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ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ  

ТА ІСТОРІОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

О. А. Алтухов  

(Луганський національний університет  

імені Тараса Шевченка)  

„Банківська енциклопедія” як джерело з історії 

розвитку банківської справи України  

наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

Динамічний розвиток капіталістичних відносин як у 

Надніпрянській Україні, так і в Російській імперії загалом у 

другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. зумовив підвищений 

науковий інтерес до проблем, пов’язаних з цим процесом. Серед 

іншого, у цей період з’являється значна кількість праць, у яких 

розглядали різні аспекти розвитку біржової справи. Зокрема, у 

1917 р. у Києві опубліковано другий том фундаментальної на 

той час роботи – „Банківської енциклопедії”. Другий том цього 

видання був повністю присвячений дослідженню біржової 

справи в провідних країнах, Російській імперії та на українських 

землях. Співавторами праці були провідні тогочасні економісти 

та юристи, зокрема А. Н. Анциферов, Г. В. Афанасьєв, 

Х. А. Барановський, М. Н. Боголепов, Е. В. Ванштейн, 

І. М. Гольдштейн, Н. С. Доброхотов, В. Я. Железнов, 

А. М. Лазарев, Д. Н. Левін, Є. С. Лур’є, П. П. Мігулін, 

Н. Д. Сілін, П. Б. Струве, М. П. Туган-Барановськиий та ін.  

Головним редактором видання став професор Київського 

комерційного інституту, багаторічний депутат Державної Думи 

Леонід Миколайович Яснопольський.  

Відзначимо, він був видатним економістом, 

представником дореволюційної економічної школи, що склалася 

в Києві на початку ХХ ст. Яснопольський народився 1 лютого 

1873 р. у Києві, де провів більшу частину свого життя. Після 

закінчення Київської гімназії в 1891 р. він спочатку вступив до 

юридичного факультету Київського університету, а потім 

перевівся до Петербурзького університету, закінчивши який у 

1895 р., почав працювати там само, на кафедрі політичної 

економії та статистики. У 1902 р. Яснопольський зайняв посаду 

приват-доцента Київського університету, а з лютого 1903 р. – 
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Харківського університету. З початку викладацької та наукової 

кар’єри він був прибічником лібералізації економічного життя 

імперії, уважаючи будь-які державні перепони в діяльності, 

зокрема, і біржових установ, значною перешкодою на шляху 

становлення ефективних ринкових відносин. У 1902 р. він 

виклав свої, на той час доволі радикальні ідеї в статті „Джерела 

землеволодіння, перш за все у Росії”. Висловлені ним погляди, 

зокрема критика економічної далекосхідної політики 

російського уряду, викликали незадоволення керівництва 

Харківського університету, з якого він був змушений 

звільнитися. Проте скоро Яснопольському вдалося поновитися у 

Комерційному інституті Києва. Окрім того, на початку ХХ ст. 

його обрали на посаду „гласного” полтавського та 

переяславського земств, а у 1905 р. – депутатом Першої 

Державної Думи від Полтавської губернії. За політичними 

уподобанням був близький до кадетської партії.  

Займаючись політикою, Яснопольський не забував і про 

наукову та викладацьку кар’єру. У 1906 – 1910 рр. він викладав 

у Петербурзькому політехнічному інституті, а з 1910 р. зайняв 

посаду професора Київського університету. Він є автором 

кількох наукових робіт, у яких розглядав різні аспекти 

економічного розвитку Російської імперії. У 1914 р. став 

редактором двотомного фундаментального видання „Банківська 

енциклопедія”, другий том якого повністю присвячено біржовій 

діяльності.  

Відзначимо, що праця мала бути опублікована в 1914 р., 

проте перша світова війна (1914 – 1918) внесла корективи в 

плани Яснопольського. Редактор був змушений неодноразово 

переносити строки випуску видання з огляду на різні проблеми, 

зокрема, дефіцит паперу, який став відчуватися у зв’язку з 

початком військових дій. 

У передмові Л. М. Яснопольський наполягає на тому, що 

біржа є важливим інститутом, який забезпечує розвиток 

ринкових відносин не тільки в мирний час, але й у період війни. 

Він критикував консервативну політику російського царського 

уряду, який, на його думку, перешкоджав вільному розвитку 

біржової справи. Зокрема він відзначав: „Традиції поліцейської 

держави та упередження кіл суспільства, які не доросли до 
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західноєвропейського розуміння значення вільного біржового 

обороту, дуже гальмують розвиток розвиток російського руху 

біржового ринку і разом із тим затримують процес європеізації 

економічного життя Росії у галузі торгівельних, промислових 

та кредитних відносин” [1, с. 11]. 

На думку Л. Яснопольского, російська влада розглядала 

біржу як явище, пов’язане з різноманітними незаконними 

авантюрами та обманом. „Сьогодні панує думка, що біржа є 

інститутом виключно небезпечним та злісним, який потрібно 

тримати у „іжакових рукавицях”, с одного боку, оберігаючи 

державний кредит від зловмисних посягань на курси фондів, з 

іншого – ретельно оберігаючи обивательських карасів від 

біржових щук та акул” [1, с. 11]. 

Задля подолання перешкод на шляху розвитку біржової 

справи Л. М. Яснопольський рекомендував структурне 

реформування цих установ і формування нового підходу до них 

з боку влади. Зокрема він наполягав змінити ставлення до т. зв. 

„біржового закулісся” – системи неформального визначення 

особливостей проведення біржових операцій між провідними 

біржовими гравцями. „Сьогодні куліса – найбільш еластичний 

елемент паризської біржі, без якого не взмозі обійтись навіть 

найбільші банки Франції – загнана у нас у підпілля кав’ярень та 

„американок”. Між тим, біржа, яка не має куліси завжди 

парадоксальна. Вона схожа на армію, яка не має тилу; їй немає 

звідки черпати нові сили та нікуди здати своїх поранених” [1, 

с. 12], – писав економіст.  

Також у передмові до видання Яснопольский окреслив ще 

одну характерну рису розвитку біржової справи, як в Україні, 

так і загалом на території Російської імперії. На його думку, 

наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. відбулася масштабна 

концентрація банківського капіталу, розповсюдження 

банківської діяльності як на фондові, так і товарні операції. 

Помітним стало „об’єднання банков із промисловістю”. Усе це 

призвело до того, що банківські фінансові установи почали 

витісняти біржі з фінансового сектору, заміщаючи їх головні 

функції. Усе це дозволяло говорити про кризу біржових 

інституцій, які були змушені підпорядковуватися 

„концентрованому банківському капіталові” [1, с. 14]. 
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Яснопольский стверджував, що така концентрація, 

головною формою якої були синдикати, спотворювала наявну 

фінансову систему російської імперії та гальмувала розвиток 

капіталістичних відносин. „Саме спотворені умови у яких 

розвивається російська торгівельно-промислова, біржова та 

банківська діяльність, гальмує накопичення капіталу, 

конкуренцію, тиснуть на підприємницький дух. Тим самим 

замість широкої індустріалізації країни, створені лише кілька 

вузьких, владних, привілейованих груп промислової та 

фінансової олігархії” [1, с. 15], – відзначав він. 

Отже, аналізуючи наукові роботи, зібрані в „Банківській 

енциклопедії” 1917 р., відзначаємо, що вони дають змогу 

простежити стан справ розвитку біржової справи наприкінці 

ХІХ – на початку ХХ ст. Зокрема, простежуємо державну 

політику щодо цих фінансових установ, яка багато в чому 

гальмувала розвиток біржової справи, як у Україні, так і в 

Російській імперії загалом.  
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