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Ïàâ ëî Ãàé- Íèæ íèê

Ô³ íàí ñî â³ âçà º ìè íè Óê ðà ¿í ñüêî¿
Íà ðîä íî¿ Ðåñ ïóá ë³ êè ³ Óê ðà ¿í -
ñüêî¿ Äåð æà âè ç Í³ ìå÷ ÷è íîþ

òà Àâñ òðî- Ó ãîð ùè íîþ (1918 ð.)

Íà ðî äèâ ñÿ 28 òðàâ íÿ 1971 ð. â ì. Äó íà ¿â ö³
Õìåëü íèöü êî¿ îáë. 1989—1991 ðð. — êóð -
ñàíò Äî íåöü êî ãî âè ùî ãî â³é ñüêî âî- ïî ë³ òè÷ -
íî ãî ó÷è ëè ùà ³í æå íåð íèõ â³éñüê ³ â³éñüê
çâ’ÿç êó. 1991—1995 ðð. — ñòó äåíò
Êàì’ÿíåöü- Ïî ä³ëü ñüêî ãî äåð æàâ íî ãî ïå äà -
ãî ã³÷ íî ãî ³íñòè òó òó. 1995—1998 ðð. — àñ -
ï³ ðàíò ²íñ òè òó òó óê ðà ¿íñüêî¿ àð õå îã ðà ô³¿ òà
äæå ðå ëîç íàâñ òâà ³ì. Ì. Ãðóøåâ ñüêî ãî Íà ö³ -
î íàëü íî¿ Àêà äå ì³¿ íà óê Óê ðà ¿ íè. 1998—
1999 ðð. — ïðî â³ä íèé àð õå îã ðàô öüî ãî æ
³íñ òè òó òó. Ó 2000 ð. çà õèñ òèâ äè ñåð òà ö³é íå
äîñ ë³ä æåí íÿ íà òå ìó «Ô³ íàí ñî âà ïî ë³ òè êà
óðÿ äó Óê ðà ¿í ñüêî¿ Äåð æà âè Ãåòü ìà íà
Ï. Ñêî ðî ïàä ñüêî ãî (29 êâ³ò íÿ — 14 ãðóä íÿ
1918 ð.)». Ç 2002 ð. — çà â³ äó âà÷ íà ó êî âî-
 ³í ôîð ìà ö³é íî ãî â³ä ä³ ëó Íà ó êî âî- äîñ ë³ä íî -
ãî ³íñ òè òó òó àð õ³â íî¿ ñïðà âè òà äî êó ìåí òî -
çíàâñ òâà. Àâ òîð ïî íàä 50 íà ó êî âèõ ïðàöü. 

îøòè,àâ³äòàê³ô³íàíñîâàïîë³òèêàçäàâí³õ÷àñ³ââ³ä³ãðà-
âàëèîäíóçïðîâ³äíèõðîëåéóñóñï³ëüíîìóæèòò³.Ñïîñ³á
âåäåííÿ ãðîøîâî¿ ïîë³òèêè, îá³ãó ³ ñòâîðåííÿ êàï³òàëó,

ôîðìàîðãàí³çàö³¿ãðîøîâî¿ñèñòåìèíåâ³ä’ºìíî³áåçïîñåðåäíüî
âïëèâàëè íà ñòóï³íü ðîçâèòêó ñàìîãî ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ, ÿê,
âò³ì, ³âîíîç³ñâîãîáîêóñïðèÿëîåâîëþö³¿ô³íàíñîâèõâ³äíî-
ñèí.Íåóñï³õóô³íàíñîâ³éïîë³òèö³óðÿäóäåðæàâíîãîóòâîðåí-
íÿçäàòåíïðèçâåñòèäîåêîíîì³÷íî¿ðó¿íè,ñîö³àëüíèõêàòàêë³ç-
ì³â,â³éñüêîâîãîçíåñèëåííÿ³,âðåøò³,äîçàíåïàäóñàìî¿äåðæà-
âè.Îòæå,óñï³øíàô³íàíñîâàïîë³òèêàºîäíèìçîñíîâíèõóðÿ-
äîâèõçàâäàíüäåðæàâíîãîîðãàí³çìó³,â³äïîâ³äíî,îäí³ºþçîç-
íàê ñàìî¿ äåðæàâíîñò³, îäíèì ³ç ãàðàíò³â äåðæàâíî¿ áåçïåêè.
Â³äñòóïåíÿíåçàëåæíîñò³äåðæàâèâñïðàâàõô³íàíñîâèõâåëè-
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êîþì³ðîþçàëåæèòü³ñòóï³íüíåçàëåæíîñò³äåðæàâíî¿îðãàí³çà-
ö³¿ íàðîäó ÷è ñóñï³ëüñòâà. Ô³íàíñîâà ïîë³òèêà çäàâíà âæå º
ñêëàäîâîþïîë³òèêèÿêåêîíîì³÷íî¿,òàê³ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íî¿
³äåðæàâíî¿.Íåñòàââèíÿòêîìóöèõ³ñòîðè÷íèõòàïîë³òèêî-å-
êîíîì³÷íèõçàêîíîì³ðíîñòÿõ³íàðîäÓêðà¿íè.Äîñâ³äçä³éñíåí-
íÿâëàñíî¿ãðîøîâî¿ïîë³òèêèÓêðà¿íîþó1917—1918 ðð.âçàãà-
ë³ ³óñòîñóíêàõç ³íîçåìíèìèäåðæàâàìè,çîêðåìà,ºíåëèøå
íàäáàííÿì ìèíóëîãî, àëå é íàäçâè÷àéíî àêòóàëüíèì ó ñâî¿õ
ïðîðàõóíêàõòàçäîáóòêàõçîãëÿäóñüîãîäåííÿ.

Ð³ê1918-éðîçïî÷àâñÿäëÿÓêðà¿íèïî÷àòêîìâ³éíèçá³ëü-
øîâèöüêîþ Ðîñ³ºþ. 11 ñ³÷íÿ 1918 ð. Ìàëà Ðàäà óõâàëþº
IV Óí³âåðñàë, ÿêèéïðîãîëîøóº ñàìîñò³éí³ñòüÓÍÐ.Íåâäîâç³
(25ñ³÷íÿ1918 ð.)ÖåíòðàëüíàÐàäàòà¿¿óðÿäçìóøåí³áóëèçà-
ëèøèòèÊè¿â.

Àëåâæå1áåðåçíÿçàäîïîìîãîþí³ìåöüêèõòààâñòðî-óãîð-
ñüêèõâ³éñüêóðÿäÓÍÐïðèáóâóçâ³ëüíåíèéÊè¿â.Ïåðåäïîâåð-
íåííÿìäîñòîëèö³ÌàëàÐàäàÓÍÐóõâàëþº1áåðåçíÿ1918 ð.
óÆèòîìèð³çàêîíïðîçàïðîâàäæåííÿâÓêðà¿í³,ïîðÿä³çêàð-
áîâàíöåì,íîâî¿ ãðîøîâî¿îäèíèö³ —ãðèâí³1. Íàâåñí³1918 ð.
ñï³âðîá³òíèöòâîÓÍÐçÖåíòðàëüíèìèäåðæàâàìèíàáóëîïðàê-
òè÷íèõîçíàê³óô³íàíñîâ³éñôåð³.Íîâîçàïðîâàäæåí³êóïþðè
íîì³íàëîìó2,10,100,500ãðèâåíüîäðàçóæáóëîçàìîâëåíî
äëÿäðóêóâÁåðë³í³.ÄîÁåðë³íàáóëîâ³äðÿäæåíîñïåö³àëüíó
êîì³ñ³þâ³äóêðà¿íñüêîãîóðÿäóíà÷îë³ç³íæåíåðîìª.Ãîë³öèí-
ñüêèì2, ÿêàï³äïèñàëàçäèðåêö³ºþí³ìåöüêî¿äðóêàðí³â³äïîâ³ä-
íóóãîäó,ñïëàòèëàçàäðóêàðñüê³ìàøèíè,ñïåö³àëüíèéïàï³ðòà
³íø³íåîáõ³äí³éäåô³öèòí³âÓêðà¿í³ìàòåð³àëè.Êîì³ñ³ÿòàêîæ
ìàëàíàãëÿäàòèçàâèêîíàííÿìçàìîâëåííÿïîâèãîòîâëåííþóê-
ðà¿íñüêèõ ö³ííèõ ïàïåð³â. Óêðà¿íö³ ñïîä³âàëèñÿ íà øâèäêèé
âèäðóêãðèâåíü,àëåí³ìåöüê³ïàðòíåðèäåùîçàòÿãíóëè¿õâèãî-
òîâëåííÿ³ç’ÿâèëèñÿâîíèâîá³ãóâîñåíè1918 ð.âæåçàÃåòüìà-
íàòó.Çàãàëîìäðóêàðíÿ«Reichsdruckerei»äîñòàâèëàâÓêðà¿í-
ñüêèéÄåðæàâíèéáàíêíàæîâòåíü1918 ð.24ìëí720 òèñ.ãðè-
âåíííèõêóïþðíàñóìó3ìëðä906ìëí500 òèñ.ãðí3.

Íàÿâí³ñòüóäåðæàâèâëàñíî¿ãðîøîâî¿îäèíèö³ïåðåäáà÷àº³
âñòàíîâëåííÿ¿¿ïàðèòåòóäîâàëþò³íøèõêðà¿í,çÿêèìèâîíà
ìàºòîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷í³â³äíîñèíè.Óêðà¿í³,íàòåðåí³ÿêî¿
ïåðåáóâàëîí³ìåöüêåòààâñòðî-óãîðñüêåâ³éñüêî³äëÿÿêî¿Öåí-
òðàëüí³ äåðæàâè â ñèëó â³éñüêîâî-ïîë³òè÷íèõ îáñòàâèí ñòàëè
ãîëîâíèìèòîðãîâåëüíèìèïàðòíåðàìè,íåîáõ³äíîáóëîâèçíà÷è-
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òèñÿéóñòàâëåíí³äîãðîøîâèõîäèíèöü,ïåðåäîâñ³ì,Í³ìå÷÷è-
íèòàÀâñòðî-Óãîðùèíè.Ñâîãî÷àñóÓÍÐï³äïèñàëàóÁåðåñò³
ìèðíèé äîãîâ³ð ç êðà¿íàìè ×åòâåðíîãî áëîêó ³ç óêëàäåííÿì
òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íî¿óãîäèçíîâèìèñîþçíèêàìè,çã³äíîç
ÿêîþÓêðà¿íàçîáîâ’ÿçàëàñÿïîñòàâèòèêðà¿íàìêîàë³ö³¿âåëèêó
ê³ëüê³ñòü ïðîäóêò³â ³ ñèðîâèíè. Òîä³æ ó äîãîâîð³ òèì÷àñîâî
áóëîçàô³êñîâàíîéâàëþòí³êóðñè(³äåíòè÷í³äîðåâîëþö³éíèì
êóðñàì ðóáëÿ): 1 ìàðêà = 46,2 êîï., 1 êðîíà = 39,382 êîï.4
Âò³ì,âæåíàòîé÷àñóñ³ìó÷àñíèêàìäîãîâîðóáóëîçðîçóì³ëî,
ùîêóðñèö³,âçâ’ÿçêó³ççíåö³íåíÿìðóáëÿçà÷àñâ³éíè³ðåâî-
ëþö³¿,áóëèäàëåêèìèâ³äðåàë³é.Ïèòàííÿæïëàòåæ³âïðèòî-
âàðîîáì³í³âèìàãàëîâñòàíîâëåííÿíîâèõðîçðàõóíêîâèõêóðñ³â
âàëþòì³æñóá’ºêòàìèòîðã³âë³.

Çö³ºþìåòîþáóëîâèð³øåíîñòâîðèòèÒðèñòîðîííþóêðà¿-
íî-í³ìåöüêî-àâñòð³éñüêóô³íàíñîâó êîì³ñ³þ.Ïîòðåáà ó ðîáîò³
òàêî¿êîì³ñ³¿âèíèêëàâíàñë³äîêíåîáõ³äíîñò³óíîðìóâàííÿâà-
ëþòíîãî êóðñó ïðè ãðîøîâèõ ðîçðàõóíêàõ ì³æ ÓÍÐ ³ Öåí-
òðàëüíèìèäåðæàâàìèïîòîâàðîîáì³íóéñàìèìôàêòîìí³ìåöü-
êî-àâñòðî-óãîðñüêî¿îêóïàö³¿³ñêëàäíîùàìè,ÿê³âèíèêëèçöüî-
ãîïðèâîäóóïèòàíí³ãðîøîâèõñï³ââ³äíîøåíü.Äîâîºííèéïà-
ðèòåòçðóáëåìâçâ’ÿçêóçéîãîîäíàêîâèìñï³ââ³äíîøåííÿìç
óêðà¿íñüêîþ âàëþòîþ àâòîìàòè÷íî ñòîñóâàâñÿ é êàðáîâàíöÿ.
Îäíàê,ïðàãíó÷èï³äíÿòèïîïèòíàíàö³îíàëüí³ãðîøîâ³çíàêè,
12ëþòîãî1918 ð.ì³í³ñòðô³íàíñ³âÌ.Òêà÷åíêîðîç³ñëàâóñ³ì
ïîøòîâèìêîíòîðàì,âñ³ìâ³ää³ëàì³êîíòîðàìÄåðæàâíîãîáàí-
êó,äåðæàâíèìîùàäíèìêàñàì³ñêàðáíèöÿìöèðêóëÿðíóòåëåã-
ðàìóïðîïðèéíÿòòÿìàðîêçàêóðñîì462êðá.çà1 òèñ.ìàðîê.
Âñòàíîâëåííÿòàêîãîêóðñóíåïðèíåñëîî÷³êóâàíèõðåçóëüòàò³â
÷åðåç òðèâàííÿáîéîâèõä³éíàîñíîâí³é òåðèòîð³¿Óêðà¿íè, à
êîëèâîíèâùóõëè,óðÿäÓÍÐ³ÖåíòðàëüíàÐàäàâ³ä÷óëèïåð-
ø³îçíàêèãðîøîâîãîäèêòàòóíîâèõñîþçíèê³â.

15áåðåçíÿí³ìåöüêåâåðõîâíåêîìàíäóâàííÿâëàñíèìðîçïî-
ðÿäæåííÿìâñòàíîâèëîíîâèéêóðñöàðñüêîãîðîñ³éñüêîãîðóá-
ëÿ,çàÿâèâøèïðèöüîìó,ùîòàêèéêóðñâ³äïîâ³äàºì³æíàðîä-
íîìó³òîìóïîâèíåíáóòèïðèéíÿòèéâÓÍÐ.16áåðåçíÿ,ï³ñëÿ
îáãîâîðåííÿö³º¿òåëåãðàìè,óðÿäáóâçìóøåíèéäîðó÷èòèêðå-
äèòîâèìóñòàíîâàì³ñêàðáíèöÿìâñòàíîâèòè«â³ëüíèéïðèéîì³
îáì³íêðåäèòîâèõìàðîêçàêóðñîìóï³âòîðèìàðêèçàðîñ³é-
ñüêèéðóáëü»5. Îäíî÷àñíîêóðñàâñòð³éñüêî¿êðîíèáóëîâñòà-
íîâëåíîó21/4 êðîíèçàðóáëü(44

1/2 êîï.çàêðîíó).Ïðîêóðñ
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êàðáîâàíöÿâïîñòàíîâ³âêàçàíîíåáóëî,àëåçã³äíîççàêîíîì
ÓÍÐâ³ä19ãðóäíÿ1917 ð.ðóáëü³êàðáîâàíåöüáóëèïðèð³âíÿ-
í³,àîòæåòàêåñï³ââ³äíîøåííÿñòîñóâàëîñÿéóêðà¿íñüêî¿ãðî-
øîâî¿îäèíèö³.

24áåðåçíÿ1918 ð.âÊèºâ³ïî÷àëà çàñ³äàííÿÒðèñòîðîííÿ
óêðà¿íî-í³ìåöüêî-àâñòð³éñüêàô³íàíñîâàêîì³ñ³ÿ,ÿêàìàëàîáãî-
âîðèòèïèòàííÿïðîêóðñìàðêèòàêðîíè.

Ïåðøå çàñ³äàííÿ ìàëî çäåá³ëüøîãî îðãàí³çàö³éíèé õàðàê-
òåð.Ïðîòåíàíüîìóáóëîïðèéíÿòîïðèíöèïîâåð³øåííÿâñòà-
íîâèòè òâåðäèé ðîçðàõóíêîâèé êóðñ äëÿ âàëþò Öåíòðàëüíèõ
äåðæàâéÓêðà¿íè.Óêðà¿íñüêèéóðÿäïîäàâïðîïîçèö³þâèçíà-
òè«ÿêòèì÷àñîâóì³ðó,êóðñ,âñòàíîâëåíèéêîìàíäóâàííÿìãðó-
ïîþ àðì³é Ë³íç³íãåíà äëÿ ðîçðàõóíê³â â³éñüê íà Óêðà¿í³ â
1,50 ìàðêèçàðóáëü»6. Ïèòàííÿïðîçàïðîâàäæåííÿòàêçâàíî-
ãîñõ³äíîãîðóáëÿ³âèçíà÷åííÿéîãîêóðñó,ùîìàâáèäîð³âíþ-
âàòèäâîììàðêàì³ÿêèéñàìîâ³ëüíîâñòàíîâëþâàâãåíåðàëË³í-
ç³íãåí,íàâèìîãóäåëåãàö³¿ÓÍÐ,áóëîâ³äêëàäåíîäîïîäàëü-
øèõ ðîç’ÿñíåíü ³ ðîçãëÿäó. Âîäíî÷àñ ïðåäñòàâíèêàìè Öåí-
òðàëüíèõ äåðæàâ áóëî áåççàïåðå÷íî â³äõèëåíî çàÿâó óêðà¿í-
ñüêèõäåëåãàò³âïðîòå,ùîçàìîæëèâîñò³ïàñèâíîãîñàëüäîïðè
âçàºìíîìóòîâàðîîáì³í³äåðæàâè×åòâåðíîãîñîþçóìàþòüðîç-
ðàõîâóâàòèñÿçÊèºâîìçîëîòîì7.

Íà çàñ³äàíí³ô³íàíñîâî¿ êîì³ñ³¿, ÿêå â³äáóëîñÿ 31 áåðåçíÿ
1918 ð.,ïèòàííÿâñòàíîâëåííÿâàëþòíîãîñï³ââ³äíîøåííÿì³æ
ðóáëåì(êàðáîâàíöåì)òàìàðêîþùåá³ëüøçàãîñòðèëîñÿ³çàã-
ðîæóâàëîç³ðâàòèóêëàäåííÿóãîäè.Í³ìåöüêàñòîðîíàçðîáèëà
á³ëüøæîðñòêèìè ñâî¿ âèìîãè é ñòîÿëà íà âèçíàíí³ òâåðäîãî
êóðñóâ11/3 ìàðêèäîðóáëÿ/êàðáîâàíöÿ.Çàòàêèõóìîâóêðà-
¿íñüê³ ïðåäñòàâíèêè ñïðîáóâàëè ïîâåðíóòèñÿ äî êóðñó, ïîïå-
ðåäíüîïðîïîíîâàíîãîí³ìöÿìè(1,5ìàðêè),îäíàêí³ìö³òâåð-
äîñòîÿëèíàñâîºìó8. Óêðà¿íàïîñòóïèëàñÿ.Âðåçóëüòàò³6êâ³ò-
íÿáóëîóêëàäåíîâ³äïîâ³äíóóãîäóïðîòâåðäèéðîçðàõóíêîâèé
âàëþòíèéêóðñ.

Ïðîï³äñóìêèðîáîòèô³íàíñîâî¿êîì³ñ³¿íåâäîâç³áóëîïîâ³-
äîìëåíîâñ³ìïðè÷åòíèìäîîïåðàö³éçâàëþòîþ³òîðã³âëåþîð-
ãàíàì.

²çâñòàíîâëåííÿìòâåðäîãîðîçðàõóíêîâîãîâàëþòíîãîêóð-
ñó, îäíàê, íå âäàëîñÿ óíèêíóòè íåäîðå÷íîñòåé, ïîâ’ÿçàíèõ ç
ì³æãðîøîâèìîáì³íîì.Ïðè÷èíîþöüîìóñòàëî ³ñíóâàííÿíàñ-
ïðàâä³ôàêòè÷íîäâîõîô³ö³éíèõêóðñ³â:îäíîãîîáîâ’ÿçêîâîãî
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äëÿçíîñèíçí³ìöÿìè(1ìàðêà=75êîï.,1êðîíà=50êîï.)³
³íøîãî,çàÿêèìïðèéìàëàñÿâàëþòàâ³äïðèâàòíèõîñ³áóñòàíî-
âàìè Äåðæàâíîãî áàíêó (1 ìàðêà = 662/3 êîï., 1 êðîíà =
444/9êîï.).Äðóãèéêóðñ(â³äïîâ³äíèéäîâñòàíîâëåíîãîãåíåðà-
ëîì Ë³íç³íãåíîì) ïðèéìàâñÿ ó âèïàäêàõ, ÿê³ íå ñóïåðå÷èëè
óìîâàì òðèñòîðîííüî¿ äîìîâëåíîñò³ ïðî òâåðäèé ðîçðàõóíêî-
âèéêóðñ,âèðîáëåíèéô³íàíñîâîþêîì³ñ³ºþ.Òàêàñèñòåìà,çâè-
÷àéíîæ,ïðèçâîäèëàäîáàãàòüîõêîë³ç³é.

Òèì íå ìåíø òâåðäèé ðîçðàõóíêîâèé âàëþòíèé êóðñ ì³æ
ãðîøîâèìè îäèíèöÿìèÓÍÐ,Í³ìå÷÷èíè òàÀâñòðî-Óãîðùèíè
òàêèáóëîîñòàòî÷íîâèçíà÷åíî.23êâ³òíÿ1918 ð.ïðîöåéôàêò
ç íàëåæíèìè êîìåíòàðÿìè âèêîíóþ÷èì îáîâ’ÿçêè Äèðåêòîðà
ÄåðæàâíîãîáàíêóÂ.²ãíàòîâè÷åìáóëîïîâ³äîìëåíîâñ³êîíòî-
ðè,â³ää³ëè³ñêàðáíèö³Äåðæáàíêó9.

Ïèòàííÿ ïðî íàäàííÿ Í³ìå÷÷èíîþ ÓÍÐ ãðîøîâî¿ ïîçèêè
(àâàíñó)ðîçãëÿäàëîñÿ1êâ³òíÿ1918 ð.íàçàñ³äàíí³òðèñòîðîí-
íüî¿ô³íàíñîâî¿êîì³ñ³¿.Äîöüîãî,19áåðåçíÿ1918 ð.,ï³ä÷àñ
ðîçãëÿäóïèòàííÿïðîíåñòà÷óêîøò³âíàíàëàãîäæåííÿòîâàðî-
îáì³íóì³æêðà¿íàìèíàçàñ³äàíí³êîì³ñ³¿çöüîãîïðèâîäóîäèí
À. Ìàðãîë³í çàïðîïîíóâàâ ïîçè÷èòè ãðîøîâ³ çíàêè ó í³ìö³â,
äîïîêèíåáóäóòüíàäðóêîâàí³óêðà¿íñüê³.23áåðåçíÿíàçàñ³-
äàíí³ò³º¿æêîì³ñ³¿áóëîîãîëîøåíî,ùîóðÿäâèð³øèâíàäàòè
Öåíòðàëüíèìäåðæàâàì2 ìëí ïóä.öóêðîâîãîï³ñêóï³äàâàíñó
30 ìëíêðá.,àâæå÷åðåçê³ëüêàäí³âáóëîïîðóøåíåïèòàííÿ
ïðî âèäà÷ó Öåíòðàëüíèìè äåðæàâàìè Óêðà¿í³ àâàíñó ó
25 ìëí êðá. âèíÿòêîâî äëÿ ñïëàòè çàë³çíè÷íèì ñëóæáîâöÿì ³
ðîá³òíèêàì.29áåðåçíÿíàñï³ëüíîìóçàñ³äàíí³êîì³ñ³¿ïîòîâà-
ðîîáì³íóÏîðøóñâî¿éïðîìîâ³âêàçàâíàòå,ùîíåîáõ³äíîêó-
ïóâàòèõë³áäëÿÖåíòðàëüíèõäåðæàâ,ïåðåâåçòèéîãî,àãðîøî-
âèõçíàê³âíàöåíåìàº,³òîìóóðÿäÓÍÐïðîïîíóºÍ³ìå÷÷èí³
äàòè Óêðà¿í³ ãðîøîâ³ çíàêè àâàíñîì10. Â³äïîâ³äíî äî öüîãî
ïðîõàííÿïðåäñòàâíèêèÖåíòðàëüíèõäåðæàâðîçðîáèëèïðîåêò
äîãîâîðó ïðî âèäà÷ó óêðà¿íñüêîìó óðÿäîâ³ àâàíñó â ñóì³
25 ìëí êðá.

Ë.Ì.Íºìàíîâö³ëêîìñëóøíîçàçíà÷àºçöüîãîïðèâîäó,ùî
«öåéïðîåêòäîãîâîðóíàäèâîÿñíî³÷³òêîçìàëüîâóºâçàºìèíè
óêðà¿íñüêîãîóðÿäó³Öåíòðàëüíèõäåðæàâ.Îñòàíí³íåñîðîì-
ëÿòüñÿâîô³ö³éíîìóäîêóìåíò³ï³äêðåñëèòèñâîþíåäîâ³ðóóðÿ-
äîâ³ óêðà¿íñüêî¿ ðåñïóáë³êè, ïðåäïèñóþ÷è éîìó ïðåäñòàâèòè
âèïðàâäîâóâàëüí³äîêóìåíòèïîâèòðàò³àâàíñó,äèêòóþòüéîìó
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ïðàâèëà åêñïëóàòàö³¿ çàë³çíèöü, âíóòð³øíüîãî ðîçïîðÿäêó ³
ñïîñîá³â îïëàòè ïðàö³ çàë³çíè÷íèõ ïðàö³âíèê³â, çàáåçïå÷óþòü
ïëàò³æíó ñèëó êàðáîâàíöÿ, àáî ãðèâí³, âèìàãàþ÷è â³äøêîäó-
âàííÿàâàíñóöàðñüêèìèðóáëÿìè,âèìîâëÿþòüñîá³çàí³ê÷åì-
íèéïîñóòíîñò³àâàíñóñ³ëÿê³ïðèâ³ëå¿àæäîïðîâåçåííÿïîçà
÷åðãîþâ³éñüêîâèõâàíòàæ³âçàòàðèôàìèìèðíîãî÷àñó»11. Íå
äèâíî,ùîòàê³ïðèíèçëèâ³óìîâèâèêëèêàëèçáîêóóêðà¿íñüêî-
ãîóðÿäóö³ëêîìçðîçóì³ëèéïðîòåñò.

Â³äìîâèâøèñüâ³äïåðåãîâîð³â,ãðîø³äëÿâèïëàòèçàðïëàò-
í³çàë³çíè÷íèêàìóðÿäçíàéòèòàê³íåñïðîì³ãñÿ,àòîìóíåçà-
áàðîìêîíñóëüòàö³¿çíîâó,àëåóçâ’ÿçêóçïðèíöèïîâèìèðîç-
õîäæåííÿìèïåðåãîâîðèáóëîïåðåðâàíî ³íàäàë³âîíèíåâ³ä-
íîâëþâàëèñÿ12.

Âîäíî÷àñ,â³äïîâ³äíîäîòîðãîâåëüíî¿óãîäè,âêâ³òí³ðîçïî-
÷àëèñÿïåðåãîâîðèïðîâàëþòíóòðàíñàêö³þ,ÿêóÓêðà¿íàìàëà
çä³éñíèòèçÖåíòðàëüíèìèäåðæàâàìè.Íåîáõ³äí³ñòüòàêîãîâà-
ëþòíîãî äîãîâîðó ïîëÿãàëà â òîìó, ùî òîðãîâåëüí³ çíîñèíè
ÓÍÐçÍ³ìå÷÷èíîþòàÀâñòðî-Óãîðùèíîþáóëèïîáóäîâàí³íà
ò³éïåðñïåêòèâ³,ùîâåñüòîâàðîîáì³íì³æíèìèâ³äáóâàòèìåòü-
ñÿçàäîïîìîãîþóðÿäîâèõóñòàíîâ,àòàêîæ,ùîñîþçíèêèóò-
ðèìàþòüñÿâ³äâ³ëüíî¿çàêóï³âë³ïðîäîâîëüñòâà,àáèíåñïðèÿòè
ñïåêóëÿö³¿ ³íåïîì³ðíîìóï³äâèùåííþö³í.Êð³ìòîãî,óêðà¿í-
ñüêèéóðÿäáóâçàö³êàâëåíèéâòîìó,ùîáâ³ò÷èçíÿíèéãðîøî-
âèéðèíîêíåíàñè÷óâàâñÿí³ìåöüêîþòààâñòð³éñüêîþâàëþòîþ.
ÀáèçàêóïèòèùîñüäëÿÖåíòðàëüíèõäåðæàâ,óêðà¿íñüêèìóñ-
òàíîâàì íåîáõ³äí³ áóëè êîøòè óêðà¿íñüê³, ÿê³ Í³ìå÷÷èíà òà
Àâñòðî-Óãîðùèíàïîâèíí³áóëèáìàòè,àäëÿçàêóï³âåëüóöèõ
êðà¿íàõïîòð³áíàáóëàâàëþòàÖåíòðàëüíèõäåðæàâ.Òîìóäëÿ
îáîõñòîð³ííàéá³ëüøëîã³÷íèì³äîö³ëüíèìáóëîçä³éñíèòèâçà-
ºìíèéîáì³íâàëþòîþ³çàêð³ïèòèåêîíîì³÷í³äîìîâëåíîñò³âà-
ëþòíîþ óãîäîþ. Ñóìà óêðà¿íñüêî¿ ïîçèêè ñòàíîâèëà
200 ìëí êðá.

17 êâ³òíÿ íà ÷åðãîâîìó çàñ³äàíí³ êîì³ñ³¿ ïî òîâàðîîáì³íó
Õ. Áàðàíîâñüêèé, äîïîâ³äàþ÷è ïðî ïåðåá³ã ïåðåãîâîð³â ç âà-
ëþòíî¿ïîçèêè,ïîâ³äîìèâ,ùîóêðà¿íñüê³äåëåãàòèçàïðîïîíó-
âàëèÖåíòðàëüíèìäåðæàâàì,ùîáñïëàòóçàïåðåäàí³Í³ìå÷÷è-
í³ ³ Àâñòðî-Óãîðùèí³ êàðáîâàíö³ áóëî çä³éñíåíî ãîò³âêîâèìè
ìàðêàìèòàêðîíàìè.Öÿïðîïîçèö³ÿáóëàâ³äõèëåíà.Íàòîì³ñòü
í³ìåöüê³ é àâñòð³éñüê³ ïðåäñòàâíèêè çàïðîïîíóâàëè ñïëàòèòè
á³ëåòàìèÄåðæñêàðáíèöü ñâî¿õêðà¿í.Ïðèöüîìóäâ³ òðåòèíè
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âñ³º¿ ñóìè ïîâèíí³ áóëè çáåð³ãàòèñÿ íà ïîòî÷íèõ ðàõóíêàõ ó
Â³äí³,Áóäàïåøò³ òàÁåðë³í³; îäíàøîñòàïîâèííà çáåð³ãàòèñÿ
òàìñàìîäåïîçèòîì³ùåîäíàøîñòàïåðåäàºòüñÿÁàíêóÓÍÐ
ãîò³âêîþ.Íàòàêóïðîïîçèö³þóêðà¿íö³â³äïîâ³ëèð³øó÷èìïðî-
òåñòîì,âíàñë³äîê÷îãîïðåäñòàâíèêèÖåíòðàëüíèõäåðæàâïî-
ãîäèëèñÿíàäàòèïîëîâèíó³äåïîíóâàòè¿¿âáàíêàõÂ³äíÿ,Áó-
äàïåøòàòàÁåðë³íà13.

Ô³íàíñîâåñòàíîâèùåóðÿäóÓêðà¿íèíàâåñí³1918 ð., âò³ì,
ïðîäîâæóâàëî çàëèøàòèñÿ âêðàé âàæêèì.Íà ñï³ëüíîìó çàñ³-
äàíí³Êîì³ñ³¿ïîòîâàðîîáì³íóçÖåíòðàëüíèìèäåðæàâàìèéãî-
ëîâàóêðà¿íñüêî¿äåëåãàö³¿Ïîðø,ÿêèéóâñòóïí³éïðîìîâ³âêà-
çàâ,ùîá³ëüøîâèêèçðóéíóâàëèâåñüô³íàíñîâèéàïàðàòÓêðà-
¿íè,âèâåçëèì³ëüéîíèðóáë³â,ïðîâ³àíòñüê³çàïàñèðîçãðàáîâà-
í³àáîâèâåçåí³äîÐîñ³¿,ïåðåñóâíèéñêëàäçàë³çíèöüâèãíàíîíà
ï³âí³÷, ìîñòè ï³ä³ðâàí³, õë³á ïîòð³áíî êóïóâàòè, à ãðîøîâèõ
çíàê³âíåìàº14.

Áðàê êîøò³â óðÿä íàìàãàâñÿ êîìïåíñóâàòè âèïóñêîì äåð-
æàâíèõêðåäèòîâèõ³ñêàðáîâèõá³ëåò³â.Òèì÷àñîìñèòóàö³ÿâ
Óêðà¿í³âñåá³ëüøåçàãîñòðþâàëàñÿ.Çðîñòàëîîáîï³ëüíåíàïðó-
æåííÿéâñòîñóíêàõì³æÖåíòðàëüíîþÐàäîþ³í³ìåöüêî-àâñ-
òð³éñüêèìîêóïàö³éíèìêîìàíäóâàííÿì.Íàêàçèôåëüäìàðøàëà
Àéõãîðíàïðîïîñ³âè ³ïðî çàáîðîíó çàõîïëåííÿïîì³ùèöüêî¿
çåìë³,ÿê³áóëèãðóáèìâòðó÷àííÿìóâíóòð³øí³ñïðàâèÓêðà¿-
íè, âèêëèêàëè ð³çêó êðèòèêó â Ðàä³. ÓðÿäÓÍÐ çàÿâèâ ïðî
ñêàñóâàííÿöüîãîíàêàçó,óñâ³äîìëþþ÷è,ùîí³ìåöüêåâåðõîâíå
êîìàíäóâàííÿí³êîëèíåâ³äìîâèòüñÿâ³äñâîãîðîçïîðÿäæåííÿ.
Êð³ì òîãî, äî ðóê í³ìåöüêî¿ êîíòððîçâ³äêè ïîòðàïèëè ïëàíè
â³éñüêîâîãî ì³í³ñòðà ÓÍÐ ïðî ñïðèÿííÿ ïðîòèîêóïàö³éíîìó
ïîâñòàííþ.Óñâîþ÷åðãóóêðà¿íñüêàâëàäàâèÿâèëàñÿíåñïðî-
ìîæíîþíàäàòèÖåíòðàëüíèìäåðæàâàìçàäåêëàðîâàíóâåêîíî-
ì³÷í³éóãîä³â³ä23êâ³òíÿ1918 ð.ê³ëüê³ñòüõë³áà³ñèðîâèíè.
Íåâèð³øåí³ñòüâíóòð³øíüîãîô³íàíñîâîãîñòàíóâêðà¿í³³øè-
ðîêåîáãîâîðåííÿóÖåíòðàëüí³éÐàä³óìîâïåðåáóâàííÿîêóïà-
ö³éíèõâ³éñüêâÓêðà¿í³ñòâîðèëèíåçäîëàííèéáàð’ºðì³æäåð-
æàâíîþ ³ îêóïàö³éíîþ âëàäàìè. Ðîçóì³þ÷è,ùî íà ïîòî÷íèé
ìîìåíòÐàäàíåìàºàí³ñèë,àí³ïðèá³÷íèê³â,ÿê³áñòàëèíà¿¿
çàõèñò, í³ìåöüêå êîìàíäóâàííÿ òâåðäî âèð³øèëî ïîâàëèòè ¿¿
ïðàâë³ííÿâêðà¿í³.

ÇàòàêèõóìîâíàäÓêðà¿íîþíàâèñëàðåàëüíàçàãðîçàïåðåò-
âîðèòèñÿíàãåíåðàë-ãóáåðíàòîðñòâî.Ïðîòåí³ìö³çðîáèëèñòàâ-
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êóíàçì³íóëèøåâëàäèâÓêðà¿í³,àíå¿¿äåðæàâíî-ïîë³òè÷íî-
ãî ñòàòóñó. 29 êâ³òíÿ 1918 ð. íà ç’¿çä³ õë³áîðîá³â ãåíåðàëà
Ï. ÑêîðîïàäñüêîãîáóëîïðîãîëîøåíîÃåòüìàíîìâñ³º¿Óêðà¿íè.
Í³ìåöüêèéçàã³íðîçïóñòèâÖåíòðàëüíóÐàäó,àâí³÷ ç29íà
30 êâ³òíÿáî¿âêèî÷îëþâàíî¿Ï.Ñêîðîïàäñüêèìòàºìíî¿îðãàí³-
çàö³¿«Óêðà¿íñüêàãðîìàäà»çàõîïèëèîñíîâí³àäì³í³ñòðàòèâíî-
äåðæàâí³óñòàíîâè.Íàçì³íóÓêðà¿íñüêî¿Íàðîäíî¿Ðåñïóáë³êè
ïîñòàëàÓêðà¿íñüêàÄåðæàâàóôîðì³ÃåòüìàíàòóÏ.Ñêîðîïàä-
ñüêîãî.

Çàíîâî¿âëàäèïåðåãîâîðèâðàìêàõòðèñòîðîííüî¿ô³íàíñî-
âî¿ êîì³ñ³¿ ïðîíàäàííÿÓêðà¿íîþÍ³ìå÷÷èí³ òàÀâñòðî-Óãîð-
ùèí³ãðîøîâî¿ïîçèêèâ³äíîâèëèñÿ.ÏðåäñòàâíèêèÓêðà¿íè,ñå-
ðåäÿêèõáóëèòàê³â³äîì³åêîíîì³ñòè,ÿêÁàðàíîâñüêèé,Òèð-
ìîñ,Òèìîøåíêî,²ãíàòîâè÷,Âàñèëåâñüêèé15,ñòàëèíàïðèíöè-
ïîâó³îáãðóíòîâàíóïîçèö³þùîäîçàêð³ïëåííÿâàëþòíîãîêóð-
ñóòàóìîâíàäàííÿïîçèêè.Ïðîòåïðîâàäèòèâëàñíóë³í³þâêå-
ð³âíèöòâ³êðà¿íîþ³,çîêðåìà,óô³íàíñîâèõïåðåãîâîðàõçÖåí-
òðàëüíèìèäåðæàâàìè çàóìîâðîçòàøóâàííÿíà ¿¿ òåðåí³ï³â-
ì³ëüéîííîãî«ñîþçíèöüêîãî»â³éñüêàáóëî ñïðàâîþíåëåãêîþ.
Ïîêàçîâèìè º ñâ³ä÷åííÿ Ì. Ìîãèëÿíñüêîãî, ÿêèé çãàäóâàâ:
«Äàðåìíîâèáèâàâñÿçñèë,íàìàãàþ÷èñüâ³äñòîÿòèñâîþô³íàí-
ñîâóíåçàëåæí³ñòü,äîáðîñîâ³ñíèé³÷åñíèéÀ.Ê.Ðæåïåöüêèé.
Í³ìö³, çâè÷àéíî, çàëèøàëèñÿmaitres de la position*»16. Âò³ì,
íåçâàæàþ÷èíàôàêòîðí³ìåöüêîãîáàãíåòà,óêðà¿íñüêàäåëåãà-
ö³ÿäîòðèìóâàëàñÿíàïåðåãîâîðàõîáãðóíòîâàíî-ôàõîâî¿ïîçè-
ö³¿.Áåçóìîâíî,í³ìö³, ÿêèõïîâí³ñòþï³äòðèìóâàëèàâñòð³éö³,
â³ä÷óâàþ÷èçàñâî¿ìèñïèíàìèâ³éñüêîâóì³öü,íåïîãîäæóâàëè-
ñÿíàÿêåñüñóòòºâåâ³äõèëåííÿíàêîðèñòüóêðà¿íö³ââ³äïàðè-
òåòíî¿ïëàíêè,âñòàíîâëåíî¿çóðÿäîìÓÍÐ.Ãåòüìàíñüêàäåëå-
ãàö³ÿ,òàêèì÷èíîì,îïèíèëàñÿïðàêòè÷íîâæåïåðåääîêîíàíèì
ôàêòîì.

Óï³äñóìêó,15òðàâíÿ1918 ð.,çã³äíîçï³äïèñàíîþô³íàí-
ñîâîþóãîäîþ,îáì³íí³êóðñèâàëþòáóëîâñòàíîâëåíî:1àâñòî-
ðî-óãîðñüêàêðîíàäî1ãðí(àáî2êðîíèçà1êðá.)òà0,665í³-
ìåöüêî¿ìàðêèäî1ãðí(àáî1,331/3ìàðêèçà1êðá.)17. Ïåðåãî-
âîðèâñåæìîæíàââàæàòèâäàëèìèäëÿÓêðà¿íè.Òàêèì÷èíîì,
óêðà¿íñüêàãðîøîâàîäèíèöÿ(êàðáîâàíåöü)ðóáëåì«ïðèâ’ÿçó-

* Гос по да ря ми ста но ви ща (фр.)



âàëàñÿ»äîâ³äíîñíîñòàá³ëüíî¿íàòîéìîìåíòºâðîïåéñüêî¿âà-
ëþòè.Öåïåâíîþì³ðîþñòðàõóâàëî¿¿â³äìîæëèâî¿ã³ïåð³íôëÿ-
ö³éíî¿ êðèçè, à òàêîæ ñòâîðþâàëîôóíäàìåíò äëÿ îðãàí³çàö³¿
â³ò÷èçíÿíî¿ ô³íàíñîâî¿ ñèñòåìè ³ ïîñòóïîâîãî âèâîäó ¿¿ ç-ï³ä
âïëèâó ðóáëÿ, ÿêèé íåñòðèìíî çíèæóâàâñÿ äî ïîâíîãî çíåö³-
íåííÿ.Ùîïðàâäà, âïåðñïåêòèâ³ ³ñíóâàëàéíåáåçïåêàîáâàëó
ìàðêèçêðîíîþâðåçóëüòàò³â³éñüêîâî¿ïîðàçêèòàåêîíîì³÷íî¿
êðèçè ó õîä³ ñâ³òîâî¿ â³éíè (ùî ï³çí³øå ³ ñòàëîñÿ), àëå ïðè
çì³öíåíí³óêðà¿íñüêî¿äåðæàâíîñò³³çàóìîââ³äíîâëåííÿåêîíî-
ì³÷íîãîîðãàí³çìóðîçðèâçöèìèâàëþòàìè,ïðàâîíàÿêèéçáå-
ð³ãàëàÓêðà¿íñüêàÄåðæàâà,íåñòàâáèâ³ä÷óòíèìäëÿóêðà¿í-
ñüêîãîêàðáîâàíöÿ.

Êð³ìòîãî,çã³äíîçäîãîâîðîìÍ³ìå÷÷èíè³Àâñòðî-Óãîðùè-
íè ç Óêðà¿íîþ, ãåòüìàíñüêèé óðÿä çîáîâ’ÿçóâàâñÿ çä³éñíèòè
ãðîøîâóòðàíñàêö³þíà400ìëíêðá.(ïî200ìëíêðá.³çêîæ-
íîþêðà¿íîþ)18. Äîñèòüâàæê³óìîâèö³º¿ïîçèêèáóëèíàâ’ÿçà-
í³Óêðà¿í³,³äëÿóðÿäóÃåòüìàíàêðîêöåéáóââèìóøåíèì.Îä-
íàê,ïîïðèâñå,äëÿÓêðà¿íèçä³éñíåííÿö³º¿òðàíñàêö³¿äàâàëî
ìîæëèâ³ñòüâèéòèíàöåíòðàëüíîºâðîïåéñüêèéô³íàíñîâèéðè-
íîê,àâíàäàë³ —çàêð³ïèòèñÿíàíüîìó.Ïåâíîþì³ðîþóãîäà
ï³äâèùóâàëà é ì³æíàðîäíèé àâòîðèòåò óêðà¿íñüêî¿ ãðîøîâî¿
îäèíèö³³,íàðåøò³,íàäàâàëàêîøòèóðÿäàìÍ³ìå÷÷èíèéÀâñ-
òðî-Óãîðùèíèäëÿçàêóï³âåëüâÓêðà¿í³ïðîäîâîëüñòâà³ñèðî-
âèíè,ÿê³ïåðåäáà÷àëèñÿÁåðåñòåéñüêîþóãîäîþ.

Öåíòðàëüí³êðà¿íèïðèðîäíèìøëÿõîìíåçìîãëèñàì³ç³áðà-
òèíåîáõ³äíóäëÿòàêèõîïåðàö³éâàëþòó÷åðåçíåñïðîìîæí³ñòü
çîð³ºíòóâàòèñÿíàóêðà¿íñüêîìóô³íàíñîâîìóðèíêó:êð³ìöàð-
ñüêèõðóáë³â,ÿêèìèâñåùåêîðèñòóâàëîñÿíàñåëåííÿ,óíüîìó
ïåðåáóâàëè é òàê çâàí³ ãðîø³ Êåðåíñüêîãî, áîíè, âèïóùåí³
ì³ñüêèìèñàìîâðÿäóâàííÿìè,äîÿêèõïðèºäíàëèñÿùåéêàðáî-
âàíö³òàãðèâí³òîùî.Íåçâàæàþ÷è,îäíàê,íàâåëèêóìàñóãðî-
øîâèõçíàê³â,ùîïåðåáóâàëèíàòåðåí³Óêðà¿íè,îá³ãîâèõãðî-
øåéáóëîìàëî.Âíàñë³äîêâ³äñóòíîñò³íàëåæíîãîòðàíñïîðòíî-
ãî ñïîëó÷åííÿ òà òîâàð³â, çàíåïàäóíàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâàé
òîðã³âë³, ãðîøîâàìàñà çàòðèìóâàëàñÿ ³ íàêîïè÷óâàëàñÿ â îñ-
íîâíîìóóñåëÿí,àòîìó,ÿêñòâåðäæóâàëàí³ìåöüêà«Frankfur-
ter Zeitung», «Öåíòðàëüí³Äåðæàâè âíàñë³äîê òîãî áóëè ïîç-
áàâëåí³ìîæëèâîñò³çàîùàäèòèâêðà¿í³íåîáõ³äí³äëÿñâî¿õçà-
êóï³âåëüðóáë³»19. Ñàìå÷åðåçöåí³ìö³,àçàíèìèéàâñòð³éö³,
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ï³øëèøëÿõîì,ùîáóâïåðåâ³ðåíèéíèìèóÁåëüã³¿,Ïîëüù³òà
Ðóìóí³¿ —âçÿòèïîçèêóóì³ñöåâîãîóðÿäó.

Öåíòðàëüí³äåðæàâèïîçè÷àëèâÓêðà¿íèêàðáîâàíö³,ïðîòå
âîíèìàëèïðàâîíåáðàòèîäðàçóïî200ìëíêðá.,àîòðèìóâà-
òè ¿õ÷àñòèíàìè,âì³ðóíåîáõ³äíîñò³óÊè¿âñüêîìóâ³ää³ëåíí³
Äåðæàâíîãîáàíêó÷åðåçóïîâíîâàæåíèõîñ³á.

Ñåðåäíåäîë³ê³âóãîäèáóëà,ì³æ ³íøèõ,òèì÷àñîâàâ³äñóò-
í³ñòüïðàâàâ³ëüíîðîçïîðÿäæàòèñÿíàëåæíèìèÓêðà¿í³ñóìàìè
³êîðèñòóâàòèñÿâíåñêàìèïîçàí³ìåöüêèìòààâñòðî-óãîðñüêèì
ðèíêàìè.Â³äòàê,òå,ùîÖåíòðàëüí³äåðæàâèçîáîâ’ÿçóâàëèñÿ
âèêîðèñòîâóâàòèîòðèìàí³â³äãåòüìàíñüêîãîóðÿäóñóìèëèøå
íàóêðà¿íñüêîìóðèíêîâ³,íåìîæíàââàæàòèäîñòàòíüîþêîì-
ïåíñàö³ºþçàíåçðó÷íîñò³.Í³ìå÷÷èíà³Àâñòðî-Óãîðùèíà,çàêó-
ïîâóþ÷èïðîäóêòè âÓêðà¿í³, ìîãëèøâèäêî âèêîðèñòîâóâàòè
íàäàíó¿ìóêðà¿íñüêóâàëþòó,òîä³ÿêÓêðà¿íàñòèêàëàñÿçâèñ-
íàæåíèì òîâàðíèì ðèíêîì öèõ öåíòðàëüíîºâðîïåéñüêèõ äåð-
æàâ,ççàáîðîíîþâèâîçóçíèõíàéá³ëüøâàæëèâèõôàáðèêàò³â,
àòîìóéíåìîãëàðîçðàõîâóâàòèíàïðèäáàííÿâåëèêîãîîáñÿ-
ãóïîòð³áíî¿ïðîäóêö³¿.

Âò³ì, æîðñòêå âèêîíàííÿ óìîâ óãîäè (òîáòî çàêóï³âëÿ çà
òâåðäèìêóðñîìâèêëþ÷íî÷åðåçÄåðæáàíêÓêðà¿íè)äîçâîëè-
ëî áóíèêíóòèíàäì³ðíîãîíàïëèâóäîêðà¿íèêðîí òàìàðîê,
çìåíøèâøèäîì³í³ìóìóðîçãóëñïåêóëÿö³¿³íîçåìíîþâàëþòîþ,
ùî, â ñâîþ ÷åðãó, äîïîìîãëî á óðÿäîâ³ óòðèìóâàòè âàëþòíå
ñï³ââ³äíîøåííÿíàâñòàíîâëåí³éìåæ³.Àëåçíåâ³äîìèõïðè÷èí
ñòàòò³, ùî çàáîðîíÿëà á ïðåäñòàâíèêàì Öåíòðàëüíèõ äåðæàâ
ïðîâîäèòè çàêóï³âë³ äëÿ ñâî¿õ â³éñüêîâèõ ÷àñòèí âÓêðà¿í³ ³
âèâ³ççà¿¿ìåæ³,âóãîäóâêëþ÷åíîíåáóëî.Íåáóëîâí³éçàíî-
òîâàíîéçîáîâ’ÿçàííÿÖåíòðàëüíèõäåðæàâçàêóïîâóâàòèóêðà-
¿íñüêóâàëþòóâèêëþ÷íîâíàö³îíàëüíîìóÄåðæàâíîìóáàíêîâ³.
Ëèøå¿õóïîâíîâàæåí³ìàëèíàöåïðàâî.Îòæå,äëÿíèõçàëè-
øàâñÿôàêòè÷íî â³äêðèòèì âàëþòíèé ðèíîêÓêðà¿íè äëÿô³-
íàíñîâèõóãîä,òîáòîäëÿîáì³íóâàëþòçàóçãîäæåííÿìçíàñå-
ëåííÿì,ùî,ÿêïðàâèëî,äîçâîëÿëîçíèçèòèîô³ö³éíèéêóðñóê-
ðà¿íñüêî¿ãðîøîâî¿îäèíèö³.

Çàãàëîìíà15ñåðïíÿ1918 ð.Öåíòðàëüí³äåðæàâèñïëàòèëè
Óêðà¿í³122ìëí798 òèñ.êðá.,çÿêèõ:çàõë³á —29 250 òèñ.
êðá.,çàÿéöÿ —3125 òèñ.êðá.,çàõóäîáó —11 750 òèñ.êðá.³
çàöóêîð —78673 òèñ.êðá.Êð³ìòîãî,÷åðåçÖåíòðàëüíóêîì³-
ñ³þçâèâîçóñèðîâèíèí³ìö³çàêóïèëèíàâ³ëüíîìóðèíêóð³ç-
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íîìàí³òíèõòîâàð³âíàñóìó130ìëíêðá.20 Çöüîãîâèäíî,ùî
Öåíòðàëüí³äåðæàâèíåïîâí³ñòþñêîðèñòàëèñÿìîæëèâîñòÿìè
óãîäè15òðàâíÿ,ùîñâ³ä÷èòüïðî¿õíþàêòèâíóä³ÿëüí³ñòüíà
â³ëüíîìóóêðà¿íñüêîìóðèíêó.Óêðà¿íñüêèéóðÿäçàóìîâîêó-
ïàö³¿òåðèòîð³¿êðà¿íèí³ìåöüêèìèéàâñòðî-óãîðñüêèìèâ³éñüêà-
ìèáóâáåçñèëèéÿêèìîñü÷èíîìñóòòºâîâïëèíóòèíàñèòóàö³þ.
Òèì÷àñîìçê³íöåìëèïíÿíàáëèæàâñÿäîçàâåðøåííÿòåðì³íä³¿
ô³íàíñîâî¿óãîäèâ³ä15òðàâíÿ1918 ð.,ÿêàìàëàäëÿÓêðà¿íè
ÿê ïîçèòèâí³, òàê ³ íåãàòèâí³ ñòîðîíè, àëå, ïîïðè âñå, ñòàëà
øâèäøå â ïðèãîä³ åêîíîì³÷íîìó ³ ô³íàíñîâîìó ãîñïîäàðñòâó
êðà¿íè,í³æíàâïàêè.

Ðàçîì ç òèì êîìàíäóâàííÿ í³ìåöüêèõ òà àâñòðî-óãîðñüêèõ
â³éñüêâÓêðà¿í³ïî÷àëîíàâëàñíèéðîçñóäâñòàíîâëþâàòèâ³ëü-
íèéêóðñâàëþòíîãîîáì³íó.Âçâ’ÿçêóçöèìóðÿäÓêðà¿íñüêî¿
Äåðæàâèâèçíà÷èâòàêèéêóðñç³ñâîãîáîêó.Òàêèéêðîêóêðà-
¿íñüêî¿ñòîðîíèíåçàäîâîëüíèâîêóïàö³éíåêîìàíäóâàííÿ,ÿêå
ïðàãíóëîéíàäàë³âèçíà÷àòèâ³ëüíèéîáì³ííèéâàëþòíèéêóðñ.
Í³ìö³íàìàãàëèñÿââåñòèäîóêðà¿íñüêîãîãðîøîâîãîîá³ãóéòàê
çâàí³îñòðóáë³(çàêóðñîì1îñòðóáëü=2ðóáëÿì).Óêðà¿íñüêà
æâëàäàâ³äïîâ³ëàð³øó÷èìèçàõîäàìè.29êâ³òíÿ1918 ð.Ì³í³ñ-
òåðñòâîìô³íàíñ³âáóëîçàáîðîíåíîîá³ãîñòðóáë³âíàòåðåí³Óê-
ðà¿íñüêî¿Äåðæàâè,àâñ³ìäåðæàâíèì³ô³íàíñîâèìóñòàíîâàì
äîðó÷åíî â îáì³í³ âàëþò äîòðèìóâàòèñÿ âèçíà÷åíîãî êóðñó ó
â³ëüíîìóîáì³í³21.

²çâðàõóâàííÿìñòàíó,ÿêèéñêëàâñÿâòðàâí³-÷åðâí³1918 ð.,
ö³ëêîìñëóøíîþºäóìêà,ùîâò³ì³ñÿö³ôàêòè÷íîðîçïî÷àëàñÿ
ô³íàíñîâà â³éíà ì³æ ãåòüìàíñüêèì óðÿäîì òà êîìàíäóâàííÿì
îêóïàö³éíèõâ³éñüê.Óêðà¿íñüê³áàíê³ðèòàïðåäñòàâíèêèòîðãî-
âåëüíèõóñòàíîâ,ÿê³â³äìîâëÿëèñÿïðèéìàòèäîñïëàòèòàîá-
ì³íóìàðêèé êðîíè çà çàâèùåíèìêóðñîì, çààðåøòîâóâàëèñÿ
í³ìåöüêèìè òà àâñòðî-óãîðñüêèì ñòàðøèíàìè. Ïðåäñòàâíèêè
Êè¿âñüêî¿ãðóïèàðì³éâ³äìîâëÿëèñÿñïëà÷óâàòèàêöèçí³çáîðè
ïîâ³ëüíîìóêóðñó,àóðÿäÏ.Ñêîðîïàäñüêîãî,êð³ì÷èñëåííèõ
ïðîòåñò³âòàíîòäîÁåðë³íàòàÂ³äíÿ,òèì÷àñîâîïðèïèíèâòîð-
ãîâåëüí³ðîçðàõóíêèçÍ³ìå÷÷èíîþ³Àâñòðî-Óãîðùèíîþ22.

Çðîçóì³ëî,ùîòàêèéñòàíðå÷åéíåì³ãäîâãîòðèâàòè.Óñó-
íåííÿìñóïåðå÷íîñòåéçàéíÿëàñÿñï³ëüíàóêðà¿íî-í³ìåöüêî-àâñ-
òð³éñüêàô³íàíñîâàêîì³ñ³ÿ,ÿêîþï³ñëÿòðèâàëîãîîáãîâîðåííÿ
áóëîäîñÿãíóòîäîìîâëåíîñò³ùîäîâñòàíîâëåííÿâ³ëüíîãîêóð-
ñóì³æâàëþòàìèâêàçàíèõäåðæàâäëÿâñ³õô³íàíñîâèõîïåðà-
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ö³é.Çöüîãîïðèâîäóáóëîóêëàäåíîóãîäó,ÿêó4ëèïíÿï³äïè-
ñàëè ïðåäñòàâíèêè Óêðà¿íñüêî¿ Äåðæàâè, Í³ìå÷÷èíè òà Àâñ-
òðî-Óãîðùèíè.Ðàí³øåâñòàíîâëåíèéîêóïàö³éíîþâëàäîþîá-
ì³ííèéêóðñçáåð³ãàâñÿëèøåäëÿòîðã³âë³ì³æ¿õâ³éñüêîâèìè
ôîðìóâàííÿìèâÓêðà¿í³23.

Ïåðåãîâîðèïðîóêëàäåííÿíîâî¿ô³íàíñîâî¿óãîäèì³æÓê-
ðà¿íñüêîþÄåðæàâîþòàÍ³ìå÷÷èíîþ³Àâñòðî-Óãîðùèíîþðîç-
ïî÷àëèñÿùåâëèïí³³âåëèñÿâðàìêàõçàãàëüíèõïåðåãîâîð³â
ùîäîï³äïèñàííÿì³æöèìèêðà¿íàìèíîâîãîåêîíîì³÷íîãîäîãî-
âîðó. ¯õ ïî÷àòîê çá³ãñÿ ³ç ïî÷àòêîì ïåðåëîìó â³éñüêîâî-ïîë³-
òè÷íî¿ñèòóàö³¿óªâðîï³.ßêùîï³ä÷àñïåðåãîâîð³âçïðèâîäó
ïîïåðåäí³õ åêîíîì³÷íîãî ³ ô³íàíñîâîãî äîãîâîð³â ó êâ³òí³
1918 ð.í³ìö³óñï³øíîíàñòóïàëèíàçàõ³äíîìóôðîíò³,òîâñåð-
ïí³ñòàí¿õâ³éñüêîâèõ³ãîñïîäàðñüêèõñïðàâïî÷àâøâèäêîïî-
ã³ðøóâàòèñÿ.Ðîçóì³ëèöå³ãåòüìàíñüê³óðÿäîâö³,ðîçóì³âöåé
ñàìÏ.Ñêîðîïàäñüêèé.Ïåðåãîâîðèòðèâàëèéóñåðïí³.Çäàâà-
ëîñÿá,ïðåäñòàâíèêèÖåíòðàëüíèõäåðæàâìàëèáóñêëàäíèõ
äëÿ¿õêðà¿íîáñòàâèíàõïîëåãøèòèóìîâèô³íàíñîâî¿óãîäè,òà
âñåâ³äáóâàëîñÿíàâïàêè.

Àðãóìåíòèí³ìö³âóñèòóàö³¿,êîëèçàõ³äíèéôðîíòïðîâàëþ-
âàâñÿ(óâåðåñí³ïåðåìîæíîíàñòóïàâìàðøàëÔîø),àóêðà¿í-
ö³÷åðåçâ³äñóòí³ñòüóíèõàðì³¿ çàëèøàëèñÿíåïîñòóïëèâèìè,
áóëè÷èñòîîêóïàö³éí³³ïî-êîëîí³àëüíîìóïðîñò³:âèíàìâèíí³
çàâèãíàííÿá³ëüøîâèê³â³áóäåòåïîâ³êâèíí³,ìèçàâåçåìîíà
âàø òåðåí áåçë³÷ äåøåâèõ ðîñ³éñüêèõ ðóáë³â ³ öèì ï³ä³ðâåìî
âàðò³ñòü âàøî¿ âàëþòè, ìè íàäàìî ñîá³ ïîâíó ñâîáîäó ä³é ³,
âðåøò³,ñòâîðèìî«ïîë³òè÷í³íåïîðîçóì³ííÿ».Íåâàæêîóÿâè-
òè,âÿêèõñêëàäíèõîáñòàâèíàõîïèíèëèñÿÃåòüìàí³éîãîóðÿ-
äîâö³.Äîòîãîæ,ùåäîîñòàòî÷íî¿ïîðàçêèÖåíòðàëüíîãîáëî-
êóâñâ³òîâ³éâ³éí³Óêðà¿íàïðàãíóëàäîìîãòèñÿâ³äÍ³ìå÷÷èíè
ïîñòóïîêóïèòàíí³îðãàí³çàö³¿âëàñíî¿àðì³¿òàïðèñêîðåííÿïå-
ðåäà÷³¿é÷îðíîìîðñüêîãîôëîòó,àëåäëÿöüîãîíåîáõ³äíîáóëî
ïîñòóïèòèñÿéóô³íàíñîâ³éóãîä³.Çàòàêèõóìîâóêðà¿íñüêîþ
äåëåãàö³ºþáóëîïðèéíÿòîîñíîâí³âèìîãèïðåäñòàâíèê³âÖåí-
òðàëüíèõäåðæàâóô³íàíñîâîìóïèòàíí³.

Óï³äñóìêó10âåðåñíÿ1918 ð.áóëîï³äïèñàíîÅêîíîì³÷íèé
äîãîâ³ðì³æÓêðà¿íñüêîþÄåðæàâîþ,çîäíî¿,àÍ³ìå÷÷èíîþ³
Àâñòðî-Óãîðùèíîþ, ç ³íøî¿ ñòîðîíè, íà ãîñïîäàðñüêèé
1918/1919 ð³ê. Åêîíîì³÷íèé äîãîâ³ð ï³äïèñàëè ãîëîâè ïðåä-
ñòàâíèê³â äåðæàâ-ó÷àñíèöü ïåðåãîâîð³â: Óêðà¿íè — ì³í³ñòð
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òîðãó³ïðîìèñëîâîñò³Ñåðã³éÃóòíèê,Í³ìå÷÷èíè —ä³éñíèéòà-
ºìíèéðàäíèêáàðîíÀëüôîíñÌóììôîí-Øâàðöåíøòåéí,Àâñ-
òðî-Óãîðùèíè —óïîâíîâàæåíèéïîñîë³òàºìíèéðàäíèêãðàô
²âàíÔîðãà÷ôîíÃ³ìåñ³Ãà÷24. Þðèäè÷íîäîãîâ³ðââàæàâñÿä³é-
ñíèìç1ñåðïíÿ1918 ð.äî30÷åðâíÿ1919 ð.,ïðè÷îìóäëÿïî-
÷àòêóíîâèõïåðåãîâîð³âñòîðîíèïåðåäáà÷àëèç³áðàòèñÿâòðàâ-
í³1919 ð.25

Óêðà¿íà óêëàäàëà äîãîâ³ð, ïåðåäáà÷àþ÷è, ùî Öåíòðàëüí³
äåðæàâèçðîáëÿòüâñåâ³äíèõçàëåæíåäëÿäîïîìîãè¿éóçä³é-
ñíåíí³ ãðîøîâî¿ ðåôîðìè, òîáòî â³çüìóòüíà ñåáå äðóêóâàííÿ
êðåäèòíèõá³ëåò³â³äîñòàâêóïàïåðóòàôàðá.Óêðà¿íàçâ³ëüíÿ-
ëàñÿ â³ä çîáîâ’ÿçàííÿ íàäàâàòè Öåíòðàëüíèì äåðæàâàì ñâîþ
âàëþòó,îñê³ëüêèí³ìåöüêàäðóêàðíÿíåäîñòàâèëà¿éîáóìîâëå-
íî¿ê³ëüêîñò³êðåäèòíèõá³ëåò³â.

Óñâîþ÷åðãóÖåíòðàëüí³äåðæàâèâñåæçáåð³ãàëèçàñîáîþ
ïðàâîíàíåîáìåæåíåçàâåçåííÿðóáë³âçàóìîâè,ÿêùîäî1ñ³÷-
íÿ1919 ð.Óêðà¿íàíåïðîâåäåçàïëàíîâàíî¿íåþô³íàíñîâî¿ðå-
ôîðìè, íàïðèêëàä, íå âñòàíîâèòü òåðì³íó îáì³íó ðóáë³â íà
êàðáîâàíö³òîùî.Âîäíî÷àñÖåíòðàëüí³äåðæàâèöüîãîïðàâàíå
îòðèìàþòü, ÿêùî ³ìïåðñüêà äðóêàðíÿ Í³ìå÷÷èíè íå âèêîíàº
ñâî¿õçîáîâ’ÿçàíüùîäîâèäðóêóóêðà¿íñüêèõêðåäèòîâèõá³ëå-
ò³â, âíàñë³äîê ÷îãî çä³éñíåííÿ ðåôîðìè ñòàíå íåìîæëèâèì.
ÖèìïðàâîìÖåíòðàëüí³äåðæàâèìîãëèñêîðèñòàòèñÿòàêîæ ³
òîä³,êîëèáïðîòÿãîìòðüîõòèæí³âï³ñëÿ1ñ³÷íÿ1919 ð.êóðñ
êàðáîâàíöÿóâ³ëüíîìóîá³ãóâÓêðà¿í³íåáóäåáîäàéíà10%
âèùåñåðåäíüîãîêóðñóðóáë³âóêóïþðàõó1000,250,50òà25
ðóáë³â26.

Òàêèìè áóëè îñíîâí³ ïîëîæåííÿ äîãîâîðó â³ä 10 âåðåñíÿ
1918 ð.ì³æÓêðà¿íîþ³Í³ìå÷÷èíîþçÀâñòðî-Óãîðùèíîþóô³-
íàíñîâ³éñôåð³.ÓìîâèéîãîáóëèâêðàéîáòÿæëèâèìèäëÿÃåòü-
ìàíàòó,õî÷àãåòüìàíñüêèìäåëåãàòàìâäàëîñÿíåäîïóñòèòèïðè-
ð³âíåííÿìàðêèäîêàðáîâàíöÿ.

Çóãîäèòàêîæâèïëèâàº,ùîãîëîâíèéñåíñ¿¿ïîëÿãàâäëÿ
Ãåòüìàíàòóâíàéøâèäøîìóñòâîðåíí³âëàñíî¿òâåðäî¿âàëþòè³
ô³íàíñîâî¿ñèñòåìè,àòàêîæóïåðåøêîäæàíí³íàïëèâóðóáë³â,
ÿê³çíåö³íþâàëèíàö³îíàëüíóãðîøîâóîäèíèöþ.Ùîñòîñóºòüñÿ
ïîñòóïîêÓêðà¿íè,çîêðåìà,óâñòàíîâëåí³âàëþòíîãîïàðèòåòó
÷èóçíèæåíí³â³äñîòêîâèõñòàâîêçàîáë³ãàö³ÿìèí³ìåöüêî¿òà
àâñòðî-óãîðñüêî¿ñêàðáíèöü,òîñåðåäïðè÷èí÷èñòîïîë³òè÷íèõ
³ì³ë³òàðíèõ³ñíóâàëèéïðè÷èíèô³ñêàëüíîãîõàðàêòåðó.Çã³ä-
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íî ç åêîíîì³÷íèìäîãîâîðîìÖåíòðàëüí³äåðæàâèîòðèìóâàëè
ïðàâîêîìïåíñóâàòèíåäîïîñòàâëåíèé¿ìõë³áöóêðîìçðîçðà-
õóíêîì1ïóäöóêðóçà8ïóä³âõë³áà.Ïðèöüîìóàâñòðî-í³ìö³
íàïîëÿãàëè,ùîáö³íàöüîãîöóêðóíåïåðåâèùóâàëà100êðá.çà
ïóä.Óêðà¿íñüêèéæåóðÿäâèìàãàâ,ùîáöóêîðïðîäàâàâñÿÖåí-
òðàëüíèìäåðæàâàìçàö³íàìè,ùîáóëèâñòàíîâëåí³äëÿíàñå-
ëåííÿÓêðà¿íè,àëåíåá³ëüøèìè,í³æ120êðá.çàïóä27.

Óãîäàâ³ä10âåðåñíÿíåáóëàâèêîíàíàïîâí³ñòþ÷åðåçïîë³-
òè÷í³îáñòàâèíè.Óæîâòí³Í³ìå÷÷èíàéÀâñòðî-Óãîðùèíàêàï³-
òóëþâàëèóâ³éí³çäåðæàâàìèÇãîäè,àâãðóäí³ïðèïèíèâñâîº
³ñíóâàííÿéÃåòüìàíàò.Âò³ì,çàñâ³ä÷åííÿìèÊðåäèòîâî¿êàíöå-
ëÿð³¿,çã³äíîçóãîäîþ,ç1ìëðä600ìëíêðá.Í³ìå÷÷èí³òàÀâñ-
òðî-Óãîðùèí³áóëîïåðåäàíî700ìëíêðá.Íàðàõóíêóóêðà¿í-
ñüêîãîÄåðæàâíîãîáàíêó,ÿêçàçíà÷åíîóéîãîáàëàíñàõ,âîñåíè
1918 ð.ç’ÿâëÿþòüñÿïåðø³ñóìè,îòðèìàí³íèìíàçàì³íêàðáîâàí-
ö³â,ùîáóëèâèïëà÷åí³Öåíòðàëüíèìäåðæàâàì.Çàãàëîììîæíà
çðîáèòèâèñíîâîê,ùîÓêðà¿íàïåðåäàëàÖåíòðàëüíèìäåðæàâàì
730ìëíêðá.Ñàìàâîíàîòðèìàëàëèøå70ìëíìàðîê³180ìëí
êðîí,à341ìëíìàðîêáóëî³ììîá³ë³çîâàíîóí³ìåöüêèõáàíêàõ
âñåð³ÿõòàãîò³âêîþ.Êð³ìòîãî,Öåíòðàëüí³äåðæàâèòàê³íåïî-
âåðíóëèÓêðà¿í³áîðãó200ìëíêðá.çàöóêîðòà³ììîá³ë³çîâà-
íèõ520ìëíêðîíóàâñòðî-í³ìåöüêèõáàíêàõ28.

14 ãðóäíÿ 1918 ð. Ãåòüìàíàò ïðèïèíèâ ñâîº ³ñíóâàííÿ.
Ïðàâäà,éîãîì³æíàðîäí³ô³íàíñîâ³òðàíñàêö³¿íåçàëèøèëèñÿ
áåçïë³äíèìè. Â àðõ³âàõ Ðåéõñáàíêó çáåð³ãñÿ äîêóìåíò, ÿêèé
âêàçóºíàçàãàëüíóñóìóóêðà¿íñüêèõàâóàð³â,ÿê³âíüîìóáóëî
ðîçì³ùåíîâíàñë³äîêô³íàíñîâèõóãîäÓêðà¿íñüêî¿Äåðæàâèç
Í³ìå÷÷èíîþ â³ä 15 òðàâíÿ òà 10 âåðåñíÿ 1918 ð., ñòàíîì íà
14 ñ³÷íÿ1919 ð.¯õçàãàëüíàñóìàñòàíîâèëà452ìëí945 òèñ.
í³ìåöüêèõìàðîê.

Íàïî÷àòêó1919 ð.Í³ìå÷÷èíîþö³ðàõóíêèáóëîçàìîðîæå-
íîâñóïåðå÷íîðìàìì³æíàðîäíîãîïðàâà ³í³ìåöüêîãîçàêîíî-
äàâñòâà,ôàêò÷îãîì³ãáóòèîñêàðæåíèìâ³äïîâ³äíîóïîâíîâà-
æåíèìèïðåäñòàâíèêàìèÄèðåêòîð³¿ÓÍÐÿêïðàâîíàñòóïíèö³
äåðæàâíî¿âëàäèâÓêðà¿í³.ÒàêîãîêðîêóóðÿäîìÓÍÐçð³çíèõ
ïðè÷èí çðîáëåíîíåáóëî.Í³ìåöüêàæâëàäàâ³äìîâèëàñÿ â³ä
âçÿòèõíàñåáåçàÃåòüìàíàòóçîáîâ’ÿçàíü,ìîòèâóþ÷èòàêóïî-
çèö³þâ³äñóòí³ñòþâÓêðà¿í³ºäèíî¿äåðæàâíî¿âëàäèé³ñíóâàí-
íÿìâí³éîäðàçóê³ëüêîõíàö³îíàëüíèõóðÿä³â.Óñâîþ÷åðãó
õàðê³âñüêèéðàäÿíñüêèéóðÿäÓêðà¿íèíà÷îë³çÕ.Ðàêîâñüêèì
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âèñóíóââëàñí³ïðåòåíç³¿íàóêðà¿íñüê³(ãåòüìàíñüê³)àâóàðèó
Ðåéõñáàíêó,äîïîêèêîíôåðåíö³ºþóÐàïàëëî(íåçâàæàþ÷èíà
âèìîãè äåëåãàö³¿ ÓÑÐÐ, ÿêó, ïðîòå, íå ï³äòðèìàëà äåëåãàö³ÿ
ÐÐÔÑÐ)íåáóëîâíàñë³äîêï³äïèñàíîãîðàäÿíñüêî-í³ìåöüêîãî
äîãîâîðó çàô³êñîâàíî â³äìîâó â³ä âçàºìíèõ äîìàãàíü.Õ. Ðà-
êîâñüêèéâñåæäîì³ãñÿâèâîäóïèòàííÿóêðà¿íñüêèõàâóàð³âçà
ìåæ³Ðàïàëëüñüêîãîäîãîâîðó,àëåóñóíåííÿöüîãîä³ÿ÷àçïîñà-
äèãîëîâèóêðà¿íñüêîãîðàäÿíñüêîãîóðÿäó³âñòóïÓêðà¿íèäî
ÑÐÑÐóãðóäí³1922 ð.çòîãî÷àñóíàäîâãîçíÿëèéîãîçïîðÿä-
êóäåííîãîóêðà¿íñüêî¿ïîë³òèêè29.

15æîâòíÿ1920 ð.Ï.Ñêîðîïàäñüêèéâ ³íòåðâ’þøâåéöàð-
ñüê³é «Gazette de Lousanne» çàÿâèòü, ùî íàïðèê³íö³ 1918 ð.
ãåòüìàíñüêàÓêðà¿íàáóëàçàáåçïå÷åíàãðîøîâîþìàñîþóá³ëüø
í³æ4ìëðäóçàêîðäîíí³éâàëþò³30, ÿê³ìîæíàêâàë³ô³êóâàòèÿê
îô³ö³éí³ì³æíàðîäí³âàëþòí³çàïàñèÓêðà¿íñüêî¿Äåðæàâè,ùî
áóëèíàêîïè÷åí³òàêîæ³çàâäÿêèì³æíàðîäíèìô³íàíñîâèìóãî-
äàì*.

Óöüîìóêîíòåêñò³ñë³äâ³äçíà÷èòèéíåâäàëóñïðîáóÍ³ìå÷-
÷èíè ïðèìóñèòè óêðà¿íñüêèé óðÿä ñïëàòèòè áëèçüêî 800ìëí
ðóá.,âòîìó÷èñë³³ïàïåðàìèóêðà¿íñüêèõçàë³çíèöüíà229 ìëí
400 òèñ. 601ìàðêó (çà ï³äðàõóíêàìè óêðà¿íñüêî¿ ñòîðîíè —
611ìëíðóá.)â³äçàãàëüíîðîñ³éñüêîãîáîðãóÍ³ìå÷÷èí³,ÿêèé,
çã³äíî ç óãîäîþ á³ëüøîâèöüêî¿ Ðîñ³¿ ç íåþ â³ä 27 ñåðïíÿ
1918 ð.,ñòàíîâèâ6ìëðäìàðîê,çÿêèõíàÓêðà¿íó³Ô³íëÿí-
ä³þ ïðèïàäàëî 1 ìëðä ðóáë³â. Çã³äíî ç ðàäÿíñüêî-í³ìåöüêèì
äîãîâîðîìñóìóöþÓêðà¿íàìàëàáñïëàòèòèóòàê³éïðîïîðö³¿:
20% —çîëîòîì,10% —êðåäèòíèìèá³ëåòàìè,20% —òîâàðà-
ìè³50% —øåñòèâ³äñîòêîâîþïîçèêîþ.Êðåäèòîâàêàíöåëÿð³ÿ,
íàòîì³ñòü,çàïðîïîíóâàëàñïëàòó20% —çîëîòîì,10% —êðå-
äèòîâèìèá³ëåòàìè,50% —ìàðêàìèòàòîâàðàìè³ëèøå20% —
øåñòèâ³äñîòêîâîþïîçèêîþ31. 19ëèïíÿ1918 ð.Ãåòüìàíïîâ³äî-
ìèâì³í³ñòðà ³íîçåìíèõñïðàâÓêðà¿íñüêî¿ÄåðæàâèÄ.Äîðî-

* Принагідно зазначимо, що валютний резерв Національного банку сучасної
України (дані за 1998 р.) становить 1 млрд дол. США [Коломиец М. Утомленные
курсом // Столичные новости. — 1998. — 33. — 26 серпня — 1 вересня. — С. 9],
який внаслідок падіння курсу гривні у вересні 1998 р. і застосованих Нацбанком
заходів у лічені дні скоротився до 970 мільйонів [Коцина И., Козлов И., Ищенко Н.
Финансовый кризис в России не может не сказаться на кармане рядовых украин -
ских граждан // Факты и комментарии. — 1998. — 164. — 19 серпня. — С. 4].



øåíêàïðîòå,ùîìàâáåñ³äóçí³ìåöüêèìïîñëîìÌóììîì,óïå-
ðåá³ãóÿêî¿îñòàíí³éïîâ³äîìèâÏ.Ñêîðîïàäñüêîãîïðîñòâîðåí-
íÿóÁåðë³í³êîì³ñ³¿ïîðîçïîä³ëóïëàòåæ³âì³æÐîñ³ºþ³Óêðà-
¿íîþ.Ãåòüìàíïðîïîíóâàâì³í³ñòðîâ³ïðèçíà÷èòèïðåäñòàâíèêà
óöþêîì³ñ³þ,ïðîòè÷îãîð³øó÷åâèñòóïèëîÌ³í³ñòåðñòâîô³-
íàíñ³â,ÿêåäîâîäèëî,ùîïîä³áíåïèòàííÿíåìîæåâèð³øóâàòè-
ñÿóÁåðë³í³÷åðåçòå,ùîðàäÿíñüêèìóðÿäîìïîçèêèáóëîàíó-
ëüîâàíî.Â³äïîâ³äíó³íñòðóêö³þéáóëîíàä³ñëàíîóêðà¿íñüêîìó
ïîñëàíöåâ³âÍ³ìå÷÷èí³áàðîíóÔ.Øòåéíãåëþ,ï³ñëÿ÷îãîïå-
ðåãîâîðèáóëîïåðåíåñåíîäîÊèºâà32. Íàïðîïîçèö³þí³ìö³âäî-
áóòèóêðà¿íñüêîìóóðÿäó÷àñòèíóçîëîòîãîôîíäóâ³äá³ëüøîâè-
ê³â³ïåðåäàòèéîãîÁåðë³íóÿêâèíàãîðîäó,ÿêóÓêðà¿íàìàëàá
ñïëàòèòè Í³ìå÷÷èí³, áóëî äàíî êàòåãîðè÷íó â³äìîâó. Ï³ñëÿ
öüîãîí³ìåöüêàäåëåãàö³ÿçàÿâèëà,ùî,ÿêùîÓêðà¿íàóêëàäåäî-
ãîâ³ðïðîâ³äøêîäóâàííÿçáèòê³â,òî ¿éáóäåïåðåäàíî×îðíî-
ìîðñüêèéôëîò(ïîä³áíå«çàîõî÷åííÿ»ô³ãóðóâàëî³ïðèïåðå-
ãîâîðàõùîäîô³íàíñîâî¿óãîäè10âåðåñíÿ).Íåçâàæàþ÷è,îä-
íàê,íàïðàãíåííÿÿêîìîãàøâèäøåâèð³øèòèíàñâîþêîðèñòü
ïèòàííÿôëîòó,ÐàäàÌ³í³ñòð³âíåâèçíàëàïðèéíÿòíèìèíåëè-
øåí³ìåöüêèéïðîåêò,àéðîçðàõóíêèÊðåäèòîâî¿êàíöåëÿð³¿.

Óðÿä (ñïèðàþ÷èñü íà Áåðåñòåéñüêó óãîäó, â ÿê³é çáèòêè
ââàæàëèñÿâçàºìîêîìïåíñîâàíèìè)ïîãîäæóâàâñÿñïëàòèòèëè-
øåçàçáèòêè,ÿê³áóëèçàâäàí³êîíñóëüñüêèìñëóæáîâöÿìàáî
ðîçãðîìîìêîíñóëüñüêèõáóäîâ,àòàêîæçàïàïåðè,âèðó÷êàç
ÿêèõï³øëàíàãðîìàäñüê³ðîáîòèâÓêðà¿í³àáîíàñòâîðåííÿíà
¿¿òåðåí³çàë³çíèöü,ùîçâåëîí³ìåöüê³ïðåòåíç³¿äî230ìëíìà-
ðîê33. Ëèñòóâàííÿçöüîãîïðèâîäóçàòÿãíóëîñÿ,áîòàêåâèð³-
øåííÿïèòàííÿïðàêòè÷íîíåäàâàëîâèãîäèÍ³ìå÷÷èí³,àçãî-
äîì³âçàãàë³ïðèïèíèëîñÿ÷åðåçâ³äîì³ïîë³òè÷í³ïðè÷èíèîñå-
í³1918 ð.Âòîìó,ùîïîä³áíóêàáàëüíóóãîäóíåáóëîíàâ’ÿçà-
íî Óêðà¿í³, íåçâàæàþ÷è íà øàëåíèé òèñê ç áîêó í³ìåöüêèõ
ïðåäñòàâíèê³â, º, áåçñóìí³âíî, âåëèêà çàñëóãà ãåòüìàíñüêîãî
óðÿäó³Ì³í³ñòåðñòâàô³íàíñ³â.

Êð³ìòîãî,25ëèñòîïàäà1918 ð.óðÿäîì áóëîóõâàëåíîäî-
ïîâ³äüì³í³ñòðàô³íàíñ³âïðîóòâîðåííÿäëÿîá’ºäíàííÿ³çä³é-
ñíåííÿçàêîðäîííèõðîçðàõóíê³â,ñêàðáîâèõóñòàíîâëåíü,Ì³æ-
â³äîì÷îãîêîì³òåòóïðèÌ³í³ñòåðñòâ³ô³íàíñ³âòàÐîçðàõóíêîâî¿
ïàëàòèïðèéîãîÊðåäèòîâ³éêàíöåëÿð³¿34. Äåùîðàí³øåóðÿäîâ-
öÿìèáóëîâèð³øåíîñòâîðèòèïðèÊðåäèòîâ³éêàíöåëÿð³¿îñîá-
ëèâåáþðîäëÿë³êâ³äàö³¿ðîçðàõóíê³âçÍ³ìå÷÷èíîþòàÀâñòð³-
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ºþ,âçâ’ÿçêóç÷èìòîâàðèøóì³í³ñòðàÊ.Çàììåíóáóëîäîðó-
÷åíîï³äãîòóâàòèâ³äïîâ³äíèéçàêîíîïðîåêò.Íàóðÿäîâîìóçà-
ñ³äàíí³áóëîâèð³øåíî,ùîáóöüîìóáþðîñêîíöåíòðîâóâàëèñÿ
íåëèøåðîçðàõóíêèçíàçâàíèìèêðà¿íàìè,àéç³âñ³ìà³íøè-
ìèäåðæàâàìè,çÿêèìèâÓêðà¿íè³ñíóâàëèðîçðàõóíêîâ³â³ä-
íîñèíè.Ðàçîìçòèì,óðÿäîìáóëîïîñòàíîâëåíî«ïîïåðåäèòè
âñ³â³äîìñòâàïðîòå,ùîâñ³ðîçðàõóíêèçÍ³ìå÷÷èíîþ³Àâñòð³-
ºþïîâèíí³áóòèçä³éñíåí³÷åðåçóñòàíîâëåíåïðèÌ³í³ñòåðñòâ³
Ô³íàíñ³âðîçðàõóíêîâåáþðî,³ùîçöüîãîïðèâîäóäîéîãîóñ-
òàíîâëåííÿ âñ³ ðîçðàõóíêè ç öèìè äåðæàâàìè ïîâèíí³ áóòè
ïðèçóïèíåí³»35. Ïåðåìîæíåïðîñóâàííÿïîâñòàíñüêèõâ³éñüêíà
÷îë³çÄèðåêòîð³ºþ³ïîäàëüø³ïîë³òè÷í³ïîä³¿,ÿê³ïðèçâåëèäî
ïàä³ííÿ âëàäèÏ.Ñêîðîïàäñüêîãî, íå â³äâåëè ÷àñó äëÿ çä³é-
ñíåííÿöüîãîçàäóìó.

Ùîäîòîãî,÷èáóëîãåòüìàíñüêèìóðÿäîìçðîáëåíîñïðîáè
óêëàäàííÿô³íàíñîâèõóãîä(ïîçèêòîùî)çíåéòðàëüíèìèêðà-
¿íàìè,òîïðîáëåìàçàëèøàºòüñÿâ³äêðèòîþ.Ó1919 ð.Ë.Íºìà-
íîââ³äíàéøîâóñïðàâàõÊðåäèòîâî¿êàíöåëÿð³¿Ãåòüìàíàòóëè-
øåëèñòàìîñêîâñüêîãîêîíñóëà,ÿêèéïîâ³äîìëÿâì³í³ñòðó³íî-
çåìíèõ ñïðàâ, ùî ô³ðìà «Ãàíåêóê» ïðîïîíóº âèïóñòèòè äëÿ
Óêðà¿íèïîçèêóó200ìëíêðá.âîáì³ííàêîíöåñ³¿,ñåðåäÿêèõ,
çîêðåìà, çíà÷èëèñÿ é êîíöåñ³¿ íà åêñïëóàòàö³þ äí³ïðîâñüêèõ
ïîðîã³â36. Íàñë³äê³âöÿïðîïîçèö³ÿíåìàëà,îäíàêíàÿâí³ñòüòà-
êîãîëèñòàìîæåïîá³÷íîñâ³ä÷èòè,ùîãåòüìàíñêèéóðÿäíåçà-
ëèøàâíàä³¿íàíàëàãîäæåííÿêîíòàêò³â(çîêðåìà,éóô³íàíñî-
â³éñôåð³)çíåéòðàëüíèìèäåðæàâàìè,ÿê³ï³ñëÿçàê³í÷åííÿñâ³-
òîâî¿â³éíèìîãëèáñòàòèïðîâ³äíèêàìèäëÿÓêðà¿íèíàºâðî-
ïåéñüêèé ô³íàíñîâèé ðèíîê. Çâè÷àéíî, äîïîêè Óêðà¿íñüêà
Äåðæàâà ïåðåáóâàëà ï³ä ôàêòè÷íîþ îêóïàö³ºþ â³éñüê Öåí-
òðàëüíèõäåðæàâ,ñïðîáèö³íåìîãëèáóòèïë³äíèìè.

Ó 1918 ð. íà ðèíîêÓêðà¿íè ïî÷àëè ñòèõ³éíî íàäõîäèòè
ìàðêèòàêðîíè.ÇàÃåòüìàíàòóêóðñöèõâàëþòáóëîâñòàíîâ-
ëåíîâ³äïîâ³äíèìèóãîäàìè,îäíàêóëèñòîïàä³1918 ð.,êîëè
Öåíòðàëüí³äåðæàâèçàçíàëèîñòàòî÷íî¿ïîðàçêè,êóðñ¿õâà-
ëþòïî÷àâïàäàòè.Ì³í³ñòåðñòâîô³íàíñ³âîäðàçóæçðåàãóâàëî
íàöåéôàêòçîãëÿäóíàòå,ùîô³êñîâàíèéêóðñîá³ãóìàðîê
òàêðîíìîæåâèÿâèòèñÿäîñèòüçáèòêîâèìíåëèøåäëÿíàñå-
ëåííÿ,àëåéäëÿäåðæàâè.Çìåòîþçàïîá³ãòèöüîìóáóëîâè-
ðîáëåíîçàêîí,ùîìàâçàõèñòèòè³íòåðåñèÄåðæàâíîãîáàíêó
òà òðèìà÷³â í³ìåöüêî¿ ³ àâñòð³éñüêî¿ âàëþòè. Çàêîíîïðîåêò
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ïðîóìîâèîá³ãóíà òåðèòîð³¿Óêðà¿íèí³ìåöüêèõ òà àâñòð³é-
ñüêèõãðîøîâèõçíàê³â áóëîïðåäñòàâëåíîì³í³ñòðîìô³íàíñ³â
íà ðîçãëÿä óðÿäó 1 ëèñòîïàäà, ÿêèé íèì áóëî óõâàëåíî.37
Çã³äíîççàêîíîïðîåêòîììàðêè³êðîíèïîâèíí³áóëèïðèéìà-
òèñÿâ³äí³ìåöüêèõòààâñòðî-óãîðñüêèõâ³éñüêîâèõïðèâàòíè-
ìè îñîáàìè, äåðæàâíèìè é ïðèâàòíèìè çàêëàäàìè ëèøå äî
250ìàðîê³400êðîíäëÿêîæíî¿îêðåìî¿ñïëàòèçàêóðñàìè,
ùî îãîëîñÿòüñÿ ì³í³ñòðîìô³íàíñ³â, à ïðèéíÿòòÿ öèõ âàëþò
â³ä ïðèâàòíèõ îñ³á âçàãàë³ áóëî íåîáîâ’ÿçêîâèì. Ïðèéíÿò³
ïðèâàòíèìèîñîáàìèòàçàêëàäàìèìàðêèéêðîíèìîãëèáóòè
îáì³íÿí³íàêàðáîâàíö³âóñòàíîâàõÄåðæáàíêóâ³äïîâ³äíîäî
íîâîâñòàíîâëåíîãîì³í³ñòðîìô³íàíñ³âêóðñó.Îäíàêçíåâ³äî-
ìèõ ïðè÷èí òàê³ ïðîåêòè ïîò³ìÊàá³íåòîìÌ. Ãåðáåëÿ áóëî
â³äõèëåíî38. Âò³ì,âñåæòàêè8ëèñòîïàäàáóëîçðîáëåíîðîç-
ïîðÿäæåííÿïðîïîâíåïðèíèíåííÿîá³ãóêðîíè.Ïåâíèé÷àñ,
îäíàê, Äåðæáàíê ïðîäîâæóâàâ ïðèéìàòè êðîíè çà êóðñîì
45 êîï.çàêðîíóñóìàìè,ùîíåïåðåâèùóâàëè300êðîííàîä-
íóîñîáó39. Ùîæäîðóáë³â,ÿê³÷àñòêîâîîáåðòàëèñÿíàïðè-
êîðäîííèõçîêóïîâàíèìèí³ìöÿìèêðàÿõ,òîâîíèí³êîëèíå
áóëèâÓêðà¿í³çàêîííèìïëàòíè÷èìçàñîáîì³í³ÿêîãîçàêîíî-
äàâ÷îãîàêòà(êð³ìçàáîðîíè¿õîá³ãóâÓêðà¿í³â³ä29òðàâíÿ
1918 ð.)óêðà¿íñüêèõóðÿä³â,ùîâèçíà÷àâáè¿õîá³ã÷èñï³â-
â³äíîøåííÿäîóêðà¿íñüêèõãðîøîâèõçíàê³â,çàÃåòüìàíàòóíå
áóëî.

Ì³æíàðîäí³ô³íàíñîâ³óãîäèÃåòüìàíàòóíåìîæíàîö³íþâà-
òè îäíîçíà÷íî, íå âðàõîâóþ÷è êîìïëåêñó âíóòð³øíüîóêðà¿í-
ñüêèõô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íèõ³ïîë³òè÷íèõòðóäíîù³â,ùîñêëà-
ëèñÿâêðà¿í³1918 ð.,ïîçàì³æíàðîäíîþâ³éñüêîâî-ïîë³òè÷íîþ
³ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîþñèòóàö³ºþ.Çäåá³ëüøîãîö³óãîäè³ïî-
çèêèáóëèêðîêîì,ÿêîãîâèìàãàëèâ³éñüêîâî-ïîë³òè÷í³îáñòàâè-
íè.Ðàçîìçòèìâ³äçíà÷èìî,ùî,íàïðèêëàä,ïðèï³äïèñàíí³ô³-
íàíñîâèõóãîäçÍ³ìå÷÷èíîþ³Àâñòðî-Óãîðùèíîþóðÿäîâö³Ì³-
í³ñòåðñòâàô³íàíñ³âäîêëàëèâñ³õçóñèëüäëÿïîì’ÿêøåííÿòèñ-
êóçáîêóïðåäñòàâíèê³âÖåíòðàëüíèõäåðæàâ³çäîáóòòÿîêðå-
ìèõâèã³äóêðà¿íñüêîþñòîðîíîþ.
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