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У статті охарактеризовано фінансово-кредитну діяльність державних (Селянського і Дво-
рянського) та акціонерних (Полтавського і Харківського) земельних банків у такому специфічному 
історичному регіоні, як Полтавщина. Розкрито деякі особливості функціонування вищезгаданих 
іпотечних установ, їх значення та роль у мобілізації земельної власності як привілейованих, так і 
непривілейованих станів, визначено масштаби кредитування сільськогосподарських товаровиробни-
ків, його вплив на подальшу модернізацію рослинництва і тваринництва даного регіону. Опрацьовано 
цілу низку досліджень діяльності земельних банків царської Росії на території Українського регіону. 
Доведено необхідність подальшого реформування аграрних відносин у напрямі створення ринку землі 
в Україні.
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Постановка проблеми. Подальше реформування 
аграрних відносин у сучасній Україні знаходить усе 
більше прихильників як серед теоретиків, так і прак-
тиків сільськогосподарського виробництва щодо 
утвердження, врешті-решт, ринку землі, неминучим 
наслідком якого має стати успішне функціонування 
земельних банків, які, про що свідчить відповідний 
вітчизняний та зарубіжний історичний досвід, здатні 
забезпечити аграрний сектор економіки країни деше-
вими кредитними ресурсами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поча-
ток дослідження діяльності земельних банків Росій-
ської імперії відноситься до того історичного відрізку 
часу, коли ці іпотечні установи ще функціонували. 
Серед праць, у яких йшлося про їхню діяльність на 
українських землях кінця ХІХ – початку ХХ ст., слід 
відзначити, насамперед, публікації С.С. Хрулева [35], 
А.Н. Гурьєва [2], А.В. Красика [8], А.Н. Зака [4] та 
низки інших авторів. У всіх згаданих працях здій-
снено загальну характеристику діяльності відповід-
них кредитних інституцій без виокремлення тим або 
іншим чином Українського регіону Російської імпе-
рії. Окремі із цих праць, як от монографія А. Н. Зака, 
досі не втратили своєї історіографічної цінності, адже 

написані вони на основі значної за своїм обсягом і різ-
номанітністю джерельної бази. Якщо у публікаціях 
кінця ХІХ – початку ХХ ст., про які було згадано вище, 
автори звертали увагу лише на позитивні аспекти 
фінансово-кредитної політики царського уряду, то в 
радянські часи акцент було зроблено майже винятково 
на їх, за твердженням радянських істориків, «анти-
селянському» характері. На підтвердження своїх оці-
нок представники офіційної радянської історіографії 
поширені на рубежі ХІХ–ХХ ст. відсотки за кредит на 
рівні 7–8% називали гігантськими, а отже, недоступ-
ними для трудящого селянства [6, с. 406].

Новий етап в історіографії, як і у системі гума-
нітарних наук загалом, наступив після розпаду в 
1991 р. СРСР, коли ринкова економіка була визнана 
більш ефективною системою господарювання, а сво-
бода творчості стала реальністю, а не лише деклара-
цією, як це було раніше. Так, на рубежі ХХ і ХХІ ст. 
в Україні з’явилася ціла низка досліджень діяльності 
земельних банків царської Росії на території саме 
Українського регіону, а не лише загалом по імперії. 
Відзначаємо у цьому зв’язку блискучу за своїм змістом 
монографію правознавця В.Є. Кириченка про установи 
довгострокового кредиту Російської імперії на україн-
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ських землях кінця ХІХ – початку ХХ ст. [7]. Державні 
та акціонерні земельні банки були об’єктом наукового 
аналізу низки інших українських істориків, економіс-
тів та правознавців, таких, зокрема, як економіст Ірина 
Новікова [9], історик Валентин Терещенко [28].

Формулювання цілей статті. Метою даної публі-
кації є з’ясування змісту, форми, основних напрямів 
та значення фінансово-кредитної діяльності іпотечних 
банків у такому специфічному регіоні, яким була на 
рубежі ХІХ–ХХ ст. Полтавська губернія.

Виклад основного матеріалу. Ідея щодо необхід-
ності функціонування системи земельних банків у 
Російській імперії після скасування кріпосного права 
зʼявилася в урядових колах ще в 1859 р. у ході форму-
вання законодавчої бази стосовно майбутнього звіль-
нення селян від опіки дворянського стану [29, с. 18]. 
Якщо вести мову про Полтавщину, то реальні кроки 
на шляху створення іпотечного банку були здійснені 
лише у 1872 р., невдовзі після того, як харківські дво-
ряни у 1871 р. домоглися від Міністерства фінансів, 
а згодом і самого імператора затвердження Статуту 
свого іпотечного банку. У зв’язку з тим, що Полтав-
ський акціонерний земельний банк було організовано 
за зразком аналогічного Харківського банку, зверне-
мося до тих норм права, які регулювали фінансово-кре-
дитний аспект діяльності саме цього банку. Обидві іпо-
течні установи мали право видавати як довгострокові, 
так і короткострокові позички під заставу нерухомого 
майна до 60% його ринкової вартості. Кожен бажаючий 
отримати позику під заставу землі був зобов’язаний 
надати на розгляд його Правління: 1) свідоцтво на 
право власності; 2) план земельної ділянки; 3) оціноч-
ний опис угідь. Однак на позику могли розраховувати 
лише землевласники, вартість майна яких не могла 
бути меншою за 500 руб. [30, с. 423]. Отримувач дов-
гострокової позики (43,5 роки) зобов’язувався вносити 
кожні шість місяців 3% від отриманої суми плюс 3/4% 
на формування запасного капіталу, у дивіденд акціоне-
рів та на витрати по управлінню банком [30, с. 424]. 
Якщо ж йшлося про короткотермінові (від одного до 
трьох років) позички, то розмір відсотків за креди-
том встановлювався у кожному конкретному випадку 
Правлінням банку [10, с. 425]. За наявності заборго-
ваності позичальник міг розраховувати на два пільго-
вих місяці, протягом яких йому нараховувалася пеня у 
розмірі 1% щомісяця від невнесеної суми. Після двох 
місяців відтермінування боргу призначався публічний 
продаж заставлених у банку земельних угідь. Поді-
бні умови кредитування, як уже зазначалося, були й 
у Полтавському земельному банку. Якщо Статут Хар-
ківського банку давав змогу вести фінансово-кредитні 
операції крім Харківської ще й у Полтавській, Кур-
ській, Воронезькій і Катеринославській губерніях, то 
Статут Полтавського банку від 8 квітня 1872 р. надавав 
подібне право лише у двох губерніях – Полтавській і 
Чернігівській [31, № 50708].

Переконавшись у наявності клієнтів та успішних 
фінансово-кредитних операціях приватних банків, 

царський уряд на початку 80-х років ХІХ ст. вирішив 
заснувати два державні іпотечні банки: Селянський 
(1882 р.) та Дворянський (1885 р.). Протягом пер-
шого десятиріччя Селянський поземельний банк діяв 
на основі «Положення» про цей банк від 18 травня 
1882 р. [16], тоді як його Статут було затверджено лише 
27 листопада 1895 р. [32], тобто після того, як у 1890 р. 
було схвально Статут Дворянського [33] і, відповідно, 
у 1894 р. Державного [34] банків. Згідно зі ст. 45 свого 
Статуту, Селянський банк за наявності необхідних 
документів мав право надавати позику для купівлі 
землі як сільським громадам або товариствам селян, 
так і окремим домогосподарям за певні відсотки – від 
6% до 11,5% річних залежно від терміну: 13 років чи 
51 рік та 9 місяців [32, с. 643]. У 1898 р. відсотки за 
кредитом за максимального терміну було знижено до 
4% річних [12, с. 1049]. Якщо боржник із певних при-
чин не вносив передбаченою угодою з банком коштів у 
встановлені терміни, його земля і будівлі, що знаходи-
лися на ній, могли бути продані в ході публічних торгів 
(ст. 88 Статуту).

Порівнюючи умови кредитування у Селянському та 
Дворянському земельних банках, є всі підстави конста-
тувати про суттєвіші пільги останньої іпотечної уста-
нови. Так, згідно з Положенням про Дворянський банк 
від 3 червня 1885 р. [17], позики під заставу сільсько-
господарських угідь, які не мали перевищувати 60% 
нормальної або спеціальної оцінки маєтку, могли бути 
надані на два терміни: 48 років і 8 місяців або 36 років і 
7 місяців з урахуванням відсотків у розмірі 5% річних. 
Та вже через чотири роки (1889 р.) відсотки за креди-
том були зменшені до 4,5%, а максимальний термін 
сягнув 51 року і 9 місяців [18, № 6293]. Чергова пільга 
була надана потомственним дворянам у 1897 р., коли 
відсотки за кредитами були знижені до нечуваних 3,5% 
річних [10, № 14170].

Охарактеризувавши у загальних рисах правові 
аспекти акціонерних і державних і земельних банків, 
перейдемо безпосередньо до їх фінансово-кредитних 
операцій у конкретно-історичних умовах Полтавщини 
кінця ХІХ – початку ХХ ст. В існуючих вітчизняних 
і зарубіжних публікаціях щодо діяльності державних 
земельних банків зазначеного періоду немає відповіді 
на одне суттєве, на нашу думку, питання: чому най-
перше відділення Селянського поземельного банку 
було відкрите 10 квітня 1883 р. [19, с. 111] саме у Пол-
тавській губернії? Відповідаючи на це питання, слід, 
насамперед, мати на увазі, що половина дрібних сіль-
ськогосподарських товаровиробників Полтавщини 
належала до такої специфічної соціальної групи меш-
канців краю, як козаки. Специфіка цього стану поля-
гала у тому, що ця категорія населення завжди мала 
право продавати свої угіддя, тоді як колишні кріпосні 
селяни повинні були спочатку викупити свій наділ 
згідно з договором («уставною грамотою») між помі-
щиком і селянином, що його підписав. Однак законом 
від 14 грудня 1893 р. [11] колишнім поміщицьким 
селянам було заборонено продавати належні їм угіддя 
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навіть після того, як відповідна плата за них була вже 
внесена до державного казначейства. Певні обмеження 
щодо селян стосувалися і площі землі, яку вони мали 
право купити: не більше 25 дес. на двір при одноосіб-
ному і 6 дес. на одну особу за громадського землеволо-
діння [3, с. 375]. І це тоді як дворяни ніяких обмежень 
щодо площі купленої землі не мали.

До Полтавського відділення Селянського позе-
мельного банку протягом 1883–1900 рр. посту-
пило 4 652 заяви щодо видачі кредиту, загальна сума 
якого мала становити 19 951 812 руб. під заставу 
219 534 дес. Реально ж було видано 3 588 позичок, 
тобто на 764 (16,5%) менше, ніж було заявлено, а роз-
мір позички сягнув 13 579 304 руб. (на 31,9 %) менше, 
ніж того бажали клієнти з числа непривілейованих ста-
нів. Землі ж було куплено 167 336 дес., тобто на 23,8% 
менше від можливого [24, с. 25]. Однак понад третину 
куплених полтавськими селянами та козаками угідь 
(35,8%) банк згодом забрав за борги [15, с. 105], тоді як 
загалом по імперії відповідна цифра була значно мен-
шою – 27,8% [4, с. 315]. На відміну від непривілейова-
них станів дворяни у своєму банку почували себе досить 
упевнено. Так, із 1886 по 1900 р. до Полтавського від-
ділення Дворянського банку поступило 2 395 заяв щодо 
кредиту. Абсолютна більшість цих клопотань (2 115) 
була задоволена, наслідком чого була видача кредиту у 
58 630 400 руб. під заставу 1 100 863 дес. землі. Незва-
жаючи на заборгованість багатьох власників маєтків, за 
весь цей час (15 років) на відкритих торгах було про-
дано лише 26 маєтків, тобто відсоток проданих «дво-
рянських гнізд» склав у Полтавській губернії лише 1,3% 
[15, с. 136]. Постійні відстрочки і навіть списання бор-
гів стали у Дворянському банку звичайним явищем, що 
дало підстави царському міністру фінансів С.Ю. Вітте 
кваліфікувати цю кредитну установу як «напівблаго-
дійну» інституцію [5, с. 155].

Свої фінансово-кредитні операції ще у 70-х роках 
ХІХ ст. розпочали на Полтавщині й згадані раніше 
акціонерні земельні банки. Якщо говорити, наприклад, 
про короткотермінові позики, то Полтавський банк за 
1874–1912 рр. видав таких позичок на загальну суму 
30 660 000 руб. Ще більшу активність у цьому відно-
шенні проявив Харківський банк, який за той же період 
видав позичок на суму 40 386 000 руб. [3, с. 13]. На від-
міну від Селянського банку, де кредитувалися майже 
виключно непривілейовані стани, в акціонерних бан-
ках усе було по-іншому, а саме: у Харківському банку 
серед позичальників 44,9% було дворян; 13,1% – купців 
і лише 8,6% селян. Подібна картина була характерною 
і для Полтавського банку: 68,6% дворян; 13,8% купців 
і 2,6% селян [7, с. 104]. Свого апогею у кредитуванні 
сільськогосподарських товаровиробників акціонерні 
банки сягнули у 1916 р. Згідно зі звітами Полтавського 
банку, за цей рік ним було видано кредитів на загальну 
суму 115 761 500 руб., з яких на Полтавську губернію 
припадало 25 469 400 руб. [14, с. 50]. Дворянський 
же банк лише в губерніях України станом на 1 січня 
1917 р. видав 383 588 600 руб. кредитів, з яких на Пол-

тавщину припадало 54 495 600 руб. [13, с. 6–9]. Селян-
ський банк в українських губерніях станом на 1 січня 
1911 р. видав дещо менше позик – 299 290 842 руб., 
з яких на Полтавщині – 54 164 269 руб. [21, арк. 24]. 
Хоча якими б значними за своїм обсягом не були кре-
дити земельних банків, майже всі вони, крім «напів-
благодійного» Дворянського, функціонували досить 
ефективно, приносячи щорічно значні прибутки. Осо-
бливо це стосується акціонерних банків. Так, валовий 
прибуток Харківського банку лише за чотири роки 
(1913–1916 рр.) становив 12 387 802 руб.; Полтав-
ського – 11 365 896 руб. [25, с. 34].

Іпотечні кредити суттєво прискорили мобілізацію 
земельної власності. Так, лише за 1883–1905 рр. селя-
нами та козаками Полтавщини було куплено 181 549 дес. 
землі, у результаті чого землеволодіння непривілейова-
них станів суттєво розширилося [22, с. 11]. За 55 років 
(1860–1918 рр.) одні лише дворяни шляхом купівлі-
продажу втратили загалом 1 029 039 дес., тоді як 
козаки купили 805 104 дес., а селяни – 608 219. Разом – 
1 413 323 дес. [27, с. 29]. Отже, за пореформені деся-
тиліття землеволодіння привілейованих станів скороти-
лося на Полтавщині більш як у два рази, становивши 
у 1917 р. лише 812,5 тис дес. [27, с. 31]. Не поміщики, 
як уважають деякі автори, а саме селяни і козаки, тобто 
фермери, стали виробляти основну масу продукції рос-
линництва і тваринництва. Певний зиск від іпотечного 
кредитування мало, звичайно, і тваринництво. Так, 
якщо у 1861 р. на Полтавщині відповідна статистика 
зафіксувала 180 тис голів коней, 703 тис великої рогатої 
худоби, 2 050 тис овець і 537 тис свиней, то в 1916 р. 
поголів’я великої рогатої худоби зросло на 145,2%, а 
коней – на 318,8%. Суттєво впало лише поголів’я овець: 
з 2 050 тис до 927 тис голів (на 45,2%), що пояснюється 
інтенсивним розорюванням пасовищ для більш вигід-
ного з погляду попиту на аграрному ринку культиву-
вання зернових культур [23, с. 195].

Висновки. На основі вищевикладеного можна 
зробити такі висновки: 1) усі іпотечні земельні банки 
в конкретно-історичних умовах Полтавщини кінця 
ХІХ – початку ХХ ст. функціонували досить успішно, 
надаючи під незначні відсотки як короткотермінові, так 
і довготермінові кредити, що позитивно впливало на 
загальний стан сільськогосподарського виробництва; 
2) акціонерні земельні банки успішно витримували 
конкуренцію на ринку фінансових послуг із держав-
ними іпотечними установами, що в сучасних україн-
ських реаліях ставить на порядок денний розв’язання, 
врешті-решт, такого важливого з економічного погляду 
аспекту аграрних відносин, як запровадження ринку 
землі. Саме його відсутність не дає можливості функ-
ціонування в нашій країні земельних банків. Не випад-
ково ж спроба забезпечити життєдіяльність створе-
ного у 1990 р. Харківського акціонерного і у 2012 р. 
Державного земельного банку закінчилася цілковитим 
крахом саме через відсутність у нас ринку землі. Невже 
ж історичний досвід земельних банків в Україні нас 
нічому так і не навчив?
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ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ БАНКОВ НА ПОЛТАВЩИНЕ 
В УСЛОВИЯХ АГРАРНЫХ РЕФОРМ КОНЦА ХІХ – НАЧАЛА ХХ ВВ.

В статье охарактеризована финансово-кредитная деятельность государственных (Крестьянского и Дво-
рянского) и акционерных (Полтавского и Харьковского) земельных банков в таком специфическом историческом 
регионе, как Полтавщина. Раскрыты некоторые особенности функционирования вышеупомянутых ипотечных 
учреждений, их значение и роль в мобилизации земельной собственности как привилегированных, так и непри-
вилегированных сословий, определены масштабы кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
его влияние на дальнейшую модернизацию растениеводства и животноводства данного региона. Обработан 
целый ряд исследований деятельности земельных банков царской России на территории Украинского региона. 
Доказана необходимость дальнейшего реформирования аграрных отношений в направлении создания рынка 
земли в Украине.

Ключевые слова: Полтавщина, ипотечные банки, кредитование, ипотечный кредит, акционерный земель-
ный банк.

FINANCIAL AND LENDING ACTIVITIES OF LAND BANKS IN POLTAVSHCHYNA  
(POLTAVA OBLAST) UNDER LAND REFORMS OF THE LATE ХІХ – EARLY ХХ CENTURIES

Among key questions of these modern days not the last place belongs to issues associated with title to agricultural 
land of those who as a result of break-up of the collective-farming system at the beginning of the 90s of the past century 
received a state act for the use and ownership, but not disposition of land plots. The years-long moratorium on introduc-
tion of a land market has had negative effect not only on the agrarian sector, but also on Ukraine’s economy, since it is 
unable to contribute to GDP growth that would ensure not a hand-to-mouth existence of Ukrainians with their crummy 
pensions and low salaries, but a level that would satisfy the majority of citizens and stop mass labor outflows. We had 
some positive national experience of reforming agrarian relations in the late ХІХ – early ХХ centuries, which has to be 
studied in-depth and spread as widely as possible so that a wide range of politicians and agricultural producers learn and 
use this experience in today’s Ukraine. Poltavshchyna is of interest to researchers not only as a region with centuries-old 
agricultural traditions of the Ukrainian ethnos, but from the point of view of its social composition of the population, of 
which free Cossacks who had never been bonded accounted for nearly 50%. This factor played a critical role when the 
management of the Peasants’ Land Bank took a decision to open their first regional branch in Poltava. The management’s 
forecast of successful functioning of land loans in Poltavshchyna was confirmed, which is evidenced by this study. This is 
demonstrated by the fact of extension of land ownership by Cossacks and peasants and increase in the efficiency of both, 
crop and animal farming, which may be used as a convincing argument when solving the land market issue, and therefore, 
introducing a mortgage lending system in modern Ukraine, where borrowers will be offered low interest rates, not enslav-
ing ones we have today. In the article a number of various researches of activity of land-banks of tsar's Russia is worked 
out on territory of the Ukrainian region. Well-proven necessity of further reformation of agrarian relations, namely in 
direction of market of earth creation in Ukraine.

Key words: Poltavshchyna, mortgage banks, lending, mortgage loan, joint stock land bank.


