтримці [191, с. 120]. Діяльність таких установ набула 

важливого значення для дворянства. Аристократи Бессарабської губернії 

також активно приступили до створення  означених товариств.   

Перші товариства взаємного кредиту виникли в столиці губернії – місті 

Кишинів. Так, у Кишинівському товаристві взаємного кредиту (засновано 

1899 р.), головою правління був статський радник А.І. Мануйлов, членами 

правління – статські радники Л.Є. Сицинський, І.К. Леві. Головою ради – 

дворянин А.Х. Георгіу; член ради – статський радник М.Б. Слуцький [131, с. 

185]. Сутність товариства полягала в тому, що позичальниками могли бути 

лише учасники цієї кредитної установи, які водночас вважалися її 

співвласниками. Такі установи визначалися високим рівнем надійності. 

 На початку 1900 р. в Бессарабії нараховувалося вже 9 товариств 

взаємного кредиту, до того ж поступово їх кількість зростала. Красномовним 

свідченням успішної діяльності товариств є той факт, що за часів фінансових 

криз початку XX ст. члени та клієнти товариств взаємного кредиту (на 

відміну від комерційних банків) жодного разу не постраждали. Товариства 

взаємного кредиту проваджували два види фінансових операцій: виключно 

для членів товариства та з будь-якими бажаючими.  

До першого типу відносилося операції з надання кредитів, у тому числі 

й у вигляді обліку векселів. Так як товариства взаємного кредиту, на відміну 

від комерційних акціонерних банків, займалися кредитуванням лише своїх 

членів, вони прагнули знизити відсоткові ставки по наданих кредитах. Усі 

інші клієнти товариства мали на меті вигідно вкласти кошти для отримання 

дивідендів.   

Про успіхи в роботі товариств взаємного кредиту свідчить збільшення їх 

кількості. З часом, у великих містах не вистачало однієї установи такого 

типу, тому їх відкривалося більше. Так, у 1900 р. було організоване Друге 

Кишинівське товариство взаємного кредиту, правління якого очолив 

колезький радник С.І. Сербов, що здійснював активну рекламну та 
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організаційну політику Товариства [273, с. 230]. Аристократи були не лише 

членами товариств, а й його працівниками: майже 80% чиновників 

Товариства були спадковими або особистими дворянами.    

Які ж операції здійснювали товариства взаємного кредиту? Одне з 

оголошень на сторінках Адрес-календаря Бессарабської губернії за 1911 рік 

дозволяє конкретизувати весь спектр фінансових послуг, які надавали ці 

товариства. Це були наступні операції: 

–  облік векселів;       

– облік цінностей;            

– відкриття спеціальних рахунків цінними гарантованими паперами;  

– видача позик під цінні папери, залізничні дублікати;     

– прийняття грошових переказів за тарифом Державного банку;   

– страхування виграшних білетів;         

– виконання різних фінансових доручень;        

– відкриття рахунків;           

– прийняття вкладів, за якими сплачувалося до 5% річних [132, с. 9].  

 Серед бессарабського нобілітету значний внесок для розвитку 

Товариств взаємного кредиту зробили брати Пантелеймон та Олександр 

Синадино. Пантелеймон Синадино був особистим дворянином, двічі 

обирався головою м. Кишинів, членом Державної ради від Бессарабської 

губернії, активно сприяв формуванню в регіоні кредиту для вирішення 

матеріальних потреб підприємців [147].  

Брати Синадино були співвласниками й керівниками Кишинівського 

товариства взаємного кредиту «Сільськогосподарський кредит». Головою 

ради був П.В. Синадино, а головою правління – А.В. Синадино, посаду 

скарбника товариства займав дворянин В.П. Антоновський. Товариство 

сприяло аграрній діяльності землевласників, окремо утримуючи в робочому 

штабі спеціаліста з хлібних операцій, при цьому займалося й 

посередницькими справами. Товариство на 50% складалося з дворян, 40% 

належали до купецького стану, а інші 10% мали особисті почесні звання та 
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професійні відзнаки. Товариство мало настільки потужні активи, в тому числі 

капітали багатьох дворянських землевласників, що випускало своє 

періодичне видання «Вісник сільськогосподарського кредиту», над яким 

працював окремий редакційний відділ товариства [132, с. 12]. Брати 

Синадино (маючи значні землеволодіння в Оргеєвському повіті) сприяли 

утворенню Оргеєвського і Каларашського товариств взаємного кредиту. В 

Каларашському товаристві було багато представників купецьких гільдій, 

проте провідну роль відігравали місцеві дворяни на чолі з Л.В. Сенкевичем 

[112, арк. 64].  

Карьєра представників династії Синадино на цьому не завершилася. У 

1907-1915 рр. П.В. Синадино був секретарем різних фінансових комісій при 

Державній Думі. Й хоча політичні уподобання Пантелеймона Вікторовича  

постійно змінювалися, незмінною залишалася сфера його завдань і 

повноважень в імперському парламенті (постійний секретар та член 

фінансових комісій). Саме П.В. Синадино займався підготовкою документів 

щодо державних витрат та доходів. Це свідчить про неабиякий авторитет, що 

мав П.В. Синадино в кредитно-банківських справах, В бессарабському 

регіоні він відав засновництвом та діяльністю комерційних банків, товариств 

взаємного кредиту для підприємницьких та сільськогосподарських потреб, 

особисто виступав вкладником та акціонером фінансових та промислових 

установ.           

 Варто зауважити, що банківський професійний досвід П.В. Синадино 

став у нагоді й при Румунському королівстві. За свідченням румунського 

історика О. Болдура, в березні 1918 р. П.В. Синадино очолив делегацію 

великих бессарабських землевласників, що прибула до Ясс з проханням до 

румунського короля Фердинанда про ліквідацію Сфатул Церій та 

встановлення в регіоні румунської військової адміністрації. Відомо, що в 

1930-х рр. П.В. Синадино був незмінним членом правління румунського 

банку «Бессарабія» [256, с. 119]. 
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Товариства взаємного кредиту функціонували в містах, містечках, 

великих селах. Проте, якщо оцінити процес в цілому,  до початку XX ст. 

заснування товариств взаємного кредиту в Бессарабській губернії 

просувалося повільно. Для участі в товаристві необхідно було сплатити 

обов’язковий внесок, що звужувало кількість членів та обмежувало 

доступність до організації.   

На це вказують відомості про склади товариств. Так, в Оргеєвському 

товаристві взаємного кредиту в 1911 р. головою правління був колезький 

секретар Карл Борисович Богдасаров. Членами правління цього товариства 

були дворянин Леон Йосифович Скоповський та купець Яків Борисович 

Блувштейн. Посаду бухгалтера займав особистий почесний громадянин 

Григорій Борисович Карнаух [105, арк.1]. Аналогічно виглядав склад 

правління й по других товариствах. Таким чином товариства взаємного 

кредиту в Бессарабії становили одну з ланок дрібних кредитних установ, в 

яких аристократи  регіону брали безпосередню участь.  

Залежно від кон’юнктури внутрішнього й міжнародного ринків, 

комерційні банки збільшували чи зменшували видачу позик місцевим 

кредитним установам і підприємцям. Документи і матеріали бессарабських 

Товариств взаємного кредиту досить повно підтверджують цю тезу.  

 У доповіді дворянина С.І. Сербова (голови правління Другого 

Кишинівського товариства взаємного кредиту) мова йшла про те, що 

акціонерні банки, які мали в губернії багато відділень, раніше давали 

товариствам і приватним особам кредити на розвиток товарно-виробничого 

сектору. Проте цього року «… стали підвищувати відсотки, зменшувати і 

навіть зовсім закривати кредит» [58, арк. 19]. У зв’язку з цим, багато 

солідних торгових фірм збанкрутіла. Це в свою чергу поставило під загрозу 

функціонування кредитних в регіоні, бо їх існування напряму залежало від 

субсидіювання з боку банків. В цілому характерною особливістю кредитної 

системи Російської імперії була наявність значного державного сектору. 

Саме держава виступала, як правило, в ролі головного кредитора.   
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Така ситуація була характерною для всіх повітів Бессарабської губернії, 

в тому числі й для її південних територій. У звіті правління Тарутинського 

товариства взаємного кредиту за 1913 р. відмічалося: «Комерційні банки, 

внаслідок Балканської війни, побоюючись подальших політичних 

ускладнень, стали обмежувати нас у дозволах на кредити так, що іноді, у нас 

відчувалася нестача готівки» [45, арк. 74].        

У звіті правління Мансбурзького товариства взаємного кредиту 

Акерманського повіту, де мав пайові внески дворянин А.А. Ярощевич,  

зазначалося: «Правління завжди старалося розвивати, якомога ширше 

облікові операції за рахунок позик, які були взяті у комерційних банків. Уже 

деякий час комерційні банки, що так широко йшли назустріч товариствам, 

стали проявляти  тенденцію в бік скорочення кредитів товариствам 

взаємного кредиту» [54, арк. 75].       

Болградське сільськогосподарське товариство взаємного кредиту 

надавало позики під продукти землеробства, знаряддя праці вітчизняного та 

іноземного виробництва. Товариство мало в розпорядженні автомобілі 

«Кейс» і «Овеланд», які також здавало в оренду. Причому своїм вкладникам 

установа виплачувала  7 % річних [145].     

Діяльність товариств взаємного кредиту була багатофункціональною та 

охоплювала різні сторони життя місцевого населення. В оголошенні 

Секурянського Товариства взаємного кредиту Хотинського повіту було 

зазначено, що товариство розпочало діяльність 12 червня 1912 р. та 

здійснювало такі операції, як:         

  – облік векселів (видача певної суми грошей, яку клієнт мав сплатити 

за векселем при стягненні окремого відсотку товариством);     

 – видача позик під заставу товарів;       

 – надання відсоткових і товарних документів;       

 – інкасо векселів (товариство брало на себе зобов’язання здійснити 

доручену операцію щодо прийняття платежу за векселем та передачі цієї  

суми довірителеві за певну винагороду) [133, с. 17]. Товариства взаємного 
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кредиту в Бессарабії виконували не лише свої безпосередні функції прийому 

вкладів та видачі позик, а й надавали різноманітні фінансові, кредитні та інші 

послуги мешканцям краю. Проте, напередодні Першої світової війни 

намітилася тенденція до загального скорочення дохідних статей та 

позитивного приросту товариств в регіоні.       

Аристократи В.П. Бжзовський та І.Ф. Алейніков у палкій доповіді на 

засіданні правління Сороцького товариства взаємного кредиту (1913 р.) 

зазначали: «Оберти скоротились. Усі банки, в тому числі й Державний, 

продовжували у звітному році, з одного боку, підвищення відсоткових 

ставок, а з іншого – загальне скорочення кредитів» [270, с. 175].   

 Зважаючи на такі несприятливі тенденції, переважна більшість клієнтів 

товариств вважали вигідним взагалі не брати позики, а навпаки, розміщувати 

вклади для того, щоб після завершення річного терміну отримувати 

дивіденди. Це відкривало додаткові активи для самих товариств. Так, станом 

на 1 січня 1914 р. на рахунках 49 товариств взаємного кредиту Бессарабської 

губернії зберігалися вклади населення в розмірі 8,2 млн. руб. [55, арк. 31]. 

Отже, товариства взаємного кредиту допомагали населенню Бессарабської 

губернії, в тому числі й представникам місцевої аристократії, здійснювати не 

лише аграрну чи промислову діяльність, а й накопичувати статки за рахунок 

відсотків.      

Розвиток дрібного кредиту потребував консолідації та упорядкування, 

оформлення центральних закладів для їх урегулювання. Початок XX ст. в 

Російській імперії характеризувався значними економічними й суспільними 

трансформаціями, які мали свій відбиток й у Бессарабії. Кризові економічні 

потрясіння лягли важким тягарем на долю селянства, змінили цінову 

політику держави, викликали дорожнечу, продовольчий дефіцит, спричинили 

банкрутство підприємств, банків і звичайних господарств. Ці явища вимагали 

вдосконалення кредитної системи, яка б мала ефективно допомогти 

розв’язувати нагальні фінансові проблеми населення.    

 Початок нового століття став переломним етапом в імперській 
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кредитній системі. Він характеризувався зрощенням фінансового та 

промислового капіталів. На законодавчому рівні було видано ряд указів і 

постанов, які регулювали банківську систему імперії. Вершиною 

нормотворчої діяльності став «Закон про кредит для міст та земств» (1912 р.). 

В результаті оновлення державних підходів до фінансової політики з’явилися 

нові установи дрібного кредиту, що фінансувалися державою або 

утворювалися на кошти окремих губерній і земств. До установ такого типу 

належали земські каси дрібного кредиту. 

За ідеєю влади, ці заклади мали не лише допомагати населенню, але й 

забезпечувати порядок і координацію діяльності малих установ дрібного 

кредиту та невеликих сільськогосподарських і ремісничих співтовариств. 

Саме дворянство клопотало про поширення таких установ в губерніях і 

допомагало в оформленні офіційної документації та статутів.    

 Матеріали періодичних видань, річних звітів, адрес-календарів наочно 

демонструють, що вже на початку XX ст. земська каса дрібного кредиту 

діяла в Кишинівському повіті, згодом вона з’явилася й в Оргеєві. Активно 

проводилася робота щодо відкриття земської каси дрібного кредиту 

Ізмаїльською управою. Проте чи не найпершою в губернії була створена 

Акерманська земська каса дрібного кредиту [141, с. 382].   

Перші спроби відкрити земську касу в Акермані відносяться до 1905 р.  

На сесії Акерманського земства голова земської управи надвірний радник 

Д.П. Мічу-Николаєвич у доповіді наголосив на необхідності відкриття в 

регіоні земської каси дрібного кредиту [52, с. 130]. Дворянин пропонував 

створити касу за проектом державного уставу. Д.П. Мічу-Николаєвич 

звернув увагу присутніх на проблеми, з якими стикалося сільське населення 

повіту: «Покращення економічного побуту сільського населення 

знаходиться, поза сумнівом, у тісному зв’язку з наданням землевласнику 

можливості користуватися дрібним кредитом для вдосконалення свого 

господарства. Повітова земська управа, йдучи назустріч цій давно назрілій 

потребі в дрібному кредиті для сільських господарів, ремісників і 
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промисловців, просить земські збори дозволити відкрити Акерманську 

земську касу дрібного кредиту» [53, арк. 14].  

Насправді, неможливо переоцінити значення появи регламентованого та 

соціально-спрямованого кредиту в Бессарабії. Ситуація, яка склалася в 

регіоні, була не дуже сприятливою для розвитку сільського господарства. 

Селянин був змушений продавати хліб за заниженими цінами; в губернії 

існувала велика кількість торгових монополій (навіть на елементарні 

побутові товари).  

Хоча поява нових кредитних установ цілковито не розв’язала б усіх 

проблем, проте це був певний крок, який сприяв полегшенню умов життя 

широких верств населення. План управи щодо відкриття каси дрібного 

кредиту не одразу було затверджено. Лише наприкінці 1906 р. повітові збори 

схвалили рішення про відкриття Акерманської земської каси дрібного 

кредиту [53, арк. 71].    

Характерними відмінностями земських кас дрібного кредиту від 

приватних установ дрібного кредиту були:       

  – тісний зв’язок із сільськими та промисловими товариствами;   

 – співробітництво повітових та комунальних органів самоврядування з 

урядовими міністерствами.       

 Підтвердженням цієї закономірності може слугувати звернення 

Акерманської земської управи до уряду з проханням  надати позику в розмірі 

20 000 рублів з оплатою 3,6 % річних  для створення основного капіталу 

земської каси. Також управою було заявлено про бажання посилити 

основний капітал каси сумою в 24 118 руб., яка належала земству й не мала 

цільового призначення. Саме цими запасними коштами хотіли скористатися 

представники земства для збільшення обертів каси. Такий максимально 

прагматичний підхід Акерманської управи до розробки капітального активу 

свідчив про бажання місцевих органів самоврядування зробити земську касу 

головною кредитною установою в повіті.  
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Запити про позику були надіслані й до губернських органів влади, а саме 

– комітету в справах дрібного кредиту (головою якого був губернатор). На 

жаль, губернське управління не було таким оптимістичним щодо вирішення 

питання про надання додаткових фінансів для роботи каси. Відповідальний у 

справах дрібного кредиту (особистий дворянин С.І. Орлов) відповів на запит 

Акерманського земства: «Беручи до уваги той факт, що асигнування каси з 

боку уряду склало 21 353 руб. (замість 20 000, про які велася мова), комітет 

не знайшов за потрібне збільшувати основний капітал позикою з особистих 

рахунків управління у справах дрібного кредиту» [46, арк. 23]. Тобто 

фінансової підтримки від губернатора каса не отримала, що свідчить про 

доволі обережне ставлення губернської влади до нової кредитної установи 

 Що до власних коштів каси, то в подальшому, джерелом їх поповнення 

повинні були слугувати позики та вклади, й лише у випадку крайньої 

необхідності, було можливо використати короткостроковий кредит через 

Державний банк (на підставі рішення земських зборів).  

24 квітня 1906 р. посаду міністра фінансів удруге за свою кар’єру посів 

граф В.М. Коковцов. Перший його термін в якості міністра був не досить 

тривалим, усього десять місяців (з 5 лютого 1904 р. по 24 жовтня 1905 р.). 

Саме В.М. Коковцовим у 1904 р. було підписано вкрай невигідний торговий 

договір з Німеччиною на 12 років; очолюючи фінансовий відділ уряду в роки 

війни з Японією, він увесь час підвищував податковий тиск на населення. 

Окрім цього, В,М. Коковцов опікувався питаннями покриття військових 

витрат, для чого організував та провів ряд державних позик; збільшив мита зі 

спадщин, акцизи з пива, сірників, дріжджів, нафти; гербовий збір. Взагалі, на 

думку сучасників, управління фінансами з боку В.М. Коковцова не 

відзначалося особливою оригінальністю та ефективністю. Тому, коли В.М. 

Коковцова вдруге було призначено на посаду міністра фінансів, більшість 

його оточення сприйняло цю новину доволі скептично [191, с. 50].   

 Проте, повернувшись на посаду, менше ніж через два місяці, 14 червня 

1906 р. граф В.М. Коковцов підписав «Статут земських кас дрібного 
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кредиту». Саме цей документ дав підстави для відкриття Акерманської 

земської каси дрібного кредиту. Можна зробити припущення, що мало місце 

дещо упереджене ставлення до рішень міністра В.М. Коковцова, але 

безумовним фактом було те, що Бессарабська губернська влада на 

початковому етапі відсторонилася від допомоги в заснуванні Акерманської 

каси, надавши їй можливість скористатися лише урядовим кредитом.  

 Варто наголосити на тому, що склад губернського комітету в справах 

дрібного кредиту складався з тогочасної дворянської еліти Бессарабії. 

Головою відділу був губернатор – дійсний статський радник, шталмейстер 

двору його величності, граф Іван Вікторович Канкрін. Його помічники: 

губернський предводитель дворянства, камергер двору, статський радник 

Олександр Миколайович Крупенський; віце-губернатор, статський радник 

Олександр Миколайович Юрган.  

До складу комітету також входили: голова Бессарабської губернської 

земської управи дворянин Олександр Федорович Алейніков (про якого 

схвально висловлювався князь Урусов: «…він ніколи не втрачав ні земської 

справи, ні земської ідеї» [169, с. 56]); голова Кишинівської повітової земської 

управи спадковий дворянин Михайло Степанович Главче, управляючий 

відділенням Державного банку Сергій Андрійович Бобровніков. Зазвичай 

комітет об’єднував різних за характером та професійними якостями 

особистостей. О.М. Крупенський, за словами князя С.Д. Урусова не завжди 

раціонально витрачав державні кошти, а О.Ф. Алейніков, навпаки, «…дуже 

корисно та плідно використовував державне фінансування на розвиток 

земства» [169, с. 289]. Приймаючи рішення щодо відхилення прохання про 

субсидування земської каси в Акермані, управління хотіло переконатися в 

необхідності її функціонування. 

В розрізі розгляду соціально-орієнтованої діяльності бессарабського 

нобілітету необхідно згадати відомого дворянина, політика та громадського 

діяча Костянтина Олександровича Мімі. Саме К.О. Мімі, перебуваючи на 

посадах члена, а згодом й голови Бендерської повітової управи, клопотав про 
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проведення телефонної мережі в краї; сприяв утворенню й наданню 

державних субсидій Бендерській земської касі дрібного кредиту, яка мала 

важливе значення для населення Бендер [108, арк. 33].  

Відомо, що К.О. Мімі піклувався навіть про те, щоб у Різдвяні та 

Пасхальні дні кожна родина повіту мала святковий стіл, на що жертвував 

власні кошти. У 1913 р. дворянин став головою Бессарабської губернської 

управи, а з 1917 р.  виконував обов’язки губернатора Бессарабії, займаючи 

посаду комісара Тимчасового уряду. Його політична, громадська діяльність, 

проекти з розвитку інфраструктури регіону та небайдужість до широких мас 

населення високо оцінювалися сучасниками.       

Завдяки активності К.О. Мімі в Бендерському повіті розпочала 

діяльність земська каса, яку очолив гласний від повітових земських зборів, 

дворянин Сава Андрійович Карра. Заступником голови став місцевий 

аристократ Михайло Костянтинович Зоті [103, арк. 28].      

Мета земських кас (за статутом) полягала в полегшенні умов ведення 

сільського господарства, праці ремісників та промисловців,  сприянні артілям 

і товариствам з метою збільшення їх виробничих обертів та покращення 

стану інвентарю. Для досягнення зазначеної мети каса мала надавати 

необхідні кошти особам і співтовариствам на банківських умовах, брати на 

себе посередництво щодо їх обертів, а також сприяти установам дрібного 

кредиту, які будуть утворені. Фактично, земським касам надавалася 

прерогатива координування діяльністю товариств дрібного кредиту в повітах 

(особливо це стосувалося позико-ощадних та кредитних товариств).   

 Про це свідчить й те, що певні статутні положення земської каси були  

схожими на ті нормативні засади, які стали звичайними для установ дрібного 

кредиту губернії. Такого універсального статусу для дрібного кредиту набуло 

питання про розмір позики. За статутом, позика, що надавалася земською 

касою одній особі, не мала перевищувати 300 рублів. Проте нова установа 

вирізнялася від інших тим, що у випадку позики під заставу хліба, продуктів 

сільського господарства, виробів ремісничого промислу її граничний розмір 
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міг досягати 1 000 рублів. Така гнучка форма короткострокового кредиту 

свідчить не лише про більші потужності земської каси, але й про її 

громадський характер [50, арк. 136].         

Земські каси Бессарабської губернії користувалися правами юридичної 

особи. Операції, які мали здійснювати ці установи в регіоні, полягали в 

наступному:             

 прийом грошових вкладів та видача позик;       

 надання позик установам дрібного кредиту для поповнення основного 

капіталу, покращення оборотних коштів, створення спеціальних 

фондів;   

 відкриття кредиту для приватних осіб.        

Отже, основна ідея утворення земських кас полягала не в 

безпосередньому наданні прийнятних позик на руки позичальнику. В 

загальноімперському масштабі земські каси повинні були зайняти 

центральне місце в системі державного кредитування та здійснювати 

контроль над діяльністю дрібних кредитних установ. Реалізації цієї ідеї 

сприяла фіскальна система Російської імперії.      

За діючим у той час державним промисловим статутом, від сплати 

податку звільнялися громадські установи: ломбарди, позико-ощадні 

товариства, ощадні каси, різні сільські кредитні установи. Автоматично 

звільнення від податку отримали й земські каси. Більше того, такі каси 

користувалася фінансовими пільгами – були вільними від сплати державі 

відсотків за позики та від гербового збору, що зазвичай сплачувала 

комерційна установа [123, с. 13-15]. Такі сприятливі умови в роботі земських 

кас надавали їм можливості нарощувати фінансові активи і зосереджуватися 

на кредитній діяльності.   

Нобілітет Бессарабії брав активну участь у формуванні основного 

капіталу земських кас, який утворювався з коштів земства, а також з позик та 

добровільних внесків.  До цього капіталу могла бути додана позика від 

комітету в справах дрібного кредиту. Всі вклади (безстрокові, строкові та 
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умовні) приймалися з дозволу голови повітового дворянства лише після 

попереднього обговорення на земських зборах.  

Безстроковий внесок – грошовий внесок, зберігання якого не 

обмежувалося установленим терміном. Вкладник залишав за собою право в 

будь-який час забрати свій внесок. Строковий внесок було розраховано на 

певний термін зберігання (від кількох місяців до кількох років). Цей внесок 

зберігався в касі, повертався за потреби вкладникові повністю разом з 

відсотками. За строковими внесками не допускалося поповнення або 

часткове вилучення коштів до закінчення терміну. За дострокове вилучення 

коштів на вкладника накладався штраф або за умовами договору відсоток із 

повернення вкладу знижувався до мінімального значення. Умовний внесок 

вносився однією особою на ім’я іншої, яка мала право розпоряджатися 

внеском лише на певних, заздалегідь обговорених умовах або при настанні 

обставин, зазначених при відкритті рахунку. Загальна сума внесків і позик 

каси не повинна була перевищувати основний капітал установи більше ніж в 

десять разів [125, с. 131].    

Кредити могли видаватися як на малі (до 1 року), так і на тривалі (до 5 

років) терміни. Позики надавалися з урахуванням кредитної історії клієнта. 

Проте часто товариство використовувало таку форму як кредитування із 

забезпеченням поручителя або застави. Окрім цього, земським касам 

Бессарабської губернії надавалося право стягнення адміністративного 

штрафу з клієнтів, які не виконували вчасно договірні обов’язки 

позичальника. Каси навіть допомагали клієнтам віднайти найбільш вигідні 

умови для реалізації своїх товарів, щоб вчасно закрити питання по кредитах. 

Ще більший акцент робився на посередницьких операціях, що здійснювались 

установами дрібного кредиту для членів своїх товариств [170, с. 8-9].  

Нагадаємо, що всі рішення щодо фінансової діяльності земських кас 

приймалися виключно після ухвали предводителем дворянства та 

погодження  з повітовою адміністрацією. Як правило, посаду голови 

земських зборів займав предводитель дворянства повіту. В Акерманському 
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повіті в 1905 р. це був статський радник Михайло Костянтинович Баллас, 

завдяки якому фактично й розпочала свою роботу Акерманська земська каса. 

Цим участь предводителя дворянства в роботі означених кас не 

обмежувалася, адже основні рішення стосовно позик, надання великих за 

розміром кредитів ухвалювалися головою повітового земства та виносилися 

на затвердження земських зборів. Посада повітового предводителя була 

особливо відповідальною ще й тому, що адміністративна система Російської 

імперії не передбачала єдиного керівника та єдиної адміністрації на 

повітовому рівні (на відміну від губернського). Тому в другій половині XIX 

ст. повітовий предводитель дворянства – член і голова більшості повітових 

установ. Він ставав сполучною ланкою між розрізненими установами повіту, 

в тому числі й кредитними [174, с. 128].   

У Бессарабській губернії представники нобілітету фактично 

розпоряджалися фінансами земських кас і контролювали їх звітну діяльність. 

Чистий прибуток земських кас дрібного кредиту розподілявся земськими 

зборами наступним чином.  

Не менше 20 % відраховувалося до запасного капіталу, який служив, 

насамперед, для покриття незапланованих витрат.     

Інші 80 % чистого прибутку розподілялися земськими зборами на 

власний розсуд. Частина коштів мала бути використана для збільшення 

основного капіталу та для утворення спеціальних капіталів або фондів.  

Наведемо приклад: у документах Акерманських земських зборів (1906 

р.) міститься інформація, що під патронатом місцевої земської каси було 

створено різні фонди (капітали), як то  фонд запасного капіталу, який складав 

16 788 рублів.  

Цільовий характер мали фонди: 

– хлібного капіталу  – 3 143 рублів, який виділявся на потреби селян; 

– ремісничого капіталу – 1 422 рублів (сума для устрою навчальних 

ремісничих класів);   
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– позико-ощадних товариств – 2 764 рублів, – кошти що мали сприяти 

утворенню сільських кредитних установ [53, арк. 138].        

 Для посилення своїх фондів повітові земські каси могли позичати 

гроші в Державному банку. Сума позик не мала перевищувати 10 000 рублів 

під 8 % річних при тому, що термін повернення позик із відсотками (за 

регламентом) становив не більше 9 місяців.      

 Активна діяльність дворян в земствах і різноманітних фінансово-

кредитних установах не була зовсім безкорисною. Справа в тім, що значні 

суми з прибутків земських кас направлялися на винагороди та премії членам 

правління, службовцям земської установи. А це, як правило, й були дворяни. 

Повітові управи, як правило, клопотали суми в розмірі від 2 500 рублів до 

1 000 [53, арк. 70]. І це без урахування заробітної плати. У зв’язку з 

розширенням операцій даними установами зростали й обсяги фінансових 

витрат на утримання персоналу. Так, на початку XX ст. щорічні витрати на 

зарплату  працівникам Акерманської земської каси досягали майже 50 000 

рублів [53, арк. 102-102 зв.]. 

 Каси часто виділяли субсидії на дрібні кредитні установи. Враховуючи 

це, дворяни повіту на засіданні земських зборів (1906 р.), які очолював 

М.К. Баллас, установили верхню межу таких позик у розмірі 500 рублів. 

Кредитні установи мали повертати борги протягом 5 років під 4 % річних 

[93, арк. 217]. Можна помітити, що відсоток, який стягувала каса був досить 

прийнятним, що дозволяло фінансовим установам користуватися 

пролонгованим кредитом без особливих збитків для основної діяльності. 

 Функціонування кредитних установ у Бессарабії мало певний успіх.  

Збільшувався фінансовий обіг, зростав капітал, з’являлася довіра населення. 

Це було характерним явищем й для функціонування земських кас губернії. За 

статистичними даними в 1914 р. у Бессарабській губернії нараховувалося 8 

земських кас, сума балансу яких становила 13,3 млн. руб., з неї 11,8 млн. руб.  

виділялося на позики  [102, с. 43]. Саме цей час за різними оцінками фахівців 

й був піком у розвитку кредитного сектору імперії.     
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Навіть румунський історик початку XX ст., Онісіфор Гибу, констатував, 

що «приєднання Бессарабії до Російської імперії зумовило покращення умов 

для всіх соціальних прошарків цього регіону…» [210, с. 178]. Дані 

спостереження дослідника можна перенести й на формування кредитної 

системи Бессарабії.               

Мережа земських кас в регіоні поступово зростала, особливо 

напередодні Першої світової війни.  Відділення земських кас були відкриті 

практично по всій Бессарабській губернії. Так, у земській касі дрібного 

кредиту Оргеєвського повіту, головою якої був дворянин В.П. Антоновський, 

існувала посада агента для з’ясування кредитоздатності позичальників, яку 

займав дворянин П.К. Кирика [105, арк. 3].  

З одного боку, це свідчило про ретельну перевірку благонадійності  

клієнтів, що отримували позику, а з іншого – саме дворяни оцінювали 

фінансові можливості позичальників. Важливим фактом було те, що з 5 

працівників цієї установи, 4 – були дворянами (тобто майже 90 % персоналу 

належало до нобілітету).     

В оголошенні  Кишинівської земської каси дрібного кредиту за 1914 р. 

міститься інформація про діяльність установи. Кредитна установа, що була 

підпорядкована Кишинівській земській управі під керівництвом аристократа  

М. Главче, приймала вклади, за які сплачувала клієнтам 4,5 % річних за 

безстрокові вклади під 6 % – за строкові. При цьому їм надавалися пільги: з 

відсотків, що отримували клієнти за свої вклади, не стягувався 5-відсотковий 

державний збір; вкладники звільнялися від гербового збору; у випадку смерті 

клієнта його вклад отримувала особа, вказана при внесенні вкладу без 

документів та податків. В оголошенні зазначалося, що каса надавала позики  

виключно установам дрібного кредиту Кишинівського повіту. За позики в 

основний капітал каса стягувала 6 % річних, а за короткострокові – 7-8 % [55, 

арк. 16-19, 31-34].    

Правління в касах Бессарабської губернії очолювали ті, хто належав до 

дворянського і купецького стану, мав особисте звання або посадовий ранг. 
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Іноді, як виняток, до правління закладів входили особи, що не мали рангів 

або чинів. Однак кількість не дворян в фінустановах губернії була 

мінімальною.   

Участь дворянства в діяльності установ дрібного кредиту мала 

двосторонній характер. На початку XX ст. дворяни, з одного боку, виступали 

в якості адміністраторів функціональної бази установ, з іншого – 

використовували фінансові потужності цих установ для реалізації 

різноманітних індустріальних проектів, благоустрою міст, розв’язання 

особистих і посадових питань. Наведемо кілька прикладів.  

Велике значення для розширення економічних зв’язків і торгівлі мала 

розбудова шляхів сполучення. Дворяни-підприємці ставали активними 

учасниками розвитку транспортної інфраструктури регіону. За даними 

дослідниці Л.Ф. Циганенко, ще в 40-х роках XIX ст. в Одесі виник комітет із 

поліпшення шляхів сполучення, більшість членів якого складали дворяни. 

Інтенсивно розвивався й міський транспорт [264, с. 301]. Для успішного 

розгортання цього напрямку дворяни отримували своєчасну допомогу в 

формі грошових позик у місцевих кредитних організаціях.   

Така ж тенденція спостерігалась й у діяльності дворян 

адміністративного центру губернії – м. Кишинів. Траплялося, що для 

задоволення міських потреб представники дворянства зверталися до 

інвестицій з боку іноземного капіталу. Це призводило до відкриття іноземних 

підприємств у регіоні. Зазвичай, залучення зарубіжних товариств та 

організацій відбувалося за посередництвом бессарабського дворянства. Так, 

керівник Кишинівської міської управи, аристократ М. Главче, у квітні 1911 р. 

уклав з Бельгійським товариством договір на 40 років про перебудову 

міського трамвайного сполучення з кінної тяги на електричну. Товариство 

зобов’язувалося виконати цю роботу за умови забезпечення трамвайної лінії 

електроенергією з міської електростанції.  

Зацікавленість міської влади у співпраці з бельгійцями виявилась ще й у 

тому, що електроенергія для бельгійців коштувала дуже дешево: від 4 до 5,5 
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коп. за кВт-годину, а це в 5-6 разів нижче, ніж вона відпускалася приватним 

особам міста. З бюджету міської управи було витрачено 872 тис. руб. Для 

покриття витрат управа в грудні 1913 р. отримала в міській земській касі 

дрібного кредиту позику на 35 років у розмірі 1 млн. руб. [271, с. 313].  

 Для вирішення негайних господарчих питань у повітах, місцева 

аристократія також часто використовувала регіональні кредитні установи. 

Наприклад, із звіту голови Акерманської земської управи дворянина А.А. 

Ярошевича (9 травня 1917 р.) відомо, що в 1916 р. земська управа надала 

дозвіл земській касі на видачу позик до 800 тис. рублів. Однак складна 

економічна ситуація в регіоні, нестабільний політичний розвиток держави 

призвели до знецінення грошей. Тому, цілком зрозумілим було прохання 

голови управи щодо надання йому повноважень на збільшення позик до 1 

млн. рублів [56, арк. 49].  

Окрім цього, А.А. Ярошевич наполегливо вимагав від земської каси 

дрібного кредиту надання значної позики для задоволення потреб управи. 

 Правління каси направило дворянину відповідь: «До цього часу 

земська управа вже позичила в касі 550 000 руб., а загальна кількість виданих 

позик складає 850 000 руб. Тобто управа вже є найбільшим боржником 

установи. До того ж каса має виконувати свої зобов’язання перед 

вкладниками. Загальна сума вкладів – 1 500 000 руб. Активи, якими володіє 

каса, складають 700 000 руб. (ці кошти зберігалися в різних кредитних 

установах і могли поступити звідти лише чеками, а не грошовим 

еквівалентом). У разі негайного відклику клієнтами своїх вкладів каса має у 

своєму активі лише 700 000 руб., тобто 50 коп. на 1 рубль вкладів. Беручи до 

уваги ці факти, навіть якщо б управа взяла на себе відповідальність за 

спроможність нашої установи реалізувати зобов’язання перед вкладниками, 

каса не має у своєму розпорядженні коштів для видачі позики» [56, арк. 61]. 

 Незважаючи на таку категоричну відповідь правління Акерманської 

каси дрібного кредиту А.А. Ярошевич адресував цій установі повторний 

запит, в якому пояснював, що всі інші установи взагалі припинили видачу 
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вкладів. Проте земська управа вважала: «…можливим і безпечним для каси 

дрібного кредиту надати ще одну позику управі в розмірі 70 000 рублів»  [56, 

арк. 84].   

Нові форми кредитних установ, які швидко розповсюджувалися в 

Бессарабії, вимагали  висококваліфікованих і компетентних кадрів для 

роботи в цих закладах. Про організацію відповідної діяльності свідчить 

доповідна записка члена правління Акерманської земської каси дрібного 

кредиту Василя Васильовича Стефанова про діяльність курсів з дрібного 

кредиту в с. Сарата. З документу ми дізналися, що курси відвідували  28 

слухачів, яких навчали основним поняттям та правилам роботи у фінансово-

кредитній сфері, а саме: роз’яснювалися закони про дрібний кредит, статути 

кредитних і позичково-ощадних товариств, правила обрахунку кредитних 

коштів цих  товариств тощо.  

Значну увагу на курсах приділяли нормативним питанням, статутам, 

офіційним циркулярам влади. Заняття на курсах проводив інспектор дрібного 

кредиту Кишинівського  відділення Держбанку С.І. Орлов [59, арк. 3-4]. 

Зрозуміло, що такі курси готували майбутніх працівників для сільських 

банків, ощадних кас, позичково-ощадних та кредитних товариств. Серед 

слухачів курсів переважну частину становили вихідці з дворян. На початку 

XX ст. дворяни Бессарабської губернії були постійними слухачами на 

приватних фінансових курсах товариства «Ад. Лессінг» у Петербурзі.    

 Найбільшого розгалуження мережа кредитних установ у Бессарабії 

набула напередодні Першої світової війни. Кредитні установи обслуговували 

комерційні потреби торгово-промислової буржуазії, поміщиків, городян, 

селян краю (Див. Таблиця 2.3). Таблиця відображає загальну та конкретну 

прогресію найбільш розповсюджених кредитних установ у Бессарабській 

губернії. Спостерігається тенденція до появи нових установ. Дворяни 

регіону, обираючи між сільськими банками, позико-ощадними та 

кредитними товариствами, обирали останні.        
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Зосередження головних службових посад у фінустановах повітів у руках 

представників дворянського стану було поширеним явищем  другої половини 

ХІХ – початку ХХ ст. та свідчило про довіру держави до аристократії в якості 

керівників кредитно-банківської системи імперії.           

Таблиця 2.3 

                           Приріст дрібних кредитних установ 

   

Таким чином, значна кількість представників бессарабської 

аристократії не стояла осторонь вирішення проблем пов’язаних з 

формуванням сфери дрібних кредитних установ в регіоні. Маючи в своїх 

повноваженнях важелі адміністративної влади, дворяни сприяли утворенню 

кредитних закладів шульцеделічивського типу, спонукали до утворення 

подібних установ сільські громади, надаючи роз’яснення та консультації, 

виділяючи кошти на їх організацію. На цьому  участь дворянства в кредитній 

сфері не закінчувалася. Аристократи активно використовували  грошові 

ресурси центральних повітових кредитних установ, таких як земські каси, не 

лише за призначенням, але й для вирішення своїх особистих питань.   

 Зважаючи на труднощі фінансового становища населення, в 

Бессарабській губернії відкривалися земські каси дрібного кредиту. Ідея 

утворення даних установ надходила від повітового дворянства. Організація 

роботи та накопичення основного капіталу кас здійснювалося за рахунок 

урядових позик, коштів земства, особистих внесків місцевих аристократів.  

Діяльність кас відрізнялася чіткою регламентованістю, виваженістю 

операцій. Установи були контрольовані з боку земської влади. Позики, за 

 

№ 

 з/п 

 

             Назва 

 

Показники за період з 1900 по 

1913 рр. 

1 Поява нових кредитних 

установ 

 збільшилися у 4 рази  

2 Позико-ощадні 

товариства 

            збільшилися у 5 разів 

3 Кредитні товариства           збільшилися у 77 разів 
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своїми відсотками, були орієнтованими на потреби населення. Можливість 

координації та втручання у справи кредитних товариств, сільських артілей та 

ремісничих співтовариств все це –  робило установи, важливими в системі 

дрібного кредиту Бессарабської губернії. Таку виважену політику дрібних 

кредитних установ забезпечували аристократи регіону, які займали провідні 

місця в складах та правлінні цих закладів. Свою професійну компетентність 

дворяни здобували на курсах з фінансової грамоти, бухгалтерії та 

рахівництва. 

 

2.3. Особливості лихварської діяльності нобілітету   

 Лихварство – це процес надання грошей в борг за умови сплати 

відсотків при погашенні суми.  Ще в добу античної Греції філософами 

засуджувалося взяття відсотків при погашенні боргу. Зокрема, Аристотель в 

трактаті «Політика» зображував лихварство, як «спотворену та шкідливу для 

людської природи» форму грошових відносин. Означена форма кредиту була 

відомою ще на початку західноєвропейської цивілізації та обслуговувала 

витрати феодальної знаті, дрібних ремісників та селян. Найбільшими 

лихварями в середньовічній Європі були представники родини Медичі, які 

зробили цю тіньову галузь кредиту своєю професією. Серед боржників 

Козімо та Лоренцо Медічі були монархи, кардинали та понтифіки 

католицької церкви.   

Як правило, особи, які займалися лихварством, не декларували це 

заняття. Вони були торговцями, скупниками, посередниками, але, за суттю, 

важливою статтею їх прибутку була саме лихварська діяльність. Часто в ролі 

таких кредиторів виступали представники дворянського стану.  

 Лихварство вважалося аморальною та не «шляхетною» справою. Але 

все ж, навіть представники вищої аристократії нехтували суспільними 

принципами та брали на себе обов’язки лихварів. Так, боржником Катерини 

Воронцової (фрейліни Катерини II) був відомий поет Гаврило Державін; 

окрім цього графиня витрачала великі суми на кредитування та виплату 
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застави по коштовностях [183, с. 219].       

 За твердженням В.Є. Кириченко  було кілька категорій клієнтів, які 

надавали перевагу саме такому виду кредиту. По-перше, це особи, яких з тих 

чи інших причин відмовились кредитувати банки. По-друге, це ті, хто 

опинився в скрутному становищі, мав нестабільний фінансовий прибуток, 

але при цьому мав нагальну потребу в грошах. Особливістю саме 

небанківського кредиту було те, що його надавали людині, яка опинилася в 

скруті; від позичальника не вимагали довідку про статки, не запрошували 

поручителів [216, с. 240].   

Боротьбу з лихварством царський уряд розпочав лише тоді, коли зміг 

запропонувати альтернативу цьому виду кредитування. Протидія лихварству 

з’явилася внаслідок порушення принципів охорони дворянської земельної 

власності, якими опікувалася держава. В середині XVIII ст. саме ця власність 

опинилася під загрозою з боку лихварів. Налякані представники аристократії 

малювали жахливі картини втрати шляхетним станом своїх маєтків: «Розкіш 

і надмірне марнотратство значної кількості наших дворян скоро призведе до 

того, що більша частина наших сіл стане належати фабрикантам, купцям, 

піддячим, секретарям, докторам і лікарям. Не ми, а вони панами та 

володарями будуть» [217, с. 115]. Тому держава вдалася до певних кроків для 

стримування неконтрольованої політики лихварів.     

 Указом Єлизавети Петрівни від 13 травня 1754 р. 6% річних стало 

максимальною ставкою, яку дозволялося стягувати за позичені гроші. У разі, 

якщо будь-хто «дерзне брати більше шести відсотків і в тому викритий буде, 

у таких дані від них у позику гроші залишаться в позичальника, а для 

скарбниці всі їх маєтки конфіскувати… і у всій державі однаковий та рівний 

відсоток має бути» [218, с. 110]. Незважаючи на це, особливо в сільській 

місцевості, іноді фіксувалися лихварські ставки  до 200% річних.   

Найбільшим тіньовим лихварем XVIII ст. став головний банкір 

Катерини II – Річард Сутерланд, який навіть отримав спадковий баронський 

титул за вдалу кредитну політику під час виплати зовнішніх державних 
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боргів. У 1791 р. Р. Сутерланд позичив (з державних коштів) представникам 

вищої придворної аристократії суму в розмірі 2 млн. 971 тис. рублів. Серед 

боржників опинилися князь Потьомкін, майбутній імператор Павло I та інші 

представники нобілітету. Справу довірили розкрити поету Г. Державіну, 

який виявився успішним слідчим, встановивши усі факти злочину. Хоча в 

процесі слідства, поет отримував листи з погрозами, пропозиціями хабарів (у 

колосальних сумах), але все ж залишився непохитним та довів справу до 

успішного завершення. Коли Р. Сутерланд зрозумів, що його злочинне 

лихварство було викрите, то він, не в змозі винести суспільної ганьби, 

прийняв отруту. Щодо боржників лихваря – вони мали віддавати борг вже 

державі  [229, с. 401].       

Державна політика в сфері лихварства була направлена на скорочення і 

регламентування діяльності кредиторів. Відповідно до законів Російської 

імперії про лихварство 1866 і 1903 рр. надмірним визначався прибуток вище 

12% річних. Лихварі, чия провина була доведена, каралися терміном у 

в’язниці [241, с. 138]. Однак це не зупиняло лихварів, бо спокуса заробити 

«шалені гроші»  була більшою, ніж страх перед законом. Ситуація була 

однотипною майже для всіх губерній імперії.  

У Бессарабській губернії в XIX – на початку XX ст. активно відбувався 

процес заснування кредитних установ, який характеризувався, з одного боку, 

безпосередньою участю в ньому представників дворянської верстви, а з 

іншого – організаційною та фінансовою підтримкою з боку уряду. Хоча 

держава намагалася створити сприятливі умови для створення та діяльності 

банківських установ (особливо тих, що надавали позики дворянству), одним з 

поширених на той час шляхів отримання додаткового фінансування став 

лихварський кредит.  

За даними, що наводить дослідниця Л.Ф. Циганенко в монографії 

«Дворянство Півдня України», в 1831 р. відомий у Бессарабії дворянин 

Манук-Бей опинився в боржниках у аристократа Меліктурова, заборгувавши 

йому 140 тис. рублів, а в 1846 р. магнат Кассо позичив землевласнику 
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Панаіоту 19 тис. рублів [265, c. 79]. Слід зазначити, що серед дворянства 

Російської імперії накопичення капіталів за рахунок лихварства було досить 

поширеним явищем. Дворяни виступали і в ролі кредиторів-позикодавців, і 

позичальників, які мали сплачувати борги.    

 Лихварський кредит був поширений серед представників різних верств 

населення. Дослідник В.І. Жуков, аналізуючи матеріали Кишинівського 

архіву, стверджував, що лихварями в губернії були і дворяни, і купці-

торговці, і міщани [206, c. 152].  Все залежало від статків, якими міг 

розпоряджатися позикодавець. У 1860 р. дворянин Згура взяв позику, яку 

надав аристократ Мурузі, в розмірі 12 тис. руб. [230, c. 68]. Часто до лихварів 

зверталися великі землевласники-дворяни. Часто це призводило до того, що 

за несвоєчасну сплату боргу майно позичальників йшло на продаж.  

 Публічний продаж нерухомої власності був поширеним результатом 

розплати за неможливість повернути борг позикодавцеві. Так, у 1895 р. за 

борги приватній особі продали власність дворянки Л.П. Ілашко при вотчині 

Фунлу-Бикулуй (Кишинівський повіт), яка оцінювалася у 2 тис. руб. [27, арк. 

11]. Й такі випадки мали непоодинокий характер [9, 10, 12, 15]. Важливо 

розуміти, що деякі лихварі, даючи гроші під заставу за великі відсотки, були 

зацікавлені не в тому, щоб їм повернули борг з відсотками, а в тому, щоб 

забрати нерухомість позичальника, яка інколи коштувала у 3-5 разів більше 

ніж сума позики.         

В.І. Жуков у роботі «Міста Бессарабії в 1861-1900 рр.» на підставі 

аналізу архівних матеріалів стверджував, що велика кількість поміщицьких 

скарг до міських управ є свідченням того, що лихварство в Бессарабії 

процвітало. В повітах діяло багато лихварів із солідними капіталами, 

нажитими, за рахунок місцевого населення в короткий термін [206, с. 141]. 

 Доволі часто позичальники брали відносно невелику суму грошей, але 

через надмірно високі відсотки потрапляли у залежність до лихварів. Так, за 

інформацією В.І. Жукова, дев’яносто сімей міщан з Бендер у 1882 р. 

потрапили в боргову кабалу до лихварів, взявши у них позики по 14, 20, 70, 
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100 руб. [206, c. 152]. Можна уявити, якими були відсотки, що стягувалися за 

такі незначні позики, але реально  становили загрозу господарствам міщан у 

Бендерах.     

Як відомо, в середині ХІХ ст. в наслідок Східної (Кримської) війни, яку 

Російська імперія програла, частина Бессарабії (в тому числі її сучасні 

українські території) перейшла під юрисдикцію Румунської держави.  В 

означений час в цій частині регіону також відбувався процес реформування: 

селяни мали викупити свої земельні наділи з 1865 до 1880 рр. (реформа з 

викупу земельних наділів проводилася практично водночас Російською 

імперією та Румунським королівством). Для сплати викупних платежів 

селянам не було відкрито жодної кредитної установи. Щоб вийти з такого 

становища, через брак державних кредитних установ, місцеві селяни 

зверталися за позикою до лихварів, які надавали позики на умовах сплати від 

60 до 80% річних [210, с. 100]. Для селян такі умови були кабальними, а це 

означає, що господарства опинилися на межі виживання.     

У Кишиневі в 1880-х рр. XIX ст. лихварі, користуючись тим, що 

позичальникам терміново були необхідні кошти, часто брали до 240% річних 

або п’ять копійок з карбованця на тиждень. В Ізмаїльському повіті кредитори 

наживали великі статки без заняття промисловістю чи торгівлею. За позики 

вони  стягували 2% на місяць з великих власників й до  5% – з дрібних 

власників або відповідно 25 і 60% річних [268, c. 187].  

 За словами князя С. Урусова, основою для громадського осудження 

лихваря слугували загальні уявлення, що землеробство або промислове 

виробництво збільшувалися «справедливо» за рахунок праці, а гроші 

зростали «обманом», так як лихвар праці не докладав  [169, с. 298]. Як 

приклад розглянемо справу, в якій фігурували представники 

аристократичного стану та орган дворянської опіки.      

За матеріалами Ізмаїльського архіву в 1901 р. у Кишинівському 

окружному суді розглядалася справа за скаргою дворянки Т. Л. Стоянової 

стосовно діяльності Кишинівсько-Оргеєвської окружної дворянської опіки, за 
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відмову по видачі грошей на лікування її доньки. Свою відмову опіка 

мотивувала тим, що кошти постійно надавались позивачці, але вона їх 

витрачала на зовсім інші потреби. Крім того, у Т.Л. Стоянової був наявний 

капітал у 3 060 руб., який вона позичила ізмаїльській міщанці К. 

Тульчіановій під відсотки [48, арк. 401].  Не вдаючись в подробиці справи, 

для нас важливо – дворянка, маючи кошти віддає їх під проценти, в той же 

час намагаючись отримати від опікунської ради додаткові кошти. Це свідчить 

про наявність маніпуляцій та певного шахрайства з боку представниці 

місцевої аристократії. Такі випадки були непоодинокими. Все це дає нам 

підстави стверджувати, що лихварство було однією з най розповсюджених 

форм кредитування в Бессарабії.        

 Незважаючи на важкі умови лихварської позики, губернатор Бессарабії 

С.Д. Урусов зазначав, що ця форма кредиту в губернії вирізнялася більшою 

чіткістю та практикою використання письмових угод, ніж в інших частинах 

Російської імперії [169, с. 300]. Тобто лихварська діяльність у Бессарабській 

губернії характеризувалася більшою прозорістю й офіційністю, ніж у 

центральних губерніях імперії. Загальні тенденції в сфері лихварського 

кредиту вимагали державного втручання, вироблення чітких положень, які б 

регулювали цю діяльність. 

Цілком очевидно, що високі відсоткові ставки гальмували розвиток 

продуктивних сил регіону. Проте, напрошується висновок, що лихварський 

капітал давав реальний поштовх до розвитку державної банківської системи  

в губернії.   

Держава намагалася регламентувати  та взяти під контроль діяльність 

лихварів, шляхом зменшення відсотків, регулюванням їх діяльності 

законодавчими положеннями. Основну ставку в справі організації роботи 

фінансово-кредитних установ у державі царський уряд робив на дворянство, 

як найбільш освічений та наближений до влади стан імперії. Цілком 

природно, що саме дворяни займали передові позиції в тогочасній Російській 

імперії – рівень освіти, можливості та перспективи була набагато ширшими, 
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ніж у представників будь-якого стану держави.  Тому Міністерство фінансів 

Російської імперії закликало дворянство до більш активної участі в 

кредитних та фінансових справах держави. Разом з університетською освітою 

пропонуючи навчання на різноманітних фінансових курсах.  

23 березня 1900 р. бессарабський предводитель дворянства Михайло 

Миколайович Крупенський отримав листа з  Міністерства фінансів, в якому 

повідомлялося про відкриття в Санкт-Петербурзі курсів рахівників, до 

навчання на яких запрошувались бессарабські дворяни. Головною метою 

курсів було сприяння торговій та фінансовій діяльності дворянства. 

Основним лектором курсу був О.І. Кох – довірений представник торгового 

дому «Ад. Лесінг». Курси мали підготувати фінансових агентів, бухгалтерів 

та інших банківських працівників, що могли вільно складати звітну 

документацію, вести облік, прораховувати фінансові ризики. Це 

повідомлення М.М. Крупенський надіслав усім повітовим предводителям 

дворянства для розповсюдження інформації серед місцевого нобілітету. За 

додатковою довідкою торгового дому «Ад. Лессінг», усі охочі навчатися 

мали заповнити заяву курсанта трьома мовами: німецькою, англійською та 

французькою [48, арк. 239].  На жаль, знайти інформацію, чи скористалися 

місцеві аристократи цією пропозицією, нам поки що не вдалося.  Однак такі 

курси відкривали перед місцевими дворянами, особливо перед 

представниками збіднілих родів, реальні можливості будування власної 

кар’єри.  

Дворяни Бессарабії охоче вступали на службу до казначейства. Завдяки 

існуючим матеріалам можна дійти висновку, що адміністративні та 

організаційні можливості Ізмаїльського казначейства з плином часу лише 

зростали. Таке твердження є обґрунтованим через штатний  розклад 

персоналу, який мала ця установа. Головний скарбник Ізмаїльського 

казначейства А.В. Гиржев у 1914 р. вже мав чин статського радника, тобто 

його кандидатура  відповідала посаді віце-губернатора або керівника 

губернського казначейства,  заступника директора  урядового департаменту. 
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Загалом у Російській імперії чин статського радника замикав І групу 

чиновництва. Дана група (з І по V клас) об’єднувала представників вищої 

номенклатури, які визначали політичний курс держави та мали особливі 

привілеї й високі посадові оклади.  

Функції старшого бухгалтера Ізмаїльського казначейства незмінно 

виконував Янушкевич Олександр Львович. Бухгалтери першого та другого 

розрядів Успенський Григорій Іванович та Овсяний Аркадій Хомич мали 

чини колезького асесора, тобто здобули особисте дворянство. Це свідчить 

про реальні можливості та перспективи служби дворянства у фінансовому 

секторі держави.  Хоча й на цьому шляху були свої «підводні камені». 

Справа в тім, що за законом титулярний радник після проходження трирічної 

служби мав отримати чин колезького асесора, а з ним й титул дворянина. 

Однак, для того щоб не збільшувати кількість дворян в імперії за 

арифметичною прогресією, існувало негласне правило: по можливості не 

надавати чин колезького асесора титулярним радникам [231, c. 78]. В народі 

таких чиновників часто називали «вічними титуляшками». 

Продовжуючи аналіз особистого складу кредитних установ у 

Бессарабській губернії ми можемо зазначити, що справами дрібного кредиту 

в регіоні займалися переважно представники дворянського стану. Архівні 

матеріали за 1913 р. дозволяють проаналізувати службовий розпорядок 

бессарабського губернатора. Цікаво, що свій робочий день губернатор 

розпочинав із зустрічі з керівниками повітів, а серед обов’язкових питань 

були звіти про стан дрібного кредиту та шляхи поліпшення умов кредиту для 

населення [245, с.168]. 

Керівники повітів були не єдиними чиновниками в губернії, які 

опікувалися фінансово-кредитними справами. За Бессарабським адрес-

календарем (1914 р.) в губернії діяв комітет у справах дрібного кредиту. 

Офіційним головою комітету був губернатор (на той час камергер двору, 

дійсний статський радник М.Е. Гільхен). До складу комітету входили: 

камергер двору, в. о. губернського предводителя дворянства Олександр 
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Киріякович Леонард, віце-губернатор, дійсний статський радник Олександр 

Миколайович Юрган, голова губернської земської управи, статський радник 

Костянтин Олександрович Мімі, управляючий Кишинівським відділенням 

Державного банку, колезький радник Сергій Андрійович Бобровніков, 

інспектор сільського господарства, член губернської земської управи, 

колезький асесор Г.С. Гоната, інспектор дрібного кредиту (колезький асесор) 

С.І. Орлов та інші. У цьому списку недворянського походження був лише 

діловод комітету, губернський секретар Т. А. Тур’єв  [133, с. 218-241]. 

Можна дійти висновку, що саме представники місцевої аристократії займали 

визначальні позиції у сфері питань розробки та модифікації доступного 

кредиту для населення. Участь у роботі комітету дрібного кредиту 

губернського інспектора сільського господарства говорить про те, що 

дворяни брали до уваги потреби сільського населення, яке мало необхідність 

у короткострокових позиках. Діяльність комітету сприяла багатьом 

позитивним зрушенням кредитної системи в Бессарабії.     

Аналогічною, щодо дворянського представництва, була ситуація в 

більшості інших фінансово-адміністративних установ регіону.  Це й не 

дивно, бо на державному рівні цей принцип – домінування нобілітету – було 

покладено в основу діяльності фінустанов імперії. Перелік посад, клас 

працівників, статут установи – все це визначалося у відповідності до указу 

Миколи II («Закон про кредит для міст і земств»), який було підписано на 

борту імператорської яхти «Штандарт» у Балтійському морі в 1912 р. [45, 

арк. 90-97 зв.]. 

 Розглянемо дію цього указу на прикладі Акерманської земської каси 

дрібного кредиту. Каса підпорядковувалася Міністерству фінансів та 

Міністерству внутрішніх справ. Керівництво касою здійснювали голова та 

правління, яке складалося з п’яти осіб. Голова затверджувався  

Міністерством фінансів терміном на три роки. Станом на 1914 р., головою 

Акерманської каси був дворянин Яків Пилипович Вагнер. Його річна 

зарплата становила 10 000 рублів. Членом правління від Міністерства 
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фінансів та внутрішніх справ був дворянин Максиміліан Якович Новіков. 

Держава сплачувала йому щорічно 6 000 рублів. Також до правління входив 

представник від земства. Фактично лише ця особа могла не мати  

дворянського походження, адже на цю посаду обирали від населення  повіту. 

Щодо Акерманської каси – цю посаду обіймав  селянин Василь 

Володимирович Стефанюк із окладом у 6 000 руб. [240, c. 102-103].  

Головним бухгалтером Акерманської касі був колезький радник (займав 

шосте місце в «Табелі про ранги») Іван Степанович Іванов. Його грошова 

винагорода щорічно складала 4 200 рублів. Бухгалтером вищого окладу та 

помічником головного бухгалтера була дворянка Олімпіада Костянтинівна 

Старирадова, яка отримувала 2 800 руб. (Тут варто звернути увагу на 

гендерний принцип. Незважаючи на те, що помічником головного бухгалтера 

була особа дворянського походження, той факт, що вона жінка істотно 

впливав на оплату її праці – вона отримувала лише половину від зарплатні 

свого безпосереднього начальника й навіть менше, ніж  касир).  

На посаді головного касира могла працювати особа, яка мала VII клас за 

«Табелі про ранги», ним став надвірний радник Матвій Кузьмич Хлопов, 

який заробляв 3 000 руб. Крім того існували ще посади завідуючого 

канцелярією та голови відділу, які за правилами мали бути не нижче VI класу 

(отримували по 4 200 руб.). В кредитній установі працювало ще 15 осіб, які 

також, за державним статутом, мали бути дворянами (заробляли не менше 

1 500 рублів на рік [55, арк. 14].  Цікавою, на наш погляд,  є архівна довідка, 

яка пояснювала, на які потреби нараховувалась зарплата робітників каси: 2/5 

від загальної суми – вважалися платнею, 2/5 – столовими та 1/5 – 

квартирними грошима. Окремо, персоналу надавали кошти на відрядження 

та добові [55, арк. 18]. Щорічний прибуток каси відраховувався до 

Міністерства фінансів, яке використовувало їх в якості преміальних.   

Таким чином, на прикладі штатного розкладу окремих фінансових 

установ повітів Бессарабської губернії ми побачили, що саме дворяни 

керували фінансовими справами повітів, гарантували чітке виконання 
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зобов’язань перед позикодавцями та забезпечували виконання державної 

кредитної політики, що об’єктивно потрібно розцінювати як позитивні 

можливості для розвитку. Аристократи губернії сприяли утворенню дрібних 

кредитних установ, які опікувалися селянськими та міськими потребами.  

 

Висновки до  розділу 

Дослідження історії внеску дворянства у становлення дрібного кредиту 

Бессарабської губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. дозволило 

зробити наступні висновки.        

Аналіз стану наукового вивчення питання дозволяє стверджувати, що 

історія дрібного кредиту Бессарабської губернії не була предметом 

спеціального комплексного дослідження. Джерельна база з цієї проблеми 

значна, неоднорідна та розпорошена по різним видам архівних документів, 

що знаходяться у різних архівах України та за кордоном. Це підтверджує 

актуальність обраної теми і необхідність подальшого пошуку, накопичення і 

аналізу архівного матеріалу для детального неупередженого вивчення 

специфічних рис становлення кредитних закладів у Бессарабії в зазначений 

період.          

Організація та створення дрібної кредитної системи Бессарабської 

губернії проходила у відповідності до загальних тенденцій Російської імперії, 

зберігаючи при цьому свою виразну специфічність. Рушійну фінансову та 

адміністративну підтримку для вирішення цього питання надавали 

представники дворянської верстви Бессарабської губернії. Саме земські 

збори, повітові управи, дворянські предводителі, губернське центральне 

управління та підвідомчі їм комітети, чиновниками та посадовцями в яких 

переважно були дворяни, сприяли утворенню соціально спрямованого та 

організованого кредиту.  

У XIX ст. першими кредитними установами організованого кредиту в 

регіоні стали державні, діяльність яких була чітко окреслена юридичними 

нормами. Такими установами були земські каси, позико-ощадні та кредитні 
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товариства, чисельність яких постійно зростала. Це пояснювалося тим, що 

дрібні та середні селянські господарі, які  володіли незначними земельними 

ділянками і нерідко просто не мали можливості для старту нового посівного 

сезону, дуже потребували фінансової допомоги. До того ж, селяни краю 

потерпали від різних податків, які не завжди вдавалося сплатити вчасно, а 

тому вони мали постійну необхідність у короткотермінових позиках. Такий 

кредит був необхідний для невеликих торгових і промислових артілей. Ці 

установи сприяли накопиченню коштів населенням і були беззаперечною 

підтримкою для дрібних селян, об’єктивно сприяючи поступовому 

економічному розвитку регіону.               

Початок ХХ ст. характеризувався впровадженням більш ефективних 

форм кредитних установ у краї. Поряд із земськими касами та позико-

ощадними товариствами з'являються кредитні товариства, які в більшій мірі 

сприяли доступу малозабезпечених селян до отримання позик. Кредитні 

товариства відрізнялися від позичково-ощадних товариств відсутністю 

пайових внесків, які мали сплачувати члени та позичальники товариства. 

Впровадження нових установ здійснювалося  за рахунок і при підтримці 

аристократії, яка формувала спеціальні комісії, дорадчі органи; виявляла 

зацікавленість і дієву рішучість у забезпеченні населення вигідним 

соціальним кредитом.   

Земські та міські органи самоврядування формували нижчу ступінь 

установ фінансово-кредитної системи – земські каси, позичково-ощадні 

товариства тощо. Їхніми послугами користувалася незначна частина 

населення, хоча серед їх вкладників і засновників ми часто зустрічали 

представників дворянської верстви.        

До основних проблем розвитку ощадно-позичкових товариств можна 

віднести: непродуману та частіше за все неконтрольовану  політику видачі 

позик, що сприяло таким явищам, як хабарництво та кумівство; видачу позик 

на невигідний термін, який практично  унеможливлював повернення коштів; 

видача позик особам, які не мали особливої потреби в них, а 
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використовували позики, частіше за все, на предмети розкоші, азартні ігри 

тощо.  Неповернення позик погіршувало ситуацію в системі позичково-

ощадних товариств, що призводило до їх поступової ліквідації. 

Проте, слід зазначити, що незважаючи на утворення різноманітних 

кредитних установ, в краї активно надавались лихварські позики. Причиною 

застосування лихварського кредиту була відсутність вільних коштів у 

населення. Учасником такого тіньового кредиту часто виступало дворянство, 

яке мало в своєму розпорядженні фінансові ресурси та бажало отримати 

прибутки. Проте, і в ролі боржників-позичальників нерідко виступали 

аристократи. Випадки продажу дворянської нерухомості за несплату 

лихварського боргу, хоча і не були систематичними, проте часто траплялися 

в Бессарабській губернії. Лихварство Бессарабської губернії відрізнялось від 

загальноімперського більшою чіткістю та обумовленістю при встановленні 

відсотків. У своїй переважній більшості договори укладалися письмово, що 

сприяло більш регламентованим та прозорим відношенням позикодавця і 

позичальника. Розвиток дрібного кредиту став одним з важелів, що вивільняв  

населення з-під лихварської залежності.                            

 Представники бессарабського нобілітету робили спроби для забезпечення 

і підтримки дрібних власників, ефективного та всебічного розвитку 

державного сектору в фінансово-кредитній системі. Кредитні товариства 

конкурували з місцевим лихварським капіталом, оскільки уособлювали 

захист і опіку держави над своїми підданими.        

Державна влада Російської імперії  в другій половині ХІХ – на початку 

ХХ ст. активно опікувалася завданням залучити дворянську верству до участі 

в кредитно-банківських справах як у масштабах держави, так і на її окремих 

територіях. Для досягнення цієї мети в Бессарабській губернії була 

організована робота спеціальних курсів, де викладалися основи рахування  та 

фінансів; дворян запрошували на навчання до столиць. За посередництва 

місцевого дворянства в регіоні розпочали роботу різноманітні установи 

дрібного кредиту, чисельність яких постійно зростала. Дворянство поступово 
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займало ключові позиції в управлінському сегменті кредитно-банківських 

установ Бессарабської губернії. На фоні поступового зменшення 

дворянського землеволодіння в регіоні, змін економічного вектору 

регіонального розвитку, саме служба в фінансових установах губернії 

гарантувала  частині бессарабського дворянства фінансову стабільність та 

кар'єрне зростання.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

 

РОЗДІЛ ІІІ 

ДВОРЯНСТВО ТА СТАНОВЛЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

 

3.1. Місце представників нобілітету Бессарабської губернії в 

становленні банківської системи   

Ще з початку формування дворянського стану Російської імперії, 

представники цієї верстви намагалися правильно побудувати свою професійну 

кар’єру. Найбільший  інтерес  нобілітету  було  помітно  в  таких  сферах:   

1) служба  за  вибором зокрема, й служба державі взагалі;  

2) промислова та аграрна діяльність;  

3) освітянська справа.   

Тобто  можемо  говорити  про  переважно  станові  або  дотичні  до  них 

інтереси. В цьому бессарабське та південноукраїнське дворянство не вирізнялося 

з-посеред інших аристократичних губернських громад. Таку характеристику дав І. 

В. Павлович, який зауважив:  «Нині дворянство за своїм звичаєм як громадським, 

так і особистим, за характером та звичками, поняттям, освітою, абсолютно  схоже  

на  цей  стан  в  усіх  інших  губерніях  імперії» [217, с. 143].  

В ХІХ ст., особливо в його другій половині, з урахуванням нових 

економічних і соціальних реалій, перед дворянством постали питання необхідності 

укріплення свого панівного становища, що було можливим, в першу чергу, за 

рахунок активного втручання в промислово-господарські справи, а по друге, через 

отримання фінансових гарантій та підтримки з боку нових державних інституцій. 

Все це стимулювало розвиток банківської системи в імперії.  

Як зазначали дослідники О. Крупенко та К. Сиволожська: «Починаючи з 

першої половини XIX ст., в Україні здійснювалися банківські операції і 

використовувалися широкі форми кредитування, що насамперед було пов’язано з 

розвитком ярмаркової торгівлі. Кредитнорозрахункові установи поступово 

ставали невід’ємною частиною господарського життя в Україні. Основне їхнє 

призначення в дореформений період полягало в підтримці поміщицьких 

господарств» [221, с. 282].  
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Важливою рисою дореформеної банківської системи було те, що держава 

тримала у своїх руках монополію на використання грошових накопичень. Однак 

це не відповідало інтересам індустріального розвитку країни. Тому з 1859 р. 

почалося поступове припинення діяльності кредитних установ. Проте, створюючи 

нову банківську систему, царський уряд не хотів втрачати керівних позицій у 

фінансовій справі.  

Банк (від італ. banco – лавка або стіл) – велика кредитно-фінансова установа, 

яка здійснює розрахунки, акумулює гроші та інші цінності, надає кредити та ряд 

інших фінансових послуг.       

Банківська система Російської імперії почала оформлюватися вже у XVIII ст., 

коли з’явилися перші фінансові установи у вигляді казенних банків, що 

підтримували державні та станові інтереси. Монетна контора – перший офіційний 

кредитний орган, який виник у другій чверті ХVІІІ ст.  Поряд з головним своїм 

завданням – чеканкою монет, контора займалася викупом коштовностей, які 

аристократи закладали лихварям, видавала позики з розрахунку 8% річних. 

Послугами монетної контори користувалося дуже обмежене коло аристократів 

[251, с. 13].   

В 1733 р. імператриця Анна Іоанівна через нестачу кредиту та надзвичайно 

високий розмір відсотків (від 12 до 20%) – «чого в усьому світі ніде не було», 

наказала надавати позики з монетного двору на 8% під заставу золота та срібла в 

розмірі ¾ вартості по вказаній ціні  [223, с. 64].   

У 1754 р. за указом Єлизавети було створено Державний Позичковий банк, 

який надавав кредити російському дворянству, з метою недопущення розорення 

дворянських маєтків.  Саме з виникненням названих кредитних установ починає 

розвиватися іпотечний та комерційний кредит. Основним завданням кредитних 

установ того часу була підтримка дворянства, як основи феодального устрою [251, 

с. 14].    

У 1758 р. було засновано Мідний банк та дві «Банківські контори вексельного 

виробництва між містами», які надавали позики під перевідні векселі мідною 
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монетою з умовою, що відсотки за позикою виплачувалися позичальниками 

монетою срібною.   

У 1769 р. відбулося заснування Асигнаційних банків, які своєю ціллю мали 

заміну повноцінної монети паперовими грошима (асигнаціями). В тому ж році 

з’явилася можливість робити зовнішні займи (за указом Катерини II для покриття 

витрат на російсько-турецьку війну). Фактично, це означало збільшення потоку 

фінансів у державі [179, с. 93].  За часів правління Катерини ІІ діяльність в 

кредитній сфері було спрямовано на облаштування земельного та ломбардного 

кредиту; навіть при опікунських радах були відкриті так звані позичкові каси. Всі 

ці фінансові установи поповнили список закладів, що кредитували збідніле 

дворянство [251, с. 15].    

Однією з установ, яка підтримувала аристократію через організацію 

земельного кредиту, був утворений в 1797 р. Допоміжний банк для дворянства. 

Основним завданням банку було полегшення боргів дворян, що вже потрапили до 

залежності від лихварів. Цікаво, що статут банку не передбачав обмеження в сумі 

позики, що невдовзі призвело до того, що найбільш впливові аристократи брали 

майже астрономічні суми в банку. В кінцевому рахунку це негативно позначилося 

на діяльності фінансової установи.  

Більш того, для контролю над витратами дворян та збереження їх статків 

вводився такий інститут як дворянська опіка. У випадку банкрутства  аристократа, 

опіка могла взяти на себе догляд за його майном та статками до часу, коли 

дворянин вирішить свої фінансові проблеми або діти досягнуть відповідного віку. 

Справи дворян потребували періодичного кредитування та надання фінансової 

допомоги, й держава допомагала у вирішенні цих проблем.      

 В першій половині ХІХ ст. в імперії відбувається перебудова кредитної 

системи та її поступове перетворення на більш ефективне знаряддя кредитної 

політики. Для цього було проведено два заходи: 

 реорганізація  облікових контор Комерційного банку;  

 створення Ради державних кредитних установ [251, с. 15-16].   
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До того ж, перша половина ХІХ ст. характеризувалася стрімким 

формуванням приватних банкірських домів; формуванням нижчого ланцюга 

кредитної системи у вигляді позичкових кас тощо.  

Державні реформи другої половини XIX ст. в Російській імперії призвели до 

кардинальних політичних, соціальних та економічних змін. З’явилися нові органи 

представницької влади (земства, міські думи); відбулася стрімка диференціація 

населення; земля стала об’єктом купівлі-продажу. Відтепер власниками землі 

могли бути не лише дворяни, а й представники інших соціальних верств. 

Безумовно, все це призвело до змін в економічному становищі дворянства.  

 Банки, що існували в Російській імперії у дореформений період, не могли в 

повному обсязі забезпечити ефективний розвиток капіталістичних відносин у 

державі. Особливо це стосувалося двох банків, які знаходилися у підпорядкуванні 

Міністерства фінансів: Державний комерційний банк та Позичковий банк. Обидва 

банки виявились не лише «придатками бюджету, але й органами фаворитизму: 

Позичковий – для дворянської верхівки, Комерційний – для іменитого купецтва» 

[209, с. 48]. Слабкість кредитної системи унеможливлювала успішний розвиток 

держави: допомога лише дворянам та купцям нівелювала  ринкову конкуренцію, 

була виявленням застарілості та відсталості господарчого реманенту. Все це 

потребувало реформування старої банківської системи, хоча це відбулося не 

одразу.   

В 1857 р., знизивши відсоток по вкладах, які були спрямовані на залізничне 

будівництво, уряд сам порушив основу монополії на ці капітали та фактично 

розхитав фундамент існуючої системи дореформених банків. Це призводить до 

ліквідації (у 1860 р.) двох основних банків – Комерційного та Позичкового. 

Причинами такого рішення стала не лише величезна розтрата державних 

капіталів, але й значне відставання у розвитку капіталістичного банківського 

кредиту. Уряд був змушений сам взятися за організацію в країні капіталістичного 

кредиту. Головною фінансовою установою країни став Державний банк Російської 

імперії, мережа відділень якого була розповсюджена по всіх губерніях [185, с. 13].
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Наприкінці 50-х років у імперії відбувалося поступове банкрутство казенних 

банків, на зміну яким приходили більш сучасні капіталістичні банки.  Фактично 

відбулася лібералізація банківської справи, а відтак й поява комерційних та 

приватних кредитних установ. Представники дворянства, промислової буржуазії, 

купецтва «…відчули в цей період труднощі в отриманні державних позик», – 

зазначали дослідники О. Крупенко та К. Сиволожська, – «відтак перед урядом 

постала потреба демонополізувати кредитні відносини в країні» [221, с. 283]. В 

лютому 1862 р. було розроблено статут міських громадських банків, для 

створення яких висувалося кілька обов’язкових умов: 

 стартовий капітал не менше 10 тис. крб.; 

 наявність відповідного приміщення; 

 розробка власного статуту; 

 чітка структура видів фінансових операцій.  

Імператор Олександр ІІ в указі Сенату від 1864 р. зазначав: «Устрій наших 

головних державних банкових установ, які засновано ще у минулому столітті, не 

відповідає більше сучасним обставинам і потребує докорінної перебудови» [220, c. 

66]. Така позиція імператора була небезпідставною. Він розумів, що кредитування 

аристократії не вирішить глобальних кризових проблем держави, тому потрібна 

альтернатива банківській системі. Існує велика ймовірність того, що саме 

Олександр II став ініціатором засновницького періоду в банківській історії 

Російської імперії.    

З 1864 по 1872 рр. було засновано 33 акціонерних комерційних та 11 

акціонерних земельних банків. Практично всі установи були приватними. Дані 

заклади надавали різноманітні фінансові послуги: кредити, грошові перекази, 

вклади, зберігання, сплата за векселем тощо. Не зважаючи на те, що нові фінансові 

організації захищали в першу чергу інтереси аристократів, але поряд з дворянами 

в полі зору акціонерних установ опинилися підприємці, кіпці, заможні селяни. 

 Зважаючи на те, що дворяни в тогочасній імперії були найбільш освіченим 

та привілейованим станом, не складно припустити, що основні посади в нових 

банківських установах опинилися під їх контролем. Й це дійсно так. Першим 
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управляючим Державного банку з 1860 по 1866 рр. був барон О.Л. Штигліц, а 

першим управляючим Державного комерційного та водночас Позичкового банків 

став дійсний тайний радник АО.І. Рібольєр, який на цей деякий час був фактичним 

монополістом, очолюючи всі інші державні кредитні установи імперії, окрім 

ломбардів [239, с. 265].  

Аристократи переважали серед ініціаторів та безпосередніх організаторів 

банківської системи в державі: ініціатива по створенню товариств взаємного 

кредиту належала дворянину Є. Лиманському; аристократи Рафаловичі були 

єдиними російськими банкірами, що мали фінансову контору за кордоном. Серед 

організаторів державних зовнішніх позик зустрічаємо дворянські прізвища 

Родоканакі та Вучіні; серед банкірських  династій було немало аристократів з 

південних регіонів  – Єфруссі, Маврокордато, Раллі тощо.  Охарактеризуємо 

діяльність деяких з цих дворянських родин, які реально пожвавлювали активність 

кредитно-банківського сектору в південноукраїнському регіоні. 

Так, у 1861 р. внаслідок шлюбної угоди  між Миколою Маврокордато та 

Аріадни Родоконакі відбулося фактичне об’єднання цих родин, що в реальному 

сенсі  призвело до створення нової потужної та впливової  династії. В 1882 р. М. 

Маврокордато, разом із  П. Родоконакі став співвласником  банку тестя.  Син М. 

Маврокордато та онук Ф. Родоканакі –  Матвій став фактично одноосібним 

керівником торгово-фінансової імперії Родоконакі. За документами 1889 р. 

М. Маврокордато визначався як «rantier, grand  proprietnire» –  рантьє, великий 

власник; від одним із співласників Одеського облікового банку. Завдяки успішній 

банківській діяльності М. Маврогордато мав значні статки: чотири кам'яні 

будинки в Одесі, 2 315 дес. землі в Бельцському повіті  Бессарабської  губернії,  2 

520  дес.  землі в Гайсинському повіті Подільської губернії. М. Маврогордато 

направляв значні суми на благодійність, за що неодноразово отримував державні 

відзнаки.     У 1918 р., після смерті Матвія Миколайовича  його дружина, 

виконуючи заповіт чоловіка, висловила бажання передати місту Одесі  100 тис. 

руб. на спорудження сирітського землеробського притулку. Гроші передбачалося 

вносити на рахунок попечительської ради притулку в Одеську контору 
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Державного банку таким чином: 1918 р. – 40  тисяч  на  заготівлю  будматеріалів,  

у  січні 1919 р. – 35 тисяч на будівництво й облаштування притулку, а в січні 1920 

р. – 25 тисяч як недоторканний капітал притулку. На жаль, задум О.Т. 

Маврогордато не був реалізований унаслідок соціальних потрясінь, що знищили 

державу [260, с. 136, 137, 140].  

Ще приклад, як завдяки наполегливій діяльності та успішній кар’єрі в 

фінансово-банківській сфері родини нешляхетного походження набували 

аристократичний статус. Мова йде про представників династії грецьких 

комерсантів Раллі. Перший внесок у розвиток фінансових відносин в регіоні 

представники родини зробили через сімейну  компанію «Брати Раллі». Грецький 

дослідник Ф. Аргенті дав таку характеристику компанії братів: «Ця  компанія  

мала  багато  філіалів  у  Росії,  Дунайських князівствах,  Персії,  Індії,  а  також  

Америці;  вона  вважається однією  з  перших  комерційних  компаній  у  світі,  не  

стільки завдяки  важливості  та  поширеності  їхнього  бізнесу,  скільки завдяки 

високим моральним рисам, принципам і чесності, які вирізняли завжди її 

директорів» [261, с. 55].  Після банкрутства фірми один з братів – Степан Іванович 

активізувався в громадській діяльності, зробивши гарну кар’єру в цьому напрямку.  

Він працював членом комісії з громадського управління в Одесі, виборним 

старшиною від одеських купців, міським головою. Обирався до складу 

різноманітних комітетів і комісій: комітету з облаштування в Одесі окружного 

будинку божевільних; комітету із запобігання епідемії холери; директор  

Одеського  попечительського  комітету  про в’язниці; попечитель народних 

училищ в Одесі;  депутат міського депутатського зібрання тощо. З початком 80-х 

доля С. Раллі була пов’язана з Бессарабією. Його було обрано почесним мировим 

суддею по Бендерському повіту; головою  Бендерського з’їзду мирових суддів.  

Накопивши статки та досвід С.І. Раллі повернувся до традицій сімейного бізнесу й 

в 1879 р. заснував Одеський обліковий банк, яким успішно керував протягом свого 

життя. За успішну кар’єру, визначальний внесок у розвиток м. Одеси та 

Бессарабського регіону в 1881 р. Степан Раллі отримав статус спадкового 

дворянина й його разом із родиною було внесено до 3-ї частини родовідної книги 
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Бессарабської губернії. Успішна фінансово-економічна діяльність дозволила С. 

Раллі мати значні статки: сім будинків в Одесі, маєтки  у  Бендерському  повіті  

(загальною площею 7 000 дес., вартістю 75 тис. руб.); два маєтки в Херсонській та 

Подільській губерніях [261, с. 57-59].  

Бессарабські дворяни були представлені не лише в філіях, повітових або 

губернських відділеннях імперських банків, але часто займали посади в 

центральних кредитних та фінансових установах.     

Одним з таких дворян, які успішно реалізували себе в державній кредитно-

банківській системі, був Георгій Дмитрович Крупенський. Отримавши блискучу 

освіту, дворянин був запрошений міністром фінансів на службу до правління Ради 

при міністерстві. На протязі чотирьох років, Г.Д. Крупенський займав пост 

радника міністра фінансів Російської імперії. Паралельно, з 1914 по 1918 рр. 

аристократ виконував обов’язки члена правління Дворянського земельного банку 

Російської імперії в Петербурзі. Після Лютневої революції аристократ виїхав з 

Петербургу та оселився в Києві, де ще деякий час працював членом правління 

Київського земельного банку [56, арк.159].  

Повертаючись до питання щодо ролі та місця представників місцевого 

нобілітету в становленні банківської системи регіону необхідно зазначити, що 

безпосередньо в Бессарабській губернії банки виникають в останній чверті XIX ст. 

з відкриттям філій і контор головних державних та приватних банків. Окрім цього, 

на гроші аристократів Синадино, Рафаловичів, Родоконакі було організовано 

Кишинівський комерційний та іпотечний Бессарабсько-Таврійський банки. Це 

свідчить про те,  що аристократи Бессарабії не лише мали потребу в потужному 

банківському секторі, але й самі були спроможні стати організаторами та 

засновниками нових фінансових установ у регіоні.  Враховуючи, що банківська 

справа була новим явищем в повсякденному житті аристократії, багато з них не 

мали ще повної довіри до цієї справи. Як доказ тези ми можемо навести приклад з 

активами бессарабського аристократа І.П. Синадино, які він тримав на рахунках у 

різних фінансових установах: Державному банку, Ліонському Кредиті, особистій 
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касі-сейфі Афінського національного банку, конторі братів Івана та Віктора 

Синадино в Кишиневі та в Одеському товаристві взаємного кредиту [99, арк. 54]. 

Діяльність дворянства Бессарабської губернії в другій половині XIX ст. 

характеризувалася певною фінансовою активністю. Аристократи краю 

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. Крім того, 

фінансова кооперація дворян із лихварями (які часто також були дворянами) 

призводила до конфліктних ситуацій.       

В матеріалах «Бессарабських обласних відомостей» за 1872 р., йшла мова 

про один з таких випадків. 22 квітня 1872 р., Кишинівський окружний суд 

розглядав позов дворян Р. Кохманського та Г. Маразлі до дружини колезького 

асесора Е. Горе щодо стягнення з останньої 20 000 рублів. Вказані кошти були 

заборговані її батьком Е. Горе – І. Микулініним.  

Великий бессарабський землевласник Г. Маразлі фігурував й у іншій 

судовій справі в  якості розпорядника майном  померлої тайної радниці Є. 

Сафонової, яка  ще в 1852 р. взяла позику в розміри 10 000 рублів на 6 років (за  

10% на 100 рублів у рік) у Г. Маразлі  [234, с. 60-61].     

Ще один приклад. У 1872 р. дворяни фон Мевеси позичили у А. Статевича 

10 000 руб. під заставу своєї вотчини Ск’яни Сорокського повіту. Борг 

аристократів з відсотками було повернуто за рішенням суду [88, арк. 100]. Й такі 

справи були непоодинокими.  Можна помітити, що в більшості дворянських 

кредитних угод об’єктом застави були родинні маєтки та земля, виникала потреба 

в упорядкуванні взаємовідносин між дворянами позичальниками та 

позикодавцями  шляхом організації фінансових установ у губернії. Потрібно було 

створити спеціальні фінансові установи, які б підтримували дворянські 

господарства в нових капіталістичних умовах: або допомагаючи реалізувати 

дворянську земельну власність, або надаючи пільгові кредити для збереження 

дворянської землі. Цю роль, за підтримки держави, взяли на себе профільні банки.
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 У 1873 р. в Російській імперії наступила фінансова криза, яка розпочалася з 

банківської системи, а потім дійшла й до торгівлі та промисловості. Фінансова 

неспроможність купців, промисловців, а з часом й дворян набирала небачені 

оберти.  Все це фактично змусило державу піти на зміни в фінансовому секторі 

країни.         

У 1882 р. було засновано державний Селянський земельний банк, який мав 

надавати позики селянам для купівлі землі. Хоча, офіційною метою установи було 

сприяння селянами у купівлі землі, фактично банк давав можливість поміщикам 

продавати свої землі на вигідних умовах. Відділення Селянського банку одразу ж 

з’явилися у південноукраїнському регіоні: Катеринославське та Херсонське 

відділення були відкриті у 1883 р., Таврійське – у 1884 р.,  Бессарабське – у 1886 р. 

[92, арк.  17].  

Розвиток капіталізму в сільському господарстві, активна діяльність 

земельних банків, зосередження великих земельних масивів у руках поміщиків і 

селянської буржуазії дозволяло зберігати високі ціни на землю в Бессарабії та, 

навіть підвищувати їх. Така ситуація була на користь дворян, як основних 

землевласників і головних продавців землі, але було важким тягарем для 

селянства. Частка селян, які купували землю поступово скорочувалася, а ті, хто 

купив землю у поміщиків через Селянський банк на довгі роки потрапляли в 

боргову кабалу [178, с. 83-90]. Вартість однієї десятини землі, що була куплена 

селянином у поміщика за сприяння банку становила:  

в 1910 р. – 255 руб,  

у 1912 р. – 299 руб,  

1913 р. – 378 руб,  

у 1914 р. – 403 руб.  

у 1915 р. – 445 руб.  

Селянський банк у Бессарабії  за 1886 – 1915 рр. продав селянам 240 тис. 

дес. землі [140, с. 312]. Найбільшу кількість землі за сприяння Селянського 

банку придбали селяни Ізмаїльського та Кишинівського повітів. Проте  найвищі 

показники заборгованості банку також були в цих повітах. 



130 
 

 

Найбільш інтенсивно бессарабський відділ Селянського банку діяв у 1906-

1912 рр. Користь від кредитних операцій Селянського Банку мали лише заможні 

селяни. За обліковими даними банку, їх було понад 12% серед позичальників-

клієнтів установи. Більшість же селян, що брали позики у банку, потрапляли у 

фінансову кабалу. За 1900 – 1915 рр. селяни виплатили банку недоїмки та платежі 

по позикам у розмірі – 12,9 млн. руб. Факт кабальності банківських платежів 

визнавала в 1914 р. Бессарабська казенна палата: «Необхідно мати на увазі, що 

значна кількість приватновласницьких земель належить селянам, що купили землі 

за  сприяння Селянського банку, а тому власники таких земель настільки обтяжені 

платежами по кредиту, що не мають коштів для сплати поземельних зборів» 

кабалу [102, арк. 74].   

Життя демонструвало, що Селянський банк, незважаючи на розгалужену 

мережу губернських та повітових філій не справлявся із своїми задачами, 

особливо з огляду на вирішення проблем збереження дворянських статків.  За 

даними І.С. Дружкової один з найбільших землевласників губернії П.С. Леонард у 

1885 р. виступив на засіданні Бессарабського дворянського зібрання із промовою 

щодо  становища дворянства в південному регіоні. Аристократ висловлював 

негативне ставлення до приватних кредитних закладів і лихварів всіх видів. П.С. 

Леонард наполягав на створенні спеціального земельного банку для дворянства на 

зразок Селянського поземельного. На думку аристократа, це сприяло б 

здешевленню довгострокового кредиту. Його доповідь викликала бурхливу 

реакцію серед присутніх, що пізніше знайшло відображення в пресі. У 

«Новоросійському календарі» з’явилась стаття присвячена цим подіям, де П.С. 

Леонарда було звинувачено в негативному ставленні до селянської реформи і 

скасування кріпацтва, що змусило його надати відповідь на сторінках того самого 

часопису [200, c. 36-37]. Позиція П.С. Леонарда знайшла прихильників серед 

багатьох представників дворянства губернії та імперії в цілому, що стало 

важливим поштовхом для створення саме Дворянського банку.     

Все це сприяло відкриттю в 1885 р. державного Дворянського земельного 

банку. Слабкі спроби міністра фінансів Бунге при затвердженні статуту банку 
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провести деякі пункти, що заохотять дворян вести господарство самостійно, були 

знехтувані Державною Радою. Сама ідея створення Дворянського банку не дуже 

однозначно сприймалася в суспільстві, оскільки певна частина свідомих 

урядовців, які самі були представниками дворянської верстви, намагалася 

перешкодити «спробам збагачення» дворянських кишень за рахунок державної 

казни [118, с. 90]. 

Банк було засновано для пільгового кредитування дворян-землевласників. 

До кінця 90-х рр. XIX ст. позики видані Дворянським банком у 5-6 разів 

перевищували позики Селянського банку й до проведення столипінської аграрної 

реформи саме цей банк відігравав основну роль в іпотечному державному кредиті 

[248, с. 314-315].  

Фактично саме відділення Дворянського земельного банку займалося 

кредитуванням крупних землевласників. Разом з Селянським банком вони 

видавали позики під заставу землі й маєтків – іпотеку. Земля, яку придбали через 

Селянський банк вважалася заставленою до остаточного розрахунку 

позичальника.  

За даними Центрального статистичного комітету наприкінці XIX ст. 

загальна площа корисної землі Бессарабської губернії складала 3 834 824 дес. З 

цього числа 1 656 109 дес. (43,2%) знаходилися у приватному володінні, 1 864 023 

дес. (48,6%) складали селянські наділи і 314 692 дес. (8,2%) належали державі або 

іншим власникам.  

Для підтримки землевласників та частково селян Державним банком 

практикувалася видача так званого «консорціумного кредиту» (сучасною 

термінологією). Сутність цього заходу полягала у підтримці виробників збіжжя. 

Наприкінці зими землевласники зверталися до філій банку із проханням видати їм 

позику на посівний матеріал, реманент тощо. Як переконливо доводить 

дослідниця В. Венгерська, «якщо відділення банку не могло одночасно 

забезпечити своїх клієнтів необхідною сумою, в такому випадку залучались 

ресурси комерційних банків» [188, c.47]. В такому випадку проводити будь-які дії 
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на своїй землі (здача в оренду, розпродаж господарських будівель, вирубка лісу 

тощо) без дозволу банку власник не мав права.  

Аристократи Бессарабської губернії активно закладали свої землі в 

Дворянському банку. Найбільшим попитом ця послуга користувалася серед 

поміщиків Бельцького (23%), Сорокського (20%), Хотинського (20%), 

Оргеєвського (15%), Кишинівського (11%) повітів. На їх частку приходилося 94% 

позик і 92% капітального боргу [271, c.182].      

Основна частина приватновласницьких земель належала дворянам. 

Середній розмір поміщицького маєтку становив 600 дес. Деякі дворянські 

господарства відрізнялися й значно більшими розмірами. Так, наприклад, поміщик 

Родоканакі (Бендерський повіт) мав 21 тис. дес. землі, Стурдза (Бельцький повіт) – 

20 тис., Казимир (Хотинський повіт) – 14 тис. дес. тощо [270, c. 178-179]. 

 Використання землі в якості «розмінної монети» стало для більшості дворян 

звичайним явищем. Одним з актуальних питань для дворян стало погашення 

боргів.  

У журналі «Вісник фінансів, промисловості й торгівлі» за 1898 р. було 

опубліковано інформацію щодо боржників Державного банку. З поміж інших ми 

виділили саме бессарабських дворян. У числі боржників виявилися найбільш 

заможні дворяни-підприємці регіону: С. Кассо – 566 тис. руб., Л. Кассо – 116 тис., 

М. Крупенський – 329 тис., М. Руссо – 145 тис., М. Крісті – 85 тис. руб [49, арк. 3].   

Ще в жовтні 1866 р. Микола Матвійович Крупенський – предводитель 

бессарабського дворянства, написав листа міністру внутрішніх справ, в якому 

висловив свої пропозиції щодо реформування в регіоні. Серед багатьох ідей М.М. 

Крупенський особливо наголошував на необхідності створення в регіоні 

банківських установ, які б мали надавати земельні кредити дворянам. 

Бессарабський предводитель дворянства намагався переконати міністра в тому, що 

створення такого банку сприяло б розбудові шосейних та залізничної шляхів 

сполучення, що відкрило б додаткові можливості для зовнішньої та внутрішньої 

торгівлі [235, с. 16-17].   На щастя, більшість з пропозицій предводителя 

бессарабського дворянства були реалізовані з відкриттям Дворянського банку.  
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 Система кредитування, яка склалася після реформ 60-х рр. ХІХ ст., мала свої 

особливості, обумовлені збереженням у аграрному секторі чисельних 

кріпосницьких пережитків, основою яких було дворянське землеволодіння. Тому 

якщо діяльність Дворянського банку з самого початку була спрямована на 

підтримку помісного землеволодіння, то діяльність Селянського банку була 

покликана розвивати селянське господарство, але насправді його діяльність була 

далекою від цього напрямку й фактично також вирішувала дворянські питання 

[250, c. 115].  

Для дворян імперії банки ставали не лише одним із засобів порятунку своїх 

маєтностей, а й місцем їх безпосередньої служби. Для одних це було 

продовженням родинних традицій, для других високою ознакою своєї статусності 

та значимості, для  третіх – єдиним доступним порятунком де можна було зробити 

кар’єру й отримати фінансову винагороду.   

Все це сприяло тому, що частина  представників місцевого дворянства 

займала керівні посади в правліннях банків, опікувалася кредитними установами.   

Так, у Кишинівському міському громадському банку директором був 

почесний громадянин, особистий дворянин Віктор Пантелейович Синадино; 

посаду заступника обіймав колезький асесор Василь Феодосійович Кучков (він же 

завідував касою); кандидатами до складу заступників були: статський радник Іван 

Федорович Кемриць та відставний ротмістр Михайло Федорович Качулков. 

Бухгалтером у цій установі працювала дворянка Марія Олександрівна 

Червенводали, а помічником бухгалтера – колезький асесор Федір Мануїлович 

Другаков [136, с. 54, 60-66]. Тобто, в структурі центрального міського банку 

Бессарабської губернії 100% були аристократами.   

Аналогічне дворянське представництво було характерно й для губернської 

скарбниці: головний скарбник –  статський радник Іван Францович Оссовський, 

його помічник – колезький асесор Георгій Костянтинович Ілков. Окрім цього, 

дворяни в цій установі працювали касирами: надвірний радник Олександр 

Павлович Терлецький та колезький асесор Матвій Казимирович Мизвич; 

бухгалтерами – надвірний радник Федір Федорович Войницький та інші [93, арк. 



134 
 

 

48]. Усі 100% працівників губернської скарбниці були дворянами. Ця тенденція 

була характерна й для повітових філій установи. 8 казначейств, що були 

розташовані в Кишиневі, Акермані, Ізмаїлі, Бендерах, Бельцях, Сороках, Оргєєві, 

Хотині з значною кількістю ощадних кас, тримали ключові позиції в руках 

практично всі банківські операції та відігравали центральну роль на місцевому 

грошовому ринку. Цілком передбачуване, що більшість посад в цих установах 

належало представникам дворянського стану.  

Станом на 1911 р., в Ізмаїлі діяло відділення Держбанку на чолі з колезьким 

радником Андрієм Володимировичем Гиржевим. Відділення відало прийомом, 

зберіганням зборів і доходів,  а також видачею грошових позик, сприяло 

відкриттю ощадних кас [55, арк. 23].    

На цей час управляючим відділенням Державного банку був дворянин С. А. 

Бобровніков, контролером установи працював статський радник О.О. Сухових, 

касиром – колезький радник П.З. Таранов секретарем – колезький асесор К. К. 

Цегоєв, їх помічниками також були дворяни. Посаду інспектора дрібного кредиту 

займав, вже вище згадуваний, дворянин С. І. Орлов, який працюючи на державній 

фінансовій службі отримав чин колезького асесора [232, с. 53]. Іншими словами, 

переважна більшість чиновників банківських установ були шляхетного 

походження, а банки для більшості місцевого нобілітету – своєрідним 

«рятувальним кругом», за допомогою якого держава намагалася зберегти 

соціальну опору царизму.   

Поступово державна банківська система змінювалася. Вона могла вже 

адекватно реагувати на потреби привілейованої верстви в умовах тогочасних 

економічних реалій. Однак не завжди дворяни, особливо ті, хто займав певні 

посади в адміністративних чи фінансових структурах губернії або повітів, 

використовували свої можливості за призначенням. Мова йде про нецільове 

використання банківських коштів  та спроби вирішення власних фінансових 

проблем шляхом грошових махінацій. Серед архівних документів ми 

неодноразово зустрічали інформацію про такі випадки.  Наведемо кілька 

прикладів.  
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В 1901 р. бессарабському губернатору Рудольфу фон Раабену було 

надіслано велику кількість листів щодо порушень з боку дворянина, земського 

начальника 5 ділянки Акерманського повіту Єсаулова, який взяв з Тарутинської 

позико-ощадної каси без розписки 450 руб. та не повернув їх. Окрім цього 

дворянин присвоїв гроші, які були зібрані мирянами  села Тарутино на 

будівництво храму. До переліку злочинів додавалася позика в 2 000 руб., яку 

земський начальник отримав від керівника типографії Рубіна; 5 000 руб. під 

відсотки від  старшини Ташликської волості; 1 000 руб. застави Херсонському 

земському банку  [60, арк. 16]. Звичайно, що справа вимагала детального та 

негайного розслідування, тому її розгляд затягнувся  майже на два роки.  Рішення 

Акерманського предводителя дворянства полягало у передачі документів по 

справі Єсаулова до суду для порушення кримінальної справи  за злочини, що були 

здійснені посадовою особою [60, арк. 40, арк. 48].  

Іноді фігурантами «неприємних» історій  ставали дворяни вищої ланки. 

Яскравим прикладом цього стала ситуація, в яку потрапив М. Крупенський при 

будівництві дворянського пансіону в Кишиневі. Князь С. Д. Урусов, який 

очолював Бессарабську губернію в 1903-1904 рр. згадував про цей випадок: 

«Дещо осторонь стоїть велика родина Крупенських в Бессарабії, яка мала в 

дворянському зібранні 52 голоси. Старший член цієї родини М. Крупенський 

займав посаду губернського предводителя дворянства. Він вирішив увічнити своє 

перебування на посту предводителя будівництвом в Кишиневі дворянського 

пансіону-притулку. Крупенський їздив до Петербургу, де його було допущено до 

аудієнцій імператора та зумів виклопотати кошти на будівництво пансіону, 

кошторис якого склав приблизно 300 тис. руб. [94, арк. 16].   

В архівних документах ми знайшли підтвердження  цієї справи. У 

листах до Акерманського предводителя дворянства М. Крупенський повідомляв 

про скликання Надзвичайних дворянських зборів, на яких мала оголошуватись 

подяка імператору за асигнування бессарабському дворянству на будівництво 

пансіону-притулку – 250 тис. руб. [94, арк. 40-50] (чому сума зменшилася аж на 50 

тис. рублів незрозуміло (!?!).  Потім був тривалий процес будівництва із 
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залученням нових інвесторів та банківських позик. За подальшою розповіддю 

С.Д. Урусова, палац із розкішними квартирами та особистою електричною 

станцією для пансіону було побудовано. Однак  заповнити цю установу меблями, 

обладнанням, а головне  пансіонерами – це мали бути діти бессарабських дворян,  

виявилося неможливим. З’ясувалося, що й губернському дворянству не під силу 

утримувати цю будівлю [236, с. 274].    

Отже, розбудова державної банківської системи проводилася, в першу 

чергу, з урахуванням потреб дворянського стану, якому були необхідні додаткові 

фінансові ресурси. Аристократія Бессарабії характеризувалася значною 

фінансовою  активністю. Знаходячись на головних посадах, маючи привілеї в 

суспільстві, місцеві дворяни розпоряджалися державними коштами, що накладало 

додаткову відповідальність на їх дії. Приклади порушень, недбалості, 

марнотратства та фінансових махінацій з боку дворян були доволі частими. Однак 

при цьому, аристократи сприяли позитивним зрушенням в економічному та 

соціальному житті Бессарабської губернії, вкладали свої кошти у розвиток 

промисловості, фінансували різні благодійні проекти. Фінансова діяльність 

місцевих дворян сприяла розвитку банківської системи в регіоні.  

 

3.2.  Залучення дворянства до системи комерційних банків 

       Головним банком Російської імперії був державний банк, який розпочав своє 

існування в травні 1860 року. Саме цій фінансовій установі були передані функції 

Державного комерційного банку. Першим управляючим Держбанку імперії став 

відомий фінансист, власник банківського дому О.Л. Штиглиць.  Основним видом 

діяльності банку стали саме комерційні операції.  

 Комерційні банки – це кредитні установи, які здійснювали банківські 

операції для юридичних та фізичних осіб (вклади, кредити, операції на ринку 

цінних паперів, посередницькі операції). Поява відноситься до 1754 р. в правління 

Єлизавети [246, с. 89]. Відомо, що  серед перших позичальників був й Михайло 

Воронцов, який  отримав в комерційному банку кредит на суму 10 тис. рублів 

[202, с. 457].  
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Діяльність комерційних банків регламентувалася уставами та «наказами 

суспільного нагляду», які приймалися на земському та повітовому рівнях  [139, с. 

46]. Першою та головною установою комерційного кредиту в Бессарабській 

губернії було відділення Державного банку, яке розміщувалося в Кишиневі. За 

статутом 1860 р., Державному банку відводилася значна кількість фінансових і 

кредитних операцій: а) облік векселів та інших термінових зобов’язань; б) видача 

позик і відкриття кредитів; в) прийом і збереження грошових вкладів; г) закупівля і 

продаж векселів; д) переказ грошових сум та інших комісійних операцій [161, с. 

84]. До такої масштабної програми, за якою діяв банк, потрібно додати ще і 

постійне відволікання грошових ресурсів на фінансування інших установ, 

державних проектів, іпотечних і комерційних банків. Дані властивості Державного 

банку обумовлювали його центральне значення в кредитно-банківському секторі 

країни.   

Перший етап діяльності банку, до 1890-х рр. характеризувався 

централізацією його управління. Розгорнувши мережу контор та відділень, банк не 

обмежувався регламентацією їх діяльності, статутом та інструкціями. Всі кредити, 

що видавались у філіях, навіть найдрібніші, затверджувалися правлінням банку 

[173, с. 6]. Показовими в цьому плані є Кишинівське відділення Держбанку.  

Державний банк за матеріалами періодичних видань 1887 р. видавав кредити 

і надавав позики під соло-векселя (тобто під векселя з одним підписом клієнта). 

Такі угоди, як правило, забезпечувалися заставою нерухомого майна, 

сільськогосподарського або фабрично-заводського інвентарю, порукою та іншим 

благонадійним забезпеченням.  

Для відкриття кредиту було потрібно сформулювати їх цільове призначення, 

що вказувалося позичальниками у заяві. Кредити та позики ремісникам, кустарям 

та дрібним торговцям могли відкриватися й без вищезгаданих забезпечень, але не 

мали перевищувати 300 руб. Позики під заставу товарів відкривалися терміном до 

9 місяців; під заставу квитанцій пароплавних і транспортних підприємств – рамки 

погашення позики збільшувалися до 15 місяців.  
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Допускалися відстрочки по товарних позиках, не довше, ніж на 3 місяці. 

Розмір такої позики не мав перевищувати 2/3 від оцінки застави. Для клієнтів, 

благонадійність яких була відома банку, кредити могли відкриватися з певним 

полегшенням: позики надавалися під заставу товарів, які не входили до загального 

банківського реєстру, товари могли знаходитись у повному користуванні 

власника, розмір позики збільшувався до 75% від вартості товару [58, арк. 41]. 

Тобто, можна дійти висновку, що значення для клієнта мала його кредитна історія. 

Недотримання чи невиконання фінансової угоди ускладнювало подальші 

відносини з кредитно-банківськими установами. 

Одним з головних об’єктів банківського регулювання була земельна 

власність. Саме представники місцевої аристократії ставали ініціаторами 

засновництва профільних іпотечних установ, які б підтримували нобілітет та їх 

кредитну діяльність пов’язану із заставою земельної власності. Таку організовану 

політику банку в Бессарабській губернії здійснювали саме представники 

аристократії.  

Так, управляючим Кишинівського відділення Державного банку в цей час 

був колезький радник Тютрюмов Михайло Осипович, контролером в цій установі 

служив дворянин Сухових Олександр Олександрович, а касиром працював 

колезький радник Гарин Петро Іванович. Варто додати, що переважну більшість 

керівних посад в цій установі також займали представники дворянства [44]. Це 

свідчить про соціальну спрямованість кредитно-банківської системи Російської 

імперії, в якій ключові посади розподілялися між представниками дворянства. 

 У зв’язку зі зростанням кількості операцій Кишинівського відділення 

Державного банку зростав і його прибуток. За 1901-1905 рр. він складав 5 688 тис. 

руб. При цьому можна помітити тенденцію до зростання, бо в 1900 р. прибуток 

банку дорівнював лише 182 тис. руб.      

Загальні оберти Кишинівського відділення Державного банку та його 

повітових відділень по банківським операціям з 1905 до 1915 рр. зросли у 2,5 рази, 

а надходження  поточних рахунків – більш ніж в 5 разів. З активних операцій 

банку і казначейств звертають на себе увагу операції по обліку і позикам, що  
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зросли з 1905 по 1913 рр. більш ніж у 3 рази. Але в період Першої світової війни ці 

операції різко впали до 25,5 млн. руб., тоді як в 1913 р. вони досягали 43,8 млн. 

руб. [184, с. 130].   

У зв’язку із зростанням обсягів діяльності відділення безперервно зростав 

баланс Кишинівського відділення банку, який становив у 1905 р. 5,4 млн. руб, в 

1913 р. – 13,8 млн. руб. і в 1917 р. – 143,2 млн. руб. Таке різке збільшення 

пояснюється посиленням ролі держави на місцевому ринку, яка проводила 

заготівлі сільськогосподарської продукції для армії.  

Державний банк був розрахунковим центром, тому приватні комерційні 

банки значну частину своїх коштів тримали в його центральному правлінні, 

конторах та відділеннях. В Кишинівському відділенні Державного банку 

розрахунковий відділ був відкритий у 1909 р., в цей час банк очолював надвірний 

радник С. А. Бобровніков, а касиром працював статський радник П.З. Таранов. 

Оберти відділу за 1910-1915 рр. складали 265 млн. руб.  Учасниками були 

Кишинівське відділення Московського об’єднаного, Петербурзького 

міжнародного комерційного, Російсько-Азіатського, Одеського облікового і 

Російського для зовнішньої торгівлі банків [268, c. 190-191]. В своїй переважній 

більшості кредити надавалися представникам бессарабського нобілітету. В 1916-

1917 рр. Кишинівське відділення Держбанку видало 180 млн. руб. позик 

заготівельним організаціям [264, с. 176].  

За даними Л.Ф. Циганенко, царський уряд проводив цілеспрямовану 

політику вирішення матеріальних потреб аристократії. Державний банк, будучи 

офіційно комерційним закладом, великі суми направляв на допомогу дворянам: 

кредити видавалися строком від 48 до 66 років, що призводило до 

заборгованостей. Лише в Бессарабії до 1902 р. вони складали 37 млн. руб. [264, с. 

178].  

 Проте, іноді Державний банк був змушений відмовляти у наданні позик. 

Голова губернського товариства сільських господарів дворянин М. Дерожинський 

у 1902 р., звертаючись до керуючого Кишинівським відділенням Державного 

банку, вказував: «Не можу не висловити свої співчуття, що така установа як 
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Державний банк, котрий може паралізувати апетити лихварів і зберегти для 

держави багато грошей та підтримати нас – землевласників, не має можливості 

виділяти позики хоча б у межах затвердженого статуту» [250 c. 114]. Ці факти 

дозволяють зазначити, що банк сприяв дворянській верстві, інтереси яких не 

обмежувалася лише отриманням кредиту.       

Незначною залишалася позики від банків під міську нерухомість і  товари, в 

той час як дворяни отримували значні кредити. До 1882 р. сума земельних позик, 

виданих банками по Росії, дорівнювала 306 млн. руб а міських, виданих під 

заставу будівель і товарів, – лише 98 млн. руб. До 1900 р. в Бессарабії вартість 

кредиту приватним землевласникам становила  70 млн. руб., а під міську 

нерухомість – 7 млн. руб. [74, арк. 106]. Отже, можна стверджувати, що комерційні 

банки в Бессарабії опинилися перед справжньою проблемою встановлення свого 

монопольного впливу в фінансуванні та  кредитуванні губернії.   

 Дворяни Бессарабії часто були власниками цінних паперів. Історик Д.Е. 

Шемяков, який досліджував фінансово-кредитне становище регіону, встановив, 

що  на 1 січня 1914 р. в кредитних установах губернії знаходилося державних і 

гарантованих урядом паперів на суму 16,6 млн. руб. В 1915 рр. було надано на 

зберігання до Кишинівського відділу Держбанку цінних паперів на суму 30,2 млн. 

руб. У 1917 р. буржуазія та поміщики Бессарабії купили облігації «позики 

свободи» на суму 21,1 млн. руб (поміщики, придбавши такі облігації, отримували 

відсотки). Лише Кишинівський відділ Держбанку виплатив по купонам 

(відсоткам) за 1906-1915 рр. 12,9 млн. руб. Княгиня В’яземська в 1917 р. мала на 

збереженні в Кишинівському відділенні Держбанку цінних паперів на суму 4,05 

млн. руб. і отримувала від них прибутку 178,9 тис. руб. [270, с. 182]. Таким чином 

ми можемо переконатися, що комерційні банки імперії мали певну популярність 

та авторитет серед дворянства губернії, представники якого доволі часто 

користувалися їх послугам.  

Столичні банки, користуючись привілеями, субсидіями зі сторони уряду і 

потоком коштів з-за кордону, скопили величезні капітали й шукали нові сфери для 

його застосування. Вони підпорядкували своєму впливу все господарсько-
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економічне життя Російської імперії. Дворянин М. Баллас у 1913 р. говорив, що 

пульс промислової діяльності великої держави «б’ється в кабінетах керівників 

великих банків». Урядові субсидії петербурзьким банкам складали щорічно до 

800-1000 млн. руб. Петербурзькі банки були господарями  грошового ринку 

імперії. Саме вони тримали в своїх руках всю фінансово-кредитну систему і 

основні галузі господарства Бессарабії.     

В свою чергу комерційні банки Російської імперії маючи на меті 

підпорядкування місцевої хлібної торгівлі лише своєму впливу і витіснення 

конкурентів, будували склади, орендували складське обладнання тощо.  

Російський торгово-промисловий банк мав в Тирасполі два амбари місткістю 55-

60 вагонів кожний, планувалося розширення їх обсягу до 200 вагонів. В Бельцях 

діяли склади та під’їздні шляхи до них Російського торгово-промислового і 

Російського для зовнішньої торгівлі банків.    

Російський торгово-промисловий банк орендував в Болграді в 1909-1915 рр. 

два складських приміщення місткістю від 75 до 100 тис. пудів зернових продуктів. 

В Кишиневі у 1914 р. були 4 тютюнових склади Російсько-Азіатського, 

Російського для зовнішньої торгівлі і Петроградського міжнародного 

комерційного банків. В означеному році ними було закуплено 39 739 пудів і 

продано 34 137 пудів тютюну [270, с. 182].   

Діяльність казенних відомств у закупівлі зерна перепліталися з діяльністю 

акціонерних банків. Російське Дунайське пароплавство для поширення 

закупівельних операцій побудувало величезні склади в Кагулі, Фальчі, Леово. 

Російські акціонерні банки відкривали свої комісіонерства, які видавали позики до 

80-90% вартості зерна. На ці гроші купці знову закупали зерно у селян і 

відправляли його в Одесу [262, с. 19-21]. Тобто, банки не лише вкладали гроші у 

промисловість чи брали участь в окремих операціях, але й самі керували 

промисловими фірмами, контролювали хлібну торгівлю тощо.  

Панування банківського капіталу в південноукраїнських землях, на відміну 

від більшості інших українських територій,  утвердилося з початком XX ст. Хоча 

тут ми можемо відзначити одну особливу рису: більшість комерційних банків 
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намагалися тримати свої активи в центрах імперії (Петербурзі та Москві), мабуть 

не особливо довіряючи геополітичним перспективам прикордонних територій. 

Так,  на 1893 р. близько 61% усіх ресурсів комерційних банків зосереджувались 

саме в столицях імперії.   

Комерційні банки засновували свої відділення у повітових містах, звідки 

розповсюджували вплив на територію повіту. Так, в Ізмаїлі діяло відділення 

Російського банку для зовнішньої торгівлі. В його складі в 1914 р., окрім голови Б. 

Д. Пристера та його помічника А. І. Коренмана, була посада агента банку в Кілії, 

яку займав А.І. Фельдман. Членами відділення банку були  його представники: в 

Рені – М. Калашников, в Кагулі – М. Богачев [133, с. 213-214]. Відділення 

комерційних банків активно діяли на території губернії, залучаючи заможне 

населення Бессарабії до своїх операцій та діяльності.    

У Кишиневі діяв Кишинівський комерційний банк. Головою правління 

банку був І. П. Синадино. Так, до складу акціонерів та співзасновників 

Кишинівського комерційного банку, окрім Федіра та Перикла Родоконакі 

увійшли: І. Синадино та В. Синадино, колезький радник І. Крісті, колезький асесор 

К. Дука, титулярні радники Киріян Леонард, Костянтин Леонард, майор Ришкан-

Дерожинський, К. Андріопуло, К. Чарбаджоглу, А. Грінберг. Це напряму 

підтверджує тезу про зрощення  промислового та  фінансового капіталів, й 

підтверджує, що власники промислових і сільськогосподарських підприємств 

Бессарабії ставали керівниками банківських структур [259, c. 187].  

Про багатовекторну діяльність Ф.П. Родоконакі в банківській сфері 

говорить той факт, що він здійснював як промислове кредитування через свій 

банк, так і брав участь в засновництві низки банківських установ: Петербурзького 

Міжнародного комерційного, Кишинівського комерційного, Одеського 

комерційного, Азово-Донського комерційного, Бердичівського і Херсонського 

комерційного, Російського для зовнішньої торгівлі.    

Початковий капітал Кишинівського комерційного банку в 1 млн. руб. 

умовно був у розпорядженні всіх акціонерів, які  У мало право протягом 1 місяця з 

дня затвердження статуту запросити до числа акціонерів інших осіб з передачею 
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їм частини акцій. Саме так вирішили розпорядитися своїми цінними паперами 

представники родини Родоконакі. Через короткий час аналогічна установа 

відкрилася в Одесі (Одеський комерційний банк) і грецькі аристократи вирішили 

субсидувати цю установу. Керівне місце в Кишинівському комерційному банку з 

цього часу зайняла родина Синадино. Проте, Родоконакі та його капітали й 

авторитет стали важливими для старту банківської установи в Кишиневі [56, арк. 

160-161].  

Багаті землевласники краю були акціонерами промислових підприємств, 

комерційних і земельних банків. Це говорить про єдність їх інтересів із 

всеросійською системою фінансового капіталу. Так, спадкоємці князя Манукбея у 

1911-1912 рр. мали акції Об’єднаного, Бессарабсько-Таврійського, 

Петроградського міжнародного, Сибірського торгівельного, Азово-Донського, 

Петроградського обліково-позикового, Російського для зовнішньої торгівлі банків 

на суму 484 тис. руб. [270, с. 182].     

Поряд з Держбанком в Бессарабії діяли найбільші комерційні банки країни, 

що втілювали у собі панування фінансової олігархії. В 1913 р. тут діяло 18 

відділень і комісіонерств російських банків. З них у Кишиневі – 5, Акермані – 3, 

Бельцях – 2, Кілії – 2, в Бендерах, Леово, Кагулі, Ізмаїлі – по одному.  

Найбільш широку мережу своїх відділень і контор у Бессарабії створив 

петербурзький Російський для зовнішньої торгівлі банк, що мав свої філії в 

Кишиневі, Бельцях, Леово, Кілії, Акермані, Ізмаїлі; далі йшли Петербурзький 

торгово-промисловий банк – відділення в Бендерах, Кілії, Бельцях; 

Петроградський міжнародний комерційний банк – відділення в Кишиневі, 

Акермані, Кілії; Московський об’єднаний банк, Російсько-Азіатський банк, 

Петроградський торговий банк і Одеський обліковий банк мали свої відділення 

лише в Кишиневі [268, с. 189-191].  Така кількість відділень більшості 

комерційних банків імперії саме в Бессарабії є свідченням по-перше, 

прибутковості та перспективності діяльності банків у цьому регіоні; по-друге, 

потреби місцевої аристократії у фінансовій підтримці та допомозі. 
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Про значну роль комерційних банків у житті краю можна судити за їх 

щорічними обертами: у 1913 р. – 2 млрд. руб., а в 1917 р. – 2,7 млрд. руб. Банки 

видавали Бессарабському залізничному товариству позики під урядові гарантії. 7 

вересня 1915 р. з дозволу Міністерства фінансів, Сибірський торгівельний банк 

відкрив Бессарабському залізничному товариству кредит у розмірі 1,5 млн. руб. та 

взяв під забезпечення цього кредиту тимчасові свідоцтва, які підлягали заміні 

облігаціям товариства з урядовою гарантією на суму 2.142.750 руб. В червні 1917 

р. цей же банк видав товариству позику у  розмірі 10 млн. руб. Позика була видана 

на основі дозволу департаменту залізничних справ  лише після того, як було 

досягнуто міжвідомчої згоди між  міністрами фінансів, шляхів сполучення і 

державного контролю.  

Свою найбільш активну фінансово-економічну діяльність комерційні банки 

Росії розгорнули в Бессарабії з 1910 р. Рік був врожайним і характеризувався 

підйомом економічного життя регіону. Однак потім наступило погіршення в 

зовнішній торгівлі, що було викликано Балканською війною. Це зумовило 

скорочення кредитних операцій відділів комерційних банків Росії, що діяли в 

Бессарабії.  Подальше падіння обігових коштів у перші роки Першої світової 

війни до 1917 р. можна пояснити зростаючою роллю Держбанку в розвитку 

закупівельних операцій для потреб армії.  

Однак певні фінансові ускладнення в діяльності банків, особливо не 

позначилися на дворянах, фінансова стабільність яких залишалася однією з 

головних прерогатив банківської системи імперії. Один з керівників 

Кишинівського відділення Державного банку  надвірний радник С.А. 

Бобровніков, повідомляв голові Бессарабських губернських депутатських зборів 

А.М. Крупенському: «Повідомляю, якщо до кінця року дворяни не обміняють 

3,6% білети, то цінні папери не пропадуть, але автоматично будуть рахуватися як 

4% білети. Тобто, через рік власники зможуть їх конвертувати в гроші з більшою 

користю» [95, арк. 46]. 

Дворяни, як і раніше, могли отримувати солідні позики в комерційних 

банках. Звітні дані Кишинівського, Акерманського і Бельцького відділень 
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Російського для зовнішньої торгівлі банку доводять, що в 1915-1916 рр. дворянам 

було видано 492 позики на суму 10,4 млн. руб. [54, арк. 127-129].   

В архівних матеріалах Ізмаїльської міської управи представлена інформація, 

яка розкриває діяльність відділення Російського банку для зовнішньої торгівлі та 

його участь у проблемах міста. Так, у протоколі засідання Ізмаїльської 

комунальної ради під головуванням Ф.Д. Тульчіанова 1 лютого 1916 р. говориться, 

що для боротьби з дорожнечею та для реалізації продовольчих програм потрібна 

була позика у розмірі 143 тис. руб. Передбачалося, що позика буде отримана  в 

Ізмаїльському товаристві взаємного кредиту, проте голова товариства дворянин 

І.Р. Фетов заявив про недостатність коштів для реалізації потрібної позики.  

 Тоді аналогічний запит було направлено до відділення Російського банку 

для зовнішньої торгівлі, який через центральне правління банку в Петербурзі 

надав 143 тис. крб. за у мови сплати 7% річних [55, арк. 2-3]. Такі факти свідчать 

про існуючу допомогу управам та земствам, яку надавали комерційні банки задля 

зміцнення впливу на території своєї дислокації.    

Як ми вже неодноразово зазначали, дворяни були не лише позичальниками 

в банках. Доволі часто аристократи  ставали безпосередніми учасниками та 

співзасновниками таких установ. Багаті землевласники краю були акціонерами 

промислових підприємств, комерційних і земельних банків. Це говорить про 

єдність їх інтересів із загальноросійською системою фінансового капіталу.    

Так, великий промисловець та фінансист Синадино в 1917 р. мав акції 

Бессарабського товариства залізничних шляхів, товариства братів Нобель, 

Сибірського торгівельного, Азово-Донського банків, Азово-Руського товариства 

нафти.  Дворяни-підприємці, володіючи значними фінансовими ресурсами, 

ставали засновниками банків, примножуючи свої статки. Для Бессарабії  це були 

власники торгових фірм, банкірських будинків, фінансові династії Одеси.   

Один із найвпливовіших представників фінансового та промислового 

сегменту в регіоні Ф.П. Родоканакі організував діяльність Петербурзького 

міжнародного (1869 р.), Кишинівського (1871 р.), Ростовського-на-Дону (1871 р.), 

Азовсько-Донського (1871 р.) комерційних банків, а Г. Рафалович й І. Єфруссі – 
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Петербурзького облікового та  Позикового банку (1869 р.). У 1871 р. засновано 

Російський банк для зовнішньої торгівлі. В цьому проекті взяли участь дворяни, 

діяльність яких поширювалася й на Бессарабську губернію, зокрема:  Родоканакі 

та Рафаловичі [220, c. 64-68].   

Саме через таку активну засновницьку діяльність та особисту участь 

нобілітету відбувається і поступовий розвиток банківської системи в регіоні, 

Однак, торгівельні та посередницькі операції в місцевих портах знаходилися під 

контролем та фінансуванням іноземних комерсантів. Зважаючи на те, що Дунай є 

головною водною артерією Західної Європи, яка напряму зв’язувала Російську 

імперію з Європою,  банки  та підприємці Німеччини, Австро-Угорщини активно 

намагалися попасти на ринки Бессарабії, фінансували хліботоргові операції в 

південно-західній і припрутській частині регіону. Інвестування надходило від 

німецьких і англійських (згодом австрійських і французьких) банків та кредитних 

установ, які мали власну мережу філіалів і представництв. Бізнес у дунайських 

місцевих портах знаходився під контролем французької фірми «Мортон»,  

англійської «Месажер». Губернське дворянство замість того, щоб перешкоджати 

вивозу капіталу за кордон, часто самі зверталися до послуг іноземних банків і 

фірм.  Протоколи засідань Бессарабського губернського земства свідчили, що 

антверпенська фірма «Артур де ля Тремері» (Голландія) контролювала весь 

експорт кукурудзи з Дунаю. У 1910 р. до Антверпена вона закупила та вивезла 

1792 тис. пудів бессарабської кукурудзи [253, с. 18].       

На початку XX ст. у прутських портах діяли румунські підприємці, які 

кредитували бессарабських виробників. Це дозволяло їм купувати зерно за 

нижчими цінами. Земська управа Бєльцького повіту в 1906 р. відзначала, що 

землероби вимушені «продавати зерно за безцінь. Тому кожен комерсант, що 

починав з незначним капіталом, швидко багатіє» [107, арк. 17-19]. У травні 1908 р. 

селяни с. Готешти Ізмаїльського повіту звернулись до статського радника 

О.М. Харузіна із скаргою, що продаж зерна перекупниками здійснювався «за 

збитковими для нас цінами» [102, арк. 34-37]. Селяни с. Баурчи-Молдован 

Ізмаїльського повіту скаржилися, що «купівля зерна іноземцями підриває наше 
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господарство і призводить до розорення» [92, арк. 50].       

 Досліджуючи видозміну зернових цін в губернії у 1885-1897 рр. молдовські 

науковці І. Пухальський, В. Жуков встановили, що вони були значно нижчими, 

ніж в Одесі, Марселі,  Лондоні. У 1885 р. пуд пшениці в губернії коштував 74 коп., 

у Марселі – 93 коп.; в Одесі – 80 коп., пуд ячменю в регіоні коштував 71 коп., у 

Лондоні – 86 коп. У 1897 р. за пуд пшениці в Бессарабії платили 78 коп., у Марселі 

– 1 крб. 11 коп. Оптова ціна ячменю цього періоду складала 33 коп. за пуд у 

Бессарабії, 67 коп. за пуд у Марселі [96, арк. 40-45].   

Представники іноземних фірм залучали вантажі, банки видавали 

землеробам позики під майбутній врожай, векселя зі стягуванням великих 

відсотків. За визнаннями самих комерсантів: «такі позики є збитковими для селян 

та дрібних поміщиків» [111, арк. 67-69]. Іноземні комісіонери, як правило, 

стягували з виробників продовольства  1% комісійних, 0,5% маклерських, 0,5% 

страхових. При цьому іноземні фірми не несли торговельних витрат в Бессарабії, 

оскільки торгівля зерном у селах і на базарах губернії не обкладалася податками. 

Лише маклерські, комісійні, страхові, позикові операції, без урахування цінової 

різниці при продажу бессарабського зерна, щорічно давали прибутку понад 1 млн. 

руб. Банкіри Галаца та Браїли (Румунія) також враховували витрати (перевідні 

векселі) під бессарабське зерно вартістю у 20 млн. руб. й  одержували комісійні до 

50 тис. руб. на рік. За підрахунками С. Мельника Акерманське земство щорічно 

сплачувало іноземним судноплавним компаніям та фірмам 4 млн. руб. за 

обслуговування експортної торгівлі [106, арк. 32].      

Для подолання іноземної монополії  у південноукраїнському регіоні в  1906 

р. були відкриті відділення Російського банку зовнішньої торгівлі, Північного, 

Сибірського і Петербурзького міжнародних банків. За сприянням Кишинівського 

відділення Державного банку і Бессарабського земства відкривалися ощадно-

позичкові та кредитні товариства. Російський банк зовнішньої торгівлі в Кілії, 

Кагулі, Леово, Фальчі видавав позики під зерно у розмірі 80% вартості товару, під 

8% річних, а також фінансував місцевих дворян, які припиняли зв'язки з 

торговими фірмами Румунії. Цими позиками широко користувалися й місцеві 
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купці. В Кілії під заставою Російського банку зовнішньої торгівлі знаходилося до 1 

млн. пудів хліба. Кредитні операції цього банку проводилися в тісній співпраці з 

Російським Дунайським пароплавством. Газета «Бессарабське життя» в 1906 р. 

повідомляла: «Руське Дунайське пароплавство і Російський банк зовнішньої 

торгівлі з 20 березня відкривають спільну діяльність за видачею позик, комісії для 

продажу і зберігання зерна, фрахту барж». Операції банку проводилися в Кагулі, 

Фальчі, Леово [198, с. 79-80].      

Активізація діяльності російських фінансових установ на початковому етапі 

дещо зменшила присутність іноземних торгових фірм в регіоні, але невдовзі 

кредитні операції вказаних банків «не мали відчутного значення у відвантаженні 

товарів від Суліни, тому що їх позики здебільшого брали для відкриття магазинів»  

[203, с. 104]. Хлібороби, не відмовляючись від державних позик, відправляли 

хлібні вантажі іноземними баржами до Галаца або продавали зерно агентам 

іноземних фірм. Тому банки й кредитні установи Російської імперії фактично  

були змушені кредитувати іноземних комерсантів. «Державний банк Російської 

імперії, – визнавав агент Російського Дунайського пароплавства, – здебільшого 

кредитує іноземні компанії, тим самим шкодуючи російській торгівлі» [267, с. 

156]. Така ситуація обурювала керівництво Російського Дунайського 

пароплавства: «Російському пароплавству прийдеться залишити торговельні 

операції на р. Прут і вся монополія тут перейде румунським комерсантам» [240, с. 

138].   

Покращення організації вітчизняної торгівлі було одним з пріоритетних 

завдань Бессарабського земства, яке намагалося в якості альтернативи іноземним 

річним перевезенням побудувати залізничне сполучення й спрямувати 

бессарабські зовнішні торгівельні операції в нове русло.  Ще 17 лютого 1908 р. на 

засіданні Особового представництва земств і міст Ізмаїльського повіту було 

прийняте рішення побудувати залізницю Леово-Ізмаїл, а 19 травня 1912 р. 

Київський комітет врегулювання перевезень залізницями затвердив проект гілок 

Леово-Комрат, Вапнярка-Жибріяни. Через брак фінансування ці проекти так й 

залишилися на папері. Єдиним здійсненим заходом стало будівництво у травні – 
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жовтні 1917 р. залізниці Бєльці-Унгени [49, арк. 47-48], однак вона вже не могла 

суттєво вплинути на перебіг подій.        

Протягом ХІХ ст. заходи російського уряду, спрямовані на поліпшення 

транспортної мережі на Півдні Бессарабії, не були завершені. Головною 

перешкодою покращення організації вітчизняної торгівлі стала незацікавленість 

царського уряду в подальшому розвитку торгівлі,  потужна конкуренція з боку 

іноземних компаній. Лише на початку ХХ ст. російський уряд робить перші 

серйозні спроби витіснення іноземних конкурентів, але в подальшому розвитку 

вітчизняної торгівлі завадила Перша Світова війна.   

Таким чином, реформована державна банківська система, хоча й була 

направлена на модернізацію імперської економіки та фінансів, проте, увібрала в 

себе певні ознаки своїх попередників. Банки підтримували дворянські 

господарства, що впливало на стабільність самих кредитних установ. Головною 

банківською установою в Бессарабії було Кишинівське відділення Державного 

банку. В своїй діяльності ця установа також опікувалася дворянами, надаючи 

значні кредити на промислові та господарські потреби.  У Бессарабській губернії, 

незважаючи на певні успіхи в розповсюдженні фінансово-кредитної системи, 

провідні позиції зберігав комерційний кредит.  Окрім того, значну конкуренцію 

комерційним фінансовим установам Російської імперії в південноукраїнських 

землях становили фінустанови провідних європейських країн.  

 

3.3. Представництво аристократів у структурі земельних банків та в 

установах іпотечного кредиту 

         Іпотечний або земельний банк Російської імперії – це банк, який надавав 

довгострокові позики під заставу землі або житла. Система земельно-іпотечного 

кредиту почала складатися в державі з виникненням та розвитком Селянського і 

Дворянського поземельних банків. Під керівництвом міністрів внутрішніх справ 

(Н.П. Ігнатьєва), державного майна (М.Н. Островського),  фінансів (Н.Х. Бунге) 

було розроблено «Положення про Селянський поземельний банк». 18 травня 1882 

р. документ було затверджено імператором. Банк надавав позики для купівлі 
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майна сільським громадам, товариствам селян, а також окремим селянам за умови 

зазначених внесків  [207, с. 89].   

Законодавча база, а з нею й можливості Селянського банку поступово 

розширювалися. У 1891 р. Селянському банку було дозволено скасовувати продаж 

землі у позичальників тих місцевостей, де врожай не перевищував ¼ норми, а 

також встановлювати пільги у вигляді двохрічного відтермінування  платежів. З 17 

березня 1907 р. Селянському банку було дозволено видавати грошові позики при 

переході селян на нові форми землекористування. Це стало можливим у результаті 

скасування викупних платежів. Селянство не лише звільнялося від постійних 

виплат, але й могло отримувати позики під заставу земельних наділів для розвитку 

своїх господарств [219, с. 67].  Однак практично з самого початку своєї діяльності, 

банк понад усе опікувався справами дворян, фактично надаючи можливість 

аристократам  реалізовувати  свої землі за більш високими цінами.  Держава,  

підтримуючи свою соціальну опору – дворянство, йде на створення спеціальних 

фінансових установ, що мали займатися наданням кредитних, іпотечних, 

заставних послуг.         

Відношення площі приватного землеволодіння до загальної площі зручних 

земель складало в середньому майже 37% по 50 губерніям Європейської Росії, а в 

Бессарабії – 43,2%. В окремих повітах частка приватновласницьких земель була 

ще більшою. Так, в Оргеєвському повіті вони складали 70,8%, Кишинівському – 

66,8%. 89,4% всіх приватновласницьких земель належали дворянам, духовенству, 

почесним громадянам, міщанам і лише 10,6% – селянським товариствам [100, арк. 

95; 104, арк. 18; 105, арк. 3]. Питання про землеволодіння було актуальним для 

Бессарабії, адже серед європейських губерній Російської імперії вона займала 

перше місце за кількістю безземельних селян. Тому вирішення питання з землею 

для  селянства було одним з най болючих питань тогочасного життя в регіоні. 

 Відділення Селянського банку у Бессарабській губернії розпочало свою 

діяльність у 1886 р. Головою був відставний поручик М. Л. Лісовський, членами 

установи – колезький радник М.Г. Лейбин, дійсний статський радник І.В. Крісті, 

почесний громадянин і дворянин І.П. Синадино [90, арк. 32]. Кредитна установа 
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здійснювала продаж поміщицьких земель селянам за спекулятивними цінами. 

Вартість однієї десятини дворянської землі, що була продана селянам за 

сприянням банку становила:  

в 1910 р. – 255 руб.,  

1912 р. – 299 руб,  

1913 р. – 378 руб.,  

1914 р. – 403 руб.,  

1915 р. – 445 руб.  

Наведені цифри наочно демонструють невпинне зростання ціни на 

дворянську землю, що може слугувати одним з підтверджень протекціоністської 

політики банківських установ по відношенню до аристократів. Селянський банк у 

Бессарабії  за 1883 – 1915 рр. продав селянам 240 тис. дес. землі [179, с. 30].  

Як ми вже зазначали, у 1885 р. було засновано державний Дворянський 

земельний банк, мета якого – цільове та пільгове кредитування дворян-

землевласників. Саме Дворянський банк, до проведення столипінської реформи, 

відігравав головну роль в земельному кредитуванні та наданні позик дворянам, й 

показники цієї фінансової установи в 5-6 разів перевищували показники  

Селянського банку [188, с. 94]. Ця тенденція була характерною для Бессарабської 

губернії. Дворяни сплачували за кредит у Дворянському земельному банку на 2% 

менше, ніж клієнти Селянського банку.     

В дійсності ж пільговий кредит часто сприяв спекулятивному використанню 

дворянами позик (купівля акцій та участь у біржовій спекуляції) через більшу 

різницю між заниженими відсотками за цими позиками та прибутковістю акцій. 

Тому через декілька років, вже до 1889 р., недоїмки досягли розмірів, що 

дорівнювали річним виплатам [195, с. 56-57]. Варто зазначити, що уряд робив усе, 

щоб врятувати аристократів, господарства яких були непристосованим до 

капіталістичних умов: введення державних виграшних позик, максимальне 

зменшення відсотків.    

Найбільшу кількість землі за сприяння Селянського банку придбали селяни 

Ізмаїльського, Кишинівського, Бельського, Бендерського, Сорокського та 
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Оргеєвського повітів. Через більш високу вартість землі, ніж в інших повітах 

губернії, найвища заборгованість спостерігалася в Кишинівському та 

Ізмаїльському повітах.        

Найбільш інтенсивно бессарабський відділ Селянського банку діяв у роки 

столипінської аграрної реформи. На вигідних умовах банк скуповував землі у 

аристократів, продавав їх селянам. Користь від кредитних операцій Селянського 

Банку мали лише заможні селяни та дворяни. Більшість же селян, що брали позики 

у банку, потрапляли до нього у кабалу.     

За 1900 – 1915 рр.  селяни виплатили банку недоїмки та платежі по позикам 

у розмірі – 12,9 млн. руб. Факт кабальності банківських платежів визнавала у 1914 

р. Бессарабська казенна палата: «Необхідно мати на увазі, що значна кількість 

приватновласницьких земель належить селянам, що купили землі за  сприяння 

Селянського банку, а тому власники таких земель настільки обтяжені платежами 

по кредиту, що не мають коштів для сплати поземельних зборів» [204, с. 368-369].    

В той же час, у іпотечних банках Бессарабії було закладено понад 480 тис. 

дес. дворянської землі. Поміщики віддали  під заставу наділів більше ніж на 15 

млн. крб. [231, с. 77]. Чотири великих іпотечних банка країни (Дворянський, 

Селянський, Херсонський земський та Бессарабсько-Таврійський) були 

монополістами в регіоні по земельному кредиту.  

Перше місце в Бессарабії за іпотечним кредитом займав саме Дворянський 

банк. Всього за 1885-1916 рр. аристократи губернії в Дворянському банку 

отримали 721 позику на суму 58,7 млн. руб. в середньому по 80,9 тис. руб. на 

господарство [239, с. 266].   

Цікавою була організація управління двома державними іпотечними 

банками. Довгий час керівником Селянського поземельного та Дворянського 

земельного банків був князь Олексій Дмитрович Оболенський. У Бессарабській 

губернії станом на 1897 р. управляючим відділеннями цих банків в Кишиневі був 

статський радник барон Костянтин Карлович Врангель [271, с.134].  

Надзвичайно опіка з боку держави над справами дворян з одного боку 

допомагала зберегти цілісність та монолітність соціальної опори влади, але з 
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іншого, постійна опіка та контроль призводили до певної інертності з боку 

аристократів, їх небажанні та неспроможності  раціонально вести господарство в 

нових ринкових умовах. «Оберігаючи» дворян від фінансових потрясінь, держава 

витрачала значні кошти, що без сумніву підривало її стабільність. До того, імперія 

фактично сама створила цілі  покоління інертних та не здатних до ведення 

господарства хазяїв. За даними Д.Е. Шемякова загальна заборгованість 

бессарабських поміщиків і селян земельним банкам у 1916 р. становила 141 млн. 

руб., в тому числі поміщиків – 104,4 млн. руб. [270, с. 204]. Єдине, на що 

виявилися спроможними більшість бессарабських дворян – так це писати листи з 

проханнями про полегшення кредитів чи фінансову допомогу.    

 Наведемо кілька прикладів. 9 вересня 1896 р. Бессарабський губернський 

предводитель дворянства в листі до Акерманського повітового дворянства, 

повідомляв, що до нього надходить велика кількість звернень від місцевих 

аристократів – позичальників Дворянського земельного банку [48, арк. 60]. Майже 

через пів року губернський предводитель «звітував» перед повітовим 

дворянством, що указом міністра фінансів від 29 травня 1897 р., позичальникам 

Дворянського банку були надані нові пільги. Всі недоїмки та відстрочки, що 

залишалися несплаченими, зараховувались у сумі не вище 12% річних. Також, 

недоїмки на 1 травня 1897 р., у випадку клопотання позичальників до місцевих 

депутатських дворянських зборів  та передачі цих прохань на перевірку до банку, 

могли бути зараховані не вище 4% річних [48, арк. 137]. У наступні роки ситуація 

повторювалася. У листі члена Державної Ради Р.Д. Єропкіна повідомлялося, що 

«надано відповідні вказівки Державному дворянському земельному банку, який за 

клопотанням окремих позичальників цілковито піде їм назустріч, надаючи в 

належних випадках потрібні відстрочки» [53, арк. 12]. 

6 березня 1900 р. Акерманський повітовий предводитель дворянства 

звернувся до міністра фінансів з клопотанням  про те, щоб майно дворян-

позичальників Дворянського земельного банку, що опинилося у неврожайній 

полосі та постраждало від посухи не назначались до продажу через несплату 

обов’язкових внесків. Сплата цих внесків мала бути подовжена до вересня 1900 р.  
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У відповідь на це клопотання керівник Дворянського банку князь Лівен надіслав 

телеграму Акерманському предводителю наступного змісту: «Маю честь 

повідомити, за дорученням міністра фінансів, що через неврожай в деяких повітах 

Бессарабської губернії Дворянський банк буде приймати  до уваги всі клопотання 

про пільги в місцевий відділ банку (Кишинівське відділення Дворянського банку). 

Після розгляду кожного окремого випадку буде зроблено усе можливе для 

полегшення становища позичальників» [50, арк. 69].  

Поряд з відділеннями Селянського та Дворянського земельних банків у 

Бессарабській губернії особливого розповсюдження набула діяльність приватного 

Бессарабсько-Таврійського земельного (іпотечного) банку. В його статуті 

зазначалося, що Бессарабсько-Таврійський банк було засновано для видачі позик 

під заставу нерухомого майна в Бессарабській області та інших 

південноукраїнських губерніях: Херсонській, Катеринославській,   Таврійській, 

проте зрозуміло, що вектор і територія його діяльності були значно ширшими.  

Як і в Європі, аристократи південноукраїнських губерній стояли біля 

витоків банківської системи капіталістичного типу. Маючи у своєму 

розпорядженні достатні капітали, постійну клієнтуру, досвід проведення 

кредитно-позичальних операцій, вони активно включилися у «засновницьку 

гарячку» XIX ст.  До того ж, для частини місцевих дворян участь у створенні 

промислових підприємств та акціонерних банків розглядалися як ще одне, й 

досить вигідне, джерело прибутків. Власники банківських фірм ставали 

засновниками як місцевих так і столичних акціонерних банків. При цьому, серед 

останніх зустічалися практично одні й ті ж прізвища. На таку «монопольність» 

банкірів зауважив І.І. Левін, один з організаторів та учасників банківського 

сектору імперії, який вказував, що «місце попередніх засновників, крупних 

місцевих капіталістів, займають засновники – професіонали, які віднині фігурують 

різними групами у різних поєднаннях мало не в усіх банках. Усюди у списках 

засновників, – продовжував далі І.І.Левін, – попадаються  петроградські, 

варшавські, ризькі, одеські торгові доми: Єфруссі і К, Рафалович, Родоканакі, 

Маас» [190, c. 31-33]. Відомо, що Ф.П. Родоканакі був засновником 
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Петербурзького міжнародного (1869 р.),  Азовсько-Донського (1871 р.), 

Ростовського-на-Дону (1871 р.), Кишинівського (1871 р.) комерційних банків; а Г. 

Рафалович й І. Єфруссі – Петербурзького облікового та  Позикового банку (1869 

р.).   

У 1871 р. створено Російський банк для зовнішньої торгівлі, в формуванні 

якого брали участь майже  всі банківські фірми Одеси, які виникли в першій 

половині ХІХ ст., зокрема: Єфруссі, Родоканакі, Маас, Рафаловичів [194, c. 82]. 

Кваліфіковані підприємці, володіючи значними фінансовими ресурсами, ставали 

засновниками банків, примножуючи свої статки. Для Бессарабії  це були власники 

торгових фірм, банкірських будинків, представники фінансових династії. Саме 

вони й створили Бессарабсько-Таврійський банк.   

Як ми вже неодноразово зазначали, одним з наслідків селянської реформи 

була поява певних проблем у землевласників, пов’язаних із відсутністю достатньої 

кількості робітників, боргами та відсутністю перспектив ведення господарства по 

старому.  Залишившись без прибутків, їм треба було шукати вихід із скрутного 

становища. Частина аристократів, окрім традиційних  занять сільським 

господарством, звернулася до  організації промислових підприємств, а для цього 

потрібні були значні кошти.  Ну а далі вже знайома схема: земля – кредит – гроші. 

Таким чином, необхідність в існуванні розгалуженої банківської системи в 

Бессарабії, особливо для аристократів та за допомогою дворян є очевидною. 

Бессарабсько-Таврійський земельний банк своїм існуванням яскраво 

підтверджував цю тезу. 

Бессарабсько-Таврійський банк був не першим у плеяді земельних 

фінансових установ регіону, але майже єдиний, хто зумів протриматись аж до 1920 

року [208, с. 11]. Статут Бессарабсько-Таврійського банку було ухвалено 31 серпня 

1872 р. Його початковий основний капітал становив 1,5 млн. руб. (6 тис. акцій, 

кожна по 250 руб.). Засновниками банку виступали контр-адмірал М.М. Чихачов 

(командуючий обороною Одеси під час Східної (Кримської) війни), землевласник 

Бессарабської області К.Г. Писаржевський, статський радник Г.Г. Маразли,  

дворяни Л.О. Рафалович, Ф.П. Родоканакі та інші [203, с. 86]. Тобто, банк було 



156 
 

 

засновано найбільш відомими фінансистами-дворяни імперії, більшість з яких 

були вихідцями з південноукраїнських губерній, що безперечно мало позитивний 

вплив для існування налагодженої кредитної системи саме для землевласників 

Бессарабії. Це був один з найбільш стабільних земельних банків Російської імперії.

 Незважаючи на такий представницький список засновників, тим не менше 

Бессарабсько-Таврійський земельний банк скоріше можна назвати родинним 

банком Рафаловичів. Спочатку Федір Олексійович, а згодом його сини були 

членами правління банку. Марк Федорович і Олександр Федорович Рафаловичі 

неодноразово обиралися на посаду голов правління. У 1905 р. на честь 25-річчя 

служби останнього загальні збори акціонерів постановили оголосити йому подяку,  

розмістити його портрет у залі засідань правління та виплатити одноразово 15 000 

руб. Преміальних.  У цілому провідна роль Рафаловичів у керівництві банком 

зберігалася до Першої світової війни. За час свого існування банк зайняв 

лідируючі позиції в іпотечному кредитуванні південноросійських губерній. Його 

основний капітал з моменту утворення зріс майже у 6 разів (з 1,5 млн. руб. у 1872 

р. до 8,75 млн. руб. – у 1913 р. [248, с. 316].  

На жаль, фінансова імперія Рафаловичів виявилася недовговічною. 

Виконуючи фінансові операції за державного чиновника А.А. Абазу, О.Ф. 

Рафалович грав на різниці курсу рубля та іноземної валюти. Результатом стало 

повне банкрутство фірми Рафаловичів із мінусом в 1,8 млн. руб.    

Для надання допомоги Рафаловича імператор Олександр III розпорядився 4 

березня 1891 р. утворити синдикат з п’яти банків: Державного банку, 

Петербурзького Міжнародного комерційного, Петеребурзького облікового, 

Російського для зовнішньої торгівлі банків та банкірського дому Г.О. Гінцбурга. 

Синдикату виділив капітал в розмірі 1,7 млн. руб., з якого Одеській конторі 

Державного банку відводилося 1 млн. 20 тис. руб. Інші 40% загальної суми 

відходили наступним членам синдикату:   

Російському для зовнішньої торгівлі банку – 340 000 руб.  

Петербурзькому обліковому банку – 102 000 руб.  

Петербурзькому Міжнародному комерційному банку – 119 000 руб. 



157 
 

 

Банкірському дому Г.О. Гінцбурга – 119 000 руб.      

За весь час своєї діяльності синдикат надав допомогу Рафаловичам, 

сплачуючи по їх векселям, 2,5 млн. руб. Однак навіть  це не врятувало фірму 

Рафаловичів від краху.  Після цього спекуляції на різниці валютних кусів значно 

скоротилися, настільки шоковим явищем для фінансистів імперії стало 

банкрутство цієї родини, навіть Родоконакі відмовилися від такого заробітку [48, 

арк. 319-321]. В некролозі після його смерті вказувалося: «3 травня у Відні помер 

банкір Ф. Рафалович, діяльність якого була відомою усій громаді Бессарабської 

губернії Після себе він залишив у губернії декілька великих маєтків, в яких навіть 

селяни мали значні статки. …» [57, арк. 74].  

Статути банку сповнені чіткістю, повнотою охоплення всіх надважливих та 

можливих питань, які зазвичай виникають у справах з операціями купівлі-продажу 

та значними позиками. Звертає на себе увагу висока організованість  та 

розгалуженість мережі банку.       

Дуже швидко відділення та комісіонерства Бессарабсько-Таврійського 

банку розповсюдилися по Бессарабії. У 1901 р. в  місті Рені розміщувалося 

агентство Бессарабсько-Таврійського банку, яке діяло і в Ізмаїлі [131, с. 110]. 

Агенти банку активно працювали над популяризацією та рекламою банку серед 

населення краю.  

«Довідникова книжка для позичальників» роз’яснювала: «Власник майна, 

який бажає закласти його в банк, повинен представити Правлінню чи одному з 

його агентів: заяву про заставу, підписану власником чи його повіреним; опис 

майна, підписаний власником чи його повіреним; план майна» [158, с. 60].  Кошти, 

які знаходилися у загальному володінні, приймалися під заставу не інакше, як у 

повному їх обсязі, після згоди всіх співвласників та погодження кругової 

відповідальності. Особи, що бажали отримати позики, зверталися зі своїми 

заявами або у правління Бессарабсько-Таврійського земельного банку, що 

знаходився в Одесі, або до агентів.  

 Форми заяв та оціночних описів висилалися й розповсюджувалися 

правлінням банку або його агентами безкоштовно.  Через чітку послідовність, 
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охоплення багатьох нюансів та авторитет власників, позики банку були бажаними 

для багатьох дворян Бессарабії.     

До послуг банку входило надання довгострокових позик під заставу маєтків 

та міського майна, видача короткострокових кредитів. У рекламній брошурі банку 

вказувалося: «Позики видаються довгострокові в розмірі не вище 60% та 

короткострокові в розмірі не вище 45% від цінової вартості майна. Довгострокові 

позики під заставу земельного майна видаються на різні терміни: від 10 до 66 

років; під заставу міського майна на термін від 10 до 38 років. Короткотермінові 

позики видаються на термін від 1 до 3 років» [157, с. 25]. Можна побачити, що на 

відміну від Дворянського земельного банку, який фінансувався державою, 

Бессарабсько-Таврійський банк страхував себе більш ретельно, бо в його 

розпорядженні були власні ресурси засновників та акціонерів, а не державні 

кошти.  Це певною мірою відрізняло діяльність Бессарабсько-Таврійського банку 

від інших. Станом на 10 лютого 1913 р. серед найбільш відомих дворян, які 

володіли акціями Бессарабсько-Таврійського банку й мали право участі в 

загальних зборах були: М.К. Баллас – мав 100 акцій, С.Д. Рафалович – 90 акцій, 

В.М. Рафалович – 150 акцій, П.К. Родоканакі – 56 акцій [46, арк. 2].  

Разом із  Херсонським земським Бессарабсько-Таврійський земельний банк 

станом на 1 січня 1918 р. видали дворянам Бессарабської губернії 710 позик на 

суму 52 216 100 руб. [46, арк. 13]. Серед позичальників були  дворяни:  

Кассо – позика в розмірі 466 337 руб.,  

Феодосіу – 524 000 руб.  

Позики бессарабської поміщиці Леонард-Комарової в цілому складали 2 397 

600 млн. руб., а загальний земельний фонд, яким вона могла розпоряджатись, 

становив  25 827 дес. землі. У 1913 р. землевласниця придбала у дружини 

Олександра ІІ  царський палац за 1,2 млн. руб., в якому здійснила ремонт вартістю 

493,1 тис. руб. [149, с. 383-384].  Величезні суми позик та їх розповсюдженість 

свідчить про довіру з боку аристократії до діяльності Бессарабсько-Таврійського 

земельного банку.  
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За відомостями з «Алфавітного списку позичальників Бессарабсько-

Таврійського земельного банку» можна прослідкувати за системою, за якою 

клієнти отримували свої кошти, а також побачити їх соціальний склад. Переважну 

більшість позичальників Бессарабсько-Таврійського земельного банку в 

Бессарабській губернії становили дворяни.   

Так, за даними списку 1878 р., у Бендерському повіті дружина колезького 

асесора В.Ф. Біанка під заставу фруктово-виноградного саду з будівлями (19 дес.) 

біля села Фарладян отримала позику в розмірі 3 200 руб. В Оргеєвському повіті 

родина дворян Ботезатів заклали родинне майно для отримання позики:О.І. 

Ботезат за частину вотчини Тершици (196 дес. Землі) виотримав 7 000 тис. руб., 

його сестра М.І. Ботезат ( 100 дес. землі) цієї ж вотчини отримала 3 500 тис. крб. В 

аналогічній земельній заставі дворянина Хотинського повіту П.К. Броєско дві 

ділянки землі (188 та 113 дес.) з вотчини Трестіян були оцінені в 14 500 руб. [232, 

c. 54-56].   

Тобто,  величина позики, яку отримували поміщики під заставу землі в 

Бессарабсько-Таврійському банку, залежала не стільки від кількості закладеної 

землі, скільки від її собівартості (наявності будівель та корисного облаштування 

ділянок). 

Однак не слід думати, що фінансові стосунки між дворянами-

позичальниками та іпотечними банками були завжди вдалими та райдужними. 

Банк, це така комерційна структура, яка дуже чітко дотримувалася основного 

правила існування: спочатку майно – застава – гроші , а потім у зворотному 

вигляді:  гроші – повернення майна. Тому, коли з будь-яких причин дворянин не 

міг розрахуватися за борги, його майно могло бути продано з молотка. Й такі 

випадки не були поодинокими.   

Так, з оголошень в місцевій пресі дізнаємося, що Бессарабсько-Таврійський 

земельний банк виставив на продаж майно в м. Кишинів таких дворян:  

квартиру сина статського радника С.Д. Влахче,  

будинок статського радника П.А. Зеленого (взяв позику в 20 тис. руб.), 

маєток дворян Ядвіги, Володимира та Олександра Зілоті (борг 34 000 руб.), 
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загальне майно вдови тайного радника О.М. Котруци,  

приватні будинки Михайла та Віктора Катаржі, Олександри Крупенської, 

Катерини Стуарт (борг по 2 4000 руб.),  

будинки поручика М. Кондулі, дворянки О. Семиградової, дворянки М. 

Феодосіу, дворян Фоми, Григорія та Георгія Томульців на загальну суму в 20 800 

руб. [149].  

У статуті Бессарабсько-Таврійського банку вказувалося, що коло діяльності 

банку обмежувалося видачею позик під заставу земель або міського нерухомого 

майна, що належало позичальникам на правах повної власності. Позики 

видавались лише під заставу майна, вільного від усяких боргів або за умови їх 

сплати до видачі позики, так щоб потім банк мав переважне право розпоряджатися 

прийнятим ним під заставу майном. Спосіб погашення чи переведення в банк 

боргів державним кредитним  установам визначалось за згодою правління банка з 

Міністерством фінансів.  

В «Інструкції для оцінки міського нерухомого майна під заставу 

Бессарабсько-Таврійським земельним банком» наголошувалось на тому, що при 

складанні оцінки майна мали братися до уваги наступні параметри: 

матеріальна цінність будівлі;  

щорічний прибуток, який приносила споруда;  

місцевість, на якій було розташоване майно;  

сума, на яку означене майно було застраховане.    

 Оцінка починалась з перевірки місця розташування та зовнішнього огляду 

майна. При цьому потрібно було переконатися в якості будівельного матеріалу 

споруди. Ще одна з рекомендацій працівникам банку: «…При оцінці приміщень, 

що зайняті торговими установами, які можуть випадково підвищити прибуток, 

наприклад: магазини, лавки, комори, амбари, харчівні, кофейні, готелі, хоча й 

приймати до уваги орендну плату; але члени оціночної комісії зобов’язані так її 

понизити, щоб оцінка відповідала тому постійному прибутку, який можна 

отримати від цих приміщень, при їх використанні як звичайних житлових 

приміщень» [160, с. 35].  
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Все це свідчить про дуже ретельну роботу чиновників банку, яка практично 

виключала можливість укладання невигідної для банка угоди. Політика банку 

була направлена на отримання прибутку, ефективну кредитну діяльність. 

Розроблявся цілий ряд рекомендацій для працівників фінустанови, які, до речі, 

отримували достойну винагороду у вигляді заробітної плати,  а після звільнення та 

відходу від банківських справ – серйозне пенсійне забезпечення.   

 Значну роль для економіки Бессарабії  та стабільності існування 

бессарабського дворянства відігравав також Земський банк Херсонської губернії. 

Його правління розміщувалося в Одесі, а операції поширювалися на Бессарабську, 

Катеринославську, Таврійську та Херсонську губернії. До речі, засновниками цієї 

іпотечної кредитної установи були відомі аристократи Рафаловичі. Банк надавав 

позики  під заставу маєтків більше ніж 100 десятин землі. У 1913 р. банк 

розпоряджався основним капіталом у розмірі 12,2 млн. руб, що було в 1,2 рази 

більшим за сукупний капітал трьох українських комерційних банків разом узятих 

(Київський приватний, Одеський обліковий та Одеський купецький). До того ж, на 

початку ХХ ст. частина українських комерційних банків збанкрутіла, в той час як 

земельні банки продовжували успішно розвивалися, що пояснюється високими 

обсягами іпотечного кредиту, які ними надавалися.  

Таким чином, іпотечний кредит на території Бессарабії в першу чергу 

допомагав аристократам, які отримували позики за мінімальними відсотками. 

Пільги для них постійно розширювалися. Дворянський земельний банк мав на 

меті допомогу дворянству в розвитку господарства після реформи 1861 р. Цього 

не можна сказати про селян, які могли придбати землі через Селянський банк за 

вкрай завищеними цінами.       

 

Висновки до третього розділу        

Банківська система, як економічне явище, починаючи з другої половини XIX 

ст. зазнала істотних змін. Зміни та певна перебудова були характерним явищем 

для всіх господарських секторів імперії. Змін зазнала й дворянська верства – поряд 

з традиційним заняттям сільським господарством, військовою та державною 
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службою, до зони інтересів аристократів потрапляє фінансова діяльність: вони 

стають акціонерами, клієнтами, засновниками або боржниками різноманітних 

державних і приватних установ.  Особливо активно цей процес відбувався в 

південноукраїнських землях, частина з яких (Придунайський регіон) входили до 

складу Бессарабської губернії. Так сталося, що бессарабське дворянство виявилося 

більш гнучким і підготовленим до нових викликів часу, в порівнянні зі своїми 

колегами з центральних українських земель. Саме представники 

південноукраїнського дворянства самостійно, без особливого тиску з боку 

держави, на приватному та акціонерному рівнях заснували ряд комерційних та 

іпотечних банківських установ, які відігравали  важливу  роль  у фінансовому, 

господарському, торгівельному, промисловому житті регіону.   

Підготовка до засновництва банківських установ Бессарабської губернії та 

організація їх діяльності проходили під впливом і контролем дворянського стану. 

Саме аристократи зверталися до уряду, виступали з промовами та публікували 

статті, в яких наголошували на терміновій необхідності створення різноманітних і 

нових фінансових установ у краї; установ які мали б відповідати інтересам 

привілейованої верстви населення в нових економічних умовах.  

Першою кредитною установою Російської імперії став Державний банк, 

відділення якого розміщувалося у Кишиневі. Основною метою діяльності банку 

було пожвавлення грошового обігу в країні та підвищення державного 

економічного рівня. Проте, досягнення такої цілі затримувалося постійним 

відволіканням значних грошових активів банку на підтримку нобілітету. Політика 

Державного банку мала певні ознаки фаворитизму до аристократії, що негативно 

впливало на його діяльність в цілому.  

Дворяни Бессарабської губернії цілком вільно та на пільгових умовах 

отримували значні позики, відкривали довгострокові кредити на підприємницькі й 

комерційні потреби. У випадку ускладнення при поверненні боргів, банк 

персонально для дворян міг понизити відсоток, надати відстрочку та взагалі піти 

на зменшення суми й спрощення процедури виплати отриманої позики. Звичайно, 

такі елементи були надважливими для підтримки дворянських господарств, що 
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фактично допомагало дворянам «вижити» в нових економічних умовах, а декому 

– переструктурувати своє господарство й налагодити нові сільськогосподарські 

або промислові анклави.  З одного боку, підтримуючи дворянство держава певною 

мірою гальмувала прогресивний розвиток економіки в цілому, з іншого – саме 

допомога і протекція з боку держави дворянам в фінансових питаннях об’єктивно 

сприяли  покращенню економічного розвитку окремих регіонів. 

Важливим об’єктом фінансових та економічних справ дворянства була їх 

земельна власність. Після земельної реформи земля стала об’єктом  купівлі-

продажу. Посередником у продажі дворянами своєї землі виступили банківські 

установи, а саме відділення Селянського банку Бессарабської губернії, яке 

продавало землі селянам за вкрай завищеними цінами. Селяни, які відкривали 

кредити в цьому банку, часто потрапляли до нього у фінансову кабалу та не мали 

можливості своєчасної виплати борги. В свою чергу дворяни мали можливість за 

високою ціною продати свої земельні наділи. Ще більшу користь від своїх 

латифундій дворяни отримали після відкриття відділення Дворянського 

земельного банку. В цій установі дворяни відкривали великі довгострокові 

кредити під заставу земельної власності. Відсотки, які стягувалися з аристократів 

були меншими, ніж аналогічні відсотки з клієнтів Селянського банку. Цікаво, що 

керуючим відділеннями обох банків була одна особа, яка належала до 

аристократичного стану Бессарабської губернії. Діяльність земельних банків була 

направлена на беззаперечну підтримку  аристократів, що в реальності було дуже 

невигідно ні державі, ні дрібним селянам.   

Уряд допомагав дворянам, господарства яких були непристосованими до 

нового капіталістичного життя: введення державних позик, максимальне 

зменшення відсотків, передача маєтків під опіку тощо – все це мало допомогти 

дворянам вистояти в складних умовах, зберігаючи лояльність і беззаперечну 

підтримку царського уряду. Хоча для самого уряду така підтримка негативно 

позначалася на загальному розвитку держави, позбавляло її можливості більш 

раціонального використання капіталовкладень.  
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Привабливість і доходність фінансових операцій сприяли все більш 

активному залученню дворянства до відкриття приватних та іпотечних банків не 

лише на території південноукраїнських губерній, а й по імперії в цілому. У 

Бессарабській губернії такими установами були Бессарабсько-Таврійський та 

Херсонський Земський банки. Саме дворяни, професійно організувавши 

діяльність цих установ, вимагали від своїх клієнтів-аристократів благонадійності, 

дотримувалися чітких схем надання позик та погашення боргів, чим об’єктивно 

стимулювали промисловий та господарський розвиток краю. 

Загалом буржуазні реформи 60-70-х років ХІХ ст. позитивно вплинули на 

розвиток банківської системи на території південноукраїнських губерній. Нові 

фінансові установи визначали на ринку біржову кон’юнктуру, контролювали обіг 

грошей в регіоні, здійснювали вирішальний вплив на розвиток промисловості.   
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ВИСНОВКИ 

 

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 
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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 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 
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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 

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.  
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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, Оргеєвському, 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 задовольнити 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, 
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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. 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.  
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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-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 
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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 штату 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 
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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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55.  Спр. 106. Звіти повітової земської управи в повітові земські збори. 1913-

1917 рр., 54 арк. 

56. Спр. 435. Листування з Одеським товариством взаємного кредиту про 

надання короткострокових позик в приватних кредитних установах;  про 

видачу позик.  1917-1920 рр.,  181 арк.    

Ф. 770 . Акерманський повітовий предводитель дворянства, оп. 1. 

57. Спр. 2. Статистичні дані про розміри посівної площі та врожайності 

сільськогосподарських культур в Акерманському та Ізмаїльському повітах 

за 1895 р. і листування з Бессарабським губернатором про затвердження 

посадових осіб по фінансовим питанням. 1896 р., 95 арк.  

58. Спр. 8. Циркуляри Бессарабської губернії в 1899-1900 рр., 52 арк.   
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59.  Спр. 15. Листування з Бессарабським повітовим предводителем 

дворянства про призначення посадових осіб. 1902 г., 148 арк.  

60. Спр. 18. Листування з Бессарабським губернатором про зловживання 

земських начальників. 1903 г., 108 арк.  

Національний архів республіки Молдова м. Кишинів 

Ф.2. Канцелярія Бессарабського губернатора, оп. 2. 

61. Спр.  46. Листування з управляючим палатою про нагородження 

службовців відомства Міністерства фінансів, 27 лютого – 22 серпня 1885 

р., 23 арк.  

62. Спр. 158. Формулярні списки чиновників канцелярії Бессарабського 

губернатора. 1868, 1869 рр., 5 січня 1869 р., 89 арк.  

63.  Спр. 163. Формулярний список чиновника особливих доручень 

колезького радника Антоновського П. 1879 р., 8 арк.  

64. Спр. 167. Клопотання  канцелярського службовця Ізмаїльської головної 

митниці про переведення на роботу до Бессарабської контрольної палати. 

5 січня 1881 – 23 липня 1882 рр., 33 арк.  

65. Спр. 170. Формулярні списки окружних предводителів дворянства. 9-17 

лютого 1884 р., 26 арк.  

66.  Спр. 171. Послужні списки чиновників представлених до нагород. 3 

лютого – 27 серпня 1884 р., 74 арк.  

67.  Спр.  178. Листування з управляючим палатою про представлення до 

нагород службовців відомства Міністерства фінансів. 27 лютого – 22 

вересня 1885 р., 23 арк.  

68. Спр. 2465. Особова справа працівника Одеського відділення  Селянського 

поземельного банку Лисенко В.П. 1912 р., 37 арк.   

69. Спр. 858. Циркуляр земського відділу Міністерства внутрішніх справ. 5 

серпня 1882 – 22 квітня 1883 рр., 62 арк.  

Ф. 8. Бессарабська губернська по селянським справам присутність, оп. 1. 
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70. Спр. 34. Постанова присутності по скарзі жителів села Холохори 

Хотинського повіту на аристократа Руссо Є. через зайняття їхньої землі та 

відмову в їх переводі на грошову повинність. 11 – 16 квітня 1869 р., 3 арк.  

71. Спр. 95. Клопотання громади селян Бурдюга Хотинського повіту про 

виділення їм наділів. 22 листопада 1870 – 13 лютого 1885 рр., 40 арк.  

72. Спр. 2028. Скарга жителя с. Задунаєво Акерманського повіту Радулова Д. 

на ташликського волосного старшину Георгіева Б. за неправильну видачу 

коштів із позико-ощадної каси Челаковой М., що залишились після смерті 

її брата. 24 березня – 31 березня 1887 р., 9 арк.  

73. Спр. 2063. Про відкуп земельних наділів селянами Бессарабської губернії 

у дворян через Державний поземельний банк. 27 серпня 1888 р., 245 арк.  

74. Спр. 2181. Клопотання аристократів Бессарабської губернії щодо надання 

їм копій уставних грамот для отримання відкупних позик. 1883 р., 189 арк.  

75. Спр. 2236. Результати ревізії позико-ощадних кас повіту. 3 лютого – 12 

березня 1874 р., 78 арк.  

Ф. 18. Повітові з’їзди земських начальників і земські начальники, оп. 5. 

76. Спр. 4. Постанова з’їзду за клопотанням 40 жителів с. Котюжани-Маре 

про звільнення їх від сплати продовольчих зборів. 21 липня 1908 – 19 

вересня 1908 р., 15 арк.  

77. Спр. 9. Формулярний список кандидатів на посаду земського начальника 

при Сорокському повітовому з’їзді. 30 січня 1901 р., 16 арк.  

Ф. 75. Кишинівська міська дума, оп. 1. 

78. Спр. 1657. Списки службовців міської думи та ін. 1852 р., 346 арк.  

Ф. 78. Кишинівська міська управа, оп. 1. 

79. Спр. 15. Листування з Бессарабським губернатором про відкриття в          

м. Кишиневі громадського банку, його діяльність і  баланси. 1872 -1873 

рр., 70 арк.  

80. Спр. 17. Про відкриття в м. Кишиневі кредитного товариства. 9 жовтня 

1872 – 7 березня 1875 рр., 30 арк.  
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81. Спр. 40.  Про оцінку будинку Кишинівської міщанки Томаченкової Шерли 

для продажу міському банку.  30 липня 1873 – 28 березня 1874 рр., 13 арк.  

82. Спр. 58. Про стягнення недоїмок з власників на новому ринку                   

м. Кишинева. 28 січня 1878 – 26 грудня 1978 г.. 211 арк.  

83. Спр. 114. Устави позико-ощадних кас, службовців Кишинівської міської 

управи і Кишинівського окружного суду 11 жовтня – 15 грудня 1884 р., 26 

арк.  

84. Спр. 117. Звіти та баланси Кишинівського міського громадського банку за 

1884-1885 рр., 8 січня – 3 грудня 1885 р., 82 арк.  

85. Спр. 128. Баланси Кишинівського громадського банку 4 січня – 1 вересня 

1886 р., 70 арк.  

86. Спр. 142-а. Оцінка будинку жительки м. Кишинева Мелер А. для застави в 

громадському банку. 25 серпня – 6 жовтня 1886 р., 6 арк.  

87. Спр. 144. Клопотання кишинівських мешканців про видачу їм свідоцтв  на 

право застави нерухомого майна в міському громадському банку. 13 

березня – 8 грудня 1886 р., 9 арк.  

Ф. 88. Бессарабське губернське  депутатське зібрання, оп. 2. 

88.   Спр. 21. Листування депутатських зборів з Бєльцьким предводителем 

дворянства, Сороксько-Бельцькою дворянською опікою, Хотинською 

земською управою про відкриття кредиту на утримання опік та 

клопотання дворян про видачу їм пенсій. 1908 р., 240 арк.  

89.  Спр. 9. Листування депутатських зборів з Бессарабським губернатором, 

Санкт-Петербурзьким губернським предводителем дворянства про зміни 

порядку оподаткування дворянського нерухомого майна. 1908 р., 458 арк.  

90.  Спр. 8. Листування з Бессарабським губернатором, Бессарабським 

губернським правлінням, депутатом-директором щодо  питань торгівлі 

про припинення діяльності відділень Дворянського і Селянського банків, 

1888 р., 160 арк.  
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91.  Спр. 5. Правила для складання статутів банків та статутів позико-

ощадних товариств, листування з Бессарабським губернатором з питань 

утримання благодійних установ. 1871 р., 200 арк.  

92.   Спр. 620. Журнал надзвичайного засідання Бессарабського 

губернського комітету в справах дрібного кредиту за 1904 р., 23 арк.  

93.  Спр. 22. Про дворянські фіскальні збори  за 1902-1904 рр.; списки 

дворян землевласників і домовласників; переписка депутатських зборів і 

Бєльцької земської управи та ін. 1904 р., 95 арк.  

94.  Спр. 71. Листування депутатських зборів з Бессарабським губернатором 

про скликання 25 липня 1903 р. надзвичайного дворянського зібрання з 

питання будівництва в м. Кишиневі дворянського пансіон-притулку. 1903 

р., 67 арк.  

95.  Спр. 165. Листування дворянських депутатських зборів з скарбничою  

палатою, Губернською управою, Губернським правлінням, Архівною 

комісією про видачу касових книг для ревізії. 1910 р., 325 арк.  

96.  Спр. 1553. Листування з Бессарабською скарбничою палатою, про 

позику на потреби армії та дворянства, 1871 р., 126 арк.  

97.  Спр. 1578. Листування з Сорокським предводителем дворянства щодо 

клопотання купця Івана Вестфаля змусити дворянина Є. Стирчу сплатити 

йому борг, 1905 р., 34 арк.    

Ф. 151. Бессарабський губернський статистичний комітет, оп. 1. 

98. Спр.  14. Фінансові звіти по Акерманському повіту за 1872 р., 316 арк.    

99. Спр. 25. Статистичні дані про діяльність Бессарабських губернських 

установ за 1875 р., 313 арк.   

100. Спр. 26. Статистичні дані по Кишинівському повіту за 1875 г., 376 арк.  

101. Спр. 62. Волосна господарсько-промислова статистика Клімауцької 

волості Бессарабської губернії за 1895 р., 61 арк.             

102. Спр. 74. Статистичні листи про продаж надільних земель в 

Акерманському повіті за 1914 р., 138 арк.                
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103. Спр. 78. Статистичні листи про продаж надільних земель в Бендерськом 

повіті за 1914 г.. 53 арк.                 

104. Спр. 80. Статистичні листи про продаж надільних земель в 

Кишинівському повіті за 1914-1915  рр.. 160 арк.                  

105.  Спр. 81. Статистичні листи про продаж надільних земель в 

Оргеєвському повіті за 1914-1915 рр.. 10 арк.                      

106.  Спр. 86. Статистичні листи про продаж надільних земель в 

Акерманському повіті за 1915 р., 165 арк.                           

107.     Спр. 87. Статистичні листи про продаж надільних земель в 

Бельцькому повіті за 1915 р., 29 арк.                        

108.  Спр. 88. Статистичні листи про продаж надільних земель в 

Бендерському повіті за 1915 р., 48 арк.                           

109.  Спр. 89. Статистичні листи про продаж надільних земель в 

Сорокському повіті за 1915 р., 55 арк.                    

Ф. 398. Бендерське повітове казначейство, оп. 1. 

110. Спр. 98. Дані про грошові суми для відновлення кредитів з 1 лютого 

1885 р., 45 арк.                 

111. Спр. 99. Листування з Державним банком про діяльність ощадних кас. 

25 жовтня 1885 р., 89 арк.                 

112.  Спр. 100.  Листування з Бессарабською казенною палатою про 

відкриття кредитів установам Бессарабської губернії за 1885 р., 78 арк.      

113.  Спр. 102. Про грошові борги майора Холевинського Бендерському 

комісарському правлінню за 9 вересня 1859 – 5 липня 1861 рр., 57 арк.     

 

Законодавчі акти 

Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. СПб. :  

в типографи г-го Отдела Собственного ЕИВ Канцелярии 

114. № 9763: Положение о компаниях на акциях. ПСЗ. ІІ. Отд. І. Т. ХІ. 1836 

г. С. 277-286.         
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115. № 34852: Положение о государственных пятипроцентных банковых 

билетах и о вкладах в государственных банковых установлениях. ПСЗ. ІІ. 

Т. ХХХІV. 1859 г., С. 670-674.   

116. № 35287: О прекращении приема вкладов в Заемном банке, Сохранных 

Казнах и Приказах Общественного Презрения, и о продолжении такового 

в Коммерческом Банке. ПСЗ. ІІ. Т. ХХХІV. 1859 г. С. 700-702.       

117. № 40457: Положение о губернских и уездных земских учреждениях. 

ПСЗ. ІІ. Т. ХХХІХ. 1864 г. С. 780-787.                  

118. № 40898: Устав Земского Банка Херсонской губернии ПСЗ (Полное 

собрание законов Российской империи). ІІ. Т. ХХХІХ. 1864 г. С 827-830.      

119. № 49556:  Устав Харьковского земельного банка. ПСЗ. ІІ. Отд. 2-ое. Т. 

ХLVІ. 1871 г. С. 910-913.       

120. № 50708: Устав Полтавского земельного банка. ПСЗ. ІІ. Отд. 2-ое. Т. 

ХLVІІ. 1872 г. С. 940-941.       

121.  № 50913: Об учреждении частных кредитных установлений. ПСЗ. – ІІ. 

Т. ХLVІІ. 1872 г., С. 990-992.     

122. № 51061: Устав Московского земельного банка. ПСЗ. ІІ. Отд. 2-ое. Т. 

ХLVІІ. 1872 г. С. 70-71.                  

123. № 51062: Устав Киевского земельного банка. ПСЗ. ІІ. Отд. 2-ое. Т. 

ХLVІІ. 1872 г. С. 12-17.              

124. № 51227: Устав Виленского земельного банка. ПСЗ. ІІ. Отд. 2-ое. Т. 

ХLVІІ. 1872 г. С. 45-47.                      

125. № 51294: Устав Бессарабско-Таврийского банка. ПСЗ. ІІ. Отд. 2-ое. Т. 

ХLVІІ. 1872 г. С. 130-132.                     

126. № 51328: Устав Донского земельного банка. ПСЗ. ІІ. Отд. 2-ое. Т. 

ХLVІІ. 1872 г. С. 35-37.                    
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Додаток  А 

 

Основні операції кредитних установ Бессарабії  станом на 1914 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток складено за: КУІА. Ф. 2. Оп. 1  Спр. 558. Закон про кредит для 

міст та земств у 1913 р., арк. 24, 36, 68.   

                                                         

 

 

 

  

 

 

 

         

               

Установи 

Кількість 

установ 

 У  тому  числі 

 сума 

баланса, 

млн. руб. 

Позики вклади*  

поточні 

рахунки 

Кишинівське відділення 

Державного банку 

1 17,6 14,4 4,8 

Відділення і комісіонерства 

комерційних банків 

18 26,5 19,5 9,8 

Міські громадські банки 4 6,7 5,8 4,8 

Товариства   взаємного 

кредита 

49 22,7 17,8 8,2 

Земські  каси  дрібного 

кредита 

8 13,3 11,8 7,9 

Кредитні товариства 231 16,9 11,6 4,6 

Позико-ощадні 

товарищества 

133 10,4 9,3 

3,8 

4,2 

Ломбарди 39 4,0  2,6 

Ощадкаси 107   8,8 

Всего 590 118,1 94 55,7 
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Додаток  Б 

Персональний склад Бессарабського губернського комітету  

в справах дрібного кредиту (1914 р.) 

№  

з/п 

                Посада та чин           Дворяни 

1. Губернатор, камергер двору, дійсний 

статський радник, голова комітету 

Михайло Едуардович 

Гільхен 

2. Віце-губернатор, дійсний  статський 

радник 

Олександр Миколайович 

Юрган 

3. В.о. губернського предводителя 

дворянства, камергер двору 

Олександр Кириіякович 

Леонард 

4. Голова губернської земської управи, 

статський радник 

Костянтин Олександрович 

Мімі 

5. Управляючий Кишинівським відділенням 

Державного банку, колезький радник 

Сергій Андрійович 

Бобровніков 

6. Інспектор у справах дрібного кредиту, 

колезький асессор 

Сергій Іванович Орлов 

7. Голова Кишинівської повітової земської 

управи 

Михайло Степанович 

Главче 

8. Член губернської земської управи, 

колезький асессор 

Геннадій Степанович 

Гоната 

 

Додаток складено за:  КУІА. Ф. 47. Оп. 1. Справа 85. Про відкриття та 

діяльність позико-ощадних товариств в селах повіту. 1913-1917 рр.,   арк. 

125- 128, 132-136.. 
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                                                     Додаток  В 

Витяг з протоколу №1 чергових  загальних зборів  

Веденського позико-ощадного товариств 

 

№  

з/п  

                 Звіт 

            (операції) 

 

                      Показники 

1.  Обрання голови правління Афанасій Степанов 

2. Надходження товариства 73 693 руб. 3 коп. 

3. Витрати товариства 73 172 руб. 69 коп. 

4. Прибуток товариства 521 руб. 84 коп. 

5. Направлення прибутку преміювання працівників 

               Товариство мало право кредитування в таких установах 

№  

з/п 

      

         Назва установи 

 

Керівник 

1. Акерманська  земська каса 

дрібного кредиту 

 

аристократ Я.В. Вагнер 

2. Бессарабська   губернська 

земська  каса  дрібного 

кредиту 

 

дворянин М.С. Главче  

3. Одеська   контора 

Державного банку 

дійсний статський радник П.І. 

Малицький 

4. Кишинівське  відділення 

Державного банку 

   статський радник В.І. Артомасов 

 

Додаток складено за:  КУІА. Ф. 47. Оп. 1. Справа 85. Про відкриття та 

діяльність позико-ощадних товариств в селах повіту. 1913-1917 рр.,  арк. 14, 

18, 23, 28-30, 35. 
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 Додаток  Д 

Фінансові винагороди працівникам  

Акерманської земської каси дрібного кредиту 

 

№  

з/п 

 

        Посада 

 

              Дворяни 

 

Оклад   (за 1 

рік) 

1.         Голова Яків Пилипович Вагнер   10 000 руб. 

2. Член правління від 

міністерства фінансів 

Максиміліян   Якович   

Новіков 

    

  6 000 руб. 

3. Член правління від  

Акерманського земства 

Василь Володимирович 

Стефанюк 

 

  6 000 руб. 

4. Головний бухгалтер Іван Степанович Іванов  4 200 руб. 

5. Заступник  голвного 

бухгалтера 

Олімпіада  Костнтинівна 

Семиградова 

 

 2 800 руб. 

6. Головний касир Матвій Кузьмич Хлопов  3 000 руб. 

 

 

Додаток складено за:  КУІА. Ф. 47. Оп. 1. Спр. 106. Звіти повітової 

земської управи в повітові земські збори. 1917 р.,  арк. 16-19, 53, 54; Адрес-

календарь Бессарабской губернии 1914 г. [под. ред. Б.А. Топиро]. Кишинѐв:  

Губернская типография, [1914]. с. 264-278.                   
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                                                         Додаток  Е 

           Приклади лихварства серед аристократії Бессарабської губернії 

  

№  

з/п 

 

         Кредитор 

           

         Позичальник 

 

     Борг 

1.      Р. Кохманський             Е. Горе 20 000 руб. 

2.      А. Статевич Василь та Євген фон 

Мереси 

10 000 руб. 

3.       Манук-бей       І. Мелікиуров 140 000 руб. 

4.        О. Кассо         Г. Панаіот 19 000 руб. 

5.       аристократ Мурузі       дворянин Згура 12 000 руб. 

6. Невідома приватна особа    І. Дорогостайський    2 000 руб. 

7.         Т. Стоянова       К. Тульчіанова   3 060 руб. 

8. Невідома приватна особа            С. Кассо  566 000 руб 

9. Невідома приватна особа      М. Крупенський 329 000 руб. 

10 Невідома приватна особа           Л. Кассо  116 000 руб. 

 

 

 

Додаток складено за: КУІА. Ф. 47. Оп. 1. Справа 10. Листування з 

Бессарабською губернською земсбкою управою про відкриття в селах повіту 

позико-ощадних товарист та їх стан. 1875-1905 рр., арк. 211-231; НАРМ. Ф. 

8. Оп. 1. Справа 1657. Списки службовців міської думи та ін. 1852 р., арк. 46-

50. 
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                                                      Додаток  Є 

 

 

Продаж з торгів майна дворян-боржників  

Бессарабсько-Таврійського банку  

 

 

№  

з/п 

                 Дворяни      Позики  Продане з торгів 

майно 

1. Син статського радника С.Д. 

Влахче 

     20 000 руб. квартира в 

Кишиневі 

2. Статський радник Л.А. 

Зелений 

     20 000 руб. квартира в 

Кишиневі 

3. Ядвіга, Володимир та 

Олександр Зілоті 

    34 000 руб. квартира в 

Кишиневі 

4. О.М. Котруца, Михайло та 

Віктор Катаржі, О. 

Крупенська, Єкатерина Стуарт 

      

    2 400 руб. 

загальне майно 

5.  Поручик М. кондулі      500 руб. невідома застава 

6.  О. Семиградова      340 руб. невідома застава 

7. М. Феодосіу       300 руб. невідома застава 

8. Фома. Григорій та Георгій 

Томульці 

     

     20 800 руб. 

будівля-ділянка в 

Кишиневі 

 

 

Додаток складено за: НАРМ .Ф. 88. Оп. 2. Справа 9. Листування 

депутатських зборів з Бессарабським губернатором, Санкт-Петербурзьким 

губернським предводителем дворянства про зміни порядку оподаткування 

дворянського нерухомого майна. 1908 р., арк. 34-38, 65-69, 87- 89; Отчѐт 

Бессарабско-Таврического земельного банка за 1916 г. Одесса: 

«Экономическая типография и литография», 1916.   
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Додаток  З 

Позики, надані дворянству Бессарабської губернії від Херсонського 

земського та Бессарабсько-Таврійського банків 

 

№  

з/п 

 

Аристократи 

 

Сума 

 

      Застава 

1. Дворянин Кассо 466 337 руб. земля в Кишинівському 

повіті 

2.  Дворянин Феодосіу 324 000 руб. земля в Кишинівському 

повіті 

3. Землевласниця Леонард-

Комарова 

2 397 600 руб. земля в Кишинівському, 

Оргеєвському, 

Хотинському повітах та ін. 

(23 тис. дес.) 

4. В. Біанка 3 200 руб. Фруктово-виноградний сад 

з будівлями в Бендерському 

повіті (19 дес.) 

5. О. Ботезат  7 000 руб. вотч. Тершици (196 дес.) 

6. М. Ботезат 3 500 руб. Оргеєвський повіт (100 

дес.) 

7. П. Броеско 14 500 руб. вотч. Терстіян (188 і 113 

дес.) 

 

 

Додаток складено за: Алфавитный список заѐмщиков Бессарабско-

Таврического земельного банка. Одесса: Типография Труд, 1878. 392 с.; 

ДАОО. Ф. 305. Оп. 1. Справа 3.  Листування з Міністерством фінансів. 1893 

р.,  арк. 56-67. 

 

 

 

 



207 
 

 

Додаток  И 

Операції з вкладниками Кишинівської повітової земської каси  

станом на 1914 р.  

  

№  

з/п 

 

        Операції 

 

                     Умови 

       Прийом вкладів                      Сплата відсотків 

1. Безстрокові вклади                      4,5% (річних) 

3. За поточним рахунком  4,5% (річних) 

4. Строкові вклади (на 

півроку) 

                         6,5%  

5. Строкові вклади (на 1 

рік та більше) 

                         6,5%  

7. Умовні вклади    6,5% 

8.    Позики Надавалися виключно установам 

дрібного кредиту Кишинівського 

повіту під 6%, а в деяких випадках 7-8 

% (річних) 

                           Вкладникам надавалися пільги 

1. Відсотки, які отримували вкладники були звільнені від 5% 

державного зьору 

2. Звільнені від гербового збору 

 

 

Додаток складено за: КУІА. Ф. 47. Оп. 1. Спр. 85. Про відкриття та 

діяльність позико-ощадних товариств в селах повіту. 1913-1917 рр.,  арк. 

188-189. Адрес-календарь Бессарабской губернии на 1911 г. / [под. ред. Б.А. 

Топиро]. Кишинѐв: Губернская типография, [1911].  
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                                                      Додаток  І 

 

Представництво дворян у складах головних банків Російської імперії 

 

  

№ 

з/п 

        Дворяни    Посада та назви банківських установ 

1.     Ф. Родоконакі 1. Голова правління Петербурзького 

міжнародного комерційного банку; 

2. Співвласник Азвово-Донського, 

Київського, Одеського комерційноих банків 

3. Акціонер та член правління Кишинівського 

комерційного банку 

4. Співзасновник Ростовського-на-Дону 

комерційного банку 

5. Співзасновник Російського банку для 

зовнішньої торгівлі 

2.     І. Синадино 1. Співзасновник та голова Кишинівського 

комерційного банку 

2.Акціонер та вкладник Кишинівського 

відділення Державного банку 

3. Акціонер Афінського національного банку 

1.       П. Синадино 1. Член правління та акціонер Бессарабсько-

Таврійського земельного банку 

2. Акціонер Сибірського торгівельного, 

Азово-Донського банків, Азово-Руського 

комерційних банків 

4.     Л. Рафалович 1. Засновник Бессарабсько-Таврійського 

земельного банку 

2. Засновник Херсонського земського банку 

3. Співзасновник Російського банку для 
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зовнішньої торгівлі 

5.    Г. Рафалович Співзасновник Петербурзького облікового 

комерційного банку та Позичкового банку 

6.     Ф. Рафалович 1. Засновник Бессарабсько-Таврійського 

земельного банку 

2. Засновник Херсонського земського банку 

3. Член правління Кишинівського 

комерційного банку 

4. . Співзасновник Російського банку для 

зовнішньої торгівлі 

7.    А. Рафалович Агент міністерства фінансів Російської імперії 

в Парижі 

8.    С. Бобровніков Керівник Кишинівського відділення 

Державного банку 

9.      І. Єфруссі Співзасновник Петербурзького облікового 

комерційного банку та Позичкового банку 

10.     К. Врангель Управляючий відділеннями Селянського 

поземельного та Дворянського земельного 

банків у Кишиневі 

11.     Г. Маразли Засновник, голова правління, голова зборів 

Бессарабсько-Таврійського земельного банку 

 

Додаток складено за: ДАОО. Ф. 305. Оп. 1. Справа 12. Листування з 

Особливою Канцелярією, Департаментом Окладних зборів і Державним 

банком. 1876-1896 рр.;справа 39. Загальні збори і списки службовців банку. 

1878-1899 рр.; . Адрес-календарь Бессарабской губернии 1914 г. [под. ред. 

Б.А. Топиро]. Кишинѐв:  Губернская типография, [1914].  
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                                                          Додаток  К 

Фінансові порушення аристократа та чиновника Акерманського повіту 

(зі скарг губернатору Рудольфу фон Раабену)  

 

№  

з/п 

 

Назва установи або прізвище та 

ініціали особи 

 

Скарга 

1. Тарутинська позико-ощадна каса Аристократ взяв 450 руб. та не 

повернув їх 

2. Миряни села Тарутино Присвоїв гроші, які були зібрані 

мешканцями для будівництва 

храму 

3. Керівник типографії Рубін За 2 роки дворянином не була 

повернута позика в 2 000 руб. 

4. Староста Ташликської волості За 2 роки дворянином не була 

повернута позика в 5 000 руб. 

5. Херсонський земський банк Протягом 2 років не повертав борг 

в 1 000 руб. 

 

 

Додаток складено за: КУІА. Ф. 47, оп. 1. Справа 10.  Листування з 

Бессарабською губернською земською управою про відкриття в селах повіту 

позико-ощадних товариств та їх стан. 1875-1905 рр., арк. 24-49,50,51. 
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Додаток  Л 

 

Список опублікованих праць за темою дисертації 

Публікації, що відображають основні наукові результати дисертації 

в наукових фахових виданнях: 

1. Михайлов О.І. Реформування державних банківських установ та їх 

значення для дворянства Бессарабської губернії у другій половині XIX – на 

початку XX ст.). Гуржіївські історичні читання. Збірник наукових праць. 

Черкаси, 2014. Вип. 7. С. 264-266.  

2. Михайлов О.І. Вплив поміщиків Ізмаїльської управи на кредитні 

відносини в регіоні (початок XX ст.). Наукові записки з української історії. 

Збірник наукових статей. Переяслав-Хмельницький, 2015. С. 59-64.   

3. Михайлов О.І. Відкриття Акерманської земської каси дрібного 

кредиту. Гілея: науковий вісник. Київ, 2016. Вип. 105 (2).  С. 23-27.    

4. Михайлов О.І. Окремі аспекти діяльності дворян Бессарабської 

губернії в сфері дрібного кредиту. Наукові записки з української історії. 

Збірник наукових статей. Переяслав-Хмельницький, 2016. С. 170-175.    

5. Михайлов О.І. Формування позико-ощадних товариств на території 

Бессарабії. Наукові праці історичного факультету Запорізького 

національного університету. Запоріжжя: ЗНУ, 2016. Вип. 45. Том 1. С. 137-

141.     

6. Михайлов О.І. Дослідження кредитно-банківської системи 

Бессарабської губернії як одного з провідних напрямків діяльності 

дворянства. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету: збірник наукових праць. Серія «Історичні науки». Ізмаїл, 2018. 

Вип. 37. С. 60-66. 

                                    Статті в іноземних виданнях: 

         7. Mihailov A. Participation of the Danube region nobility in the financial 

sphere of the region (the second half of XIX - early XX centuries.) V International 
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Conference «Danube – Axis of European Identity». Bucharest, 2015. P. 100-104. 

 Публікації, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

8.  Михайлов О.І. Участь дворянства Бессарабської губернії в 

діяльності комерційних установ регіону  (XIX – початок XX ст.). Проблеми 

та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах 

СНД: Матеріали XVII міжнародної науково-практичної конференції 

(Переяслав-Хмельницький, 30 листопада 2013 р.). Переяслав-Хмельницький, 

2013. С. 76-78.            

9. Михайлов О.І. Взаємодія дворянства Бессарабської губернії з 

іпотечними банками Російської імперії. Сучасні міждисциплінарні 

дослідження: історія, сьогодення, майбутнє: Матеріали II заочної 

міжнародної конференції (Київ, 3 грудня 2013 р.). Київ, 2013. С. 52-57.    

10. Михайлов О.І. До питання про фінансові справи дворян Бессарабської 

губернії. Історико-філософські дослідження молодих учених: Матеріали III 

Всеукраїнської науково-практичної конференції (Суми, 25 квітня 2014 р.). Суми, 

2014. С. 120-125.     

11. Михайлов О.І. Стан кредитно-банківської системи Бессарабської 

губернії (друга половина XIX – початок XX ст.). Науковий вісник Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету. Збірник наукових праць. Серія 

«Історичні науки».  Ізмаїл, 2016. Вип. 34. 150-156.     

12. Михайлов О.І. Земельні банки та іпотечний кредит у Бессарабській 

губернії (друга половина XIX – початок XX ст.). Проблема становлення 

української державності: Матеріали науково-практичної конференції з 

міжнародною участю (до 25-річниці Незалежності України). (Ізмаїл, 25 березня 

2016 р.). Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2016. С. 89-93.         

13. Михайлов О.І. Значення міграційних процесів для формування 

кредитно-банківської системи у Бессарабській губернії. Міграції в історії і 

етнічних процесах України. Одеські етнографічні читання. Збірка наукових 

праць. (Одеса, 20 травня 2017 р.). Одеса: Одеський національний університет 

імені І. І. Мечникова, 2017. С. 271-277.   


