
В  ринкових умовах існування ефективних 
приватних селянських господарств неможливе 

без довгострокового іпотечного кредитування. 
Тому реформування аграрного сектору економіки 
України зумовлює зростання інтересу в сучасному 
суспільстві до іпотеки. В цьому плані значний 
науковий інтерес представляє історичний досвід 
діяльності земельних банків в українських 
губерніях Російської імперії. В даній статті 
розглядається роль кредитної діяльності 
Селянського поземельного банку у здійсненні 
урядової аграрної політики в період столипінських 
реформ.  

Основними джерелами при вивченні 
діяльності Селянського банку є звіти цієї установи 
[1], матеріали ділової переписки службовців Банку, 
законодавчі акти [2]. Радянські вчені 
С.М.Дубровський, С.М.Сидельніков розглядають 
кредитні операції побіжно, на основі 
загальноросійського матеріалу [3]. Регіональні 
особливості діяльності Селянського поземельного 
банку на Україні в найбільш повній мірі дослідив 
А.В.Опря [4]. Проте кредитні операції не знайшли 
в його роботі предметного вивчення. Для 

радянської історіографії характерна упереджено-
критичне ставлення до діяльності Селянського 
банку зокрема і до столипінської аграрної реформи 
взагалі. Натомість в сучасній історичній науці, 
вітчизняній та російській, переважає схвальна 
оцінка діяльності даної кредитної установи [5]. 
Причому як радянські, так і сучасні дослідники 
основну увагу приділяють діяльності Банку по 
розпродажу земельного фонду, тим часом 
кредитна політика цієї установи та кількісні 
показники її роботи в даному напрямку 
розглядаються поверхово. 

Селянський поземельний банк, заснований в 
1882 р., був державною установою, 
підпорядкованою міністерству фінансів, і 
створювався з метою “надати селянам сприяння в 
купівлі у їх власність запропонованих до продажу 
земель” [6].  

 В діяльності Селянського поземельного банку 
в період столипінської реформи потрібно 
виокремити три основних напрямки: операції по 
перепродажу поміщицьких земель селянам; 
посередницькі та кредитні операції.  

Незважаючи на таку різносторонність 
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діяльності Селянського банку, основою його 
функціонування, як і усіх інших іпотечних установ, 
були позичкові операції або видача довгострокових 
кредитів під заставу земельної власності. Купівля 
селянами землі з фонду Банку, а також 
посередницькі операції також в переважній 
більшості випадків супроводжувались позиками. 

Кредитна діяльність Селянського банку в роки 
столипінської реформи зазнала серйозних змін. В 
урядових та думських колах чудово розуміли 
значення державного іпотечного кредитування для 
розвитку селянського господарства в умовах 
аграрного реформування: “відсутність кредиту 
завжди була однією з головних причин, якими 
пояснювалась відсталість селянського 
господарства” [7]. Тому в 1906-1911 рр. прийнято 
кілька законодавчих актів, які повинні були 
зробити державний іпотечний кредит більш 
доступними для селян і, в першу чергу, для 
господарів-одноосібників.  

Наказ від 3 листопада 1905 року дозволяв 
видавати позику покупцям банківської або 
поміщицької землі в розмірі 90% її спеціальної 
оцінки. Безземельним та малоземельним селянам з 
дозволу міністра фінансів і керуючого 
землевпорядкуванням та землеробством Банк міг 
видавати позики в розмірі повної вартості купленої 
землі [8]. Проте це було рідкісне явище, уряд 
наполягав на обов’язковому внесенні клієнтами 
приплати. Доплата селянами з власних коштів 
частини купленої землі повинна була укріпити у 
них почуття власності: “Необхідно, щоб покупець, 
перш ніж перетворитись на власника купленої 
землі, покрив певну частину її вартості… 
Заплативши за землю зі своїх трудових 
заощаджень, селянин усвідомить, що ця земля його 
невіддільна власність” [9]. П.А.Столипін допускав 
позики у розмірі 100% вартості землі тільки після 
того, як клієнт вже переселився на нову ділянку 
[10]. Таким чином, на таку пільгову позику могли 
претендувати в першу чергу селяни, які орендували 
землю у Банку. 

В умовах реформування сільського 
господарства Російської імперії вирішення 
проблеми кредитного забезпечення селян, що 
приватизували свої землі, вирішено було покласти 
на Селянський поземельний банк. У зв’язку з цим 
14 жовтня 1906 року вийшов Указ “Про пониження 
платежів позичальників Селянського поземельного 

банку”. Згідно даного указу були суттєво знижені 
річні відсотки з усіх видів позик (табл. 1).  

 
Таблиця 1 

Річні платежі клієнтів банку  
(% від позики) [11] 

Кредитна діяльність Селянського банку 
показала потребу розширення кола банківських 
операцій. Згідно закону від 14 грудня 1893 р. 
надільна земля не могла бути заставленою під 
іпотечний кредит. Тому всі позики забезпечувались 
заставою тієї землі, яку селяни купували при його 
сприянні або з банківського фонду. При цьому 
селяни повинні були нести суттєві витрати на 
покритті різниці між виданою Банком позикою та 
купівельною ціною. Селяни не завжди мали змогу 
відразу покрити з власних коштів цю різницю, яка 
могла складати до 10-20% вартості землі. Тому, “не 
маючи можливості дістати необхідні для цієї мети 
(купівлі землі. – В.Т.) кошти шляхом 
довгострокового кредиту, селяни нерідко вимушені 
були користуватись дорогим приватним кредитом, 
покриття якого підривало селянське господарство 
[12]. Тому з’явилась потреба дозволити 
Селянському банку давати позику під заставу 
надільних ділянок. 

 Передумовою для цього стало скасування 
викупних платежів Указом від 15 листопада 1905 р. 
Відтепер надільні землі були звільнені від 
викупного боргу і головна юридична перешкода 
приватизації надільних земель була усунена. Тому 
цілком логічним продовженням реформи став 
закон 15 листопада 1906 р., що дозволив 
Селянському поземельному банку видавати позики 
під заставу надільних земель селянським громадам; 
окремим власникам подвірних ділянок та 
домогосподарям, які виділили свої наділи з 
общинного землеволодіння, а також сукупності 
декількох окремих власників з круговою порукою; 
товариствам селян, утвореним для купівлі 
надільної землі. Земля сільських громад, що 
віддавалась в заставу, повинна була бути зведена в 
одне місце по групах угідь.  

 Право давати позики під заставу надільних 
земель мав тільки Селянський банк. Вони 
видавались для виплати за наділи, залишені 
селянами, що переселялись на нові землі; у 
випадку купівлі землі за посередництвом Банку для 
доповнення тієї частини купівельної ціни землі, що 
не покривалась банківською позикою [13]. 

Позика переселенцям на нові землі могла 
становити 90% від оціночної вартості закладеної 
землі, зведеної в одне місце, та 60% за 
черезсмужний наділ. В усіх інших випадках розмір 
позики не перевищував 60% вартості закладеної 
землі, зведеної в одне місце, та 40% – для 
незведеного в одне місце наділу.  

Всі позики під заставу надільних земель за 
нормальною оцінкою, а також позики за 
спеціальною оцінкою, що не перевищували 3000 

Строк позики 
Норми, діючі  
в 1899-1906 рр. 

Згідно з Указом 
від 14 жовтня 1906 р. 

13 р. 10,75 9,25 

18 р. 8,75 7,5 

28 р. 6,75 5,8 

41 р. 5,75 4,95 

55,5 р. 5,25 4,5 
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руб., дозволялись місцевим відділенням банку. Всі 
справи по позикам за спеціальною оцінкою вище 
вказаної суми видаються відділеннями з дозволу 
Ради банку [7 : 981-982]. Останнє обмеження 
ускладнювало отримання позики саме селянськими 
товариствами і громадами, саме вони могли брати 
позики понад 3000 руб. Таким чином, процес 
отримання позики сільськими громадами та 
товариствами розтягувався на декілька місяців, що 
створювало для них додаткові незручності. 

Згідно Наказу від 27 червня 1908 р. селянські 
товариства могли отримати позику в розмірі не 
вище 80% від оцінки купованої землі. Позика в 
85% можлива була для товариств у складі не 
більше 10 дворів при купівлі ними допоміжних 
угідь, які вклинювались в наділи землі. В цьому 
випадку товариство повинно було визнати право 
кожного його члена вільно відокремитись зі своєю 
часткою купленої землі, а площа купленої землі не 
повинна була перевищувати 25% земельної 
власності покупця [15]. Тільки у випадку, якщо 
землевпорядні комісії вважали дану купівлю 
необхідною для кращого землевпорядкування, 
позика з дозволу міністра фінансів та керуючого 
землевпорядкуванням могла бути збільшена для 
товариств до 95% оцінки купованої землі [16]. 

Після смерті П.Столипіна кредитна політика 
Селянського банку, починаючи з 1911 р., зазнає 
змін. Закон 5 липня 1912 р., що замінив Наказ від 
15 листопада 1906 р. про видачу Селянським 
банком позик під заставу надільних земель, 
дозволив видавати позики у розмірі 60-90% оцінки 
закладеної землі [17]. Нагадаємо, що раніше такий 
розмір позики могли отримати лише переселенці, 
інші ж категорії селян повинні були 
задовольнятись позиками в 40-60% від вартості 
закладеної землі. Крім того, новий закон допускав 
заставу черезсмужних ділянок, якщо Банк вважав 
за потрібне. Тим часом, як і раніше, селяни не 
могли закласти черезсмужний наділ, що виключало 
для найбідніших селян отримання цього виду 
позики. Отже, даний закон був покликаний 
сприяти розширенню соціальної бази клієнтів 
Банку.  

Таким чином, загальною тенденцією 
реформування кредитної діяльності Селянського 
банку в період столипінської реформи було 
створення пільгових умов кредиту для клієнтів-
одноосібників, в першу чергу хуторян. Пільги 
полягали в спрощенні процедури отримання 
кредиту та у високому відсотку розміру позики по 
відношенню до вартості землі. Селянські 
товариства та громади, навпаки, були поставлені у 
несприятливі умови. 

Столипінське законодавство передбачило для 
Селянського банку декілька видів кредитних 
операцій: 

 під заставу землі, купленої з земельного 
фонду Селянського банку; 

 під заставу землі, купленої при 
посередництві Селянського банку; 

 під заставу надільної землі; 
 під заставу землі, купленої без допомоги 

Селянського банку. 
В останніх двох випадках предметом застави 

могли бути не тільки приватизовані ділянки, але й 
надільна земля (якщо позичальниками були 
сільські громади та товариства), а також не зведена 
в одне місце земля, згідно з Законом від 5 липня 
1912 р. [18]. 

Порівняємо обсяги видачі позик під різні 
категорії землі на прикладі даних 1910 р. На думку 
відомого радянського дослідника 
С.М.Дубровського, саме цей рік був роком 
найбільшого розвитку Селянського банку, крім 
того в цьому році середні цифри щодо кредитних 
операцій є найбільш близькими за все десятиліття 
(1906-1916 рр.) [19].  

Найбільш поширеними в цьому році були 
позики під заставу землі, купленої за 
посередництвом Банку (видано 26104550 руб.), а 
також купленої з банківського фонду (236317430 
руб.). Значно менше видано позик під заставу 
надільних земель – 669250 руб. [3: 100-101, 136, 
179-181]. Позики під заставу земель, придбаних без 
допомоги Селянського банку, взагалі не набули 
поширення і представлені одиничними випадками.  

Враховуючи те, що видачею позик під заставу 
землі супроводжувались абсолютна більшість угод, 
укладених Банком з селянами, показники кредитної 
діяльності (площа закладених земель та сума 
виданих позик), на нашу думку, в найбільш повній 
мірі відображають загальну ефективність роботи 
цієї кредитної установи по всіх напрямках в період 

столипінської аграрної реформи.  
Загальні показники кредитної діяльності 

Селянського банку на прикладі даних станом на 1 
січня 1915 р. у порівнянні з 1905 р. наведені в табл. 
2.  

  
Таблиця 2 

Загальна сума позик, виданих Селянським банком, та 
площа закладених  

в ньому селянських земель станом  
на 1.01.1905 р. та 1.01.1915 р.  
(складено на основі даних 21)  

* з Бессарабською губ. та Донською обл. 

Регіон 

Видано позик  
під заставу землі 

(тис. руб.) 

Площа закладеної 
землі 

 (в тис. дес.) 

1905 р. 1915 р. 1905 р. 1915 р. 

Правобережжя 33070 117660 407 887 

Лівобережжя 45580 148484 566 1157 

Південь* 71081 215082 922 1861 

Усього 149731 481226 1895 3905 
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Станом на 1 січня 1915 р. в Селянському 

банку в Україні було закладено 3905 тис. дес. 
селянської землі під позики у 481226 тис. руб. 
Найбільша активність Банку спостерігалась на 
Півдні: закладено 1861 тис. дес. під позику в 
215082 тис. руб. Друге місце займає Лівобережжя: 
заставлено 1157 тис. дес. землі та видано 148484 
тис. руб. Найменша активність Банку – на 
Правобережжі, тут заставлено 887 тис. дес. і 
видано під них позик на суму 117660 тис. руб. Така 
ж активність Банку по регіонах спостерігалась і до 
реформи: в 1905 р. найбільше землі селяни 
заставили на Півдні, менше на Лівобережжі, 
найменше – на Правобережжі (див. табл.1). 

Дані таблиці відображають значне зростання 
суми виданих Селянським банком позик у 1915 р. 
(передостанньому році його діяльності) у 
порівнянні з 1905 р. – у 3,2 раза. Причому цей 

процес спостерігається у всіх регіонах приблизно з 
однаковою інтенсивністю. Проте показник суми 
виданих позик не може адекватно відображати 
зміни кредитної активності Селянського банку, 
оскільки цей показник великою мірою 
зумовлювався зростанням цін на землю в період 
аграрної реформи. Більш точні висновки про 
динаміку позичкових операцій банку нам дають 
дані про загальну площу закладеної землі (див. 
табл. 2). Ці дані відображають зростання цього 
показника у 1915 р. на 106% у порівнянні з 1905 р. 
Причому відповідне зростання спостерігається по 
регіонам. Наведені вище статистичні матеріали 
переконливо говорять про зростання кредитної 
діяльності Селянського банку в роки столипінської 
реформи більше ніж у 2 рази. 

Така тенденція свідчить про високу 
ефективність діяльності Селянського банку як 
одного з головних інструментів здійснення 
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