
Верба Прокоп Іванович  народився 1919 – помер 1988 рр. Життя та 

діяльність Прокопія Івановича Верби припадає на радянські часи.  

У 1941 році закінчив Харківський фінансово-економічний інститут. У 1934 

році після розподілу КІНГУ на три самостійних інститути, у тому числі 

фінансово-банківський, і невдовзі перетворений на Київський 

фінансово-економічний інститут, цей інститут було переведено до Харкова, де 

відбулося злиття з аналогічним інститутом і утворено Український 

фінансово-економічний інститут. Фінансово-економічну освіту після війни П.І. 

Верба продовжив у Ленінграді, закінчивши у 1952 році Ленінградську фінансову 

академію. 

З 1941 року по 1945 рік П.І. Верба був на фронті; повернувся з фронту 

капітаном, командиром взводу реактивних установок («катюш»), брав участь у 

багатьох військових операціях зі знищення загарбників, отримав урядові нагород. 

З 1945 року по 1952 рік був начальником відділу Харківської обласної 

контори Держбанку СРСР – однієї з найбільших у колишньому СРСР. З 1952 року 

після закінчення Ленінградської фінансової академії перейшов на викладацьку 

роботу. Про Ленінградську фінансову академію слід згадати особливо, бо зв'язки з 

нею П.І. Верба не поривав ніколи і, врешті-решт, захистив на Вченій раді цього 

закладу докторську дисертацію (1964 р.), а у жовтні 1965 року затверджений у цій 

науковій ступені. Професором став у 1966 році. 

Наукові інтереси професора П.І. Верби еволюціонували від кредитної 

тематики до фінансової та дослідження господарського механізму суспільства в 

цілому. Так, ще в одній із перших своїх монографій, присвяченій ролі кредиту в 

упровадженні нової техніки, П.І. Верба помітив низку протиріч цього процесу в 

економіці радянської системи. Зокрема, відвідуючи особисто багато підприємств 

міста, він дійшов висновку, що керівники підприємств не бажають користуватися 

кредитом, надаючи переваги бюджетному фінансуванню.  

П.І. Верба належав до тих економістів, які бачили в реформах шляхи 

реального покращення структури економічних зв'язків між виробниками, 

підвищення ефективності їх господарювання та якості роботи. На його долю 

випало декілька таких реформ, однією з них була реформа управління та перехід на 

так звані раднаргоспи.  

У серпні 1964 року, коли готувалися великі зміни в економіці та суспільстві, 

П.І. Верба був обраний за конкурсом на посаду професора кафедри радянської 

економіки Харківського держуніверситету. 

В 1966 році очолив створену ним же кафедру фінансів та кредиту того ж 

університету. Кафедра була створена з викладачів навчального консультаційного 

пункту (УКП) Одеського інституту народного господарства та викладачів 

республіканських курсів підвищення кваліфікації, банківських працівників, що 

розміщувалися на учбових територіях приміщення, де проводилися навчання, 

обласної контори Держбанку СРСР. Кафедра перетворилась на потужний центр 

теоретичних досліджень. Набір студентів на спеціальність та спеціалізації щорічно 

зростали. Конкурс був одним із найвищих в університеті.  

Узагалі П.І. Верба користувався великою повагою серед колективу не тільки 

кафедри, але й університету. Блискучого лектора, голову правління міського 

товариства «Знання» П.І. Вербу добре знали у найрізноманітніших аудиторіях 

Харкова та України. 
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