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імені Тараса Шев чен ка

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА СТРУКТУРА УКРАЇНСЬКОГО
ДЕРЖАВНОГО БАНКУ У 1918 РОЦІ

Досліджується процес становлення та розвитку головної емісійної та центральної банківської
установи в Україні під час існування Української Народної Республіки й Української Держави
(Гетьманату) – Українського державного банку. Розглянуто його структуру, спосіб
діяльності та внесок у розбудову української державності під час національно-визвольних
змагань 1917–1921 років.

The author searches into the process of formation and development of the main emitter and central
banking institution of Ukraine in the time of Ukrainian National Republic and the Ukrainian State
(Hetmanate) – the Ukrainian State Bank; and also considers its structure, mode of activity and its
contribution to the building up of Ukrainian statehood during the national-liberation struggle in
1917–1921.

Під ва ли на ми фі нан со вої по лі ти ки кож ної дер жа ви зав ж ди бу ли й ли ша ють -
ся бан ківсь кі уста но ви. Роз ви ток гро шо вої сис те ми, еко но мі ко-фі нан со ва ста -
біль ність і не за леж ність дер жа ви спри яють збе ре жен ню і ста нов лен ню цен т раль -
но го на ці о наль но го бан ку кра ї ни.

Із про го ло шен ням Укра їнсь кої На род ної Рес пуб лі ки 29 ве рес ня 1917 ро ку
Ге не раль ний Сек ре та рі ат УНР у сво їй Де кла ра ції за явив про на мір роз ро би ти за -
ко но про ект про ство рен ня На ці о наль но го ук ра їнсь ко го бан ку, (до яко го му сять
пе рей ти всі спра ви Ки ївсь кої кон то ри Дер жав но го бан ку та всіх йо го від ді лів на
те ри то рії Укра ї ни1. 9 груд ня 1917 ро ку Ма ла Ра да УНР ухва ли ла по діб ний за ко -
но про ект, а 22 груд ня Цен т раль ною Ра дою бу ло прий ня то за кон про пе ре тво рен -
ня Ки ївсь кої кон то ри Гос бан ку Ро сії на Укра їнсь кий дер жав ний банк.

Утім, пе рей ме ну ван ня Ки ївсь кої кон то ри ім персь ко го Гос бан ку на Укра -
їнсь кий дер жав ний банк ще не озна ча ло йо го ре аль но го фун к ці о ну ван ня. За ча -
сів Цен т раль ної Ра ди та іс ну ван ня УНР не бу ло за твер д же но го Ста ту ту Дер жав -
но го бан ку, не бу ло ні основ но го, ані за пас но го фон дів; не бу ло за про вад же но
на віть цен т раль ної бух гал те рії, як і не на ла год же но зв’яз ків із про він цій ни ми
від ді лен ня ми, які іс ну ва ли ав то ном но. Так, на прик лад, Хар ківсь ка й Одесь ка
кон то ри фун к ці о ну ва ли на стіль ки са мо стій но, що цен т раль не управ лін ня не
мог ло за тре бу ва ти від них по ві дом лень про ба лан со ві зве ден ня. Не найкра щим
чи ном ви гля дав ба ланс і са мої Ки ївсь кої кон то ри Держ бан ку. Крім то го, пі сля
вста нов лен ня в Укра ї ні біль шо виць кої вла ди біль шість бан ківсь ких ак ти вів бу -

1 Но ва ра да. – 1917. – 30 ве рес ня.
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ло або ви ве зе но до Ро сії, або зни ще но. Та ким чи ном, пі сля ви зво лен ня Ки є ва і
кра ї ни від біль шо ви ків стан фі нан со вих справ дер жав них бан ківсь ких кон тор
був не найкра щим. У їхньо му роз по ряд жен ні за га лом за ли ши ло ся від сот ко вих
дер жав них па пе рів ли ше на 686 млн 332 тис. 899 крб; біль шо ви ки їх ви вез ли на
686 млн 549 тис. крб2. На се лен ня, яке ма ло на ру ках ве ли чез ну гро шо ву ма су,
не збе рі га ло її у бан ківсь ких уста но вах. По діб на си ту а ція скла ла ся і що до Дер -
жав но го бан ку, яко го прак тич но не іс ну ва ло. Ми не ма є мо змо ги оха рак те ри зу -
ва ти й фі нан со вий стан Ки ївсь кої кон то ри Держ бан ку за ча сів іс ну ван ня УНР
у 1918 ро ці че рез те, що на віть цен т раль на йо го бух гал те рія не ве ла зве де ні ба -
лан си.

Пі сля геть мансько го пе ре во ро ту (29 квіт ня 1918 ро ку), од ра зу пі сля ство рен -
ня уря ду Ф. Ли зо гу ба, но вий мі ністр фі нан сів А. Рже пець кий за явив га зе ті “Від -
род жен ня” про те, що на ма га ти меть ся, зок ре ма, об но ви ти бан ківсь кий апа рат у
фор мі Дер жав но го і при ват них бан ків3. За но вої вла ди ви ко ну ва чем обов’яз ків
ди рек то ра Дер жав но го бан ку за ли шав ся В.В. Ігна то вич.

Во ло ди мир Вік то ро вич Ігна то вич на ро див ся 1883 ро ку. Був чле ном “Ста рої
гро ма ди” в Ки є ві ще у ХІХ ст., а з 1901 ро ку по вер нув ся пра цю ва ти до Ки ївсь -
ко го від ді лен ня Гос бан ку і за ли шав ся од но час но ка си ром “Ста рої гро ма ди” аж
до її лік ві да ції. Є. Чи ка лен ко ха рак те ри зу вав йо го як “фі нан сис та” і “щи ро го укра -
їн ця”4. У свою чер гу, Д. Бе лінг на слід ст ві в ОГПУ свід чив, що В.В. Ігна то вич
був чле ном ма сонсь кої ло жі “За ря” у Ки є ві, до якої та кож на ле жа ли та кі ві до мі
ді ячі, як ба рон Штей н гель, Кор чак-Че пур ківсь кий, Ваг нер, Че хо вич, Єфре мов5.
У бе рез ні 1917 ро ку В. Ігна то ви ча бу ло за про ше но пра цю ва ти до спе ці аль ної під -
ко мі сії Шкіль ної ко мі сії Місь кої ра ди Ки є ва, яка ма ла роз ро би ти план за про -
вад жен ня ук ра їнсь кої мо ви в шко лах міс та. У груд ні то го ж ро ку він став чле -
ном-за снов ни ком Укра їнсь кої фе де ра тив но-де мо кра тич ної пар тії. За Геть ма на ту
1918 ро ку пе ре бу вав на по са ді ви ко ну вача обов’яз ків, а зго дом і ди рек то ра Укра -
їнсь ко го дер жав но го бан ку. Пі сля за кін чен ня гро ма дянсь кої вій ни за ли шив ся у
Ки є ві, де й по мер 1928 ро ку. Був одру же ний з пан ною Хо рун жинсь кою, сес т -
рою І. Фран ка6.

За Геть ма на ту ство рю ва ти Укра їнсь кий дер жав ний банк до ве ло ся, по су ті,
за но во. Одно час но з ді яль ніс тю з ви роб лен ня пов но го юри дич но-фі нан со во го
за без пе чен ня го лов но го бан ківсь ко го за кла ду кра ї ни вжи ва ли ся й за хо ди що до
від нов лен ня зв’яз ку з кон то ра ми та від ді лен ня ми, на ла год жен ня цен т раль ної бух -

2 Не ма новъ Л.М. Фи нан со вая по ли ти ка Укра и ны (7 но яб ря 1917 – 4 фев ра ля 1919 г.). –
К., 1919. – С. 107.

3 До ро шен ко Д. Істо рія Укра ї ни. 1917–1923 ро ки. Т. 2. – Ужго род, 1930. – С. 272.
4 Гна ти шак М. Дер жав ні гро ші Укра ї ни 1917–1920 ро ків. – Клів ленд, 1974. – С. 179.
5 Бе лінг Д. “Я був учас ни ком ма сонсь кої ло жі в Ки є ві...” // Ге не за. – 1997. – № 1. – 

С. 144–145.
6 Гна ти шак М. Дер жав ні гро ші Укра ї ни 1917–1920 ро ків. – Клів ленд, 1974. – С. 179.
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гал те рії, при зна чен ня служ бов ців то що. Під го тов ча ро бо та три ва ла до по чат ку
сер п ня 1918 ро ку.

6 сер п ня 1918 ро ку бу ло за твер д же но За кон про вста нов лен ня роз пи су плат -
ні служ бов цям у кон то рах і від ді лах Дер жав но го бан ку, який на брав чин нос ті з 
1 чер в ня 1918 ро ку. Від то ді “ви да чу до бо вих та про цен то вих до дат ко вих гро шей
бу ло при пи не но”7. Офі цій но ж Дер жав ний банк бу ло за сно ва но 10 сер п ня 1918 ро -
ку, ко ли Геть ма ном Пав лом Ско ро падсь ким бу ло під пи са но За кон про за твер д -
жен ня Ста ту ту Укра їнсь ко го дер жав но го бан ку і асиг ну ван ня кош тів до йо го
основ но го ка пі та лу8. У пун к ті 3 за ко ну зок ре ма йшло ся: “Від пус ти ти з кош тів
Дер жав ної Скар б ни ці 100.000.000 крб. на утво рен ня основ но го ка пі та лу Дер жав -
но го Бан ку з про ве ден ням цьо го ви дат ку по об ра хун ку Кре ди то вої Кан це ля рії на
1918 рік по Від ді лі Над зви чай них Ви дат ків”9.

23 сер п ня 1918 ро ку Геть ман на ка зом за № 4 ухва лив до по від ну мі ніс т ра фі -
нан сів, згід но з якою з 1 чер в ня 1918 ро ку то ва ри шем ди рек то ра Дер жав но го
бан ку при зна чав ся М. Кос тець кий, а упра ви те лем йо го Ки ївсь кої кон то ри — 
В. Ігна то вич10. Банк мав три кон то ри – Ки ївсь ку, Одесь ку та Хар ківсь ку – і 
21 від ді лен ня11.

При зна чен ня й за вдан ня, пок ла де ні на Держ банк, ви зна чав 1-й пункт роз ді -
лу № 1 за галь них по ста нов йо го Ста ту ту, в яко му, зок ре ма, за зна ча ло ся: “Дер жав -
ний Банк має на ме ті по лег шен ня гро шо во го обо ро ту, до по мо гу шля хом ко рот -
ко строч но го кре ди ту дер жав но му тор гу і про мис ло вос ти і сіль сь ко му гос по дар ст ву
на Укра ї ні, а та кож за без пе ку гро шо вої ма си”12.

За пас ний ка пі тал Дер жав но го бан ку ста но вив 10 млн крб, для по крит тя яко -
го що річ но ма ло від ра хо ву ва ти ся 5 % із чис тих при бут ків Дер жав но го бан ку. За -
пас ний ка пі тал при зна чав ся ви ключ но на по крит тя збит ків Бан ку. У ра зі, як би
він змен шив ся че рез від ра ху ван ня з ньо го тих збит ків, то йо го по пов ню ва ли но -
вим від ра ху ван ням у роз мі рі 5 % із при бут ків. Збит ки, що не мог ли бу ти по кри ті
за пас ним ка пі та лом, ма ли по кри ва ти ся за ра ху нок основ но го фон ду, який, у
свою чер гу, по пов ню вав ся з кош тів Дер жав ної скар б ни ці. Основ ний і за пас ний
ка пі та ли, а та кож су ми внес ків від при ват них осіб та уста нов, як і де по зи ти Дер -
жав ної скар б ни ці, не мог ли ви ко рис то ву ва ти ся на за галь ні дер жав ні ви дат ки. У
при бу ток скар бу за ра хо ву вав ся чис тий при бу ток Бан ку, крім від ра ху вань до
основ но го й за пас но го ка пі та лів. До скар бу не за ра хо ву ва ли ся та кож що річ ні від -
ра ху ван ня з чис то го при бут ку у роз мі рі до 15 % для роз по ді лу цієї су ми (на роз -

7 Ста тут Укра їнсь ко го Дер жав но го Бан ку. – К.: Дер жав ний Віс т ник, 1918. – С. 13.
8 Дер жав ний Віс т ник. – 1918. – 17 сер п ня.
9 Там само.
10 Дер жав ний Віс т ник. – 1918. – 10 ве рес ня.
11 Не ма новъ Л.М. Фи нан со вая по ли ти ка Укра и ны (7 но яб ря 1917 – 4 фев ра ля 1919 г.). –

К., 1919. – С. 132–133.
12 Ста тут Укра їнсь ко го Дер жав но го Бан ку. – К.: Дер жав ний Віс т ник, 1918. – С. 5.
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суд мі ніс т ра фі нан сів) між служ бов ця ми по над при зна че не їм утри ман ня. Вод -
но час ці від ра ху ван ня не по вин ні бу ли пе ре ви щу ва ти 20 % від за галь ної су ми
утри ман ня служ бов ців. До скар бу не пе ре ка зу ва ли ся та кож від ра ху ван ня з чис -
то го при бут ку, об сяг яких мав на да ва ти ся у пен сій ну ка су, ство ре ну при Дер жав -
но му бан ко ві13.

Офі цій но Дер жав ний банк під по ряд ко ву вав ся мі ніс т ро ві фі нан сів, а ди рек -
тор здій с ню вав без по се ред нє ке рів ниц т во йо го ді яль ніс тю. Крім то го, він до ру -
чав про вад жен ня, за йо го вка зів ка ми, опе ра цій із зо ло том та від сот ко ви ми па пе -
ра ми, а та кож окре мих опе ра цій за ра ху нок Дер жав ної скар б ни ці чи різ них
ві домств і уста нов. За галь не ж управ лін ня Дер жав ним бан ком до ру ча ло ся Ра ді
Держ бан ку та йо го ди рек то ро ві. При Ра ді Держ бан ку, під без по се ред нім ке рів -
ниц т вом йо го ди рек то ра, іс ну ва ли: 1) від діл кре ди то вих бі ле тів; 2) від діл міс це -
вих ін с ти ту цій; 3) цен т раль на бух гал те рія; 4) цен т раль на кан це ля рія. Ди рек тор
Бан ку вод но час очо лю вав йо го Ра ду, яка скла да ла ся з ди рек то ра Кре ди то вої кан -
це ля рії, чле на від Дер жав но го кон т ро лю, чле на від Мі ніс тер ст ва тор гу і про мис -
ло вос ті та трьох пред с тав ни ків від Мі ніс тер ст ва фі нан сів, яких за твер д жу вав Геть -
ман за по дан ням мі ніс т ра фі нан сів, а та кож чле на від ко о пе ра ції, чле на від
ки ївсь ко го Бір жо во го ко мі те ту, двох чле нів від Со ю зу про мис ло вос ті, тор гів лі,
фі нан сів і сіль сь ко го гос по дар ст ва Укра ї ни (Про то фі су) та од но го – від Крайо -
во го со ю зу хлі бо ро бів-зем ле влас ни ків, які оби ра ли ся гро мадсь ки ми ор га ні за ці я -
ми тер мі ном на 2 ро ки. За роз по ряд жен ням мі ніс т ра фі нан сів до Ра ди мог ли та -
кож за про шу ва ти ся пред с тав ни ки від по від них ві домств, спра ви яких
роз гля да ли ся. Го ло ві Ра ди Дер жав но го бан ку бу ло до зво ле но на влас ний роз суд,
за по тре би, за про си ти від по ві даль них осіб на за сі дан ня з пра вом до рад чо го го ло -
су14. За сі дан ня Ра ди від бу ва ло ся не рідше як дві чі про тя гом мі ся ця15.

Ди рек то ро ві Дер жав но го бан ку на ле жа ла ви ко нав ча вла да у спра вах, які не
бу ли до ру че ні міс це вим ін с ти ту ці ям Бан ку, а роз по ряд ча ся га ла пов но ва жень,
яких не ма ли мі ністр і Ра да Держ бан ку. Зок ре ма, до обов’яз ків ди рек то ра Дер -
жав но го бан ку входило: 1) за галь не ке рів ниц т во Бан ком і на гляд за до лад ніс тю ве -
ден ня справ, за ви ко нан ням умов Ста ту ту і на ка зу Бан ку, а та кож за ці ліс ніс тю
всіх йо го кас і кош тов нос тей; 2) від но си ни і лис ту ван ня від іме ні Бан ку; 
3) роз по ряд жен ня, які сто су ва ли ся служ бов ців бан ку; 4) при зна чен ня ре ві зій і
від ряд жень служ бов ців у служ бо вих спра вах; 5) опе ру ван ня ви тра та ми з пра вом
пе ре мі щу ва ти кре ди ти в ме жах, за зна че них при за твер д жен ні що річ но го об ра -
хун ку; 6) скла дан ня і по да ча до на леж них ін стан цій річ но го об ра хун ку і по дан -
ня справ Бан ку; 7) управ лін ня, згід но з вка зів ка ми мі ніс т ра фі нан сів, опе ра ці я -
ми, що до ру ча ють ся Бан ко ві за ра ху нок Дер жав ної скар б ни ці, а та кож

13 Ста тут Укра їнсь ко го Дер жав но го Бан ку. – К.: Дер жав ний Віс т ник, 1918. – С. 7–8.
14 Там само. – С. 8–9.
15 Там само. – С. 10.



151“Фінанси України”, 8’2007

Істо рія фі нан сів

опе ра ці я ми із зо ло том та від сот ко ви ми па пе ра ми, які на ле жа ли Бан ко ві й ощад -
ка сам; 8) за ві ду ван ня окре ми ми опе ра ці я ми, які включа ють ся в обов’яз ки Бан -
ку, на до ру чен ня мі ніс т ра фі нан сів, з по зи ка ми, кон вер сі я ми то що. Ди рек то ра
Дер жав но го бан ку при зна чав Геть ман за по дан ням мі ніс т ра фі нан сів. Та ким са -
мо чи ном при зна чав ся то ва риш ди рек то ра та упра ви тель йо го Ки ївсь кої кон то -
ри16. Се ред ін с ти ту цій, які на ле жа ли до цен т раль но го ке рів ниц т ва, бу ли, зок ре -
ма, “ви діл” кре ди то вих бі ле тів, “ви діл” міс це вих ін с ти ту цій, цен т раль на
бух гал те рія і цен т раль на кан це ля рія. При “ви ді лі” міс це вих ін с ти ту цій іс ну ва ли
окре ма ін с пек ція та прав ни ча час ти на, а та кож пра цю вав юрис т кон сульт, яко му,
за по тре би, мог ли б до ру чити за ві ду ва ти прав ни чою час ти ною.

Ке рів на час ти на Дер жав но го бан ку по ді ля  ла ся на по са до ві кла си фі ка ції
окре мим Тим ча со вим нор маль ним роз пи сом окла дів утри ман ня і клас по сад
служ бов ців у Цен т раль но му управ лін ні Укра їнсь ко го дер жав но го бан ку, який
свід чив ще й про рі вень роз ря дів бан ківсь ких пра ців ни ків. По са да ди рек то ра
Дер жав но го бан ку, на прик лад, від по ві да ла IV кла со ві і ІІ пен сій но му роз ря до -
ві, але роз мір пен сій но го утри ман ня ди рек то ра не був фік со ва ним, а при зна -
чав ся уря дом. ІV кла со ві і ІІ пен сій но му роз ря до ві від по ві да ли й по са ди чле -
нів Ра ди Бан ку, кот рі бу ли при зна че ні від Мі ніс тер ст ва фі нан сів. Роз мір
їхньо го річ но го утри ман ня ста но вив по 12 тис. крб. Вод но раз у Роз пи сі за зна -
ча ло ся, що чле ни Ра ди від Мі ніс тер ст ва фі нан сів, Дер жав но го кон т ро лю та
Мі ніс тер ст ва тор гу і про мис ло вос ті, які ма ють ще од ну штат ну по са ду з пев -
ним утри ман ням, одер жу ють із по са дою чле на Ра ди Дер жав но го бан ку до дат -
ко во ще по 3 тис. крб на рік, на від мі ну від ви бор них чле нів Ра ди, які плат ні
не от ри му ва ли. V кла со ві і ІІІ роз ря до ві від по ві да ли по са ди: то ва ри ша ди рек -
то ра Дер жав но го бан ку з 15 тис. крб річ них, ди рек то рів “ви ді лів” та ін с пек то -
рів, кож ний з яких от ри му вав за рік 11 тис. крб, та ін. До най ниж чо го, Х кла су
і VII роз ря ду на ле жа ли по са ди кан це лярсь ко го уря дов ця ІІ та ІІІ ран гу (із зар -
плат нею, від по від но, у 3 тис. 900 та 3 тис. 600 крб на рік) та прак ти кан та із річ -
ною став кою у 1 тис. 800 кар бо ван ців17.

Став ки реш ти бан ківсь ких пра ців ни ків ви зна чав За кон про вста нов лен ня
роз пи су плат ні служ бов цям у кон то рах і від ді лах Дер жав но го бан ку від 6 сер п ня
1918 р. За кон на бу вав чин нос ті з 1 чер в ня 1918 ро ку. У до да но му до ньо го Роз -
пи сі плат ні служ бов цям кон тор Дер жав но го бан ку пра ців ни ки Ки ївсь кої кон то -
ри бу ли ви ок рем ле ні у штат ну під бір ку як більш ви со ко оп ла чу ва ні, на від мі ну від
пра ців ни ків ін ших кон тор — Хар ківсь кої та Одесь кої. Міс це ві від ді ли Дер жав но -
го бан ку по ді ля ли ся на три роз ря ди за леж но від кла си фі ка ції міс це вос ті, що, у
свою чер гу, впли ва ло на роз мі ри зар плат ні пра ців ни ків18.

16 Ста тут Укра їнсь ко го Дер жав но го Бан ку. – К.: Дер жав ний Віс т ник, 1918. – С. 10.
17 Там само. – С. 12.
18 Там само. – С. 13–15.
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Дер жав ний банк був од но час но як емі сій ним і де по зит ним бан ком бан ків,
так і дер жав но го ко рот ко тер мі но во го кре ди ту, мав пра во прий ма ти внес ки і на -
да ва ти по зи ки ква зі дер жав ним та ін шим ко мер цій ним за кла дам та бан кам*. Офі -
цій но він роз по чав ро бо ту 2 ве рес ня 1918 ро ку19. Утім, Дер жав ний банк по чав
здій с ню ва ти ак тив ну ді яль ність ще до сво го офі цій но го від крит тя та офі цій но го
за сну ван ня, і не ли ше ви пус ка ю чи кре ди то ві бі ле ти, що свід чить про по ча ток йо -
го пов но цін но го фун к ці о ну ван ня за Геть ма на ту.

Це за свід чу ють ба лан си Дер жав но го бан ку та йо го від ді лів (включ но зі
скар б ни ця ми). Актив ні опе ра ції Держ бан ку по сту по во зрос та ють. Так, з 1 лип -
ня по 23 лис то па да 1918 ро ку роз мі ри кош тів у ка сі Дер жав но го бан ку зрос ли
зі 126 млн 732 тис. до 751 млн 967 тис. крб, об лік век се лів збіль шив ся май же
вдві чі (з 332 млн 887 тис. до 652 млн 446 тис. крб), по зи ки скар б ни ці під тор -
го вель ні опе ра ції збіль ши ли ся з 619 млн 966 тис. до 1 млрд 129 млн 359 тис.
крб, зрос ли, хо ча й не іс тот но, спе ці аль ні по зи ки, а са ме на 8 млн крб, включ -
но зі спе ці аль ни ми по зи ка ми уста но вам дріб но го кре ди ту (з 12 млн 160 тис. до
20 млн 098 тис. крб), бан ківсь кі су ми за кор до ном з 53 млн 400 тис. крб (ста -
ном на 23 ве рес ня) про тя гом двох мі ся ців зрос ли до 257 млн 352 тис. крб, іно -
зем них бан к но тів з 1 лип ня по 23 лис то па да (без да них за жов тень) збіль ши ло -
ся з 13 млн 308 тис. до 44 млн 235 тис. крб. Від сот ко вих па пе рів, що на ле жа ли
Дер жав но му бан ко ві та яких було на 24 млн 408 тис., стало на 1 млрд 037 млн
392 тис. крб, а по точ ний ра ху нок Дер жав ної скар б ни ці зріс від 470 млн 696 тис. до
719 млн 166 тис. кар бо ван ців20.

З 1 лип ня по 23 лис то па да 1918 ро ку су ма ви пус ку кре ди то вих бі ле тів Дер -
жав ним бан ком збіль ши ла ся з 409 млн 519 тис. до 2 млрд 528 млн 038 тис. крб,
стро ко вих внес ків бу ло зроб ле но (ста ном на 23 лис то па да 1918 ро ку) на 14 млн
456 тис. крб, а без стро ко вих – на 8 млн 457 тис. крб (ста ном на 1 лип ня 1918 ро -
ку – 2 млн 862 тис. крб). Зросли по точ ні ра хун ки дер жав них і гро мадсь ких уста -
нов – з 237 млн 562 тис. до 400 млн 276 тис. крб, при ват них кре ди то вих уста нов –
з 208 млн 678 тис. до 354 млн 173 тис. крб, від сот ко ві (тоб то ра хун ки при ват них
осіб) – з 162 млн 069 тис. до 204 млн 099 тис. крб; змен ши ли ся ра хун ки ощад -
них кас (з 15 млн 353 тис. до 2 млн 258 тис. крб). Ось, ска жі мо, як змі ню ва ли ся
по точ ні ра хун ки при ват них кре ди то вих уста нов по всіх від ді лах Дер жав но го бан -
ку з ве рес ня 1918 ро ку: 1 ве рес ня – 203 млн 081 тис. крб, 23 ве рес ня – 249 млн
857 тис. крб, 1 жов т ня – 295 млн 851 тис. крб, 1 лис то па да – 325 млн 944 тис.

* Ква зі дер жав ні бан ки – бан ки, що є при ват ни ми за фор мою влас нос ті, але під звіт ні дер -
жа ві; ко мер цій ні бан ки – фір ми та уста но ви, що ма ють до звіл від уря ду на ве ден ня бан ківсь -
ких опе ра цій. 

19 На га євсь кий І. Істо рія Укра їнсь кої дер жа ви двад ця то го сто літ тя. – К.: Укра їнсь кий
пись мен ник, 1993. – С. 151.

20 Не ма новъ Л.М. Фи нан со вая по ли ти ка Укра и ны (7 но яб ря 1917 – 4 фев ра ля 1919 г.). –
К., 1919. – С. 129.
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крб, 23 лис то па да – 354 млн 173 тис. крб21. На ве де ні фак ти свід чать про по віль -
не, про те не ухиль не зро стан ня ак тив ної ді яль нос ті Дер жав но го бан ку і при ват -
них кре ди то вих уста нов, що, у свою чер гу, від дзер ка лює по сту по ву ста бі лі за цію
еко но міч ної си ту а ції в кра ї ні, від род жен ня фі нан со во го жит тя і ви ник нен ня до -
ві ри до уря ду Геть ма на.

Дер жав ний банк пла ну вав ак тив ну спів пра цю і з ук ра їнсь кою ко о пе ра цією.
Вже на пер шо му за сі дан ні Ра ди Бан ку, яке від бу ло ся 11 жов т ня 1918 ро ку, з чис -
ла її чле нів бу ло об ра но ко мі сію, якій бу ло до ру че но тер мі но во ви ро би ти основ -
ні по ста но ви що до кре ди ту ван ня Дер жав ним бан ком ко о пе ра тив них кре ди то вих
уста нов. До скла ду ко мі сії увій ш ли по міч ник мі ніс т ра тор гу та про мис ло вос ті й
ві до мий ко о пе ра тив ний ді яч С. Бо ро да євсь кий (го ло ва), ви ко ну вач обов’яз ків ди -
рек то ра Дер жав но го бан ку В. Ігна то вич, упра ви тель дер жав них ощад них кас 
К. Бі ли нівсь кий, а та кож пред с тав ник до Ра ди Держ бан ку від зем ле влас ни ків 
Б. Гри го рен ко. Вже пі сля трьох за сі дань ко мі сією бу ло ви роб ле но основ ні по ста -
но ви з кре ди ту ван ня Дер жав ним бан ком ко о пе ра ції, які бу ло за твер д же но Ра дою
Бан ку з не знач ни ми по прав ка ми.

Ці по ста но ви зво ди ли ся до та ких пра вил: “Дер жав ний Банк кре ди тує ко о -
пе ра цію че рез по се ред ниц т во со ю зів і – ли ше як ви їмок з тої за са ди — окре мі
ко о пе ра ти ви, як що во ни на ле жать до ре ві зій но го со ю за”22. Та ке рі шен ня бу ло
ухва ле не то му, що скла ла ся си ту а ція, за якої, з од но го бо ку, кре ди то ву ко о пе -
ра цію Укра ї ни утво рю ва ла ве ли ка кіль кість дріб них по зич ко во-ощад них то ва -
риств, а з дру го го – май же вся во на бу ла об’єд на на в еко но міч ні спіл ки. Са ме
то му й Дер жав но му бан ко ві бу ло б об тяж ли во об слу го ву ва ти окре мо чис лен ні
ко о пе ра ти ви, та й по тре би у цьо му прак тич но не бу ло. Про дук тив ні ше як для
Дер жав но го бан ку, так і для са мо го ко о пе ра тив но го ру ху, бу ло скон цен т ру ва ти
дер жав ну до по мо гу са ме на ко о пе ра тив них спіл ках. Що до тих ко о пе ра ти вів, які
не бу ли скла до ви ми еко но міч них со ю зів, “то для за хо ван ня (збе ре жен ня — прим.
ав то ра) пра ва ко рис ту ва ти ся кре ди том в Дер жав нім Бан ку во ни по вин ні всту -
пи ти до ре ві зій но го со ю зу і тим звіль ни ти Дер жав ний Банк від без по се ред ньо -
го до гля ду за їхньою ді яль ніс тю. Ті то ва рис т ва, що не за хо чуть на ле жа ти ані до
еко но міч но го, ані до ре ві зій но го со ю за, або, про тив но, яких ті со ю зи не за хо -
чуть при ня ти, по збав ле ні бу дуть по мо чи Дер жав но го Бан ку”23. Крім то го, Держ -
банк зо бов’язав ся на да ва ти ко о пе ра ції ко рот ко тер мі но ві (до 12 мі ся ців) по зи ки.
При цьо му за зна ча ло ся, що у ко мі сії роз гля да ло ся пи тан ня і про дов го тер мі но -
ві по зи ки ко о пе ра ти вам і що бу ло ви зна но не об хід ність ство рен ня до дат ко вих

21 Ту ган-Ба ра новсь кий М. Гро шо ва кри за ук ра їнсь кої ко о пе ра ції // Укра їнсь ка ко о пе ра ція. –
1918. – Кн. 4. – Жов тень. – С. 5; Не ма новъ Л.М. Фи нан со вая по ли ти ка Укра и ны (7 но яб ря 1917 –
4 фев ра ля 1919 г.). – К., 1919. – С. 130.

22 Дер жав ний Банк і ко о пе ра ція // Укра їнсь ка ко о пе ра ція. – 1918. – Кн. 4. – Жов тень. –
С. 125–127.

23 Там само.
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умов для на дан ня та ких кре ди тів із кош тів Дер жав ної скар б ни ці та дер жав них
ощад них кас.

Що до ко рот ко тер мі но вих по зик ко о пе ра ти вам, то їх ня від сот ко ва нор ма для
спі лок ма ла бу ти на 0,5 % ниж чою від нор ми для окре мих то ва риств, але спіл ки,
ко рис ту ю чись кре ди том Дер жав но го бан ку, ма ли пра во зби ра ти з чле нів, яких, у
свою чер гу, во ни кре ди ту ва ли, від тих кош тів не більш як 0,5 % на свою ко ристь.
Для за без пе чен ня кре ди тів спіл ки ви да ва ли Дер жав но му бан ко ві со ло-век се лі
сво їх чле нів із блан ко вим на пи сом спі лок. Кре дит пер шо го сту пе ня для спі лок
скла дав ся з двох час тин – так зва ної по се ред ниць кої та осо бис тої. Пер шу час -
ти ну та ко го кре ди ту ста но ви ла за галь на су ма век се ле дав чих по зик, які Банк на -
да вав усім то ва рис т вам, що на ле жа ли до спіл ки, а “осо бис тий” кре дит ви зна чав -
ся ви ключ но кре ди торсь ки ми мож ли вос тя ми са мої спіл ки, і роз мір йо го (не
ви ще ніж 20 % по зик, що спіл ки ви ді ля ли сво їм чле нам) за ле жав від тих опе ра -
цій, які про ва ди ла спіл ка од но час но із фі нан су ван ням сво їх чле нів. Ви да ча со ю -
зам кре ди тів дру го го і ви що го сту пе нів не об ме жу ва ла ся пев ни ми нор ма ми і за -
ле жа ла ли ше від умов ді яль нос ті кож ної спіл ки. На гляд із бо ку Дер жав но го бан ку
за ви ко ри стан ням по зик здій с ню вав ся спіль но з ін струк то ра ми спі лок шля хом
ре ві зій (у ви гля ді все біч но го роз слі ду ван ня за ко но мір нос тей і ці ліс нос ті опе ра -
цій пев ної ін с ти ту ції) спі лок, а по де ко ли – окре мих то ва риств. Дер жав ний банк
і спіл ка ма ли по ві дом ля ти один од но го про пла ну ван ня пе ре вір ки кож но го со ю -
зу, а від сут ність од нієї зі сто рін не пе ред ба ча ла за трим ки ре ві зії. Ре ві зія об ме жу -
ва ла ся ли ше кон с та та цією фак тів і не мог ла  да ва ти ад мі ніс т ра ції вка зі вок24. Кре -
ди то ва ко о пе ра ція в Укра ї ні 1918 ро ку на бу ла ши ро ко го роз вит ку. При мі ром, з
253 ко о пе ра тив них спі лок, що то ді іс ну ва ли, 43 бу ли кре ди то ви ми, основ ний ка -
пі тал яких ста но вив 8 млн 500 тис. крб, а ба лан со ва су ма — по над 185 млн 500
тис. кар бо ван ців25.

За сну ван ня Дер жав но го бан ку бу ло ва го мим здо бут ком Геть ма на ту. Дер жав -
ний банк ві ді грав важ ли ву роль у роз бу до ві на ці о наль ної бан ківсь кої та фі нан со -
вої сис те ми. У ре фе ра ті-ана лі зі уря до вої по лі ти ки Ка бі не ту Мі ніс т рів Ф. Ли зо гу -
ба 1918 ро ку з цьо го при во ду за зна ча ло ся, що Дер жав ний банк був дер жав ною
кре ди то вою уста но вою, яка за своєю струк ту рою від по ві да ла рів не ві еко но міч -
но го роз вит ку Укра їнсь кої Дер жа ви.

24 Дер жав ний Банк і ко о пе ра ція // Укра їнсь ка ко о пе ра ція. – 1918. – Кн. 4. – Жов тень. –
С. 125–127.

25 Енцик ло пе дія Ук ра їно знав ст ва: В 3 т. Т. 3. – К., 1995. – С. 1113–1114.
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