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ВСТУП
У Російській імперії, як і в зарубіжних країнах, здав#

на існували форми об'єднання, взаємодії та взаємодо#
помоги людей. 60#ті роки ХІХ ст. увійшли в історію Росії
як період важливих реформ. Саме з цього часу коопе#
ративний рух почав свій неперервний, але у той же час
дуже складний розвиток.

Скасування кріпосного права у Російській імперії у
1861 р. стало головною передумовою для виникнення
кооперативних форм фінансової допомоги населення,
особливо серед селянства. У другій половині ХІХ ст. у
Російській імперії почали виникати ощадно#позичкові
товариства. Вони з'явилися під впливом ідей Шульце#
Деліча, який надихнув на їхнє створення братів Лугіні#
них, піонерів російської кредитної кооперації [2].

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням кооперації приділяли велику увагу відомі

вчені С. Бородаєвський, К. Пажитнов, В. Тотоміанц,
М. Туган#Барановський, О. Чаянов та ін. Серед сучас#
них вітчизняних дослідників кооперації треба назвати
М. Алімана, С. Бабенка, С. Гелея, В. Гончаренка, А. Пан#
телеймоненка, В. Половця та ін.

МЕТА І ЗАВДАННЯ. МЕТОДОЛОГІЯ
Метою даного дослідження є визначення передумов

розвитку кредитної кооперації у Російській імперії у
другій половині ХІХ на початку ХХ століття та на украї#
нських землях, що входили до її складу. Методологічну
основу дослідження склали наукові методи пізнання,
такі як узагальнення та аналіз.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
 Історія кредитної кооперації у Росії почалася з До#

роватовського товариства Рождественської волості Вет#
лужського повіту, яке заснували брати Лугініни. Статут
цього товариства був затверджений 22 жовтня 1865 р.,
саме з цього дня і почалася історія російської кооперації.
Спочатку це товариство об'єднувало 21особу, в тому
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числі 12 селян. Початковий капітал складався з двох сум:
1000 рублів дав терміном на 10 років без відсотків бать#
ко братів і по 15 копійок сріблом щомісяця в рахунок паю
почали вносити члени товариства. Кількість членів зрос#
тала і за рік записалося вже 138 осіб. Це товариство було
успішним і його досвід значно поширювався. Однак у
найближчі роки товариство залишалось єдиним у країні
кооперативом такого роду. Тільки у 1869 р. були затвер#
джені статути двох нових ощадно#позичкових товариств,
у 1870 — 13, у 1871 — 45 [2].

Першим кредитним кооперативом в українських зем#
лях, що перебували у складі Російської імперії, стало
ощадно#позичкове товариство, засноване міщанами у
1869 р. у м. Гадяч на Полтавщині. Статут цього товариства
був затверджений 28 квітня 1869 р. Це товариство ще не
мало виразного кооперативного характеру та ідейних ке#
рівників, хоча проіснувало до 1919 р. Потім у 1871 р. ви#
никли Вереміївське на Катеринославщині, Обознівське й
Петровське на Херсонщині ощадно#позичкові товариства.
Перші ощадно#позичкові товариства своїми статутами пе#
редбачали обов'язковий пайовий внесок, який складав
основу початкового капіталу. Суми вкладів у цих товари#
ствах були різними. Також не існувало єдиного підходу
щодо прийому в члени кооперативу. Він здійснювався або
на загальних зборах, або на засіданні правління чи ради
товариства. Формою відповідальності при здійсненні всіх
операцій була кругова порука. Позики видавались пере#
важно на шість місяців, з відстрочкою, в разі потреби, на
три місяці. Умовою для одержання кредиту було поручи#
тельство двох осіб. У тому ж 1871 р. виникло ще одне
ощадно#позичкове товариство у Сокиринцях Прилуцько#
го повіту на Полтавщині. Воно стало досить міцним і відо#
мим, проіснувавши майже 60 років, аж до початку колекти#
візації. Воно матеріально зміцнило членів не тільки своєї
місцевості, а й околиць, мало великий виховно#ідейний та
організаційно#прикладний вплив на подібні товариства.

Ініціатором створення, довголітнім опікуном та го#
ловою ради Сокиринського товариства був Г. Галаган,
який, бажаючи покращити життя простого народу,
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кілька разів скликав наради з місцевих селян, виробив
статут товариства, виклопотав його затвердження в Пе#
тербурзі та дав йому 3000 рублів з умовою, що прибут#
ки із цієї суми мали йти на покращення життя сокиринсь#
ких міщан, особливо ремісників. Галаган зумів підібра#
ти в товаристві здібних людей, виробив певні інструкції
для членів правління та ради товариства.

У 70#х роках ХІХ ст. організацією ощадно#позичко#
вих товариств захопилися земства та почали надавати
їм допомогу, зокрема:

— позичали кошти для формування основного ка#
піталу, що, як правило, надавалися на 10 років у сумі
від 500 до 1500 рублів на товариство;

— поширювали інформацію про кредитну кооперацію;
— наглядали за їхньою діяльністю;
— допомагали затверджувати статути чи вносити

зміни до них.
Найбільше в цьому напрямі працювали Харківське

та Херсонське земства. Так, Херсонське земство орган#
ізувало земський банк — кредитний центр для ощад#
но#позичкових товариств — і видало 30 тисяч рублів із
своїх фондів на позички товариствам Херсонщини. Хар#
ківське земство виділило 50 тисяч рублів на формуван#
ня основного капіталу ощадно#позичкових товариств.

У цей період почали виникати й інші ощадно#позич#
кові товариства, зокрема у 1873 р. в с. Немиринцях Бер#
дичівського повіту на Київщині, Вінницьке ощадно#по#
зичкове товариство, яке довгий час мало найбільші обо#
роти з усіх існуючих ощадно#позичкових товариств,
Нечипорівське ощадно#позичкове товариство в Пиря#
тинському повіті на Полтавщині та інші.

Створення та діяльність перших ощадно#позичкових
товариств відбувалося під наглядом Міністерства фінансів,
яке видавало різні накази та розпорядження. У їхню
діяльність втручалося і міністерство внутрішніх справ.

Але наприкінці 70#х років ХІХ ст. захоплення земств
справами ощадно#позичкових товариств майже згасло.
Цьому було декілька причин. По#перше, форми коопера#
тивної організації, які пропагувалися земствами, не мали
достатнього грунту і не відразу приживалися серед рядо#
вих сільськогосподарських товаровиробників. По#друге,
тогочасним кооператорам бракувало практичного досві#
ду, а земства, які організовували названі об'єднання, й самі
були малоспроможні надавати ефективну допомогу у ве#
денні їхніх справ. По#третє, окремі товариства утворюва#
лися тільки для одержання їхніми членами грошей, які ви#
користовувалися далеко не за призначенням. По#четвер#

те, беручи в банку позику всього на дев'ять місяців (за доз#
волом міністерства фінансів від 1872 р.), селяни#члени
товариства просто не встигали здійснити повний оборот
капіталу і вчасно повернути борг. Тому нові товариства не
виникали аж до 90#х років ХІХ ст., а товариства створені у
70#х років ледве животіли [1; 4].

У кінці 1871 р. при Імператорському Московському
товаристві сільського господарства був створений Ко#
мітет сільських ощадно#позичкових та промислових то#
вариств. Цей Комітет і його відділення у Петербурзі ві#
діграли помітну роль у пропаганді ідей кооперації вза#
галі і кредитної кооперації зокрема.

На початку 70#х років ХІХ ст. збільшилось зростан#
ня кількості ощадно#позичкових товариств, у подаль#
шому їх зростання уповільнилось, але не припинилось,
про що свідчить рис. 1.

До середини 1890#х років у Російській імперії не
було загального закону, який би регламентував поря#
док організації і діяльності кредитної кооперації. Лише
у 1895 р. царський уряд з ініціативи Санкт#Петербурзь#
кого відділу Московського комітету допомоги ощадно#
позичковим та промисловим товариствам видав закон
від 1 червня 1895 р. про утворення дрібного кредиту.
[2; 5]. Цей документ передбачав запровадження поруч
з існуючими ощадно#позичковими товариствами орган#
ізацій малого кредиту — кредитних кооперативів типу
Райффайзена, їх засновували не на паях, як це мало
місце в ощадно#позичкових товариствах. Основний ка#
пітал кредитних товариств становили позичені чи пожер#
твувані суми. Ці товариства здебільшого отримували на
основний капітал позику з державного банку під солідну
відповідальність їх членів (ощадно#позичкові товари#
ства не мали права на таку позику). Тому кредитні това#
риства контролювали державний банк. Позики в кре#
дитних товариствах були довгострокові, їх видавали
лише на виробничі потреби. Ці товариства могли вести
також посередницькі операції.

Закон 1895 р. передбачав деякі полегшення і для
ощадно#позичкових товариств. Вони мали право вида#
вати довгострокові позики за порукою й під заставу
рухомого та нерухомого майна. Детальніше визначала#
ся кваліфікація кураторів. Права попечителів надава#
лись і земствам, якщо вони кредитували ощадно#позич#
кові товариства. Тому земства одержували право конт#
ролю й ревізії діяльності цих товариств [5].

Для незаможних прошарків сільського населення кре#
дитні товариства були найкращою формою. Тому не див#

 Рис. 1. Кількість ощадно�позичкових товариств протягом 1871—1885 рр.
(складено на основі джерела [6])
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но, що перше кредитне товариство на українських землях,
що перебували у складі Російської імперії, виникло у 1897
р. в с. Іванківцях Прилуцького повіту на Полтавщині. Це
було товариство райффайзенівського типу. З того часу
кредитні товариства почали дуже швидко зростати.

У 1898 р. у Москві відбувся Перший з'їзд представ#
ників кредитної кооперації з усієї імперії. На цьому з'їзді
було порушено важливе питання — організація коопера#
тивних союзів. Зростанню кредитних товариств сприяв
також закон, який вийшов у червні 1904 р. і доповнював
попередній закон 1895 р. На підставі цього закону було
створено Управління у справах дрібного кредиту, яке дія#
ло як самостійний департамент міністерства фінансів.

Для кращого розуміння процесу розвитку кредит#
ної кооперації на українських землях Російської імперії
звернемось до наступних даних. Так, на початок 1903
р. в шести губерніях Лівобережжя та Півдня функціону#
вало 99 кредитних та 96 ощадно#позичкових товариств,
про що свідчать дані табл. 1.

Далі спостерігається стрімке зростання кредитних
кооперативів в українських землях. Так, станом на 1 січня
1910 р. в українських губерніях функціонувало вже 1388
кредитних та 401 ощадно#позичкове товариство (табл. 2).

Головною особливістю російських ощадно#позич#
кових товариств було надання ними кредиту, при цьому
не вимагалася майнова застава, під гарантію особистої
порядності боржника, але під кругову відповідальність
всіх членів. Взаємна відповідальність кожного за всіх і
всіх за кожного дозволила вирішити завдання, яке зда#
валося довгий час невирішеним, а саме: надавати де#
шеві кредити без будь#якого матеріального забезпечен#
ня отриманої суми. Але в той же час існувала різниця
між народними банками Шульце#Деліча та російськи#
ми ощадно#позичковими товариствами, яка полягала в
тому, що народні банки були кредитними організація#
ми дрібної буржуазії, а ощадно#позичкові товариства
були організаціями селянськими [2; 6].

ВИСНОВКИ
Отже, особливостями кооперативного руху в

Російській імперії були, по#перше, його пізніший поча#
ток ніж у Західній Європі; по#друге, активна участь у ко#
оперативному будівництві на першому його етапі лібе#
рально та соціалістично орієнтованої інтелігенції, не#
рівномірне поширення кооперативів у різних регіонах
Росії.

Масового характеру кооперативний рух у Російській
імперії набув лише на початку ХХ ст. Цьому сприяла
підтримка державою кредитних кооперативів. Всеро#
сійським центром кредитної кооперації став Московсь#
кий народний банк. Однак більшість кооперативів об'єд#
нувалися лише на місцевому рівні або перебували поза
будь#якими об'єднаннями. [3].

Початковий період кооперативного руху дав ро#
сійським кооператорам корисний практичний досвід.
Перші позичкові товариства дуже часто були породжені
ентузіазмом представників інтелігенції і тому були не#
довговічними. Існували характерні причини для того чи
іншого конкретного виду кооперації, а були і загальні
причини для всіх видів кооперативів. До них можна
віднести такі, як новизна кооперативної діяльності, не#
досвідченість її учасників, відсутність спеціального за#

кону, недосконалість статутів, відсутність союзних об'єд#
нань кооперативів тощо.

Підйом кооперативного руху в Росії розпочався в 90#х
роках ХІХ ст. і продовжувався не тільки до жовтня 1917 р.,
але фактично до кінця 1918 р. Швидко зростала кількість
кооперативів. Розпочався процес створення кооперативних
союзів та центрів. Все це було зумовлено низкою економі#
чних факторів, зокрема зростання промисловості, банківсь#
кої справи, торгівлі, розвитком товарно#грошових відносин
на селі. З іншого боку, підйому кооперативного руху спри#
яли і неекономічні фактори. Одним з таких факторів вияви#
лось союзне будівництво у кооперації.
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 21 19 
 19 1 

 5 12 
   

20 13 
 21 6 

 13 45 
 99 96 

Таблиця 1. Кількість кредитних кооперативів в
окремих регіонах українських земель станом

на 1 січня 1903 р.

 Джерело: [4].
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 160 29 
114 29 

 137 80 
 89 42 
 183 50 
 126 58 
 145 15 
 301 52 

133 46 
1388 401 

Таблиця 2. Кількість кредитних кооперативів в
українських землях станом на 1 січня 1910 р.

Джерело: [4].


