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Народив гооподарство X краши зазнало в останшх роках основних 
змш, що тяжко вцбилися на його становипц. I чи не найтяжче постра- 
ждало сыьське гооподарство. Останне як було, так i залишиться на 
якийсь, (нлыне-менше довший, час падал! головною галуззю народнього 
господарства Украши, сЗо бшлне 80°/,, ïï населения працюе коло земл’, Bio. 
neï мае хл'ш cbüI.

Без кредиту шяку галузь народнього господарства як сл1’д зорГаш- 
зувати та належно вести не можна. Отже над справою орГашзацп с.-г. кре
диту на Укра'пи мусимо зупииитися уважно.

Система установ с.-г. кредиту залежить, розумються, в великИ! Mipi 
вц того, кого саме, яких клшнт1в вона мае на увазц кого саме обслуговуе.

И сво1Й npani ми й маемо на уваз1 дати посильну вцповць на ui пи
тания.
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I. 1СТ0РИЧНИЙ НАРИС РОЗВИТКУ КРЕДИТОВОТ КООПЕРАЦ1Т.

За першу кредитову кооперативу на Украш вважають Гадяцьке 
ощадно-позичкове товариство, засноване 1869 р. За час до 1. I. 1900 р. 
кредитових кооператив цього типу засновано було 295. Вц 1900 р. по- 
встають поруч Î3 ощадно-иозичковими товариствами i товариства кредитов}. 
На 1. 1. 1919 р. було ïx уже на Украш: ощадно-позичкових 976, креди
тових 2.192, разом 3.168.

В чому саме полагала в головних рисах д1яльшсть цих оргашзацШ та 
л кого саме розвитку досягли ïx операцй', можна бачити з наступних цифр 
(за даними на 1. I. 1914 р., коли кредитових кооператив обох вид1в було 
2477). Товариства ni обеднували й обслуговували 1.753.778 господарств; 
вони мали основного кашталу крб. 19.701.705, инших каштал1в крб. 
6.161.879; з1брали вклад1в крб. 69.334.166; притягли инших каштал1в 
у форм1 позик крб. 35.016.224; взагал1 мали на цей час мобшзованих на 
потребу трудових господарств kohitîb крб. 130.213.974 та розмштили в цих 
господарствах (у форм! виданих позик) 117.5 мшошв золотих карбованщв, 
маючи, кр]‘м того, напоготов1 на складах товару на суму б*1ля 2 mlï. крб.1).

До цих орГашзащй належали переважно селянсый госнодарства. 
Але ïx членами були й кредитом користувалися i шьсьш громади, i спо- 
живч1 та ш.-госп. товариства й артш, i товариства ремкнимв та куста- 
piß. i OKpeMi peMicHHKH та flpiÖHi нромисловцг Коротко кажучи, на сел1 кре- 
дитове чи ощадно-позичкове товариство було кредитовим центром, який 
обкднував у coui Bei Ti кооператив^, комунальш та одноособов! государ
ства, що потр1бували кредиту.

Населения не задовольнилося кредитовыми кооперативами лише нер- 
шого ступня (товариствами). Швидче, шж де инде в колишшй РосШськЫ 
iMiiepiï. пцнесено було на УKpaïni питания про обеднання кредитових ко
оператив першого ступня в кредитов! союзи. Маемо тут на уваз'| ininiH- 
гиву товариств Бердянського пов1ту, яш 24 вересня 1898 р. разом is то
вариствами Мел^опольського noßiTy виробили й затвердили проект ста
туту Бердянського союзу.

*) Ми не маемо даиих про те, и якШ uncoii видала украшська кредитов;» кооне- 
рашя иозик для задоволення toï або иншо! потреби д pion их господарств зокрема. Але при 
Г. изно можна уявити coôi цю суму, озиайомившися з даними про видаш ni,! той час по- 
знки кредитовою кооперафею цмоТ колитный Pociï. За даними на 1. 1. 1914 р., видано 
таких позик:

Па оренду та кушвлю земai па крб. 117 мij. (або 2в.1°/о ncix нозик);
На придбання ремапенту крб. 15 ми. (3.4°/0);
На буд1в.м с.-г. звачшня та житлов1 Луд. крб. 50 мм. ( 11.2°/«);
На наем або придбання худоби та год|'влю и крб. 118.8 ми. (2в.4°/0).
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Головна мас-а кредитових сокшв, як! îioii.M повстали на Украш, при
падав па час CBiiOBOÏ вШни та росШськоУ революцп. На цей час припадав 
fl утворення мппаних соккив, себто обеднань is ушверсальними функщями 
(GaiiKiBCbKi операци, постачання. збут та ни.) та ушверсальним складом 
члешв (кредитов! та ощадно-позичков! товариства, споживч‘1 товариства, 
шьсько-господарсып та HHuii товариства). Разом на 1. VI. 1919 р. ic-ну- 
вало вже 43 чисто-кредитових та 60 мiuiaiinx союз!в2).

На жаль, ми не маемо вцомостен про onepau,iï вс ix кредитових сою- 
3ÎB, якi функщонували па територц УкраУни до приходу eoBÎTCbKOÏ влади. 
Зведений балянс 29 ильки кредитових сокшв, акцюнер1в Украшбанку, на
1. VII. 1918 р. показуе 215.108 тис, крб., а в них (по пасиву) вклад'т та 
01ж. paxyiiKiß на 65.467,8 тис, крб.3).

Буд!вництво система кредитово!' кооперацй не спинилося на союзах 
кредитових кооператив (уиановах другого щабля). Украшсый коопера- 
тори нрийшли до думки (в 1911 р.) про необхцшсть утворення централь
ного кооперативного банку Украпш. Статут такого банку („Южнорусский 
Кооперативний Банк“ ) затверджено 1917 р. Шзн1 ше цен банк прибрав 
пазву „Укра'Унський Народыifl Кооперативний Банк“ (Украшбанк).

Це був банк акцШний. Щодо складу cboïx члешв (aKnioiiepiß) був Bin 
м1жкооиеративний та союзний: членами могли бути лише coiosui орГашза- 
цц ]ижних галуз’ж кооперацй’.

На 1. I. 1919 р. членами-акцюнерами Банку були:
3 нпх

Загальиа AKijiOHepiB %  обед-
юльк1сть Банку нанпх

coioeiB у Банку
1. Всеукр. коонерат. орГан}зац'и 5 5 100
2. Кредитов! союзи 61 36 59
3. Опоживч! союзи 122 55 45
4. Miiuani союзи 98 33 33,7
5. Кооперативы! банки 2 2 100

Разом 288 1314)
Коли звернути увагу на те, 1 ) що В1д часу утворення банку минуло 

лише коло одного року, 2) що 1918 piK це був pin, коли шфляц1я вже вщ- 
чувалася, отже кредитов! союзи вважали головним чином на товароносеред- 
ницьш операцй", як! Банк за перший pi к свого !снування не Mir. натурально, 
шднести до достатнього р1вня, нринаймш хочби до того р!вня, до якого шд- 
nic ix на цей час Московський Нар. Банк, заснований у р. 1912, 3) що 
Московський Нар. Банк, який мав cboï фиш у XapKOBi та Poctobi н/Д. 
i який у той час був уже розм'фно сильною баншвською та торговельною 
орГашзащею i пильно дбав про дезорГашзац’ио украшського кооператив-

-) „Список кред. еоюзт Украпш на 1. 1. 1919 р. 3 додатком на 1. VI. 1910 р.‘\ 
Центр. Укр. Коопор. КомЬет. K h ïb . 1919 р.

3) „Бюлетень“ , 1919 р., ч. 4.
4) В 1920 р .. пород своею л!кшдацк;ю, Банк мав у своему склад! ьжс 175 сокшв, 

i3 них 80 опожнвчих i 37 кредитових.
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ноги руху, —  то треба сказати, що свое: завдання обеднувача (в галуз! кре
диту) вс-ieï yKpaÏHCbKoï кооперацй цен центральний банк УкраУни почав 
виконувати дуже добре.

Щодо свое'] структур» був цей банк централ’шваний: обслугову- 
вання своУх члешв Bin переводив при допомоз! своУх фшй. яких за корот
кий чае кнування утворив 16 (загальш збори акщонер1в ухвалили були
I). XII. 1919 р. зоргашзувати ще 17 ф!лШ на Укра’Гьп та поза ïï межами). 
Кермувати фшями покладалося на м'и*цев'| збори акцюнер1в, ком-1тет та 
дирекцм.

Д!яльшсть Банку мала полягати, як це видно з допов'|Д1 Управи збо- 
рам акцюнерм у ли nui 1918 р.. в тому, що 1) Банк мае бути регулятором 
>фшанс1в кооперацй. 2) мае притягати до кооперацй' каштали з грошового 
ринку. 3) сприяти грошовими засобами власшй коонеративнш нродукцп, 
4) фшансувати збут, 5) сприяти притягненню закордонних капитал1в на 
Украшу0).

УкраУнбанк вцкрив cboïm членам кредит'ж на суму крб. 46.727 тис. 
Вкла;0в у piæimx формах мав Bin иа 1. I. 1919 р. крб. 19.514.5 тис. Кре- 
дити на початку своей д1яльностп Банк давав короткотермinoni. Це був банк 
KopoTKOTepMiнового кооперативного кредиту. Але вже в липш 1918 р. ак- 
ц’|йн1 збори доповнюють статут Банку, даючи йому право нереводити й опе- 
ращУ довготермшового кредиту, для чого bîii мав випускати обл^ацп, а та- 
кож викорисювувати певну, точно зазначену частипу свого акцШного та 
запасного кашталу й б!жучих рахуншв та вкла;рв.

Про УкраУнбанк, як посередника у справах торговельних, вщомо. 
напр., нам, що на замовлення союз iß закупив B in  товар! и на суму 
44.658.754 крб. Треба, одначе. сказати, що в!д цшУ роботи банк скоро в\;\- 
мовився. У 1919 р. товаровиil в‘|дд'м банку нереПшов до Центрального С1л.- 
Госп. Союзу („Централу“ ), який брав на себе обеднання операщй закупу 
Ыл.-госп. машин та инпгих товар'ж с.-госп. значшня та розподкт ïx пом'|Ж 
кооперативними установами. а УкраУнбанк —  фшансування цих операщй6).

В щлях обеднання ф1нансовоГ пол'ггики украУнськоУ кооперацй' Укра
Унбанк зорГашзував при coôi окремий Фшансовий Шштет Î3 представший« 
центральних кооиеративиих уставов.

Але УкраУнбанк не був орГашзащйним центром кредитовоУ коопе 
рацп. а лише центром кооперативного кредиту. Затверджуючн плян д1яль- 
ностн шспекщУ Банку. загальш збори акцшнер!» не покладають на шепек- 
Hiio шструкторськоУ функщУ у вцношенню до соншв-акщонерш взагалц 
а лиш у вцношенню до тих coiom-aKnionepiB. що в1зьмуть на себе ролю 
кореснондетчв. KOMicionepiB чи ф!Л1Й Банку. Ногляд цей згодом змшився. 
Нарада представнишв кредитових союз in у травш 1918 ]). прийшла до ви- 
сновку. що ..в щлях коордипащУ сил та обеднання кредитових сокшв на 
yi;paÏHi в фшансовому. промисловому та культурно-просв'шп.ому та в ин- 
ших в'иношеииях мусить бути негайно утворено ВсеукраУнський Центр

8) ,,Бюлетень“ , 1918 it., ч. 3. 
®) ..Бюлетснь“ , 1010 р.. ч. 4.
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кредитових cok>3Îb Украши. Функци цього центру кредитових соккив п а
рада вважае lioTpioiiiiM покласти на Украшбанк7).

Вважали ми за необхщне хочби коротко сказати тут про досягнення 
i стан кредитово! кооперацп на Украш до приходу влади болыиевимв, бо 
то була доба, коли змагання народу до господарсько! самооргашзацн могло, 
особливо в останнШ перюд це!' доби, виявитися вмьно. По тих виявах ми 
можемо тепер уявляти coôi, як тод1 ставився украшський народ до коопе- 
рацц загалом i зокрема до кредитовой павщо вона йому потр!бна була та 
л к i форми ïï Bin co6i уявляв.

1з наведених даннх ми бачимо, що коло' половини господарств У край
ни вже були обеднаш в кредитов! кооперативи*). Трудове паселення в!рило 
цим обеднениям, покладалося на них; рух, ясно, набрав широкого, масо- 
вого характеру; це був дШсно народнШ pyx, i свцчить вш про те, що кре- 
дитова кооперащя украшському народов! була noTpiÔHa, що Bin ïï xotîb 
творити, що нахил до кооперацп е в його природ! й що до ïï ведения Bin 
здатний.

Тут, у цих кооперативах трудове населения шукало полагоди р1жпих 
справ господарського характеру. 1з обеднаних балянс!в кредитових коопе
ратив першого щабля та ïx сонкив видно, що воно через цей апарат змо- 
бшзувало сотш м1л1он1в розпорошеного, др!бного, нечинного капиталу; ni 
coTHi м i л i он i в (а також кошти, притягнеш в форм! позик) через нього роз- 
м'1щувалося в сотнях тисяч др!бних господарств, що кредиту потршувалн.

Населения, що обеднувалося в кредитов! кооперативи, витворило дв а 
види установ першого щабля, як! мали оргашзувати народшй кредит: 
ощадно-позичков! товариства й товариства кредитов!1’). Ui кредитов! ко
оперативи щодо складу c bo ïx  члешв не були спец!яльними; в цих коопера
тивах могли брати участь i користуватися ïx нослугами представники Bcix 
ви;ив npaui. Отже не було окремих кредитових кооператив для хл!бороб!в, 
окремих для рибалок чи бжоляр1в, окремих для молочар1в, для рем!сник!в, 
тощо.

Населения не обмежилося кредитовими кооперативами першого ща
бля, а ирийшло до обеднания ïx у наступпому, другому, вищому щабли 
в кредитових союзах, що мали в!догравати значну ролю в cnpaei орГаш- 
зацШного та ф!нансового зм!цнення обеднаш. першого щабля. I тут Hi про 
як-i спещяльш кредитов'! союзи мови нема. Шла система знайшла завер- 
шення в центральному, единому, всеукрашському, народньому, кооператив
ному Банку, який мав провадити суто-баншвськ! операца та обслуговувати 
ф!нансово всю украшську кооперашю. Для орГашзацп та ведения товарово- 
посередницьких операц!й, операцШ щодо виробництва та переведения рьж-

7) „Бюлетень“ 1918 р., ч. 2.
н) На 1. I. 1914 р. и 2.477 товариотвах було обеднано 1.753.778 господарств. 

У 1916 р. на територи УкраУпп було коло 3.900.000 селяпськнх господарств.
*) Р1жницн « 1Ж ними двома видами кредитових кооператив иолягае, як вцомо, 

головннм чипом у cnocoöi утворення основного капралу: ощадно-нозичков1 товариства 
складають пайовнн каштал, а кредитов! товариства иайового кашталу ие мають 
(Тх осповний капрал складаеться з позик для цього кашталу та з вдраховувань певних 
сум Î3 доход!« при затвердженш р1чнпх з в т в ) .
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них агрикудыурних заход iß мав утворитися, за думкою ростовського з'1'зду 
украшських кооператор]'в (див. розд. VIII), також вс-еукраТнський коонера- 
тивний союз.

Всю цю систему, на творения якоТ niони десят!шття, й вс-i И до- 
сягнення, повязан! з государством народу, з самою основою ного життн, 
в 1920 роц'| злпшдовано.
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II. ЗАК0Н0ДАТН1 АКТИ COBITCbKOÏ ВЛАДИ.1")
Декретом 27. I. 1920 р. кредитиву кооперац'по злн<в1довано. Креди

тов! та ощадно-нозичк. товариства злито з орГашзащями споживчо!’ коопе- 
рацй11). Постановок) Головкооиеркому з 18. XII. тогож року злшвщовано 
Украшбанк12).

Алеж хоч кредитов! (ушверсальш) кооперативи и загинули, проте не 
перестали к-нувати в дшсному ж игл Ti потреби, що в CBitt час ni коопе 
ративи покликали до життя. I влада заходилася сама, через cbüI апарат, 
без участи орГашзованого населения задоволышти щ потреби. Найголовш- 
ший вияв nieï д1яльности —  роздача иас1ниьових иозичок та позичок ма- 
шинових. Для ведения цих справ утворено два акщйш товариства: 
-,Село-Допомога“ (nacinin.oBi позички) та „Село-Техшка“ (позички мапш- 
hobî). Першу з цих установ злжвЬдовано 1923 р., а другу —  1924 р.

24. VII. 1922 р. на Украш зорГан'швано Всеукр. кооперативний 
банк, „Украшбанк“ .

Дал'1, з утворенням (чи краще, вцновою) Держбанку в ньому засно- 
вуеться 1922 р. вщк! с.-г. кредиту. Bin починае видавати позички на по-

10) Подаючи ni акти, припускаемо, навггь певш того, що г. дШсному житп, осо- 
0.1 и по п перший перюд д1яльности ново! клади, не пес робилося точшсенько так, як внма- 
гали iioni закони, i заразже, як Ti закони були видан i. Бо й апарат влади не був imc 
в достатшй Mipi зоргашзований i населения ще мало биыпе сили для опору. Але закони 
ui вказують нам ту загальну иапрямну полггикн ново! влади у сферк що нас тут щка- 
внть; тому не яунннитнен на них, не познайомитися з ними не можна. i лише це зак- 
дання ставимо ми co6i и цьому роздi.ii.

и ) Пункт 1 декрету говорить: ..кредитов! та ощадно-позпчков1 кооператпвш това- 
риства, а так само райопш ïxni, ryôepiici.Ki та Kpaeni союзи в л п т и в спожив>м товарн- 
ггва та ïx iii союзи, що перебувають у Tin самШ мюцевот, п е р е  д а в ш и ï х и i й 
а к т и п т а п а с и в, т е х н i ч и с у с т а т к у п а н п я т а  и е р с о на л“ (шдкрес- 
ленпя наше. I. 1.). Закон цей став чинним i на Украш , коли декретом 10. V III. 20 р.
. Про обеднання ycix пидш кооперативних орГан1зац1Йи наказано „ноширити на Украшу 
чиншеть декрету Совнаркома РСФСР з дня 27. I.“ , „покласти на Вукосшлку функци, 
надаш декретом 27. I. ЦентросоюзовГ' (у РСФСР) (Собр. Уз. и P. P. lip. П.. Укр., № 22, 
1— 10 Лиг. 1922 г.).

12) „Лнсвцащя УкраТнбанку та розрахунок i3 його кредиторами провадиться шд- 
нивцпо до правил лшвцацм Товариств взаемного кредиту та пншнх приватних кредито- 
вих установ на Украш “ , говорить п. 3 постанови. Баляис Украшбанку вливатеься 
в загальпо-державннй бюджет, а ..шдприемства УкраТнбанку не кредитового характеру 
нередаеться по згодi з органами Уновнаркомфшу —  Вукоспмщ або, за ï ï  вказ1вками, 
губсоюзам“ (и. 5).
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треби шьського господарства, спершу короткотерм1нов1, а да-ii, на шд- 
cTani правил h дня 11 березня 1922 р., й довготермiiioHi (до 5 рошв). 
Конгги на цю справу беруться почасти безпосередньо м скарбу, почасти 
л ouiroBiix Kouniß Держбанку.

Декретом 26 жовтня 1921 р. на У крапп вцновлюеться с.-г. кооне- 
рац!я. як самостШна система; даеться право утворювати с.-г. товариствн 
л кредитовими функщями, на статута що нередбачае вкладш та позичков'1 
оиерацп. Але це право довший час залишаеться на iianepi: шсля под'ш, що 
шдоулигя в роках 1920— 21 в житт1 украТнгькоТ кооперацп, та при тому 
нравному cTani людности, в якому перебувала вона, инакше й бути не 
могло13).

IX зУ'зд рад РСФСР, що в'1дбувся 22— 27 грудня 1921 р., приходить 
до думки про Heo6xi;niicTb якось зорГашзувати с.-г. кредит. Ухвалюс утво- 
рити спещялышй с.-г. банк. У звязку з щш ухвалою ВЦВК i РНК 21-го 
грудня 1922 р. (себто через pin) видано декрет ,.11ро в'1дродження сш,- 
■еького господарства й с.-г. промисловости та про орГашзащю для селянства 
1*.-г. кредиту“ . Анальопчний декрет видано й на Украпй 24. 1. 1923 р. На 
шдстав1 цього декрету в 1923 р. зорГашзовано м*1сцев1 Губершяльш това- 
риства с.-г. кредиту (скорочено „сельбанки“ ). Il,i установи й треба вважатн 
ja початок coBiTci»Koï системи с.-г. кредиту.

ОрГашзацм цих товариств i керму ïx покладено на Держбанк, а ни
щий догляд —  на ком1тети сприяння с. господарству й с.-г. промисловости, 
утвореш при ЦВК-ах jiecny6.ni;. Основпий капитал цим сельбанкам давали 
головш фундатори —  державш установи. Склад фундатор1в був не в ycix 
вииадках однаковий. Мшявся Bin  залежно вц мкцевих обставин. Але коп 
тролышп пакет скр'кн. спочивав у руках держави.

В звязку з ним декретом при ВУЦВК зорГашзовано „Ком'1тет допо- 
моги с. господарству та с.-г. нромисловот“ , що мав узяти на себе загальну 
керму орГашзацп с.-г. кредиту. Ухвалено нриступити до орГашзацп мереж1 
MicneBHX (Губершяльних, районових та инших) товариств с.-г. кредиту

1:|) ..Ново г.-г. товариство вародилося з кредитовими функциями. Його статут 
нередбачав вкладш та нознчко1Й onepaniï. Отже. це був тип с.-г. кредитового т-ва. Довгий 
час кредитов! функцп с.-юсв. товариства липа.шел па nanepi"... (II. Височанськвй: Кооп.
кр. ст. 213).

л. IV . 1 9 ]i. видаться на Украпп декрет „Про кредитиву Koowepauiio“ . Дозволя
т ь с я  утворювати кредитов! та ощадно-иозичко1й т-ва, як 1 мол;уть приймати вклада, видч- 
лати иозики, приймати закладн. ировадити товарово-носсредницьш операцщ можуть ойед- 
нуватися в союзн. Але через уже зга да ni причини, кредитов! т-ва не могли розвинути 
кредитовых фупкц!й i, лк свщчигь проф. Внсочанськнй (..Кооп. Кредит“ , ст. 214), ..фак- 
тично теп; залишалнея гмьсько-господ. товариствами“ . ..Кредитова кооперация того часу 
була лише декллрована, а реалышх насл1дк!в не давала. Нав1ть Oi.ii.iue, в кооиеративних 
колах iдутi. дискуciï. чи потрнша кредитива кооперафя imra.ii. Були думки, що в умовах 
радянського ладу кредитова icoonepauin i непотрлша. i неможлнва, що ï ï  функцп можс 
пиком викопатп с.-госн. кооперашя. що тод1 вже icTiiyвала" (там же. пор. 214). ..Щс 
на Kiiieur, 1(,)24 р. говорит про систему кредитиве! коонерацй' не доводилось. Ми мали 
Луже KBit.ii зоутово-постачальницью (торговелып) орГашзацп. але ni в як!м pasi не 
«оргашзацп кредитового характеру“ (там же. стор. 224).
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(„сельбаншв“ ), фундаторами яких мають бути Всеукр. Контора Державного 
Банку, Наркозем i imiui державш установи та шдприемства, кооперативш 
та громадный орГашзацГУ. Статут цих банк iß передбачав, Kpi м фундатор- 
ських naÏB, що й т. зв. „селянсьш“ . Напр., статут киУвського Губ. товари- 
ства с.-г. кредиту, затверджений 6. II. 1923 р., визначаючи загальну суму 
основного кашталу 800.000 зол. карб., подшв ïx так: 700.000 установчих 
наУв по 100 крб. кожний (разом 700.000 крб.) i 33.333 др1бних сел. naïit 
по 3 крб. кожний (разом 100.000 крб.)14).

Сельбанки мають право переводити банков‘1 та товаро-посередницыл 
оиерацй*. Нозики видаються коротко- та довготермшов1 (не блльше 5 рок'т). 
Уряд забезпечуе вклади вц знецшення. Вклади не шдлягають apeuiTOBi або 
конфккаци без постанови судовоТ влади. Сельбанки мають право стягати 
Bei позики безсуперечним порядком. Справою засновування м1сцевих сель- 
баншв мае кермувати Шштет при ВУЦВК, а безносередньо в^кривати ïx 
мае вдал с.-г. кредиту при Держ. Банку.

Життя нримусило coBÎTCbKy владу винести засуджуючий присуд 
свому декретов! з дня 27. I. 1920 р., яким злшвцовано кредитову кооие- 
ращю. Досить отверте визнання цього банкротства чуеться в привралыпи 
npoMOBÎ представника уряду УССР. тов. МануУльського на 1-ому зТзд! Унов- 
новажених Всеукр. Союзу с.-г. кооперацп, що в'1дбувся 18— 23 березни
1922 р. в Харковк „Стан шьського гооподарства на УкраУгп надзвичайн> 
тяжкий. Украша, яка paniiii була житницею, зараз сама гине од голоду. 
Велика кривава рана вцкрилася на тш  нашого народнього государства, 
i ми тепер добре бачимо, що без самоУ широко! допомоги громадських сил 
Hi держава, Hi уряд не справляться з таким лихом. Треба отверто сказати, 
що револющя не лишепь творила —  вона мала c b o ï велим витрати. Дер
жава багато брала вц шьського господарства, не маючи змоги даги на- 
лежну допомогу для його орГашзацп, i тепер счльське господарство пере
живав нечувану кризу. Вщбудувати слльське господарство можна не лишена 
шляхом державноУ допомоги, але й шляхом орГашзацн пльського господар
ства за допомогою громадських сил. От через що й Уряд i Компарт1я нада- 
ють великого значшня вашому зУзду. Ми добре розум'1е:мо, що лишень шля
хом орГашзацц самого селянства можна вцродити наше пльське господар
ство. Державна влада на Украш Гаранту« повний cnoKift у niii poooTi" 1Г*)-

14) Очевидно, щи при такому скла.и каи1талу им.шкали гк'лькн побудь iiomîtito 
на х1д справ банку „селянськГ пайщики .,солянського“ банку, що для них само банки 
Hi утворювано, не могли. Малося на увал! нодаиатн кредит i:» Г у б с р н i и л ь и о г i 
шета десяткам тисяч сел. господарств безпосередньо... i не шеля практики дореволнщ1й- 
них Губершяльнлх та пов1тових земських кас др1бного кредиту. Hi „ce.iHucbKi naï“ роз- 
м'пнувалися н р и м у с о в о, що и и кликало на м'н'цях нспорозумшня, незадоволепня.
1 лише 1927 р. (себто через 4 роки) влада нарсигп лрозу.мi.ia ni.iy нездалхть закону: 
постановок) ЦВК та РНК СССР 25. II. 1927 р. „селяиськ1 и аГ  ухвалено з.пквцувати 
i внести в бюджет 1927— 1928 р. 5 м:л. карбованфв на викуп них naïit.

1б) Див. ..Протоколи запдань 1-го ЗУзду У нови. Всеукр. Союзу с.-г. кооперацп 
18— 23 березня 1922 р. в XapKOBi. (Видав Всеукр. Союз с.-г. кооперацп ..Пльськил 

Госнодар“ ). Протоколи ni >истять в coôi багато дуже ц:ниих MaTepin.iin. si к i знайомлять нас 
i3 тогочасними думками украшп.ких KoonepaTopiit.
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22. Vil. 1924 [t. РНК СССР ухвалюе, —  ,.з метою господарського 
змщнення с.-г., промислово! та кредитово! коопераци“ , —  повернути цп! 
коопераци те майно, що перейшло 1918— 1921 pp. на шдстав1 декрет'!» 
РСФР та инших союзних республп; до державних чи мунщипальних уста- 
нов чи до споживчих кооперативних орГашзацШ.

22. VIII. 1924 р. ЦИК i РНК СССР ухвалюють закон про с.-г. кооне 
рацш. „BciM громадинам Союзу ССР, Hid займаються пльським господар 
ством а по звязаш з ним иромислами i користуються правом вибору до рад 
(шдкреслення наше —  I. 1.), надаеться право утворити кооперативш обед
нання (товариства, артш й комуни) з метою: а) сшлььо ировадити с.-г. ви”- 
робництво П дошшжш в ньому шдприемства, б) постачати cboïm господар- 
ствам noTpiûHi засоби виробництва, в) иереробу й збуту продукт с.-г. ви 
робництва, г) продукцп земельних полшшень (мелюрацм), д) придбання 
знаряддя, е) инших заход1в, спрямованих до полшшення слльського госио- 
дарства“ .

..Hi обеднання можуть одночасно 3Î зди1сненням вищезгаданих зав- 
дань, м1ж иншим, провадити в свому район*1 кредитов! onepaniï в форм! 
приймання вклад1в, видач1 позик для господарських потреб i посередннцгвч 
при розрахунках та обслуговувати потреби cboïx члешв у крам! споживчого 
призначення, шляхом продажу й видач1 його, як плати за продукта с. го- 
сподарства, що здаються для збуту“ .

„С.-г. кооперативш обеднання можуть утворювати районовг Губер- 
шяльш або вцповЬдш Ум союзи, а також вщкривати фшГ‘.

„Союзам надаеться право здШснювати Bei заходи й провадити Bei 
onepaniï, ям дозволено нереводити ïx членам, провадити peBi3iï та всякого 
]юду обслщ opraHi3au,ifl, що до них ув1ходять, орГашзувати il iнструктуbjith 
nepBicHi кооперативи, скликати з'1зди й наради в питаниях с.-г. кооперацГГ'

„Загальний догляд за д1яльшстю с.-г. кооперативних орГашзашй 
належить нар. KOMicapiflTaM земельних справ вцповцних республик С.-г. 
кооперативш оргашзацп, що провадять кредитов! операцн, шдлягають, 
Kpiм того. спешяльному доглядов1 й рев1зп в1дпов1дних фшансових орГашв“ .

Як бачимо, закоиодавець обмежуеться, думаючи, папевне, й про кре 
дитов1 операцн, такими туманними виразами, як „можуть“ , „м1ж иншим“ , 
„провадити кредитов! операцн в фор>п приймання вклад1в (яких?) i позик 
(яких?)“ . А дозвьт цим самим кооперативам „обслуговувати cboïx члешв 
у крам! споживчого призначення“ i зовс!м позбавляе можливости р1шучо 
сказати, про що саме йде мова: про оргашзацм с.-г. кредиту чи про тор
говлю цукром i оселедцями.

Хоч у закош (ст. 1) й не забуто про „куркуля“ (вш не може брати 
участи в оргашзацп кооперативи, бо не користуеться „правом вибору до 
рад“ ), проте 12.XI. 1924 р. Наркозем СССР у додаток до цього закону роз- 
силае ЫИжник, у якому вимагае, „щоб фундатори новоутворених с.-г. обед 
нань довели, що користуються правом обирати до рад“ . „1Цодо с.-г. коопе- 
ративних обеднань, ям вже д1ють i статута яких зарепстроваш вЬдповцним 
порядком, треба“ , —  пише Наркозем. —  „здержатися в*|д примусового 
виключення з них член!в, що правом обирати до рад не користуються. доки 
буде оголошена спещяльна шструкшя в nitt cnpaßi“ .

http://rcin.org.pl/ifis



14

Витискаючи „куркуля“ з коонеративи, влада в той самий час покла
дав на ш,ого велиш нади як на вкладника. В той самий час (декрет 25. II. 
1925 р.) Гарантуеться тавмницю вклад1в у кредитових кооперативах.

Закон 22. VIII. 1924 р. не задовольнив парт'1ю. XIV Всесоюзна Кон- 
ференшя РКП(б) 3. V. 1925 р. ухвалюе, м'ик шипим, такт резолюцн:

„За  умов в!лыгого товарообороту il перевагн дрюного товарового виробництва 
на co.ii, кооиеращя будс основна громадсько-економ!чна форма звязку мгл; Державин» 
господарством та др1бним товаро-внробником села. Лише вона може забезиечитн держав! 
пайбмыпу спроможшсть контрол! та реГулювапня ин дршного с. г. виробництва. так 
i товарового oôiry в îtpaïiii“ .

„Через тс кооперативно буд1вництво набирав тепер виключно! ваги“ .
„Щоб кооперацп якнайбиыде охоиити Bei процеси господарчого життя села, 

треба надати всш верствам населения, що працюють коло шьського государства, право 
брати участь у кооперацм“ 1“ ).

„А  щоб забезпечитн керуючнй пилив у кооператившй омьшога селянства, коопе- 
paTiiBiii орГа1Йзац11 ncix форм ноиишп запровадити до cboïx  с т а т у т  обмежепня. що 
гараптували-б недопущении до нравлшь товариств м'домвх куркулячих елементчв".

„Найнебезпечшша зараз хороба в Koonepaniï —  неренлутапия функцШ ргжннх 
галуз!в Koonepaniï (с.-г.-кредитово!', гножинчо! та промнслово!'). Нада.п треба суворо роз- 
межуватн фувкци мГж собою, особливо споживчШ та с.-г. кооперацп. при чому с.-г. коо- 
иерац]'я ni и иному pasi не повинна постачати населению речей особнстого вжитку".

„Такс розмежувания функцШ —  основна нередумова до утворения мщпо! пер- 
nicuoî мереж! с.-r. та кредитово! кооперацп. Ця едина мережа, лишаючися в загалыпй 
систем i с.-г. Koonepaniï, повинна обеднати и кредитов! и виробннч! функцп, i nocepej- 
иицькч —  sôyTOBi та ностачалын операцИ. 3 koihtîb, нрнзначених безпосередньо на кредит, 
ni в якому pasi не чожна корнстати для икпхось ннших операцШ, а так само не можна ïx 
використовувати ui в nepeicmix, ni в союзиих обеднениях, щоб ними вцповцати за кредитов! 
капггали иишпх прояв1в кооперативно! дшлыюстн".

„С.-г. Koonepaniiî повинна розвиватнся як у напрямку спец. с.-г. товариств, так 
i в напрямку с.-г. кредитових товариств“ .

„С.-г. кредитов! товариства своей» кредитовою д1ялынстн» творять ncpniciiy мере
жу загалыю! снстемн орГашзаци с.-г. кредиту (з Центр. С.-Г. Байком на чолп, а збуто- 
вою роботою, ностачальною !1 виробиичою та кооперативним !нструктуваниям входять вони 
до снстемн с.-г. кооперацп“ .

„Досв1д утворювання спец. виробннчо-збутових с.-г. коонеративних обед на нь ви- 
правдав себе: треба його проваднти дал! та ноглнбити. Проте акчфьш ацш  низово! мереж! 
треба нровадити дуже обережно, зиажаючи щоразу на лпць мереж! та CKOHOMi4Hi особливост! 
району, щоб не розхитатн снстемн в циюму".

„За  основвий тип nepnicHoro кредитовою обеднаиня селянських господарств мае 
бути кредитиве т-во з посередннцькнми функц!ямн. Основну д1нлыпсть цих товариств 
треба спрямуватн на притягнення селянських ощадностей вкладками та па кредитов! 
онерацп“ .

„Треба як найширше поставитн завдання притягнення конгпв самого населения 
до пайових та ииших капггали! с.-г. та кредитово!’ Koonepaniï. У нрактичшй, коопе ра- 
TUBiiifi ;иялыюгп треба суворо додержуватися Гараптовани! законом таемииц! вклад!в",

1в) 1Лдкреслсння narni. —  I. I.
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„Кредитва Д1ялыпсть Д. С. Г. Банку, мкцевих с.-г. oaiiKin та т-п с.-г. кредиту 
повинна опиратися безпосередньо на пилону мережу с.-г. кредитових т-ви.

.,Т-ва с.-г. кредиту треба утворюватн не пижме в!д краевого, Губерн!ялыюго маш- 
табу; в сво1Й д1яльнош вони можуть так само опиратися i на cboï вщдин чи аГентурн й на 
районов! союзи с.-г. кооперацй“ .

„ОрГани державно! нромисловости й державно! торгов л i iioBiiinii на договорнчк 
принципах цмком викорнстовувати систему с.-г. кооперацй' в сира ni заготовки сировиии 
та реа.шацп иромислових Tonapin, нотр1биих с.-г. виробництву. Державш орГани реГулю- 
ванпя торгов.^ й промисловости повинш уникати таких директив щодо Koonepaniï, h kî6 ви - 
кткали утрат.ппи для neï операци“ .

,,С.-г. коопсрафя повинна покористуватися з подано! ïft, зпдно з законом про 
монопол'ю зовшшнього торгу, нрава самоспйно виходити на зоннмпшй ринок, з тим, 
щоб як найбйьшс защкавити пизову коонерацш и кооперативну масу селянства справою 
розвитку зовшшнього торгу".

3mîct деяких (на наш погляд, основних) думок, висловлених у цн\ 
резолюцгях, ( в!дчить про те, що автори ïx уже лнайомилися з „Положешем 
об учреждешях мелкаго кредита“ (Св. Закогпв т. XI, ч. II, Устав Кредитный 
но Ирод. 1906 г.) та з зразковими статутами ощ.-иозичкових та кредитових 
т-в, оголошеними в „Собр. Указ. и Распоряж. Ирав-ва“ 9. грудня 1905 р., 
i визнають у дуни (хоч i шзно), що закони ni заслуговують на те, щоб за 
нимн йти.

Справами с.-г. кредитово!' кооперацй' займаеться да.п пленум ЦК 
ВКН(б) 30. V. 1925 р. На доновць Молотова ухвала пленуму вимагае. 
особливо! уваги питанию „змщнення fi розвитку с.-г. кооперацй'“ та збш>- 
шенпя основного капралу ЦСГ. Банку та республшанських с.-г. банк'ш.

Постанови СНК СССР 15. VI. 1926 р. та ЦК НКП(б) 19. VIII. 1926 п. 
вимагають ввд банк!в союзних республш та центр iß с.-г. кооперацй' носи 
лення роботи з переведениям ochobhoï кредитовоТ ечтки. що входить у си
стему с.-г. кредиту, на статут с.-г. кредитового т-ва з носередницькими 
функщями (отже використаннн дореволюцпших закошв продовжуеться>. 
Поруч ]з тим звертаеться увагу на взаемовЦносиии м‘|ж с.-г. кредитом та 
с.-г. коонерац1ею. Низове с.-г. кредитове т-во мае за ними постановами 
орГашзацмшо зеднувати систему с.-г. кооперацй' з системою с.-г. кредиту. 
А саме: орГашзацШно його обслуговуе в сфер1 кредитовое Д1ялышсти сель- 
банк, а в збутово-постачальницысШ i загального кооперативного 1нструк 
тування —  союзи с.-г. кооперацй. Це вже не занозичене, а продукт само* 
CTifiHOÏ творчости шеляжовтневих законодавщв. Стар! закони пцходили до 
кооперативи. як до складного живого оргашзму.

Заразом шдтверджуеться „потреба притягиення сокЫв с.-г. креди 
тових т-в до кредитово! роботи та иоступовоТ орГашзацц ïx у с.-г. креди- 
TOBi союзи з иосередницькими функщями (себто до того типу, що його ска- 
с.ував закон 27. I. 1920 р. —  1. I.) на шдставах постанов XIV партконфе 
ренцн“ (див. вище).

7. I. 927 р. появляеться „Положения про с.-г. кредит“ , а 18. I.
1927 р. декрет „Про кооперативний кредит“ , як! примушують насторожи
тся .

Головш думки „Положения про систему с.-г. кредиту“ : 1) На Центро 
сельбанк покладаеться иосередництво iiiTepeciß та кермування Bciero си-
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схемою с.-г. кредиту; надаеться пому право законодатно'1 шщятиви й вп 
магаеться обовязковий висновок цього банку щодо Bcix питань с.-г. кредиту, 
я к' i розглядатиметься в законодатннх органах СССР; bîh  же мае розробляти 
загально-союзн1 пляни с.-г. кредиту, кермувати кредитово-фшансовою nojii- 
тикою сельбаншв союзних республш, погоджувати ïï з загальною фшансо 
вою та кредитовою полтшою СССР, як i кредитов! пляни сельбанюв союз
них республж; на нього нокладено постШний догляд за д1яльшстю селк- 
йанк i в союзних республш, переведения рев1зП1 та обслц ïx i3 метою виявити 
ïx загальний стан, перев1рити виконання ними пляшв та шструкцШ, а та- 
кож наирямок ïx кредитово'] шштики. 2) Ролю, яку виконуе в усьому Сою;и 
Центросельбанк, у окремих республшах виконують республшансьш сель- 
банки (отже на УкраУш —  Укрсельбапк). 3) Низова кредитово-коопера 
тивна мережа приеднуеться до установ с.-г. кредиту (себто до системи дер
жавно'] —  I. I.); сельбанкам надаеться право peBÎ3iï кредитово!' роботи кре- 
дитово-кооперативних орГашзацШ, що ïx ц'1 сельбанки кредитують; ni 
кредитово-кооперативш орГашзаци повинн1 давати сельбанкам звщомлеиня 
про свою кредитову д1яльшсть.

Декрет „Про кооперативний кредит“ 1 ) основну мету й завдання кре- 
дитово-кооперативиих орГашзацП! убачае в иозичкових та вкладкових оие- 
ращях; але т-вам надаеться право переводити й збутово-постачальиицш 
операцп, при умов1, що для цього т-ва видыятимуть спещяльш каштали;
2) вознае право т-в орГашзовувати союзи. при чому членами цих союз!в 
можуть бути й KoonepaTHBui оргашзацн инших галуз!в, що провадять с.-г. 
роботу, з умовою, щоб быышсть репрезентованого в Coio3i кооперованого 
населения обеднувалася с.-г. кредитовими т-вами, як! входять до даного 
союзу; характер операщй с.-г. кредитових союз1в той самий, що його визна- 
чено для с.-г. кредитових т-в (кредитова робота е основна, торговельно 
посередницька й виробнича дозволяеться лише при ymobî утворення спе- 
ц'|яльного капралу).

U,i два закони (7 .1. та 18. I. 1927 р.) до neBHOÏ Mipn розвязали (иншо 
питания, насшльки дощльно) одне з двох болючцх питань, навколо яких 
ючилася безугавна боротьба ще ввд часу видання закону nj)o т-ва с.-г. 
кредиту, „сельбанки“ (декрет 21. грудня 1922 р.). Це питания: 1) якШ 
систем! с.-г. кредиту треба вщати першенство та ïï лише в життя прово- 
дити, —  державшй чи кооперативнШ, та 2) кому мае належати орГашза- 
ц*|йне кермування низовою мережею товариств.

1дея про необхцшсть утворення кредитових союз1в, кооперативних 
установ другого, вищого щабля кооперативно! кредитово!' системи, воскре
сла, мабуть, разом i3 початком в'щродження кредитових т-в шсля погрому 
1920 року. В coBiTCbKiix колах боролися три течи10): 1) кредитов! союзи 
nenoTpiôni, е сельбанки, й цього щлком вистане; 2) сельбанки треба злшви 
дувати й заступити кредитовими союзами й 3) компромкова.

Представники течи, ворожо!' кредитовим союзам. уГрунтовують свш 
ногляд або тим, що с.-г. кредитова система е „командна висота“ в щюле- 
TapcbKifl держав!, тому кредит повинен бути в руках держави (т. Порайко),

16

1в) Про то. як арГумонтуна.ш сторони, обстоюючи cboï позица, див. npani С. И. 
Ж а п т в а  „G.-Хоз. Кредит“ (Москва. 1924 р.) та II. Височанського ..Кооперативний Кредит".
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4)0 „хто тримае в руках банки, той впливае на шьське господарство“ 
в напрямку до сощял1зму (Шнейдер, представник Центросельбанку); або-ж 
тим, що кооперативна система сама, лише власними силами не в сташ за- 
доволышти Bei потреби сш.ського господарства в кредит!. Течгя, ворожа 
систем! державних сельбаншв, носилаеться на бюрократизм цих установ. 
на ix вщалешсть в1д населения, на те, що щ банки не можуть розвинутп 
вкладвих операщй, не сприяють зростов1 народиlo ï самод1яльности, не- 
здатш виявити та зважити мюцевог потреби так, як то може зробити кре- 
дитовип союз, i вимагае л1кв1дац|'1 сельбаншв. Середня теч1я вважае за 
можливе р1вноб1жне кнування й функцюнування обох систем.

MipoflaTHi кола не лишалися остор1нь в!д u,ieï справи. IX-ий з’Узд 
КП(б)У визнае, що „завдання, яш стоять перед шьсышм господарством. 
впмагають дал! збшыпувати кошти с.-г. банку та наближати установи с.-г. 
кредиту до людности, змщнюючи низову ciTKy с.-г. кредитових товариств 
та утворюючи на мщшй 6a3i райкредитсоюзи“ . Отже, з одного боку, „збшь- 
шувати конгти с.-г. банку“ , а з другого —  утворювати „на мщнШ oaai рай- 
кредитсоюзи'4. Украшська екошшчна парада приходить до таких висновшз 
(15.1. 1927 р.): в тих округах, де е до того шдстави, слвд утворити креди
тов! союзи, а в тих, де не утвориться кредитових союз1в. слц орГашзуватн 
•окружш сельбанки.

С-кшчилася боротьба тим. що лише низовий щабель системи с.-г. кре
диту складаеться виключно з кооперативних орГашзащй (с.-г. кред. т-ва); 
.друтий-же е кооперативний лише почасти (кредитов! союзи), взагальж Bin
—  державний (сельбанки), а трети! —  тш.ки державпий (Укрсельбанк). 
А вдоля прийпыа й пиша недоречшсть, що надзвичайно ускладнила справу, 
а саме: низовий щабель системи с.-г. кредиту (системи державши) водно- 
час став i за низовий щабель системи с.-г. кооперацй’.

I) п. 15 „Положения про с.-г. кредит“ (7. I. 1927 р.) читаемо: „Д1яль- 
шсть с.-г. кредитово-кооперативиих орГашзаци! у галуз1 с.-г. кредиту ви- 
значаеться „Положениям про кооперативний кредит“. А в цьому „Поло- 
женш" сказано: „С.-г. кред. т-ва та союзи входять у систему с.-г. ко- 
■операцм i шдлягають узаконениям про с.-г. коонеращю'' (п. 1). „Догляд 
за кредитовою ;ияльшстю кредитово-кооперативних орГа!Пзац’1Й переводять 
народш KOMicapiflTJi ф]'нанс1в союзних реснублш“ (п. 23). „Право переве
дения peBisiï кредитово-кооператившп орГашзаци належить союзов’1, чле
ном я к of е дана кредитово-кооперативна орГашзащя. Т-ву с.-г. кредиту 
та кооперативному банковк що фшансують кред.-кооперативну оргашза- 
ц1ю, належить право peBisiï nif;ï орГашзаци т'иьки в ïï кредитов'и! д’шль- 
nocTi“  (и. 24). „Кредитово-кооперативш орГашзаци подають зв1т та ввдо- 
MocTi про свою д'шльшсть виключно органам нар. KOMicapiflTiB фшашйв, 
союзам, в яш вони входять. та товариствам с.-г. кредиту i кооператпвним 
банкам, що ïx фшансують“ (и. 26).

Характеристичне оте „виключно“ , шсля якого йдуть назви аж 4-ох 
^жного характеру систем-коптрольор1в.

Виникае само собою питания: Що значить рев-1зувати (с.-г. товари- 
•ство) „тшьки в його кредитов!й д1яльностГ‘? Як розмежувати точно в с.-г. 
кредитовому t -b 'i з посередницькими операщями (а таке товариство, на 
думку совггських законодавщв цього пер!оду, мало бути пашвним типом)
Крс,дит<па кооперац!я на Укра'1<й 2
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роботу кредитову та торговельно-посередницьку? Як! взаемовщносини мо
жуть складатися м1ж шлькома системами на rpyHTi переведения цих ре-
BÎ3ifl?

Таким чином за 5 рошв роботи в сфер1 орГашзацц с.-г. кредиту не 
спромоглися законодавщ придумати шчого кращого, як пщдати майже bc i 
с.-г. кредитов! т-ва peBi3iï й догляду аж i3 чотирьох ookîb. До цього-ж  треба 
додати ще й рев1зш, яку, само собою розум1еться, орГан1зуе кожне т-во 
своУми власними силами. Кажемо „майже Be i“ , бо р!дко яке т-во не внко- 
ристае Bcix „можливостей“ , bcîx банкових установ, особливо, коли взяти 
пщ увагу, що Hi один i3 цих башйв не в мш задовольнити в належн1й Mipt 
Bei потреби цього т-ва.

Кожен, хто cooi уявляе (рев1зував кредитове т-во або був рев1зова- 
ний, як керманич цього товариства), що робиться в т -Bi, як щуть йога 
б1жуч1 операци шдчас peBisiï, та уявляе coôi наслщок ошкування якоюсь 
справою з боку багатьох, але один одному нешдлеглих орГашв, —  той зможс 
co6i уявити, яким гальмом мав бути цей закон у цш cboïïi частиш для 
справи розвитку кооперативних установ.

Постановок) ВУЦВК i РНК УСРР з дня 13. VII. 1927 р. надаеться с.-г. 
кред. т-вам право правити борги з %  i пенею з c bo ïx  боржниюв i з ïx ручи- 
тел1в адмЫстративним порядком.

*  *

Середину 1927 р. треба вважати за момент перелому в icTopiï c o b ît - 
ського законодавства в д1лянщ кредитово!' коопераци. До цього часу хоч 
законодавець i не давав спокою кооперацй' (все щось нове вигадував або 
перефразовував сказане paHini), але загалом ця законодатна д1яльшсть. 
мала характер поступовоь Вона повол1 розвязувала руки самод1яльности 
населения, осшльки взагал1 можлива ця самодгяльшсть в даних умовах. 
3 середини 1927 р. влада та партШна й сов!тська сусшльшсть починають 
повол! вертатися до тактики перших дшв „жовтня“ .

За перший закон на сов. Украш, в якому вже вщчуваеться початок 
нового наступу на кредитову кооперацш, можна вважати постанову СНК 
УССР з дня 18. VI. 1929 р. „Про Фонд довготермшового кредитування с.-г. 
колектив1в при Всеукр. С.-Г. Банку“ . Утворюеться фонд, що призначаеться 
на кредитування усусшльнених процес1в виробництва у с.-г. колективах. 
Джерела фонду: 1) спец. асиГнування за державним бюджетом УССР,
2) вщрахування з зисшв Всеукр. С.-Г. Банку та инших його копгпв; 3) вщ- 
рахування всеукр. сшлок с.-г. кооперацй' як и зисшв, так i з инших дже- 
рел; 4) инших прибутшв, у тому й з Фонду при Центр. С.-Г. Банку Со
юзу ССР.

Установи с.-г. кредиту кредитують коштом цього фонду с.-г. кооне- 
ративи, що е членами с.-г. кредитових кооперативних т-в i ув1ходять у си
стему колектив1зацп. Таш сами фонди утворюеться й при другШ ланщ 
системи с.-г. кредиту (сельбанки). Характеристичною рисою цього закону 
е заборона кредитувати 1ндивщуальн1 господарства: колективи, одержавши 
позики з цього фонду, не смшть розпод!ляти ïx апж СВ01МИ членами.

Другий i3 черги удар завдав кредитов^ кооперацй' закон \з 30. I. 1931) 
року ..Про кредитову реформу“ .
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Цей закон заборонив кооперативним орГашзащям вщпускати товарн 
та робити послуги одна одшй на кредит. „Цей кредит замшюеться виключно 
башйвським кредитом“ . Дал1 визнаеться за необхщне „лшвщувати фшУ 
Всерос. i Всеукр. кооперативних баншв та TicHiiue звязати роботу цих бан- 
k îb  Î3 Держ. Банком“ (ст. 6.).

Розд. IV. цього закону присвячуеться питаниям реорГашзацп с.-г. 
кредиту. Центр. С.-Г. Банк СССР реорГашзуегься на Всесоюзний с.-г. ко- 
оперативно-колхозний Банк. Республшансый банки (отже й Укрсельбанк), 
краев1 й обласш с.-г. банки (сельбанки) перетворюються на фиш Всесоюз
ного с.-г. коопер.-колх. Банку, дшчи пщ единою кермою управи Банку. 
Банков! установи, нижч1 в1д краевих i обласних, а також с.-г. кредитов! 
союзи лшвщуеться. УкраУнська контора Банку (себто колишнШ Укрсель
банк) може мати не быыне 3 шдлеглих ïfi фшй.

Отже щодо втрат кредитовоУ коопераци, то вони дуже значш:
1) Украшбанк тратить yci cboï ф ш 1, а сам „TicHime звязуе“ свою роботу 
з Держ. Банком та 2) лшвщуеться кредитов! кооперативы союзи.

Але кредитова кооперащя, на перший иогляд, остаточно ще не лпш* 
дуеться. Ст. 14 закону каже: „Низовим щаблем системи с.-г. кредиту е с.-г. 
кредитове т-во“ . Але т-ва повиньй бути „реорГашзоваш“ . Як саме —  
цьому питанию присвячено 9 статтей закону. Вчитавшися в те, що в цих
9 статтях написано, не можна не прийти до висновку едино правдивого, 
а саме, що й кредитов! кооператив!! першого щабля, як кооператив!!, цей 
закон уже знищив. Иозбавив ïx права провадити товаров! та виробнич1 
операцй’. Це, розум!еться, ще не л1кв1дац!я кооператив. Але в сфер1 тих 
онерацШ, що ïm  !ще залишен! (кредитов!), переведено ïx на ролю контор 
ргжних державних установ, зроблено лише виконавцями доручень цих 
установ. Витягнуто з них суть, дух, серце кооператив!!, а полишено Ум 
саму форму.

За льопчний насл!док цього закону треба вважати постанову СНК 
з дня 26. VII. 1930 р. Кооперативы орГашзац!-!, —  вимагае ця постанова,
—  мусять лшвщувати взаемну заборговашсть по товарових операщях та 
виконанню послуг на кредит. Кредитори пов!домляють банк, у якому мають 
контокорентний рахунок, про cboïx боржник!в та суми ïx заборжености, 
а банк шляхом переписування сум Î3 рахунку на рахунок, в Mipy можливо- 
сти, л!кв1дуе цю заборжешсть.

За наступний етап на шляху до остаточного знищення кредитовоУ 
кооперац11 треба вважати оголошення закону 13. XI. 1930 р. „Про передачу 
Всерос. та Всеукр. кооперативними банками Всесоюзному с.-г. кооператив
но-колхозному Банков! фонд!в довготермшового кредитування с.-г. коопе- 
рацй’, а також запасових кап!тал!в i сум паевих вклад!в с.-г. кооперацп 
Фонди щ и кап!тали поступають у розпорядження Всесоюзн. с.-г. к.-к. Бан
ку, що заступае колишшй Центр, с.-г. Банк. Цьому таки банков! Bei коопе- 
ративно-колхозн! орГан!зац!У повинн! передавати у форм! спец!яльних вкла- 
д!в своУ в!дчислення у запасний каштал.

Фонди при Всесоюзн. с.-г. кооперат.-колхоз. Банку нризначаються на 
кредитування оргашзащй новоУ с.-г. кооперативно-колхозноУ системи. Фонд 
инших кооперативних систем утворюеться при Всерос. кооперативному та 
Всеукр. кооперативному банках.
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Онераци цих останшх двох баншв по кредитуванню кооператив пе
реводиться через м!сцев! ф!лй' Держ. Банку, на шдстав1 договор!в. що ïx 
заключают!, ui банки з Банком Державним. Отже установи низово'1 мереж i 
коопераци в справах кредиту вщгороджуються в1д центральних кооперат. 
кредитових установ непереможними фортецями в постав фшй Державного 
Банку.

Фонди при вище зазначених трьох банках подмяеться на загальш 
та спещяльш. Спец'шльш фонди складаеться а) з обовязкових щор1чних вщ- 
чнслень у po3Mipi не менше 5°/0 чистого зиску союз'ш i центр1в, б) \з ввд- 
числень 13 чисто1'о зиску низових орГашзацШ, якщо таку повиншсть покла - 
дуть на них постанови вщповщних цеитр1в, в) з вцчислень 13 чистого 
зиску кооперат. баншв. Kpi.M цього закон передбачае, що Bei кооперативш 
орГа1пзацй‘ повишп передавати c bo ï вычисления у запасний каш тал як спе 
щяльш вклади в Центральш банки „по принадлежности (Всерос. та Все
укр. кооперативи! банки, Всесоюзний С.-Г. К.-К. Банк). А щ банки 40°/о 
суми одержаних таких „вклад1в“ мусять шшщати в державш та Гаран- 
товаш урядом °/0-OBi иапери. —  Таким способом низова мережа кооператив 
них установ та ïx союз1в мала збезсилюватися грошово.

Але теля оголошення св1жчшого закону з дня 5. XII. 1930 р. (отже 
менше, шж через мк*яць), —  постанови ДНК СССР „Про передачу Держ. 
Банк-OBi Союзу ССР довготермшового виробничого кредитування c.-г-ва“ , —  
не стало й самих тих установ. що щ каштали серед населения збирали та 
держав! выдавали. Цен закон передав кредитов! функцп районових с.-г. 
кредитових товариств фшям Держ. Банку; caMi щ т-ва перестають само- 
CTifiHO кнувати i ïx приеднуеться з yciMa активами й пасивами до райо- 
нових ф]Л1й Держ. Банку.

У звязку з законом 5. XII. 1930 р. сто'Уть постанова НКЮ УССР з дня 
10. I. 1931 р. Одна з статтел ще!' постанови звучить так: „Пошльки до 
районових фшй Всеукр. контори Держ. Банку СССР перейшли В1Д райони- 
вих с.-г. кредитових кооперат. т-в ïx кредитов! функцй' i сам! т-ва при- 
еднано до цих фшй Î3 yciMa активами й пасивами. вважати, що до райо
нових фшй Держ. Банку перейшло й право тих т-в necnipHO правити борги 
з ïx боржнишв-позичальникдв адмшстрацШним порядком“ (таке право да
вала т-вам постанова ВУЦВК i СНК УСРР 13 линия 1927 р.).

5. XII. 1930 кредитова кооперащя, не маючи за ввесь час i одше!' 
XBioi сиокою (все и так або инакше ,, ре opi а н i з у вали), прийшла, нарешт!, 
на те саме м'юце, на яке поставив ïï закон 27. I. 1920 p. i якому îma —  
иебуття. Коло замкнулося.

В iiepini роки панування coBÎTCbKoï влади кредитово!’ кооперацй' на 
Украш, як знаемо, не шнувало зовам, —  ni формально, ni по cyTi. В дру- 
rnil перюд вщновилися ïï форми, але наповнено ïx таким змктом. який 
мало мае сильного з тим. що звикли ми називати кооперащею. Закон 
5. XII. 1930 р. розбив i ni форми й перед нами знову вьдкрилося голе поле, 
вкрите уламками колишньо! орГашзацп.
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До ршення, вшеного в закош 5. XII. 1930 р., ирийшли не зразу. 
Неприхильний до кредитово!' кооперацп настрш зростав довший час.

Большевицька лйература, особливо нерюду колектив1зацп, багато 
присвячуе мкця питанию про иеобхщшсть боротьби з куркулем. 
Кидаеться спещяльш закони, що мають захищати в1д нього кредитов! 
кооперативи. Одним i3 останшх твор1в цього порядку була постанова РНК 
СССР з дня 16. III. 1931 р., яка, м1ж иншим, наказу«: „не можуть бути 
членами с.-г. кооперат. обеднань куркул1 й иннл особи, що ïx иозбав- 
лено прав Bnoopiß до рад“ . Але все це не давало бажаних наел дав: кре
дитов! кооперативи не обмежували склад cboïx члешв самим „бщняцьким“ 
елементом села. Нринаймш так твердягь р1жш большевицыа обслщи. 
3 mî ct  одного з них иодае стаття Цекановського i Г. Мшюшова „Кого крз 
дитувала й обеднувала система с.-г. кредиту на Украш в 1928— 1929 
р.“ 17). Матер1ял для статп взято з вибфкового доелвду переведепого Укр- 
сельбанком. Автори звертають увагу на те, що „всетаки не менше 50°/̂  
бщняцьких господарств поза кредитовою кооперацию“ , що в кредитових 
кооперативах спостер^аеться розм1рно дуже високий р1вень „кооперування 
зверхшх uiapiß села, в тому числ1 i куркул1в“ , а це „свЦчить про те, що 
система с.-г. кредиту, зокрема ï ï  низова иерифер1я. з тим завданням (кре- 
дитуванням бщноти. I. I.) не вноралася“ , „не виконала директив уряду“ 
(уряд наказував видати в кредит бщшш 62°/0 Bcix коптв, призначених для 
кредитування шдивщуальиого „сектора“ , а кооперативи видали 41— 42°/0); 
що кредитування „куркул1в“ „сигнал!зуе те, що не все гаразд в окремих 
ланках шшвки, засм1чешй клясово чужим елементом, та про недостатки! 
контроль над такими товариствами з боку кер1виих кредитових ланок i Mic- 
цевих партШних i радянських орГашзацп!“ . А тому: „Це ставить питания 
про Грунтовний перегляд кер1вних кадр1в кредитово!' системи; кредит треба 
спрямувати виключно в inTepecax сощялютичиого буд1вництва та иаступу 
па куркуля“ .

Друга обставнна, що прискорила час смерти кредитово!' кооперацй', 
криеться в тому, що парти з колектив1защею пощастило: завдяки енергп, 
яку проявили аГенти napTiï в самому сел1, темни колектив1заци несиодь 
вано прискорились i пляни навш» перевиконано. Що робити з кредитовою 
кооперащею, коли нереведетьсн колектив1защю, про це творщ ïï думала 
jtaHiiu. Дещо й писали про це. Наведемо деяк1 приклади цг.ого писания та 
м.ркуваьь.

Вже в середиш 1 929 р.18) виникае питания И{Ю те, щоои „замкщь 
декыькох розпорошених с.-г. кредитових т-в у райош д1яльности МТС утво 
рити едину мщну башлвську установу, що центр ïï там само, де й центр 
МТС. Район д1яльности тако'х банк, установи збйаеться з районом д!яльно- 
сти МТС. Кредитування кооперативно! маш.-тракторшн станцц провалиться 
через кущеве обеднання“ . Вщ щ«1 „едино!" Min,Hoï банк, установи“ фуикщю 
збуту та постачання вцбираеться. „С.-г. машини МТС набувають безпосе- 
редньо на базисних склепах. Машинопостачання, як функщя с.-г. кредито
вого т-ва, вщпадае“ . „Колективи, через свое кущеве обеднання, здають 
свою товарову продукщю безпосередньо окружним заготовчим орГашза-

17) „Больш. Укр.“ , 1930 p., .Vs 7.
1Ч) „Больш. Укр.“ з.ч липень 1929 р., ст. 67— 68.
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щям“ , a „yci розрахунки за здану продукщю провадять через баншвську 
установу, що е у райош д1яльности MTC“ .

До Tieï само!’ теми звертаеться А. Нуршов у вересш 1929 р.19) „Фун- 
кцп збутово-иостачальиицый мають бути вилучеш з кредитових т-в, 
а останш переведен! на становище виключно фшансових орГашзащй“ . 
„До складу член'ш кредитових т-в мають входити yci виробшт обеднання. 
спец. районов! т-ва i колгоспи. За такого стану найдощльшше маштаб ро- 
боти кред. т-ва визначити розм1ром щлого адмшстративного району“ . А що 
в адмш. pailoHi е дешлька кредитових т-в, то слвд „надати функцц креди
тового районового т-ва тому з них, що перебувае в районовому центрг скон- 
центрувати у ньому Bei каштали, що належать кредитовш кооперацй, 
a caMi апарати кредитових т-в реорГашзувати на товариства спещяльш“ . 
„3 утворенням MTC“ , —  настоюють автори зб!рника „Маш.-трак, станци 
на Украш“ 20), —  „роля кредитових т-в мае зШти на розрахунковий апа
рат станци щодо баншвських операщй“ . Утворення цих районових банюв 
вимагае XI З1'зд КП(б)У, що вщбувся в червш 1930 р. Ще piiny4inie шдхо- 
дить до питания „Эконом. Жизнь“ (Jfs 151, 28. Till. 1930).

„Одним i3 найгострших питань, що виникають у звязку з лшвща- 
щею округ, е питания про районовий кредитовий центр. Як вщомо, тут ф! 
Гурують два BapiflHTii: НКФ СССР, НКЗем та Союзколгоспбанк уважають за 
неоСшдне ухвалити мнпану систему едино’! кредитово! установи району, 
залишивши для промислових та М1ських центр!в фиш Держбанку, а для 
с.-г. pafioHÎB —  с.-г. кредитов! т-ва. За другим вар!янтом (НК PKI та Держ- 
банк, яких шдтримують НКФ РСФСР, а також KepiBHi орГани низки рес- 
публш та областей: УССР, БССР, Швшч. Кавказу, Сиб1ру, Зах. области, 
Татарсько!’, Башкирсько!’, Кримсько!’ АССР та ин.) с.-г. кредитов! товари
ства мае бути скр1зь лшвщовано i ïx функцц передано районовим ф!л1ям 
Держбанку“ .

Ясно, що це питания виникло не так „у звязку з лншдащею округ“ , 
як унаслщок л!кв!дацй' шдивщуального с1льського господаря й зам!ни його 
колективним. Бо, дШсно, коли Держбанку неможливо було безпосередньо 
п1д!йти до мшошв шдивщуалышх сыьських господар!в 13 кредитом та з зби- 
ранням др!бних селянських вклад!в i треба було якось миритися з мнуван- 
ням селянсько!’ кредитово!' кооперацй, то з утворенням колгосшв ц! труд- 
Н01Щ перестають !снувати: справу можна так поставити, що у Держбанку 
може залишитися стыьки iaieHTiß по активних операщях i3 селом, шльки 
буде в його район! д!яльности колхоз1в. А таке число iuieHTÎB може безпо
середньо обслуговувати не т ь к и  районовий Держбанк, але й окружний. 
Щодо депозитових операщй, для розвитку яких noTpiÖHi так! народт орГа- 
шзаци, як селянськ! кредитов! кооперативи, то з засади було ясно, що на 
розвиток цих операщй над!ятися нема чого: околгосподарене населения 
вклад!в не дасть. А коли так, то чогож турбуватися про те, що Держбанк, 
замшивши собою кредитов! кооперативи, не зможе розвинути на сел1 вклад- 
них операщй? Автор стати, що ïï цитуеться, говорить i про це. Bîh каже: 
„6 один спещяльний момент у робот! с.-г. кредитових товариств, що ви- 
нравдував самост!йне !снування с.-г. кредитово’! системи. Йде мова про до-

1в) ,.Б. У .“ , 1929 р., № 17— 18.
20) ,.Иаш.тракт. станци па У кр аш “ , вид. ,.Книгосшлка“ , 1929 р.

http://rcin.org.pl/ifis



23

даткову мобшзацио kohitîb шдивщуальних товаропродуцент1в шляхом ïx 
кредитового кооперування. Розум1еться, для фшх Держбанку це джерело 
додатково!' мобшзацц конгпв виключаеться. Але, поперше, значшня його, 
як одного з pecypciB кредитування сыьського господарства, було м1зерним,
а, по-друге, по Mipi росту колектив!зацц воно засуджено на зникнення“ .

Невцомо вже навщо, але наводиться ще й таш арГументи, яы ма
ють переконати читача в тому, що с.-госп. кредитов! т-ва треба лжвщувати. 
А саме. Держбанк обслуговуе, як вщомо, не лише, т. зв. промислов1 райони, 
але й счльське господарство. Дос1 Держбанк у операцшх обслуговування 
шьського господарства спирався на cboï окружш фшх, а за допомоговий 
апарат служили йому пльсько-господарсыа кредитов! товариства, що ви- 
конували розрахунково-касов1 доручення банку (як приклад, наводиться 
po3Mip ooopoTiß Держбанку з 107 с.-г. кредитовими т-вами Швычного Кав
казу: за III квартал 1930 р. обороти по кореспондентським дорученням 
Держбанку на щ товариства творили в загальнш сум! 102 мы. крб., а власн! 
онерацй* цих товариств —  22 ми. крб.). Але, перше, праця з товариствами 
через кореспондентсыа рахунки н!би-то збкаынуе видатки (адмшстрацшы 
та операщйш) банку та аж на 60% проти того, що коштувалаб робота че
рез фии Держбанку, яш малиб заступати с.-г. кредитов! товариства, 
а друге, —  товариства ыби-то дуже недисцишйноваы установи, а тому 
тяжко ïx послугами користуватися.

Дивним видаеться твердження про Ti 60°/о. Виходить, що вщкрити 
й утримувати 107 фшй Держбанку замюць лiквiдoвaниx 107 товариств 
обшдеться дешевше, ыж заплатити цим т-вам певну винагороду за ви- 
конання кореспондентських доручень банку, товариствам, як! мають свш 
готовий апарат, на утримання цього апарату в1д держави н!чого не вима- 
гають та яш виконують заразом i иншу, дуже потр!бну й важливу, для 
Державного Банку непосильну працю мобшзацп вклад1в. Як цього 
можна досягти, коли банк, орГашзуючи cboï <|>ûiï на мющ лшв!до- 
ваних товариств, матиме на уваз! Ti лише операцй', яы для нього викону- 
вали, як кореспонденти, кредитов! товариства, —  це секрет aBTopiß проекту 
нового розгрому кредитово! коопераци.

„Висновок 13 цього один“ , каже той самий автор: „с.-г. кредитов'! 
т-ва мае бути замжено районовими фшями Держ. Банку (шдкреслення ав
тора проекту). Щож торкаеться BepxH ix ланок с.-г. кредитово!' системи, 
Союзколгоспбанка, то в раз! л!кв!дацй‘ с.-г. кредитових т-в вони гублять 
базу для самостШного шпування i h o b h h h î бути злит! з Держбанком“ .

Для нас, що живемо поза межами СССР, дивною здаеться ця льоГша: 
Держбанку noTpiÔHi фш!‘ аж у селах, а тому... шьсый кооперативы кре
дитов! товариства повинш бути в декретному порядку знищеш... Повинн’1 
бути зныцеы установи кооперативы, себто, як ми звикли думати, в1льн1, 
що ni в кого на служб1 не перебувають, ыкому неыдлеш, лише caMi ви- 
piiuyioTi. питания: жити чи д1яльысть свою припинити; установи з таким 
трудом вщбудоваы, так TicHO звязаы з господарством широких мае насе
ления.

5. XII. 1930 р. зробила влада той саме висновок, що проектуеться 
у выценаведеый cTaTTi, але, як знаемо, 30BciM не тому, що послуги това
риств, як кореспонденив, ыби-то викликали зайв! адмшютрацШш видатки, 
а тому, що ыдчас ршучого, останнього наступу влади на „куркуля“ з ме-
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тою знищити його ,.як клясу“ кредитовим кооперативам, д1йсно, не оулсм 
вже що робити. Розмщувати cboï кошти по колгоспах держава може il че
рез CBOÏX службовщв (Держбанк), а для мобшзацц коптв населения, по- 
TpiÔHnx колгоспам та держав!, зовпм не треба кредитових кооператив, бо- 
цю роботу з неменшим ycnixoM можуть нереводити и колгоспи.

За актом руйнуючим прийшов, за шв року, акт творчий, ухвала Ради 
НК СССР з дня 12. VI. 1931 р. про „Порядок i джерела довготермшового 
кредитування колхоз1в“ . Наведемо деяк! головшпп думки ще!' ухвали.

Передан! Державному Банков! кошти Союзколхозбанку та с.-г. кре
дитових т-в обеднуеться в единий фонд довготерм!нового продукщйного кре
дитування шьського господарс.тва. Фонд цен поповнюеться внесками кол- 
госшв та инших орГашзащй, а також спещяльними асиГнуваннями по дер
жавному та мк'цевим бюджетам.

Довготерм!нове кредитування колгосшв за рахунок фонду перево
диться Державним Банком на шдстав! р!чних i квартальних плян!в довго- 
терм1нового продукц!Иного кредитування колгосп!в, a ni пляии розробляе 
Колгоспцентр СССР; Нарком Земельних справ СССР представляв ïx на за- 
твердження РНК СССР. Пляни мають мютити в  co6i розподи кредит!в по 
ооюзних республиках та иередбачати нритягнення певноТ суми власних 
KoiiiTiB колгосшв у Ti шдприемства, що кредитуе держава, для збиьшеннл 
товарности колгоспно’1 продукци.

Кошти спрямовуеться: а) по лши снещял!зованих колгоспннх гос- 
иодарчо-оперативних центр!в „Молококолгоспцентр“ , „Свиновод“ —  „Се
меновод“ —  „Птицевод“ —  i т. д.) та б) иншим шдприемствам колгосиного 
господарства, що ïx спещяльш колгоспш центри не охонлюють.

Кредити першого виду спрямовують товаровим фармам вищезгадаш 
центри. Умови, на якпх ni кредити призначаеться, передбачають обсм бу- 
д!вництва, взагал! продукщйних видатшв, po3Mip власних коитв, що ïx 
вкладае колгоси у справу; розм1р кредиту, зобовязания колгосиу здати ти- 
варову продукцш (вироби).

Hi колгоспи! центри розподыяють кредити по краях (областях), ра
йонах та окремих колгоспах.

Кредити на набуття засорив виробництва видае Державний Банк ви- 
ключно в форм! шлевих позик шд довготермшове зобовязапня колгосшв.

Районов! Земельш Бщми разом i3 районовими колгоспними союзами 
мають право пропонувати Державному Банков! скорочувати або й закривати 
кредити та иереводити дотермшове стягнеипя виданих позичок.

Державний Банк може припинити чи скоротити кредитування кол
госиу а) в pa3i несвоечасно! сплати терм!нових плат!ж!в, б) в pa3i невико- 
нання колгоспом инших иринятих у позичц! обовязшв, в) в pasi викори- 
стания позики не по призначению.

Просрочен! позики стягае Банк судом. На нокриття таких позик 
!дуть а) суми, що належать колгосгош за здаш товари, б) суми на бмжучому 
рахунку колгоспу, в) суми вщ продажу иишого майна колгоспу.

Колгоспцентр СССР вщповщае за орГан!зац!ю и иалежне поставления 
ф!нансового господарства колгоспу. Зокрема мае бути забезпечене скла- 
дання впма колгоспами виробничо-ф!нансових пляи!в i заведений система- 
тичний догляд за ïx виконанням з боку райколгоспсоюзу.
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Державши! Банк стежить за вживаниям колгоспами виданих ïm н о - 
зик по призначенню. Колгоспи повинш представляти Державному Банков'! 
cbo ï виробничо-фшансов1 пляни та фшаншй звцомлення за формами, що* 
ïx затвердить НКЗ СССР по згод1 з Державною плановою  KoMicieio СССР.

Заготовч1 орГашзаци зобовязаш, розраховуючися з колгоспами, од- 
иочасно з приняттям продукпв, видавати плат! ж ni накази на фиш Держ. 
Банку, в яких колгосп мае б1жучий рахунок, абож платити гойвкою, по 
ЗГОД1 3 колгоспом.

Так за цим законом орГашзуеться в СССР та в УССР с.-госп. кредит.
Як же в дШсному житт1 вцбудовувалася кредитова кооперац’ш, що 

зробили, чого практично досягли держава й населения за перюд, що ного- 
охоплюе вищенаведене законодавство? Вцповщ на щ питания присвячуемо- 
наступний розди.
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III. ДОСЯГНЕННЯ I СТАН КРЕДИТОВОТ КООПЕРАЦП.

Декрет 18 жовтня 1921 р. й настушп, що ïx змют ми подали впще, 
в1дновили с.-г. кооперацш як самостшну систему. Частина товариств по- 
чинае провадити не т ь к и  товаро-посередницыа та виробнич1 операци, 
але береться й за баншвськ! (вклади, onepau,ïï позичков1).

Зведений на 1. X. 1927 р. балянс 1345 товариств р!внявся 120 м1л.
к арб.

Перешний ïx балянс (на 1 товариство) зростав так:
На 1. X. 1924 р. крб. 18.519; На 1. X. 1926 р. крб. 56.913;
На 1. X. 1925 р. крб. 38.273; На 1. X. 1927 р. крб. 89.471.

Рух сум по головних статтях балянсу т-ва був за цей час такий (на 
тисяч1 крб.):

А К Т И В И  П А С И В И
К _ я 4

»ИНсо

Q,О
3

Н юО. О св ев«  п
ок«ев

н §и 2 о .5 ■CS и св а

- 3  
а-а

иВнсо
в«ев
п

Н йп  а, а> оa ,
В « О CQ H w S и и Й «в к  к И п X

На 1. X . 24 3,7 1 ,9 4 ,2 6,8 0,6 6,7 5 ,4 0,2 4 ,3

„  „  25 12 ,8 6 ,0 6,2 8,6 1 ,4 8,6 16,1 0,4 9 ,8

»  »  26 20,1 6 ,4 7,0 8,2 2,1 10 ,4 21,1 1,2 9,3

„  „  27 41 ,5 9 ,9 11,3 7,6 3,2 12 ,8 38 ,4 2,7 18 ,5

Мережа с.-г. кредитових товариств, за даними на 1, IV. 1928 р., 
складалася аж i3 1768 c ît k o bh x  та 717 позасйкових т-в21).

Стан цих т-в на цей час був такий:
IIepeci4iio на 1 товариство в крб.22):

21) Як ciTKOBi, так i позаптк<ш т-ва однаково провадпли кредитов! операцп, але 
nepnii були включеш в низову мережу с.-г. кредиту, а друп залншалися поза нею. Шль- 
KicTb позасггкових кредитових товариств зменшувалася таким способом, що одш з них 
поступово включалися в низову мережу т-в пткових, друп перетворювалися в спещяльш 
с.-г. товариства (товариства без бапювських функцШ). 1570 c ît k o bh x  товариств (на 1. X. 
1927 р.) обеднувало 1.100 тис. члешв —  19.5 проц. ycix сел. двор1в Укранш (I. Подоль- 
ський. „С.-г. кредит“ , ст. 102).

22) Цифров1 дап1 в р1жних авщпв, що на пщстав1 ïx праць ми складали цю таб- 
лицю, piami; тому треба подан! тут цифри вважати за приолизш.
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CiTKOßi IIosaciTKOBi
°// 0 %

Баланс 93.726 100 27.888 100
Актив (гол. стати):

Товари: постачання 17.792 19,0 6.132 22.0
збут 4.328 4,5 2.311 8.:-’

Позики видан!: короткотермш. 17.003 18.2 3.617 13.0
„  довготерм1н. 14.006 14,9 3.870 13,9

Пасив (гол. статл) :
Вклади 5.371 5,7 1.125 4,0
Позики 38.575 42,1 9.038 32,4

Член!в на 1 т-во 719,4 — 304,8 —

За даними на 1. X. 1928 р.23) сггкових товариств нараховувано вже. 
1903, що обслуговували 1.539 тис. члешв, закредитували цих члешв на 
суму 116,0 М1л. крб. та мали вклад1в на суму 8,6 м1л. крб.

I вищенаведеш суми перес1чного балансу й ця таблица св^чать про 
досить швидкий 3picT оборот товариств; але з цих таки даних видно й те, 
що цей зр1ст вщбувався головним чином за рахунок позичених k o h it îb , 
а не вклад1в i не товариських каштал1в. Сума вклад1в у товариств! не ета- 
новила й 3°/0 його балансу (на 1. X. 1927 р.) проти 31°/0 в ощадно-позич- 
кових та 48% в кредитових товариствах 1913 р. Товариства живуть за 
рахунок державних коншв. Основний ïx кредитор —  держава. Вони лише 
розподияють серед людности Ti кошти, що ïx в{д держави одержують 
Вони виконують лиш одне завдання кредитово!' установи —  розмщення 
кредиив у господарствах, що кредиту потребують, —  i в дуже незначнш 
Mipi виконують друге завдання —  мобшзацш др1бних каштал!в, розпоро 
шених у мшонах окремих господарств, де щ каштали лежать без руху.

Але й перше завдання щ товариства виконують млявше, шж това
риства 1913 року: сума виданих по'зик творить 46,9°/0 балянсу (на 1. X.
1927 р.) проти 87°/01913 року.

Державними установами, через як1 держава передавала кред. т-вам 
кошти у форм! позик, були головним чином сельбанки. Банки щ були, так би 
мовити, установою другого, вищого щабля в систему що мае обслуговувати 
кредитом селянське господарство. Цей тип кредитово!' установи створено 
в УССР, як вщомо, на пщстав1 декрету 24. I. 1923 р. (шсля декрету уряду 
€ССР 21. грудня 1922 р.).

На 1. X. 1927 р. функцюнувало 8 сельбаншв та 3 фиш Укрсельбанку. 
Склад ïx за декретом, як ми вже знаемо, мшаний: державш установи, ко- 
операц{я та окрем1 особи (селяни). Але в дШснош це лише формально: по 
балянсу на 1. VII. 1926 p. rpyni державних пайщишв належало в систем1 
цих банклв i3 кашталу в сум! 10.028.5 тис. крб. аж 89,4°/0, а з капралу 
в сум! 20.592 тис. крб. на 1. VII. 1927 року —  88°/0. Отже в д1Йсност1 
система сельбанк!в е система державна, яка охоплюе собою другий щабель 
системи ciльcькo-гocпoдapcькoгo кредиту.

23) Украина“ , Стат. Зб1рник. 1929.
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За даними на 1. X. 1927 р. з61рыий баланс цих банк iß ста нови» 
88.996.1 тис. крб., а на 1. X. 1928 року 245.007 тис. крб., \з них каштали 
26.3 ми., позики 133 ми., вклади 14,3 мы. крб. (5,8%).

Джерела ïx оборотових k o ih t îb  були Taid (за даними на 1. I. 1926 р.);
Тис. крб. 7о7о

OcHOBHi каштали 10.592,5 15,9
Спещяльш та iiHmi каштали 2.172,1 3.3
Вклади та б!жуч1 рахунки 2.682,2 4,0 
Позики (всix вид1в):
В Укрсельбанку 39.084,0 58,6
В Держ. Банку 1.339,6 1,9
lÎHuii пасиви 10.675,8 16,3

Разом 66,540,2 100,0
Отже й тут, розглядаючи систему сельбаншв, треба сказати те саме, 

що мускш ми сказати про д1яльшсть орГан1зац1й першого ступня системи 
с.-госи. кредиту, про с.-госп. кредитов! товариства: роля сельбаншв у cnpaßi 
притягнення так званих „чужих“ kohitîb, копгив i3 широкого грошового 
ринку —  щлком м1зерна (вклади та 6iæy4i рахунки становлять лише 4°/(> 
балянсу, на 1. X. 1928 року 5,8°/0). Сельбанки живуть на кошти, як1 одер- 
жують (головним чином через Укрсельбанк) в1д держави (позики, осиовний 
капрал). Це не банки в справжньому розумшню цього слова, а лише роз- 
дмьш державних коптв серед низових товариств системи шьсько-госпо- 
дарського кредиту.

Сельбанки кредитуют!, не лише с.-госп. кредитов! товариства, ало 
й колективш господарства, с.-госп. союзи, р!жн! держави! установи та ии.

Серед артикул!в нризначеного сельбанками cbo ïm  кл1внтам кредиту 
звертае на себе увагу кредитування в основш каштали: цей артикул ста- 
новить дуже пом!тиу суму —  23,2°/0 загально!' суми призиачених кредит.

Щоби завершити систему с.-г. кредиту на Украш, дня 8. листопада
1923 р. затверджено статут центрально!' установи цього кредиту, Укрсель
банку, який розпочав cbo ï операци 27 листопада 1923 p. i мав обеднувати 
д!яльн!сть Губерн!яльних товариств с.-г. кредиту (сельбаншв).

„Укрсельбанк“ , —  каже постанова раднаркому Укра'ши з дня 7. II.
1924 р., —  „е caMOCTittiia кредитова установа, що icuye на п!дстав! спе- 
ц1яльно1Ч) законодавства та свого статуту i перебувае п!д загальним керов' 
ництвом законодавчих орГагпв УСРР. Як i всяку акщйну установу. Укр
сельбанк контролюють Наркомф!н та Держбанк. Практичну свою роботу 
Укрсельбанк здШснюе, керуючися илянами Держиляну. Cboï операцШш 
пляни Укрсельбанк складае, зважаючи на кошти, що Bin ïx мае, та чергов! 
й нев!дкладьп с1льсько-господарськ1 заходи, не виходячи з рямщв тих пля- 
iiiв. що ïx установить Держплян УСРР“ .

Таким чином i в nift установ‘1 ми маемо один i;{ орГашв державно! 
управи.

Фуидаторами банку були: Державний Банк, НКЗем УСРР, НКФ УСРР, 
Губсельбанки, Сиьський Господар, Всеукра!'нське товариство насшництва, 
Село-TexHÎKa, Цукротрест, Укррадгоспотрест, Укрдержспирт, Укра!'нбанк.
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За данями на 1. X. 1927 р. з загальног суми акщйного кашталу 
в с у м i 24,6 MLi. крб. кооперацп належало лише 0,43 мш. крб.

Балянс банку випосив на цен час 123.245,2 тис. крб. 3 них на вклади 
(по пасиву) припадало 4.427.3 тис. крб. (3,6"/0).

На 1. X. 1928 року балянс Банку збыынився до 200.380 тис. крб., 
лри сум! вклад iß 11.895 тис. крб.24).

Зпдно з директивами РЫК (постанова 7. И. 1924 р.) Си.-госп. Банк, 
агентом якого на Украш був Укрсельбанк, повинен кредитувати Bei галуз1 
■ш.-госп. обеднань; теля кодектишв та ш.-госп. кредитових товариств 
найперше кредитуется селянсып шштети взавмодопомоги. Довготермшов] 
познки (до 5 poiiiß) Банк видае за рахунок спещ'яльних k o h it îb  i найперше 
на утворення основних каитш в с.-госп. товариств першого щабля та на 
кредитування с.-госп. виробничих обеднань. Розм1р позик у основний ка- 
штал с.-госп. кредитових товариств —  до 2000 крб. на товариство (з 6%  
р1чних, па час до 5 рошв i3 щор!чною, починаючи ввд другого року, сплатою 
pißHHMU частками). Довготермшов! иозики друго!' черт —  позики районо- 
вим с.-госп. стлкам, до 5000 крб. на окрему сшлку на термш до 3 рок1в. 
Позики мали видаватися й окремим госнодарствам, яш виявили себе рен- 
товними та шп^ятявними.

Закшчуючи характеристику Укрсельбанку, треба зазначити, що од 
ним Î3 пайщишв ц(.ого банку е Центросельбанк (московський, всесоюзняй 
банк с.-госп. кредиту), якяй мав у c b o ïx  руках акцШ Укрсельбанку на суму 
2.7 Mi л. крб. (на 1. X. 1927 p.) i якяй займае в житт'1 Укрсельбанку дуже 
поважне мшце, як кредитор, або, краще сказати, як передавець до каси 
Укрсельбанку загальнодержавних k o h it Ib , призначених для обслуговування 
потреб шьського господарства; так, напр., за даними на 1. X. 1926 р. 
з загальши суми оборотових k o iiit Ib  63.934,2 тис. крб. Укрсельбанк мав 
у форм!, сказати-б, „позики“ 34.006.1 тис. крб., тобто б1льше ïx половики.

Тяжко пояснит навщо саме, але Укрсельбанк мав, повинен був 
мати акцп Центросельбанку, як останшй, з свого боку, мав акцп Укрсель
банку. Взапш хоч па TepiiTopiï Украйни може й можна вважати Укрсель- 
•оанк за центральиий банк с.-госп. кредиту, але в цшму СССР е в!н лише 
респубдшансышй банк, себто красной, а центральним у дШснош е всесо- 
юзний Центросельбанк, через який bîh одержу« значиу частину асиГиовань 
т;\ держави й в'|д якого в'ш знаходиться у велншй фшансовШ залежност1.

Ми бачимо, що система с.-госп. кредиту в частит другого та третього 
c bo ïx  щабшв с система державна (районов! сельбанки та Укрсельбанк) 
i лише низова ïï мережа (с.-госп. кредитов! товариства) —  кооперативна.

Але ця державна система мала на Украш свого конкурента, з яким 
вона довго й уперто боролася. Конкурент цей —  районов! обеднання кре
дитових товариств, районов! кредитов! союзи. На 1. X. 1927 р. кнувало 
вже 8 кредитових соккпв. вц 1. X. 1927 р. —  18.

За даними на 1. X. 1927 p. 36ipnnii балянс 8 кред. сокшв становив 
26.383 тис. крб.

Кл1ентура цих установ складалася з с.-госп. кредитових товариств

29

а4) „Украша“ . Стат. зб., 1020 р.
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(бшыне 60%), але були серед не! и колгоспи, с.-госп. союзи, державш 
установи та ин.

Кредитов! союзи, як установи довготермшового та коротко-терм!но
вого с.-госп. кредиту, свого кооперативною центру (орГашзаци третьоп> 
щабля) ие мали. Ролю такого центру вцогравав для них державний Укр- 
сельбанк i, почасти, Украшбанк.

Система кредитових установ, яку оце ми розглянули, мае на уваз! 
потреби шьського господаря, це е система шьсько-господарського кредиту.

Паралельно з нею повстала й поширювалася ще й инша —  система 
кооперативного кредиту кустарно-нромислово! коопераци, яка мае на увазг 
задовольнення потреб у кредит! ремюника, кустаря та др!бного промисловця.

Кредитов! кооперативи, що мали обслуговувати ню верству наев' 
лення, прибрали coöi форму ощадно-позичкових товариств, при чому това- 
риств ушверсальних, —  h кредитовими, промисловими та збутовими one- 
ращями.

Киш еть цих товариств зростала так: на 1. XI. 1923 р. було ïx 78, 
а на 1. VII. 1927 р. 207, яш обслуговували 66.629 ф'шчних ociô —  члешв. 
на 1. X. 1928 р. 306 т-в 3i 110 тис. члешв25).

Утворюються вони по Bcix округах Украши, але переважно на Пра- 
вобережж!.

Зведений балянс 197 ощадно-позичкових товариств на 1. VII. 1927 р. 
становив 7.875,3 тис. карб.

Ilepeci4Hiifi балянс одного цього виду товариства становив 39,8 тис. 
крб. Сума вклад1в виносить 13,5%, отже значно бшьше, шж в установах 
С1Л.-ГОСП. кредиту.

Промислова кооперашя утворила й cboï районов! союзи, себто орГа
шзаци другого щабля. На 1. XI. 1923 p. ïx було 16 (вс! без баншвських 
бункщй), а на 1. IV. 1928 року 302ü).

Ця промислова кооперащя мала за свш окремий всеукрашсысий центр
—  Украшкустарешлку (установа третьего щабля). Ця центральна уста- 
нова примушена була, внаслцок свого тяжкого фшансового стану, лшвь 
дуватися, й систему кустарно-промислово!' кооперацй' приеднано в 1925 р. 
до Сыьського Господаря, який перебрав на себе орГашзащйний та онера- 
цшний 6îk  справи, а за кредитовий центр цих товариств став Украшбанк.

Але думку про власш, спефялыш для иромислових ощадно-позичко- 
вих товариств кредитов! центри, окрем! центри цнл шби окремо!' система 
не залишено. Виникли обеднання другого щабля —  з кредитовими функ- 
шями —  районов! кредитов! союзи ощадно-позичкових (иромислових) това
риств. Виникли вони тим способом, що деяш з районових сшлок промисло- 
вих товариств перетворилися в кредитово-промислов! союзи; функци кре
дитових установ були ïm  надан! лише в 1927— 1928 рощ. ïx  кредитов! 
операцй в форм! видач! грошових позик у цьому рощ були дуже незначн! 
й регулярного характеру не мали. В шштшшому poaMipi кредитов! операцй 
ïx переводилося в форм! товарових кредит.

Змагання усамост!йнити систему кустарно-промислово! кооперацй’, 
щлком роз!рвати звязок ïï з иншими системами привело до утворення на-

25) „Украш а“ . Стат. зб., 1929. 
гв) „Хоз. Укр.“ 1928 p., Л» 11.
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ново центрально!' установи цього виду кооперацй’, установи, bîa o m o ï ш д  
назвою Вукопромкредитсоюзу. В цШ установ1 хочуть бачити i центральний 
банк кустарно-промислово!' кооперацй’. Але виконувати таку ролю цей 
центр, очевидячки, не мав сили; це видно з того, що установи кустарно 
npoMH^OBOÏ кооперацй' кредитував Державний Банк, а головним кредитором 
ïx був Укра'шбанк.

Дв1 системи, що ïx ми розглянули, мають, сказатиб, спещяльний ха
рактер, спещяльну дыянку, спещяльну o ieH T yp y . Але повстала ще й третя 
система кооперативного кредиту на Украш, система, яку н1би то завершув 
всеукрашський кооперативний банк —  Укра'шбанк.

Банк цей засновано в 1922 рощ. Це банк акщйний. Акцюнерами 
й Рентами банку за статутом його можуть бути кооперативи bcîx галуз1в 
та Bcix щабл1в. Отже це банк, так би мовити, м1жкооперативний.

За даними на 1. X. 1927 р. акцюнерами банку були: центри, райо
нов! сшлки й товариства, —  отже кооперативи Bcix трьох щабл1в, —  отсих 
галуз1в: 1) споживчо!’ загально-громадсько!’, 2) споживчо’1 po6iTHii4o'ï,
3) сш>сько-господарсько1’, 4) кустарно-промислово!’, 5) швалщно!', 6) кре- 
дитово’1' (ощадно-позичков1 товариства), 7) житловш, 8) видавничо! (центр 
i товариства) та 9) иншК

На 1. X. 27 р. споживчШ кооперацй' разом гз житловою належало 
61.897 naÏB (пай —  50 крб.), або 60°/0 кооперативних naïe; с!льсько-гос- 
подарськш —  21.208 naÏB (21°/0) та кустарно-промисловш разом Î3 шва- 
лщною —  14.802 naï (14,8°/0). Коло 25°/0 щлого пайового кашталу нале 
жало державг Отже домшуюче положения займае споживча кооперащя, що 
за даних обставин е щлком природно й зрозумкзо (ингш галуз1 кооперацй 
мали свою спещяльну систему кредитових установ).

Щодо свое! структури це банк строго централ 1зований: обслуговував 
CBOÏX oieHTiß через cbo ï фш'1 та комююнерства, яких на 1. X. 26 р. мав 
50 (Î3 них 26 фшй та 24 комююнерств). На 1. X. 27 р. число установ 
банку, внаслщок розмежування функщй ном’ш банками, зменшилося до 34.

Балянс банку (на 1. X. 27 р.) виносив 74.721,7 тис. крб. 3 того:
Укрсельбанк на той самий час (при балянс! i 

123.245,2 тис. крб.) мав:
Тис. крб. р/о балянсу

Каштал1в 7.801,8 10,4 %
Вклад1в 25.289,1 33,8%
Позик (пасив) 17.474,9 23,2%
Кредитув. клшешчв 

Перемчно на 1 товариство22):
49.144,1 66,0 %

Кашталгв 47.299,0 38,4%
Вклад1в 4,427,3 3,6%,
Позик (пасив) 61.371,5 49,7%
Кредитув. iùiieHTiB 109.978,6 89,2%

Отже Укра'шбанк, у пор!внянш з устаповами Bcix щабл'т системи 
ш.-госп. кредиту, мае краще розвинеш вкладш onepauiï. На 1. X. 1928 р 
балянс банку виносив уже 97.859 тис крб., з того на вклади припадал  ̂
крб. 26.777 тис. або 27,8% балянсу27).

27) „УкраУна“ , Стат. зб1рннк, 1929 р.
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Банк уживав р1жних заход1в, щоб сконцентрувати в себе в1льш 
кошти кооперативних установ. Цим головно треба пояснитн високий °/п 
вклад!в на його балянсм. До цього повинен, розум1еться, прямуватн кожний 
центральний банк. Але u,ieï мети Bin не досяг i досягти не Mir, бо коопе
ративи, особливо кредитов!, як ми бачили, кредитуются в р1жних банках 
i р1жних систем, а кожний банк —  кредитор, як вщомо, ц'шавиться c bo ïm ii 
клн:нтами не лиш як иозичальниками, але й як вкладниками. Отже, ясно, 
кооперативи свою вшьну гот1вку мусять депонувати потроху в р1жних 
банках.

За статутом Украшбанк кредитуе в 10-кратному po3Mipi до пайового 
внеску. Отже загальна сума кредийв, визначена для to ï чи iiiiu io ï галуз! 
кооперацп, ctoïti» у досить TicnoMy звязку з Miporo участи ц'|е*1 галуз! в скла- 
данш основного кашталу банку. Форма кредитування —  головним чином 
дисконт вексел1в, а шпчм on-call. Як при одн1й, так i при друпй форм! 
терм in иозики звичайно 1— 3 Micflni. Отже це банк короткотер Mi нового 
( к о м е ]) ц i й ного) кредиту. Ця короткотермшовють позик залежить до певши 
Mipn в1д характеру його пасивннх операций : Bin живе коштом переважно 
коротких терм'|н‘1в. Ясно, що, не забезпечивши себе довготерм'1новими кош
та ми, банк цей не Mir стати дшсно центральним банком i дШсно для Bcix 
галуз)в кооперацп, бо кооперативи потребують не лише короткотерм'шо- 
вого кредиту, але й довготерм1нового (особливо ш.-господарська коопера-
Ц1Я).

Наприкшщ цього короткого опису стану орГашзацп иароднього кре
диту на Украш вцмтшо таке. Ми бачимо, що низова мережа кооператив 
кредитуется в c b o ïx  соккив, у сельбаншв та в Украшбанку. Але цими бан
ками не обмежуюгься Ti джерела, де низов1 кооперативи здобувають co6i 
кредита. Ми ïx зустр1чаем, яко oieHTÎB або кл!ент1в i пайщимв, i в Держ. 
Банку, i в Укрсельбанку. i в Центробанку, i в м1ських комунальних бан
ках28). Це дуже характеристична риса орГашзацп кредиту в УССР.

На niflCTaei вищенаведених даних i матер1ял!в, що характеризують 
орГашзацдо народнього кредиту на Укра'ьнц спробуемо зробити деяш хочби 
найголовшнн висновки, на яш ыпд булоб уважати при cnpo6i накреслити 
плян орГашзацп щех снрави в майбутньому.

Перше, що впадае в о’п. це велике дробления сил, ям малиб орГаш- 
зувати справу. Маемо шлька вид1в кредитових кооператив першого 
гтупня: Ыл.-господарсыа кредитов! товариства, кредитов{ товариства ку- 
4'TapiB, товариства peMicHHKÎB. рибалок, i т. п. Те саме щодо кооперативних 
кредитових установ другого ступня (кредитов'1 союзи). Це дробления i ро- 
^еднання особливо яскраво виявляеться на третьому щабл1 шрамци креди
тових кооперативних установ. Кредитова кооиеращя за десять майже рошв 
icнування не спромоглася утворити свого фшансового центру, централь
ного банку, й кредитов{ товариства та ïx  союзи кредитуются в найргжно- 
рцшших, але не ними самими утворених кредитових установах (серед цих 
установ до neBHoï Mipn bhïmkom е Украшбанк). Цього не можна пояснит:! 
нездатшстю населения полагодити цю справу, бо ми знаемо з icTopiï укра- 
ÏHcbKOÏ кооперацй', що це не так.

Дал!: майже вся система так званого сшсько-господарського кредиту

2в) ,.Укра1па“ , стат. зб., 1920 р.
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^находиться в руках держави. 3 великою боротьбою зорГашзовано креди
тов! союзи, але в цшй систем! вони займали мало помггне М1сце: для кре
дитових товариств держава утворила cboï державш орГани в форм1 райо- 
нових сельбаншв, як! одержують вщ держави noTpiÖHi ïm для кредиту- 
вання кооператив кошти через державну, центральну для Украши, кре- 
дитову установу с.-госп. кредиту, —  Укрсельбанк.

Третя характеристична риса. Анарх1я, наявшсть яко!' ми зазначили 
нище, збыыпуеться ще й тим способом, що кредитовим товариствам не за- 
оороняеться одночасно кредитуватися де тыьки забажаеться чи пощастить: 
î в державних кредитових установах, i в кооперативних (ßcix стуишв), 
i в комунальних банках.

Але що найдужче вражае, це надзвичайно млявий розвиток депозито- 
вих операщй у Bcix систем кредитових установ, яш мають те чи инше вщ- 
ношення до широких мае населения.

Ми не можемо не шукати причини цього сумного явища, не можемо 
не удкшти йому спещяльшл уваги, бо знаемо, яке величезне значшня ма
ють депозитов! операци як для окремих кредитових установ, та i для цшго 
народнього господарства.

В чомуж полягають щ причини?

Здаеться найкращий cnocio уяснити coôi, чого саме не сл'щ робитп, 
щоб не перешкодити розвитков1 депозитових операций кредитових коопера
тив, це познайомитися з тим, що робила сов1тська влада та в яке стано
вище поставила вона кредитову кооперацш.

Що може допомогти розвитков1 вкладних операщй у кредитових то- 
вариствах? Вщшшдаючи на таке питания, проф. П. Височанський каже29): 

„yenix вкладних операщй залежить ввд багатьох причин, i, на нашу 
думку, ïx можна сформулувати так:

III. Правш умови.

1. Таемниця вклад1в.

1.

1 .

Умови обективного 
порядку.

Економ1чна замож- 
шеть людности.

II.

Стан валюти, цши 
та инше.
Вщсотков! ставки.

4. Участь р1жних Грул 
людности.

Умови субективно- 
го порядку.

1. Правильно постав
лена справа в то- 
варисш.

2. TexHiKa вкладних 
операщй.

3. Своечасне повер- 
нення вклад1в.

4. Як найповшше об- 
слуговування вклад- 
ника.

5. Притягнення всього 
кооператактиву зби- 
рати вклади.

Податкова шштика.

Забезпечення ште- 
peeiß вкладнишв на 
випадок лжвщаца 
товариства.

2в) П. Височанський. Кооиеративпий Кредит.

К р е д и т о в а  к о п е р а ц !я  У к р а -1 ни
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Визнаючи цю схему в щлому за вдатну. ми проте внесли» до neï такс1 
поправки:

а) В rpyni nepurifi (умови обективного порядку) додалиû ще одну 
точку: призвичаення населения до кредитових установ та депозитових опе
ращй (кредитова установа. найправильнше зорГашзована, але закинута 
в район, де ншоли не чули про банк, довший час буде сидйги без вклад1в);.

б) В rpyni друпй, —  умови субективного порядку, —  не вважалиб за 
конче потр1бний пункт 5-й: „нритягнення всього кооператактиву збирати 
вклади“ . При HaflBHOCTi инших умов ця умова заива, а ино;и додержання ïi 
може дати навт> неГативш наслцки. Треба дуже багато такту й чутливо- 
сти, щоб тут не перейти межч м1ж можливим, допускальним та абсолютно 
недопускальним, для справи ншдливим. Совшська влада, ïï аГенти на сел! 
та радянська преса ншоли nifiï межч не знали, ïï не шукали i взагал'1 пи
таниям цим не щкавилися.

Але табличка ця мае, на нашу думку, й дуже велику хибу. В першому 
ïï розд1л! нема точки, змкт hkoï можна булоб приблизно так формулувати: 
шанування владою нрав громадян i довфя населения до влади.

Heycnix за сов1тських умов вкладних операцП! неможна пояснювати 
невиконанням котрокь i:î умов, зазначених у перших трьох точках I та II 
роздшв nieï таблички. Неможна також пояснювати цей Heycnix непрнзви- 
чаенням населения до таких установ. як кредитов'! товариства, та до таких 
операщй, як операци депозитов!, бо до приходу на Украшу болыпевикш- 
майже в кожному сел1 було таке товаристно i через каси цих товариств не- 
рейшли, в форм! селянсышх вклад1в, мшярди карбованщв.

Економ1чна заможшсть населения (p. I. т. 1) Укра'ши коли и змен- 
шилася внаслщок büI hh та р1жних заход1в i;j боку сучасжй влади, то невже 
настыш, щоби сума вклад1в у товариствах з 69 mki. золот. крб. (на 1. I. 
1914 р.) мала впасти аж до 2,7 м'ьт. червон. крб. (на 1. X. 1927 р.)?

Несталкть валюти та щн (p. I., т. 2), безумовно, повинна була не
гативно вцбитися на розвитку вкладних операщй. Але чи аж у такШ тра- 
ПчнШ Mipi? KpiM того, не ввесь же час coBÎTCbKoï влади на Украш ця не- 
сталй’ть була така очевидна, що навш> i селянншш чи poôiTHHKOBi було 
ïï видно i в них викликала вона тривогу? Булиж у coßiTCbidft дШсностг 
й лшнн часи. Але на руху депозитових операщй вони не вцбилися.

Не був перешкодою и po3Mip °/00/о-них ставок но вкладах (p. I., т. 3.): 
на початку 1926 p. piü’Hi товариства платили р!жний °/0: меише 5°/0, 5,
6, 8, 10, 11,12, 13% > быыне. ЦК ВКП(б) постановок» з 19 серпня 1926 р. 
вважае за можливе шдвищувати °/0 ставки за вклади вцповцно до умов- 
мнщевого грошового ринку. Висловлюеться за шдвищення °/00/« по вкладах 
i другий всесоюзний з‘1зд с.-г. кредиту. Отже влада и кооператива oui ni я 
не гальмували справи штучним зниженням °/0 ставок, забороною нлатити' 
той “/о, що його вимагають Micneei умови.

„Правильно поставлена справа в товариствГ, ..Texniка вкладних 
операщй“ , „Своечасне повернення вкладов" (див. розд. II). За pin-два не 
вимерли вс i Ti люди, що вели справи кредитових кооператив перед тим, не 
забулися Ti традицп, що вироблялися десятилггтями. Отже й з цього боку 
якихось перешкод для розвитку депозитових операщй у кредитових това
риствах бути не могло.
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Не тут треба, на нашу думку, шукати пояснения того-стану, в якому 
знаходилася за сов1тсько1 влади справа депозитових операщй на Украш.

К наведешй вище табличщ умов, що сприяють розвитков1 вкладних 
операщй, е в I роздш пункт 4: ,,участь р1жних груп людности“ . Вц цього 
пункту й почнемо.

Чи були на Украш за CoBiTCbKoï влади Ti обективного порядку умови, 
за яких можлйва булаб участь у pijKHUx справах кредитового товариства 
(а, значить, i участь у рол1 вкладнимв) р1жних груп людности? Тон шар 
селянства, який Mir би дуже прислужится товариству в рол1 вкладпика 
(так 3Bani, ,,куркул1"), просто вигнано з товариства, позбавлепо нрава бути 
членами товариства та користуватися в товариств1 позиками та иишими 
послугами; а „середняцький" шар залякано недвозначною i hl з якого боку 
непривабливою перспективою заслужит» репутащю куркуля. Бо показу- 
вання грошей товариству (тут ми стикаемося з вимогою таемнищ вклад!в,), 
нереховування вмьно! пшвки на вклад! в товаригш —  Х1баж це не один 
i3 надШшших шлях1в до набуття тако’У репутацп? Про це свщчить i проф. 
И. Височанський30). B îh  каже: „Вкладник не любить, щоб про нього знали. 
Надто багато шдстав боятися мае сучасний вкладник на сел1, бо його мо- 
жуть записати до куркул1в i3 yciMa з того наслцками. Звичайно, що вклад
ник уважатиме за безпечшше держати rpouii вдома в схованщ або вносит и 
ïx на вклад у таку установу, де найважче довщатися и|)о нього“ . А другий, 
безумовно прекрасно пошформований про ситуащю на Украш, працьовник 
у галу.н кредитово!' кооперацй’, и. Козачок на 1 Всесоюзному шснектор- 
ському з'1зд'| так характеризуй „селянську психольоГш“: ,.3а сучасно!' се- 
лянсько! психольоГи иеревагу мае не та кредитова установа, яка най- 
ближча, а та, що найдалц бо там селянин спод1ваеться, що про нього не 
знатимуть“ .

Чи не ясно, який змк*т криеться в цШ такн! нростШ i спокШнШ заяв1?
Проф. П. Височанський вказуе на те, що совггське законодавство, 

як i законодавство Bc ix  крагн, ретельно oôepirae таемницю вклад!в (поста
нова РНК УСРР з 4. Y1I. 1925 р.). Але bîh таки в иншому м'кщ й з ин- 
шого приводу каже, що в пожовтневу добу „кооперащю взагалц м'|ж иншим 
i кредитову, оиановуе бщняк, що стикаеться з середняком; провщнии 
руху —  (ндиога П1д керуванням комушстично!' парти“ (шдкреслення наше 
I. I.)31) i що „заможш верстви людности“ „доел кредитово!' кооперацй цу- 
раються“ , „але в наших умовах можна шукати й инших cnocoôiB обслу- 
говуваги господарство заможних селян (тобто, без вцкриття ïm кредит 
у товариств!. I. I.), щоб иритягати вклади, не порушуючи клясового харак
теру нашого кооперативного кредиту“ (шдкреслення наше. 1. I). Яка при 
Bcix цих умовах щна отому законодавству про таемницю вклад!в?

Так виглядае справа куркуля та середняка. Залишаеться, як можли- 
вий вкладник, елемент „бцняцький“ . Але чи можна серюзно будувати 
справу лише з розрахунком на цю частину населения?

Аксюмою е те, що чим чаетшп мае банкова установа стосунки з cbo ïm  
iwiieHTOM по активних операщях, чим бЬтыпе вона обслуговуе його, чим 
бш.ше господарчих операщй даного кл1ента проходить через що банкову

:,° )  Кооперативний кредит, стор. 348.
31) Кооперативний кредит, стор. 368.

http://rcin.org.pl/ifis



36

установу, тим бмыпе його оборотових коптив осщае в форм'« 
вкладу в iiifl. I от викинутого з товариства, позбавленого права 
на кредит куркуля закликають, памятаючи про цю аксюму, користу- 
ватися послугами товариства в форм! приняття вщ иього грошей для пе- 
реказу i т. п. i тим надшться залучити його й на ролю вкладника. Погана 
BTixa для „куркуля“ та не краща над1я й для тих, хто дбае про розвиток 
кредитово! кооперацй'.

Колись „Экономическая Жизнь“ (1925 р., ч. 364), в короткий перюд 
рацюналыпшого ведения кооперативно! справи, писала таке: „Шдходячч 
до розвязання ще!, тако! складно!’ в наших умовах, проблеми (притягнення 
селянських вклад1в), треба памятати та не забувати, що селянин тмьки 
тод1 зважиться дов1рити сво! трудов! ощаднош мкцевому кредитовому то- 
вариству, коли товариству дов1ряе вся людшсть; коли справи в товариств! 
поставлен! так, що вш не боггься за долю свого вкладу; коли Bin бачить, 
що справа товариства в руках певних людей, не тыьки чесних, але й таких, 
що BMiiOTb господарювати; коли члени товариства активш й виявляють 
повною Miporo свою самод!яльшсть; коли вш бачить, що з koihtîb товари
ства, отже, й з його вкладу не робиться допомоги, субсиди, а видаеться 
його в позику на башивських основах тим господарствам, що через особист! 
прикмети та свш господарський стан можуть використати !х продуктивно; 
коли bîh за CBitt вклад одержуватиме такий в!дсоток, який справд! защка- 
вить його як вкладника, що хоче зб!лыпити сво! ощаднош, а не шукати 
т!льки схованки для пих; коли вш психольог!чно не боятиметься показу* 
вати сво! ощаднош; коли, як лежать вони в Kaci кооперативу bîh не будз 
турбуватися бьныпе, н!ж якби лежали вони вдома, бо йому здаеться, що 
як покаже bîh свШ достаток, то будуть hobî на нього податки, що зачислять 
його в куркульлихвар!, виключать з числа тих, що можуть бути членами 
товариства, позбавлять його права одержувати вщ товариства грошову чи 
натуральну позику та ин.“ .

На жаль, все це е, ошльки ми знаемо укра!нську дШсшсть, лиш 
абстрактш м!ркування. Все, проти чого в цьому реченш застер!гаеться, як 
проти небажаного, пшдливого, все воио в д!йсному укра!нському житт! 
е гр!зним реальним фактом (xi6a з ви!мком справи з °/о°/о ставками на 
вклади). Про який же тут усшшний розвиток вкладних операцш можпа 
говорити?

Проф. П. Височанський, згадуючи про це повчальне писания „Эконом. 
Жизни“ , вщносить умови, згадаш в т!й цитат!, до умов, „що щлком майже 
‘залежать в!д самого товариства“ (отже hîôhto до умов II роздыу таблички, 
яку ми вище наводили). 3 цим поглядом ми н!як не можемо погодитися. 
В иншому Micni проф. Височанський, зазначаючи в icTopi! кредитово! ко- 
операц!! в Poci! 4 перюди, каже, що 4-та „пожовтнева“ доба характери- 
зуеться тим, що „кооперацш взагал!, м!ж иншим i кредитову, опаиовуе 
б1дняк, що стикаеться з середняком; пров!дник руху —  бщнота п!д керу- 
ванням комушстично! партП“ 32).

Коли б!дняк опановуе кредитову кооперащю, б!дняк, який може стати 
на ноги лише при TicHifl сшвпращ з куркулем та середняком, а не пануючи 
над ними; коли бщняк кермуе справою, в якШ bîh ан!як не защкавлений

32) Кооперативний кредит, стор. 348.
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i на Hifi дуже кенсько розузметься та, зрештою, ï ï  й не noTpiôye; коли кре
дитовою кооперащею кермуе парт1я (себто, в умовах на Украш —  дер
жава), а не населения, —  то як можна говорити, що те, що робилося в кре
дитових товариствах, „щлком майже залежить вщ самого товариства“ ?

Повчальне слово з „Эконом. Жизни“ , що його оце ми наводили, пи
сано в 1925 р. А в р .  1928 вже caMi Kepißiii кола не ховають того факту, 
що по установах системи сп.-господарсьт кооперацй' не додержують за
кону про таемницю вклад1в. Фшансова Група HKPKI УСРР при безпосе- 
реднЩ учаш Укрсельбанку, Смьсъкого Господаря, Наркомфша та Украш- 
c lko ï Контори Державного Банку перевела снещяльний дослщ д1яльностн 
Bcieï системи альсько-господарського кредиту за час вщ 1. X. 1926 р. до 
' .  VI 1928 р. Серед основних вивод!в цього дослщу находимо й такий:

„Завдання притягнення коптв населения на статтю „вклади“ си
стема ще: не розвязала: „вклади на 1. V. 1928 р. становлять лише 7°/0 
загально! суми копшв системи“ . „Po3Mip шдивщуальних вклад!в на 1. V. 
1928 р. в nopiBHflHHi з розм1ром на 1. X. 1927 р. дав зниження з 1 крб. 
20 коп. на пайщика до 1 крб. 03 коп.“ . „Настшки слабий розвиток вклад- 
пих операцш (9,5 м1л. крб. на 1. IV. 1928 р. для щло! системи, при чому 
невщомо, шльки з ще!' суми припадае на вклади вщ р1жних установ. I. I.) 
CTOÏTb у прямому причиновому звязку насамперед Î3 недостатжм захованням 
таемнищ вклад1в“ ... (шдкреслення наше. I. I.). А тимчасом „rpomoßi лишки 
селян на Украш, яш мусять бути притягнеш до каналу грошового ooiry, 
обраховуеться Ц. С. У. в сум! 71 мй крб“ ...33).

Беремо знову табличку проф. Височанського. „Податкова шштика“ 
(т. 2., p. III). Як вщбилася вона на Украш на cnpaßi розвитку депозитових 
операцШ? Нижче подаемо матер!ял, який, м1ж иншим, висвгаюе й цю 
справу i в noBHiil Mipi, на нашу думку, переконуе в тому, що ця „полггика“ 
була, вкуш з иншими заходами coBÎTCbKoï влади, така, що треба диву- 
ватися, як на балянет кредитових кооператив рахунок вклад!в усеж таки 
ф^урував.

HapeuiTi останнШ пункт: „Забезпека inTepeciß вкладник'ш на випадок 
лшвщаци товариства“ (p. III, т. 3). Який саме зм1ст маемо вкладати в цен 
пункт? Чи той, який у таких випадках скр!зь у культурному CBiTi вклада- 
ють, чи ще й той, який треба вкладати, маючи на уваз1 умови специф1чно 
coßiTCbKi? Хто й як забезпечить штереси вкладнишв, де вони, щ вкладники, 
мають шукати порятунку на випадок тако'1 „лшвщацп“ , яка на Украш 
вщбулася 27. I. 1920 р.? Хто вщпов1сть на запитання: „А де подьзися ка- 
липпп вклади?34) Додаймо вимогу совшького закону35), по якШ, на випа-

33) .Доз. УкраТни“ , 1928, .Vs 11, ст. 20.
3*) Проф. П. Височанський, ана.^зуючи умови, що сприяють розвитков1 вкладних 

операщй або стоять на перешщи до цього, каже, що „можемо почути й таке запитання'4 
i що* ,.дехто нав1ть перебиьшував неГативний внлнв цих згадок, вважаючи, що пацюпали 
защя вклад1в ледви чи не основна причина кволого розвитку вкладпих операцШ“ . Припу
скаемо, що серед штел1Гентських кол д1йсно лише дехто 3Mir зважитися таке запитання 
поставити й так його сформулувати. А селянсьш маси, OTi колинш члени кредитових т-в 
i вкладники. Bei Ti, хто пережив 1920 piK? I дал! ; що таке сталося за цей час на coBiTci.Kifi 
Ук-paÏHi, з чого для селян сталоб щлком ясно, що 1920 р. вже не повториться?

85) Див. ..Положения про кооперат. кредит“ .
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док лквцаци товариства. в чер;н для ]>1жних кредитор1в т-ва на першому 
мющ стоять претензГ! робшнишв, службовщв та соцстраху i лише на дру
гому 1нтереси вкладникчв, i складемо cooi правильну уяву про щну Га ран Ti и 
на coßiTCbKHx землях.

А тепер перейдемо до точки, яку проф. Височанський соромливо ви- 
креслив Î3 свое! тако! niKaßo! таблички.

Для того, щоб читач Mir надежно уявити coôi взагал'1 ту атмосферу, 
в яшй знову повстали й жили кооперативш кредитов'! установи на cobît- 
ськШ Украш. та який ümîct укладали там у слово „кооперащя“ , наводимо 
ылька устушв i3 проводних статтей часопису „Коопероване Село“ 36), органу 
Пльського Господаря. o{»rani3aniÜHoro центру укра!нсько! пльсько-госио- 
дарсько!, в тому н кредитово'!, кооперацй"17).

Голова управи С|'льс1»кого Господаря, т. О. Одинцов, у стага шд на- 
головком „Удар1п кампаш! здШснити на сто вцсотшв“ м!ж иншим пише: 
„До ci'iiiH цього року виявилася криза хл1бозаготовель, що тягла за собою 
велим господарсьи утруднення. Це вимагало поставити хл'|бозаготовл1 
в центр! уваги партп. рад та кооперацй', бо хл!бозаготовл1 були тим клль- 
цем. що за hi,ого треба було взятися з ycieï сили, щоби шдтягти дал'1 лан- 
цюг заходт у cnpaßi сощялнтичного буд1вництва. Хл!бозаготовл{ було ого- 
лошено за ударну кампанш. в здшсненш яко! повинна була вцограти ве
лику ролю й с.-г. кооперащя. 3 початку nie! кампанГ! кооперащя, а осо
бливо кооперащя иизова, виявила нешдготовлешсть до здШснення такого 
бойового завдання, як хл!бозаготовлг A noTÎM, при збшьшенш кер5вництвз 
парти та внутржооперативних за ход iß. кооперащя розгойдалася i ниш iu- 
казала всю свою ж и тте в к ть  та зд атж сть  виконувати найважливш '] заз- 
дання за мщного пролетарського кер !вництва“ .

Дал‘1, шдрахувавши, ск1льки за перюд липень— ciчень було за допо- 
могою кооперативного апарату ;пбрано збгжжя (82.000.000 пуд1в), та 
liopiBiiflBiiiH цю шльшсть з тою. яку було з'|брано руками KOonepaTopiß 
„за всю минулу кампашю“ , себто за 1926— 27 р. (40.000.000 пуд.). 
т. Одинцов каже: „Але на тих yciiixax, що ми !х, безперечно, маемо, не 
можна заспокоюватися, бо ми ще не все зробили“ . „Кожна кооперативна 
орГашзащя повинна добре cooi уявити Ti велим труднощг що стоятимуть 
перед нею в xaiôo3aroTOBji наступного неводу i ям кожна кооперативна 
орГашзащя повинна за всяку щну подолати“ .

1Цоб як сл*|д уявити coôi увесь сенс явища, нагадаемо, що ми маемо 
тут д'1ло з в1дозвою головного представника см.-госп. кооперацй', та що 
B in  звертаеться до установ, що !х хл1бороби утворили для захисту сво!х 
життьових iiiTepeciß...

..Якщо —  говорив дал1 т. Одинцов —  р1чний нляп хлюозаготовель 
не буде виконаний, тимсамим будуть лшвщоваш Bei nanii попередш до- 
сягпення“ . —  Л к i ? Кредити з державно! скарбнищ, що одержуюуься 
через Укрсельбанк? Але навщо вони noTpioni, коли голого урожаю не 
стае селянинов‘1. щоб викоцати повиншсть, нокладену на нього „пляном 
хл!бозаготовл1“ ?

::в) № 6. 1928 р.
37) Pci шдкреслснпя в тих ввтягах îiauii —  I. I.
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„Отже, з неослабною енерПею новинш бути занроваджеш Bei гро- 
мадсып та екошшчш засоби впливу для повного викоыання хлЮозагото- 
вельного нляну, ведучи рпнучу боротьбу проти пайщишв, що затримують 
товаровий хл1б i тим зривають плян хл1бозаготовель“ .

Що то за громадсьш та еконоипчш засоби впливу, не тяжко дога- 
датнся: це що-найменше иозбавлення кредиту в товариств'1 або виклю- 
чення з товариства.

Перел1чуючи пннп чергов! для кооперативних установ еправи (роз- 
под1л насчння, використовування кредите, продаж машин, орГашзац1я 
прокатних nyHKTÎB та ин.), т. Одинцов додае, що треба запроваджувати 
.„це все з погляду допомоги бцш т та розвитку усусшльнеиня шьського 
господарства“ . Щодо куркул1в та середняшв, то очевидно, з них досить 
t o ï допомоги з боку товариства, яку воно ïm  подав, орГашзуючи для них 
•операцп по збуту, провадячн, з доручення держави, хл1бозаготовлю.

Т. Одинцов, синтезуючи все, що сказав Î3 приводу хл1бозаготовл1, 
говорить: „Наша кооперащя зрозум'ш ударшсть хл1бозаготовчоТ роботи 
не лише як основне завдання само!' кооперацп. a fi як найважливше дер- 
жавне завдання i на цю дкшнку наполягла з ycieï сили“ .

От що то <-: кооперацгя на УKpaïni на думку найкомнетентшшого 
.в цих справах кооперативного д'шча.

Директнви т. Одинцова иояснюються та доповнюються в другой, 
також директивой статт'1, вм’пцешй в тому самому числ! „Кооперативного 

{'ела“ niд наголовком „Про завдання рад кооперативних coro3iß“ .
Насамперед i3 nicï статп довщуемося, що ,,надзорч1 ради союз1в за- 

мпшшть собою збори уновноваженнх сою:ив, що ïx цього року не буде 
скликано fi 1*хню роботу повинш виконати надзорч‘1 ради“ .38)

Якч-ж завдання цих рад на думку „Сйьського Господаря“ ?
Насамперед, розглядаючи пцсумки роботи р1жних кампанч!. як хл\- 

юозаготовча та пп., надзорча рада повинна „зосередити свою увагу коло 
opraiiiu прав.пння. особливо в низовому товариств^ зясувавши нридат- 
nicTb opraüiß иравлшия в дан'|й окруз!, в райош даного союзу до вико- 
нання державних завдань, що завжди стоять перед системою ил.-госн. 
.кооперацп“ . Треба використати цен матер1ял i на те, „щоб очистити 
•скт.-госп. кооперащю вщ ворожих елкме!шв, що ще нодекуди е в органах 
управлшня“ . „Треба р]шуче усунути ту частину cniepooiTHUKiB кооне- 
рацп, il особливо, з шструкторсько-аГроном'ишого персоналу, що вона 
Л1дчас хлiôHOÏ кампанп, мобшзацп Kourriß виявила себе насивио, або Tai; 
чи инакше нерешкоджала провадитн зазначеш кампанп“ . Отже „чистка“
— в першу чергу.

Дал! —  надм’фна згадка про, т. звану, бцноту. „Партия i радян- 
чч.ка влада дають piniy4y директиву про зомынення темпу кооперування 
биняцьких господарств“ . Иерерахувавши, Я!п кооперащя мае можливош 
для ..кооперування бцноти“ , автор додае: „От чому ради повинш перед 
кожним союзом иоставнти 30BCÎM конкретнi завдання, висловлен'1 цифрами, 
про те. екш.ки повинен даний союз кооперувати 6î;\hoth до 1-го жовтня
1928 р. Треба, щоб кожний молочарський, садово-городницький, кредито-

:m) В иншому мгсщ (Коопер. Село №  1. crop. 5) цю реформу нояснюеться тпм. що nri 
■сили кооперативного активу трооа кипути на хл1бозаготовчiiît фронт.
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вий та iïHiui с.-госп. союзи знали, що рада покладае на них завдання 
кооперувати сшьки-от господарств, а для того треба, щоб кожне креди- 
тове й спещяльне товариство знало, що воно повинно збыыпити коопе- 
рування на шльки-от бщняцьких господарств“ . „KpiM того, треба, щоб 
у тих районах, де ще немае спещяльних товариств, а так само п креди
тових“ , увесь вщшшдальний апарат та piacm орГан1зацй' „знали, що !м 
за обовязок ставиться орГашзувати впродовж зазначеного часу HOBi коопе
ративы обеднання, i щ обеднання до 1-го жовтня також повинш коопе
рувати сшльшсь там бвдняцьких господарств“ . ,-Поруч u,ieï перв'юноТ 
форми кооперування бщняцьких господарств, треба звернути увагу на пц- 
силення темпу орГашзацп нових колективних обеднаыь“ . „Контрольш ради 
й тут повинш дати зовЫм конкретш директиви, виявлеш цифрами, про те, 
сшльки саме в райош даного кредитового товариства повинно бути орГа- 
шзовано перв1сних коле1 тивних обеднань“ . „Контрольш цифри (в1днэсн-> 
темпу кооперування. I. I.), дан» С!льським Господарем кожному союзов!, 
кожшй окруз1, треба на Bei 100 ввдсотмв виконати. Можна чекати лише 
перевиконання цих цифр, а не недовиконання“ .

Отже, як бачимо, в сощялютичнШ республ1ц[ „кооперуеться“ насе
ления та утворюються hobî „коперативи“ по наперед даним згори, з усе- 
укра'1нсыш‘1 „кооперативно!'“ канцелярп контрольним цифрам, яш мусять 
бути за всяку цшу виконаш на всЛ сто вщсотшв.

Людшсть i „кооперуеться“ i „колектнвгзуеться“ . За даними на 1. X.
1928 р. було вже на Украш отих „спещяльно! форми“ товариств 9.902 
та „nepßicHHx колективних обеднань“ 11.959.39) Сшльки ïx було на той 
час в дИ!сност1? Т. Черненко в тому самому чиш „Кооперованого Села“ , 
вважаючи справу npani прокатних пункпв за дуже важливу галузь д1яль- 
ности низовох кооперацп, закликае всю ш.-госп. кооперацт „виявити 
й оживити щ мертв1 дупл, що ми ïx звикли рахувати на тисячк шчого 
конкретного не знаючи про !‘хню роботу“ ...40)

„Трете завдання, —  читаемо дал!, —  що сто!'ть перед системою ckï.- 
госп. кооперацп, —  це шдсилення темпу орГашзацп спещяльних форм 
кооперацп. Ми вже зараз ctoïmo перед таким фарктом, що деяш спещяльн! 
центри, як плодоовочевнй —  Плодосшлка, молочарсько-скотарський —  
Добробут, яечно-птах!вничий —  Кооптах, розвиваючи величезну роботу, 
примушеш спиратися на ушверсальш й кредитов! союзи, як! не мають 
змоги задовольнити вимоги цих спещяльних центр1в. Треба особливо ш.- 
господарським кредитовим та ушверсальним союзам, нарепш, ршуче 
стати на лшйо творения спещяльних форм кооперацп, особливо на сере
динному щаблГ‘.

Отже в той час, як „С!льський Господар“ сто!'ть перед фактом в!д- 
сутности в деяких спещяльних центр1в кооперативно’! периферп, на яку 
вони моглиб спиратися у свош д!яльнош, ми ctoïmo також перед фак
том своерщно! методи кооперативного буд!вництва: спочатку майструють 
дах, без CTiH та шдвалин, a шпчм уже в ударному порядку вставляют!» шд 
той дах шдпори. Яка щна тим шдпорам. не тяжко догадатися, читаючи 
цей сповнений одчаю заклик: „Треба... HapeuiTi, piinyne стати на лшю

зв) „Украш а“ . Стат. щор1чник. 1929. Стор. 328.
40) ,.Коопер. Село“ , .Vs 6. 1928 р.; ст. „Прокатш пунктн та бурякова кооперац1я~.
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утворення спещяльних форм кооперащ!’“ ... Очевидно, Bei, хто мав давно 
стати на л1шю, ввесь час огиналися.

По лши мобшзаци селянських конгив на каштальне буд1вництво 
иадз!рн1 ради „повинн! перев!рити в кожнШ окруз1 контрольш цифри, на- 
дюлаш (Мльсышм Господарем, Добробутом та иншими спещяльними цен
трами в cnpaßi мобшзаци селянських kohitîb на каштальне буд1вництво. 
Треба зясувати —  шлькиж грошей i за який час треба 31брати всШ 
окруз1 по B c ix  щаблях коопераци, та вжити Bc ix  заход1в, щоб щ кошти 
було мобшзовано“ . Все тут ясне. Зостаеться тиыси неясним, навщо ui 
лтературш прикраси —  „перев1рити“ , „зясувати“ , —  коли С!льський Го- 
сподар та ишш спещяльш центри вже склали й наделали контрольш 
цифри та коли муситься вжити „ B c ix  заход1в, щоби щ кошти було мо
бшзовано“ ?

Дал! йдуть директпви, щодо „розгортання експортно! роботи“ та 
„шдготовл1 до наступно!' хл1бозаготовчо! кампани“ .

„Пляни, накреслеш цього року в галуз1 експорту, повинш бути щл- 
ком виконаш, i надзорч1 ради i на цей oîk повинш звернути пильну увагу, 
примусивши c b o ïm h  постановами кооперативну систему дано! округи точно 
виконати експортш пляни“ .

Щодо „наступно! хл1бозаготовчо!' кампани“ , „треба, щоби селянин 
Î3 товариством. товариство з союзом i союз Î3 Ольським Господарем у га- 
дуз1 збуту хл1ба мали певш, зашнчеш, стал1 стосунки, змщнеш не лише 
умовами, а й щоб yci напи заходи, як от контрактащя постачання на- 
сшня, машиновий кредит, аГрошшчне обслуговування, nepepoÔ4i шдпри- 
емства —  щоб усе це було використано для обовязково’! здач! хлгба член- 
ською масою через нашу систему, через сво! с.-г. товариства“ .

Щоби здача була обовязковою, це щлком ясно сказано. Але не зов- 
cîb ясно, який звязок е чи мае бути М1ж хл1бозаготовлею та отими „yc iM a  
нашими заходами“ . Очевидно, що той i3 члешв кооперативу хто не здасть 
кимсь для не!’ без !!' згоди призначено! шлькости врожаю, той не змо- 
же скористати з р1жних д1бр, що приносять 13 собою 0Ti р1жн! „нанп 
заходи“ . У чоловШ стати № 1 „Коопер. Села“ за 1928 р. („Вся увага 
хл1бозаготовлям!“ ) т. Н. Скалига, заступник голови управи Сшського 
Господаря, виразно дае пояснения щодо деяких Î3 цих заход1в. Bîh питае: 
„Чи е ж ягась можливош екошшчного й орГашзащйного характеру у сн- 
стеми с.-г. коопераци, щоб пщсилити заготовлю хл1ба? На нашу думку, 
е ïx аж занадто, ткчьки ми не вм1ли дос1 ïx використати. Ми вже сказали, 
що, насамперед, треба байдужють, що виявилася в систем! с.-госп. коо
перацй', ршуче вщкинути, а це дасть нам змогу використати так! можли- 
Bocii для хлгбозаготовлк насамперед —  кредит. Треба поставити справу 
так, щоби видача с.-г. кредиту вела за собою, по-перше, повну реал1защю 
пайових каштал1в, повну реал1защю спещяльних каштал1в, i, по-друге, 
щоб вона примушувала члена товариства збувати через свое товариство 
хл1бш запаси, що е в його розпорядженш. Треба ршуче припинити кре- 
дитування того члена товариства, що мае хл1б i затримуе його в госпо
дарств!. Бшше того, треба негайно почати стягнення ирострочених по- 
зик взагал1, i, зокрема, з тих господарств, що вони, не виплачуючи позик. 
тримають у своему розпорядженш лишки хл!ба. 3 таких господарств про
строчки повинш бути стягнеш за найближч1 десять дшв“ . „Друга можли-
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BÎcTb —  це постачання“ . ..<Цш треба кожному товариству поставит« 
перед собою справу так, щоб машина, .lie, метал, буд1вельний матер1ял 
правили за могутню шдойму. но-перше, в cnpaßi мобшзацп koiutîb серед 
селянського господарства“ ... „по-друге, треба Bei зазначеш товари про- 
давати для заможнього господарства виключно за гот1вку“ . ,.Щодо деф1- 
цитових TOBapiß. як от метал, буд1вельнии матер1ял i лю, то ïx треба 
нродавати всьому селянству лише за нгпвку“ ... (а другий кооператор, 
К. Василыв в тому самому чимп ..Кооперов. Села“ до цього додае : ,.ро- 
зум1еться, що тут не може бути il мови про безпосередшй товарооомш“ , 
себто. що справу повипш так оргашзувати, щоби селяни вщавали дер
жав! свое золото-хл!б за дуже мало BapTicHi паперов'1 rpoini). Третя „мо- 
жлившть“ : „припинити всю иншу роботу: peßisiflHy, аГрикультурну 
(в звязку з цим МП припинили il перевиборчу кампашю в товариствах), 
i все це н'|дпорядкувати хл1бозаготовлям (автор надае щй ,.можливостГ' 
особливого значшня, 60 фразу цю шдкреслюе). Треба, щоб величезний 
кооперативний актив, його кооперативш орГапи керування, ради, рев1зШш 
KOMiciï, правлшня, стали на ноги й треба, щоб кожен виконав свШ обо- 
вязок так, щоб за рахунок його ;иялмюсти збш»шилася хл1бозаготовля 
в товариствГ. ,,Щож до куркуля, котрин просто зацшавлений тим, щоб 
утворити тяжш господарсыа умови в KpaÏHi, то вже вжито щлу низку 
державних заход1в. спрямованих на те, щоб примусити куркульське го- 
сподарство викинутп cboï товаров! зернов1 лишки, i в цьому повинна 
с.-госи. кооперашя допомогти державГ. До ßcix poôîthhkîb кооперацй член 
управи (Мльського Господаря звертаеться наприкшщ свого машфесту 
з ц1лком недвозначним „застереженням“ : „за найкраще м1рило громад- 
сько|' д1яльности для кооперативних роб1тник!в нашеп системи (п1дкре- 
слення автора. I. I.) повинна бути хл1бозаготовля цих найближчих десяти- 
пятнадцяти дшв i мобшзащя селянських k o iu t îb . Той, хто не досяг на- 
<\щшв щодо збшлпення хл1бозаготовель та мобшзаци k o iu t îb . той просто 
не повинен повертатися до товариства чи до союзу, а виходити з системи 
с.-г. кооперацй', як шкчемний робйник“ .

Директиви членам надз!рних рад заворшуе шетрукщя в cnpaßi ,,бу- 
;ивництва кредитсоюз1в“ .

,,Ради кредитових союз iß —  констатуеться в стаги —  повинш звер- 
нути особливу увагу П на те. що орГашзащя кредитсокшв —  це наелвдок, 
того, що Пльський Господар перед вщповщними урядовими орГашзащями 
дов’1в, що кредитсоюз мае перевагу перед сельбанками взагал1 i зокрема 
в справах залучення селянських k o iu t îb  до кредитово!' кооперацй'. Отже 
треба, щоб ради дали в'цповць. —  чи досягли ми за цей pii; того, що 
кредитсоюзи та ïxim нерифер1я виправдали наше твердження, чи ми 
скомн|кштували цею кредитсоюзу (a Aid умови на сучаснШ Украш для 
розвитку на сел! вкладних операщй, про це ми вже говорили вище. I I.). 
Треба мати на увазк що дальше буд!вництво кредитсокшв. коиче noTpiôHe 
в инших округах, безносередньо залежить в*1д роботи чинних 18 кредит- 
соккпв, або инакше кажучи, решта 24 округов} союзи можуть перейти на 
статутн кредитового союзу п провадити кредитов! операнд незалежно вщ 
того, який ïx фшансово-орГашзащйний стан, а залежно вщ того, як пра- 
цюють 18 кредитсокшв. А з того зрозумш й та вцповцалыисть. що ïï 
покладаеться на чuniii кредитсоюзи“ . ,,0т чому надзорч} ради перед кре-
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дитовими союзами повинш поставити питания щятшш гак: до 1 -го 
жовтня 1928 року повинно бути з1брано щонайменше 10 карб. на члена 
пайових i 4 карб. спещяльних каштал1в. Б!лыне того, треба, щоб над- 
зорч! ради поставили перед правлшням кредитсокшв таке питания, щоб 
вони до 1-го жовтня виконали директиву правлшня Смьського Господаря 
щодо nepeci4H0Ï суми вкладов на одного члена кредитового товариства. 
та щоб робота кредитсоккнв та кредитових товариств була значно дешев- 
ша за роботу ]>ешти ушверсальних i кооперативних обеднань. Це також 
-один и важливиних момент, виконання якого дасть змогу швидче пе
ревести решту союз'т на статут кредитсоюз’т . I. HapeuiTi, треба, щоб 
у район! кредитсокшв було быын орГашзовано колективних обеднань, 
краще обслуговувалися icHyio4i колективи н було бшып кооперовано бц- 
ноти в кредитових товариствах, шж це ми маемо в районах ушверсальних 
гоккпв та сельоанш. Лише за цих умов 18 чинних кредитсокшв вщшрають 
ролю тих орГашзацШ. яш, коли не допоможуть, то хоча не затримають пе
реходу решти 24 сою.пв на кредитсоюзн. А треба сказати, що вже зараз 
вопи затрнмують перехц па кредитовин статут добрих швтора десятка со- 
ю:нв. що 30BCÎM вцповцають тим вимогам. Hid рашш ставилися до ушвер- 
сального союзу, коли вш мав перейти на кредитсоюз“ ...

Таким чином член кредитового товариства, який мае сплатити по- 
знку. не може ni вцетрочити ïï. ni перевести на позику, забезпечену за
кладом зСнжжя. а мусить заразже збьжжя те продати, хоч цши, що в да- 
ний момент icnyroTb. зовам його не задовольняють (.,з таких господарств 
прострочкп повинно бути стягнено за найближчих десять дшв“ , —  отже 
не зупиняючися il перед щлковитою ])уПнац!ею господарства, яка може 
настунити внаелцок авкщону в совт'ьких умовах). Не член кооперативи 
Biipimye, коли fi як реал!зувати врожай, щоб одержатн по можливош 
крашу винагороду за свою нрацю. а стороння сила; кооперащяж, за- 
м'к’ць того, щобн допомогти пому того часу дочекатися, загрожуе йому 
авкцюном. Коператнва, що повиннаб дбати про постачання найкращо1 
якостн машин та инших иредмет'ш. „утискуе“ в господарства cboïx чле
шв брак, заваль, cmîtth. Кооператива, знаючи цшу червонця, й думати 
забороняе про те. що селянин може за свШ хлio взяти т;\ свого това
риства не rpoiiii. а якусь реальну вартшть. Кооператива, що мае дбати 
про захист iHTepeciß cboïx члешв, вживае р1жних заход!в на. те, щоби 
нримусити ïx переводити акти. явно для ïx господарств утратлшп (вц- 
дача лГнжжя зап’шдарма); мало того, на кооперативи покладаеться обо- 
вязок ..помогти держав!“ в ciipaei ..розкуркулювання“ певши частини ïx 
члешв. себто виконати ролю вже просто слуг карнох експедицц. 3 три- 
буни центрального органу с.-г. кооперацй’ прямо говориться вам кооне- 
ративним poôiTiniKaM. що коли вони не будуть старанно, ретельно робити 
те. що в ÎHTepeci чужо! для кооперованого населения сили i що явно не 
в iHTepeci цього населения, то вони, ni роблтники будуть викинут! з коо- 
nejiaTiiBHOÏ системи. 3 Tieï само! трибуни оповщаеться, що доля одних 
коопе])ативних союз!в залежить Biд иоведшки других таких же соккив, 
хоч Mi ж гимн i'i другими ni юридичноТ, ni фактичшп залежности чи звязку 
не !снуе.

Коли в щлому cnÎTi населения утворюе coôi кооперативи, надшчись 
одержувати вщ них у скрутну хвилю шдтримку матер!яльного та мораль
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ного характеру й цю шдтримку д1йсно одержуе; коли в щлому CB'ni коо- 
перативи —  це представники та оборонщ господарських iHTepeciß мало* 
сильиих Еерств населения, —  в краш, де влада сночивае в руках „ра
бочих и крестьян“ , гак зваш, кооперативно установи —  бездушний 
апарат, що не рахуеться зовам i3 господарськими штересами тих, з кого 
вони, щ кооперативи, складаються й служити кому вони иовиишб.

Влада втручалася, та ще збройною рукою, в справи, ям не витри- 
мують стороннього втручання; вона ор1ентувалася на сел1 лише на один 
та ще й на найкволший екошшчно елемент; вона, встановлюючи на ви- 
падок лшвщаци т-ва, чергу для р1жних кредитор1в т-ва, поставила на 
першому мгсщ ф1зичн{ iï юридичш особи, ям до вкладнишв не належать; 
тиром маси населения мусять ретельно ховати все, що тиькл ïm iujo 
залишилося, все, що ильки вони ще мають.

Ось у чому треба шукати пояснения того, в найвищШ Mipi сумного 
факту, що кредитова кооперащя обернулася в мертвий, бюрократичний 
апарат, втратила bcl Ti cboï особливост1, в1дсутн1сть яких зробила ïï не- 
д1ездатною в тамй важливИ! i складшй cnpaßi, як збирання й перехову- 
вання выьних ko u it îb широких мае населения. Тут маемо вщповцг. на 
питания, чому в сфер1 орГан1зацй’ й розвитку кредитових кооператив на 
coßiT. Украш зроблено було лише те, що могла сама влада зробити 
(шльшеть кооператив та „сорт“ ïx, сума основного кашталу, сума нозик 
кооперативам вщ скарбу i т. п.), але чистим полем залишалася та диянка, 
що могла стати иншою лише при npoflßi охоти, штересу, шщятиви, са- 
мод1яльности, колишнього ептуз1язму з боку широких мае працюючого 
населения.

* * *
Ми спинялися на питанш про ролю й значшня кредитових коопе

ратив у народньо-господарському жиги, ознайомилися в головних рисах 
з icTopieio цих установ. Зважаючи на велику вагу справи, не можемо не 
зробити спроби заглянути й у ïï майбутне. Природно, що знаючи хиби 
в минулому, мусимо, иакреслюючи плян, що вщповцав би вимогам еко- 
HOMi4Horo характеру, уникати тих хиб та недоладностей.

Вважаемо за потр1бне виеунути тут ще одну вимогу, яшй мав би 
вщповщати цей образ майбутнього. Накреслюючи плян будови система 
кооперативного кредиту, ми повинш памятати, що демократична держава 
не може полишатися байдужою до питания про коонеращю. Вона повинна, 
виявляти не абиякий iHTepec до не!*, як до руху, що може стати в ири- 
год1 при розвязуванш р1жного роду економ1чного та сощяльного характеру 
справ. Тому велика вщповцальшеть спадае на плеч! робйнишв, що. ма- 
ючи те або инше вцношення до кооперативного руху, обм1рковують 
справу удосконалення системи кооперативного кредиту чи беруть участь 
у практичшм осягненш ще1‘ мсти. Вони мають, ршуче вщкинувши думку 
про службову у держави ролю коопераиД (бо кооперащя муеить бути 
незалежною), вжити максимуму зуеиль до того, щоб уся система орГашв 
кооперативно! самод1яльности й окрем1 ïï частини щлком задовольняли 
й державу (демократичну державу), щоби не було навпъ приводу для 
держави порушувати питания про утворення державою р1вноб1жно1 
з системою кооперативного кредиту якокь cbocï системи того самого

http://rcin.org.pl/ifis



45

нризначення. Це повинш ми мати на уваз!, нриступаючи до спроби на- 
креслити проект iio bo ï побудови системи кооперативного кредиту на 
Украш.41)

Розглянемо послщовно питания про завдання й будову низово!' ме
реж! системи кредитово!’ коопераци (кооперативи нижчого щабля), про ïx 
союзш обеднання (кредитов! союзи, оргашзацц другого щабля) та цен
тралью установи ще'х системи. А р1вноб1жно спробуймо окреслити харак
тер бажаних i можливих взаемовцносин м1ж установами кооперативного 
кредиту та иншими кооперативами, системою кооперативного кредиту та 
органами м1сцевого самоврядування. На питанш про характер взаемовщ- 
носин м1ж системою кооперативного кредиту та державою детально не

м ) Кооперафя яс може бути „на служб1 в держав!“ , повинна бути самостШною, 
незалежною. Як цю думку повязатн з попередньою, з твердженням, що кооперация „може 

<*тати в пригод1 держав^ „при розвязуванш нею р1жного роду екошшчного та сощяльного 
характеру справ“ та з думкою про те, що при певних умовах вщпаде потреба „утворення 
державою р1впоб1жно1‘ з системою кооперативного кредиту яко!‘сь свое!' системи того самого 
нризначення“ ? Чи нема тут суперечности? Бож, шои то, одно з двох: або коопераф'я 

«амостшна, й тод1 держава не може покласти на Heï Ti чи инпй обовязки, виконапня тих чи 
инших функцШ. у виконапн1 яких держава зацжавлена, або-ж кооперащя виконуе дору- 
чення держави, тобто стае на службу в держави, тобто позбуваеться своех незалежности.

Багато pixiinx завдань мае держава. Не може бути й мови про участь коопераци 
и полагодженш Bcix тих справ, як1 становлять функци держави (як напр, справа оргаш- 
заци полщп). Мова може йти лише про справи господарського характеру. Як приклад, 
нагадаемо про справу постачання населению живого та мертвого реманепху. Держава не 
може залишитися байдужою до питания, як забезпечуеться населеппя реманентом. Вона 
може цю справу взятп на себе: оргашзувати вщповщпий апарат та вкласти потр1бний 
каштал i провадити справу через цей свШ апарат. Але вопа може на практищ щею спра
вою 30BCÎM не займатися, коли населеши само, через cboï орГашзаци (напр., кооперативно 
чи ипакшим способом полагодить цю справу для себе. Отже питания полягае головпим 
чином у тому, чи може само населения, без участи державного апарату оргашзувати 
й повести справу.

Для кожшн господарського характеру справи noTpiôni апарат i кошти. Припутм , 
що кредитова кооперащя мае добре зоргашзований апарат i noTpiôHi кошти й тому може 
взяти па себе функшю постачання населению реманенту й тим звиьнити державу в>д 
турбот за цю справу. Чи буде кооперащя в такому pa3i „на службГ в держави i чи втра- 
чае вона за niera роботою свою незалежшсть? Так, вона „служить“ держав^ бо виконуе 
ту роботу, яку виконувалаб сама держава, колиб не було Koonepaniï або колиб кооператив- 
яий апарат не був здатний виконувати цю працю; „служить“ державу але пе е в Heï 
„на службГЧ

Можна навести багато инших под1бних приклад!в, де кооператива орГашзацп 
своею працею в сфер1 господарсько'1 д1яльности моглиб помогти держав1 зменшити кьаь- 
KicTb завдань, що ïx мае розвязувати державпий апарат, звестн цю кыьккть до MiHiMyMy: 
мелюращя, боротьба з посухами, житлова справа, постачання для армй за мирного часу 
i шдчас BifiiiH харч1в, фуражу, одягу i т. д. i т. д. Все це кооперащя, на основ! спещяльпих 
ÄoroBopiB, може робити, якщо апарат ï ï  буде для тако!' прац1 здатний, отже може, вико- 

иуючи cboï завдання. в той самий час служити наци, пе будучи „па служба в держави. 
не творячи якокь частини ï ï  апарату.
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зуниняемось; обмежуемося тут тим, що сказано вище; воно через свою 
MHorocTopoHnicTb та важливють потребуе спещяльнох пращ.

Шдкреслювмо лише: щлии час будемо памятати i про те. що бу- 
дова системи кооперативного кредиту повинна бути такою, щоб ;{ одного 
боку, вцповцати потребам та вимогам екошшчного життя, а з другого 
боку, не насилуючи себе i'i не иозбуваючися ni в якШ Mipi свое! незалеж- 
ности, самод1яльности, свого самоврядування, бути в иовшй Mipi здатною 
стати до сшвпращ з державою в сфер1 вцбудови народнього господарства 
Украши.
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IV. НИЗОВА МЕРЕЖА 0РГАН13АЦ1Й НАРОДНЬОГО КРЕДИТУ.
Кооперативш. селянами зоргашзоваш установи мають обе л у гое'. • 

вати спещяльш господарчого характеру штереси селян-хл1бороб1в. ЯкГ 
це штереси, ми легко coôi уявляемо, коли в1зьмемо на увагу все те; що 
становить обе;кт прац1 хл‘|бороба й наПголов1пш1 засоби його продукцп.

Як шшллыне взяти вщ земл1, яку селянин мае в своему розпо- 
рядженш та коло яко! ходить i яку вш з найменшими витратами повинен 
своечасно i як сл!д обробити —  в цьому основне завдания хлшороба. 
À noTpiôye хлюороб живого та мертвого реманенту, зас!вного мат*зЫялу 
та як найдощльшше використати Грунт, реманент та матер1ял.

Перте, про що мае тут подбати кредитове товариство, це за- 
безпека селян кредитом для спещяльних щлей: на кушвлю пл.-госп. 
реманенту, тяглово! сили та заечвного матер1ялу. Позики для цих щлеп 
видает1.ся вс i м членам-хл1боробам, як] можуть використати продукцшно 
таку позику. Чеерез те, що членами кредитово! кооперативи мають бути 
майже виключно продуценти, то ця кооператива повинна дбати не тш.ки 
про орГашзащю короткотермшового кредиту, але й довготермтового (i мо
же про другий бшше, шж про перший). Це той мшмум, виконання якого 
вимагаемо в1’д кредитового товариства на сель

Видача грошових позик членам не осягне в належнШ Mipi свое;! мети, 
коли позичальники не зможуть на Ti rpoiui набути на найдогодшших умовах 
HOTpiÔHiix !м предмет1в (себто реманенту чи матер1ялу найлшшо! якости). 
Тому товариство мусить подбати про постачання членам реманенту та 
насшня, тобто зорГангзуваги й провадити постачальницьш операци.

Щоби бути в noBHiil Mipi готовим до обслуги господарств член!«, 
кооперативи реманентом. товариство повинно мати запасовий склад частин 
(чл.-госп. машин та ремонтну майстерню. Бо через вцеутшеть першого чи 
другого товариство не може приходити з своею дономогою господарствам 
члeнiв на випадок ушкоджень або втрати шдчас npani тих чи инших час
тин машин i то в найгарячшп перюди госнодарчого року.

Звичайне шьське господарство не кожну машину може набути, бо- 
е машини дорогг А якби якесь господарство й могло придбати таку 
дорогу машину, то не завецн таке придбання булоб ращональне: видаткн 
на машину не покривалисяб !! роботою, бо вона не заве ми моглаб матп 
повне навантаження в господарств!. Тому кредитове товариство, поруч i* 
ведениям ностачальницьких оиеращй, мае звертати найпильшшу увагу 
на справу орГашзацп: 1) прокатних та зерпоочистних пупков та 2) piac- 
них дотшжних спещяльних кооператив (машиново-тракторш товариства. 
товариства сшльного оброб1тку земл1 i т. п., залежно вц потреб i можлн- 
востей). На прокатних пунктах члени товариства беруть (за певну плату) 
noTpiöni !м машини i не потр1бують робити нитрат на !х придбання. На
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зериоочистних пунктах перечищають насшня, яке мають у свому госпо- 
дарствц отже наявшсть таких пуштв знову таки звьгыдае члешв това
риства в}д необхщности робити витрати на придбання дорогих машин, 
яких, до тогож, на сел1 вистачить лише шлька й зовЫм непотр1бно набу- 
вати для кожного господарства зокрема. Спещяльш дошшжш товариства. 
вступаючи, як правш особи, до кредитового товариства, можуть набуватч 
в нього (за ишвку чи на кредит) потр1бний реманент i таким чином, з од
ного боку, наближувати щ засоби продукци' до господарств, давати можли- 
BicTb бути власпиком реманенту шшть i незаможним господарствам. 
а з другого боку, —  щ дошшжш товариства полегшувалиб працю кре
дитового товариства, зменшуючи в ньому шльшсть, так би мовити, роз- 
др1бно*1 роботи.

Щодо знания, необх1дного до того, щоби полшшувати ведения сгль- 
ського господарства, удосконалювати ргжш галуз1 його, то, ясна р1ч, пер 
шим i найкращим провцником ix до селянсько!' маси завжди буде агро
ном. B îh , на нашу думку, мав би бути й лектором-учителем (на коротко- 
термшових курсах), i шшчником-порадником органам кермування това- 
риством, i фактичним орГашзатором правильного замву, подиу культур, 
добору насшня, очистки його i т. п., i контрольором того, що робиться 
в окремих господарствах, та порадником для цих окремих господарств. 
Кожне кредитове товариство повинно бути тим пунктом, де вся система 
аГрошшчши допомоги здибаеться безпосередньо з населениям, що потрь 
оуе допомоги. До цього спещяльного й такого важливого питания ми вер- 
немося ще в иншому роздш nieï прац‘1.

3 М1ркувань, я т  ми вже мали нагоду висловлювати, кредитове то
вариство мусить орГашзувати й иереводити операцй' для збуту зб1жжя та 
инших продукив прац1 cboïx члешв. Без посередництва в щй cnpaßi, без 
орГашзаци кооперативного збуту праця коло орГашзаци кредиту буде 
в значшй Mipi марна; те, що шьський госиодар чи ремюник заощадить че
рез кредит, одержаний у товариств1 (а не в лихваря), b îh  утратить, про- 
даючи продукта свое!' пращ мащцйвним чи мщевим перекупням.

У досить TicHOMy звязку з операщями для збуту стоять операцй' для 
переробки та обробки тих чи инших продукйв, призначених на ринок. 
Трапляеться, що член товариства, продуцент може допдшше реал1зувати 
cb o ï продукти, так чи инакше переробивши або обробивши ïx . Отже креди
тове товариство, взявши на себе операцй' збуту, мусить подбати й про те, 
щоби завсци, коли це шщнбно й можливо, перевести таку переробку про
д укт , себто або орГашзувати власш виробницьш шдприемства або умо- 
жливити передачу продукив до обробки в шдприемства кооператив другого 
щабля. Справа власного кооперативного виробництва остьки важлива, 
ошльки i складна. Тому вважаемо тут за необхщне зупинитися на нш 
трохи довше. У KoonepaTopiB (особливо в неофшв) дуже часто можна спо- 
^терегти нахил до орГашзаци власних (кооперативних) виробницьких 
шдприемств. Явище природне, але не завсщи реал1зацда в тШ чи инппй 
форм! цих змагань можна вважати за необхцну й дощльну.

Ми думаемо, що в цю справу повинш свщомо втрутитися центральш 
кооперативи! установи (центральний кооперативний банк та иннп), а та- 
кож держава. Яким способом це втручання можна здшснити? Думаемо, що 
не в форм1 „декретов“ , яш не можуть передбачати вс! м!сцев1 особливост1
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та 1ндив1дуальш випадки. Думаемо, що для полагоди ц'нл еправи щлком 
вистане тако!' форми втручання в кожному окремому випадку, як вдаова 

лсредийв Î3 боку держави та районових i центральиих кооперативних уста
нов тим орГашзащм низово! мереж! (або й мережм другого ступня), hkî, 
приступаючи до утворення якогось виробничого шдприемства, не вважа- 
нЛиб за HOTpiôHe порадитися в щй ciipaßi з cboïm союзом, а, порадившися, 
порад не виконалиб. Цього способу впливу, розумшться, сл1д уживати 
i до тих орГашзацШ (р1жш дошшжш товариства), як1 можуть утворитися 
в лош самого кредитового товариства та ним кредитуватися. Другий cnocio 
лтручаппя в цю справу, який можна здШснити вже законодатним поряд
ком. це. ошльки йде мова про установи баншвсысого характеру (кредитов! 
товариства, кредитов! союзи, цеитралышй кооиеративний банк), —  уста
новления статутарно!' вимоги. зщно з якою р1жного роду виробницый п!д- 
приемства утворюеться та провадиться (основний та оборотовий каштали) 
лише за рахунок епещяльних каштал!в. позичених спец'шльно для ще! 
мети чи одержаних в'1д члешв у форм’1 епещяльних членських вкладок, а не 
за рахунок иозик без спец1яльного призначення чи вклад1в та б1жучих 
рахуншв або свого основного кашталу, з яких би джерел цей каштал не 
походив.

Коли до сказаного додати. що кредитове товариство мусить мобш- 
.зувати но 3M03Î Bei вкп.ш кошти, як! можна одержати в1д населения його 
району в форм! вклад1в i б‘|жучих рахушав. та орГашзувати посередництво 
б грошових розплатах зпж селом i MicTOM (иереказов! та ишш операцп), 
то матимемо в головних рисах yci Ti завдання, що ïx покладаемо на шьське 
кредитове товариство.

На сел! можуть утворитися, KpiM кредитового товариства, коопера
тиви ще й инших вид1в. Якеж мюце його серед тих кооператив?

Функцп кредитового товариства на селц як ïx означено вище, 
власне мають на уваз! чи не Bei Ti потреби с!льського господаря, яш BiH 
може задовольнитп через cbo ï кооперативы орГашзацщ не згадано лише 
про постачання предмет ужитку, —  фуикщю, яку здавна вже викону- 
ють С1юживч! товариства. Отже кредитове товариство на сел! —  това
риство ушверсальне. Такий саме тин треба, на нашу думку, вважати за 
нормальний тин кредитово! кооперативи для нашого села. Товариство по
винно бути ушверсальним щодо c b o ïx  операцй!. Але воно мае бути уш
версальним (або, краще сказати, мппаним) i щодо складу c bo ïx  члешв. Ця 
вимога йде всупереч i3 тим, що говорилось й робилося на совйсьшй Укра- 
ï нi. Над цим питаниям мусимо спинитися уважшше.

Доел ми говорили про кредитове товариство на сел!, як товариство 
селяи-хл!бороб1в. Але на сел1 можуть бути й е ще й ремкники, др1бш 
промисловщ, KycTapi, яш хл!боробством займаються мало або й зовс!м но 
займаються. але як-i також потр!бують i кредиту i орГашзаци для cboïx 
.збутово-постачальницьких оиерацШ. Як ïm бути? Чи може кредитове то- 
вариство хл'кюроб!в прийти ïm i3 своею допомогою i bcî ïx потреби задо- 
вольнити чи ïm треба утворити cboï окрем1 кредитов! товариства?

На coBiTCbKirt Украш! cnocTepiraeMO ясно виявлену тенденщю вцо- 
кремити хл1бороба щодо орГашзацй' кооперативного кредиту в1д кустаря, 
ремкника. др!бного нромисловця. ïx, цих останшх, орГашзуеться в спе- 
щяльш кредитов! кооперативи (найчаепше так! товариства називаються
К р е д и г о в а  к о о п е р а ц (я  У  к р а т  и 4
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ощадно-позичковими) i ui кооператив» обеднують також у спещяльн! 
союзи. Були, як знаемо, дв! спроби утворити шшть i всеукрашський центр 
кустарно-промислово!’ кооперацп, спочатку лише для зосередження това- 
рових операщй, a noiiM, другим разом i для цеитрал1заци кредитово- 
баншвських.

Це перше з тих, на нашу думку, негативних явищ, яш cnocTepi- 
гаемо ми в цшй cnpaßi орГашзацп кооперативного кредиту на coßiTCbKiä 
Украшк

Ми думаемо, що шяких окремих кредитових кооператив, спецгяльно 
призиачених для ремк*нинчв та дрюних промисловщв, не noTpiöno i 
що вся низова мережа кредитових кооператив може й мае бути ме
режею единою, мережею просто кредитових кооператив. Бо х!баж ку- 
стар чи промисловець noTpioyioTb якихсь инших грошей, виготовлених 
у якШсь инипй експедици заготовления грошових 3Hai\iB, шж Ti, 
якими задовольняються хл1бороби? Або xiôa кредитове товариство, 
яке закуповуе (через свШ союз), скажемо, молотки чи сепаратори для 
члешв-хл1бороб1в, не зможе закупити Ti caMi молотки або стамески для 
cboïx члешв-тесляр!в чи машину до шиття для члена-кравця чи шевця 
або волок для члена-рибалки? Чому дане кредитове товариство, вм’иочи 
оргашзувати збут вовни або зб!жжя, не зможе оргашзувати збут рибн чи 
продукт сад1вництва?

Ми свщомо висуваемо тип ушверсального характером c bo ïx  опера
щй та складом члешв кредитового товариства, як тип нормальний. При
чини, що до цього нас змушують, там:

1) Управа кредитового товариства повинна знати точно, на що сам? 
член товариства позичае rponii в товариств! та чи використовуе bîii взнту 
позичку по призначенню. Але товариство не може виконати цю вимогу, 
як що таш процеси, як постачання його членам реманенту та инших 
потр1бних у господарств} предмет, а також збут вироблених господар- 
ствами продукте, проходитимуть поза кредитовим товариством, без hkoï- 
будь участи його в тих процесах. Одна справа видати членов! позику 
гогпвкою, на кушвлю, скаж1М, жниварки i инша —  ту позику видати, 
але не ишвкою, а самою жниваркою, яку товариство набуло па замов- 
лення свого члена й приставило на свШ склад. Або: зовсчм не одне и те 
саме таш дв1 операцп: а) видати восени членов! товариства позику на 
оплату податк1в, бо bîh хоче виждати кращих цш i через те не продав 
зерно негайно, i на тому заспоко\'тись i б) позику видати, але зб1жжят 
яке член товариства не хоче продавати негайно, забрати cooi, як застав, 
до кооперативно! комори та, обеднавпги його з зб1жжям инших члешв, 
продати його (з доручення члешв), коли иадШде сприятливий до того час, 
i одержаиими за зб1жжя rpiniMii покрити видаю членам позики. Не кажемо- 
вже про те, що операщя кредитування цим другим способам для това
риства безпечшша; цього мало —  операщя, переведена таким способом, 
зближае товариство й його члена, дае товариству можливють ближче, 
глибше заглянути в господарське життя члена, якого воно кредитуе. А що 
це конче noTpioHo —  про це не може бути двох думок.

2) Справа утворення pixnoro роду кооператив па сел! та в «im  
перестала бути справою аматор!в або гуртка вдеалюпв; це вже не cnociô 
„послужити народов!“ для заспокоення власного сумл!ння, а буденна, хоч
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i велико!' ваги справа, з якою ткно повязан! й матер1яльш iHTepecu мшо- 
iiiB  господарств i штереси держави. Коли погодитися з щею думкою, то не 
можна буде не погодитися й з шиною: не все одно, як буде зорГашзова- 
ний кооперативний апарат та як вш нрацюватиме. Пщходячи до цього 
питания, ми висуваемо принцип, який скр1зь при розгляд1 питания про 
орГашзащю яких би не було кооперативних орГашзащй матиме в наших 
очах першорядне значшня: в кооперативах не повинно бути пращ без 
винагороди, праця мусить оплачуватися й оплачуватися як слщ. Лише 
при щй yMOBi можна забезпечити кооперативш установи добре пщготовле- 
ним та дбайливо працюючим службовим персоналом, а в!д самих коопе
ратив чекати cepio3Hoï пращ i бажаних нашдшв Tieï пращ. В иншому 
раз! праця ця, при пор1внанш ï ï  з працею приватно-кашталмтичних 
орГашзащй, викликатиме найчастшш почуття шяковости. Але добрий апа
рат noTpiöye добрих грошей (видатшв). Де ïx узяти? Розум1еться, не 
з державно!' скарбнищ, а з прибутшв само'! кооперацй'. Отже Ti прибутки 
повинш бутп такими, щоби було чим Ti видатки покривати. Одною з умов 
для одержания доброго прибутку з операщй шдприемства е достатне на- 
вантаження службового, взагал1 робочого персоналу. Отсе достатне наван- 
таження, м1ж иншим, ми й маемо на уваз1, обстоюючи тип ушверсального 
кредитового товариства на сел!, як тип нормальний. Бо яке то буде наван- 
таження службового персоналу, коли на сел! матимемо кредитове това- 
риство та шльканадцять инших товариств, що робитимуть ту роботу, 
яку моглоб зробити кредитове товариство без допомоги з боку инших (одно 
постачае мапгани хл1боробам, друге —  наЫчникам, трете —- кравцям, 
четверте збувае зб1жжя, пяте —  вовну, шосте —  картоплю чи яблука 
i т. д.). Чи не ясно, що навантаження, напр., члешв управ таких това
риств мае бути таке, що з ним вони легко можуть справитися, збираючися 
на одну годину в недино шсля служби Божох? Чи iioTpioHi нам так! то
вариства? Яка користь в1д них? Яш надй' можна покладати на них i чого 
в!д них можна вимагати?

3 тих самих м1ркувань треба р1шуче висловитися проти утворення 
кредитових товариств is дуже малим районом, а такол; проти утворення 
в одному й тому самому сел! двох чи шлькох кредитових товариств. Це 
останне шш'дливе ще й з инших бошв: а) майже неминуче повинно при- 
водити до подорожчання кредиту в цих товариствах, бо вони мають Mi ж 
собою конкурувати розм1ром % на вклади, шукаючи вкладник1в, та
б) дуже утрудпюе, як.що й щлком не унеможливлюе, для кооперативппх 
установ вищого щабля та державних орГашв складання тих чи инших 
пляшв, в яких низов! кредитов! товариства в!догралиб ролю аГент1в чи 
посереднишв.

П]'дкреслюемо цен пункт, бо, —  як ми улч’е paHim про це говорили,
— система установ кооперативного кредиту (як i установ инших вид1в 
кооперацй') так повинна бути побудована, щоби в раз! потреби, держава 
легко могла користуватися цим апаратом.

Обстоюемо думку п|ю едине на сел1 кредитове товариство (як що 
поминути споживче товариство, котре повинно функц1онувати поруч h 
кредитовнм товариством), як загальне правило. Робити шась В1‘дступлення 
в!д цього правила нема потреби. Але цей принцип вимагае вц орГашв 
уиравл1ння товариства обережного ставлення до iHTepeciß окремих Груп
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члешв. От на це треба звернути не абияку увагу. Коли, сканам, у това- 
pucTßi хл]бороб1в 90°/о, шевщв 5°/0 та тесляр1в 5°/0, то про таке това- 
риство ми не см}емо казати, що воно товариство хл1бороб!в, а мусимо 
казати и думати, що воно —  мппане товариство, i про заспокоення bc îx  
потреб члешв шевщв та тесляр1в повинно так само старанно дбати, як i про 
потреби хл1бороб1в. Це повинно становити одну з основних заповцей для 
уирави кредитово!' кооперативи.

Вже само кредитове товариство може для удосконалення технши 
t o ï чи nnuioï свое!' операцй або для уможливлення самого иереведення 
якихсь операщй (як, напр., кредитування господарсько дуже слабого еле- 
менту) виявляти шщштиву в справ‘1 утворення ргжних дошшжних това
риств i помагати орГашзацп ïx. Але на це треба йти лише в випадках 
конечно! потреби та з умовою, що таю дошшжш товариства b c î cbo ï 
операцй по збуту та постачанню переводитимуть через кредитове това
риство, для чого повинш бути його членами. Отже за таким проектом ni 
товариства не мають c b o ïx  спещяльних обеднань другого щабля; центром 
для них. що ïx обеднуе та обслуговуе, е кредитове товариство.

Переходовою стад!ею м'1ж ушверсальним кредитовим товариством, 
единою кредитовою кооиеративою на ceji, i кредитовим товариством, яке 
обеднуе в coöi р1жн1 дошшжш, спещяльш товариства, може бути креди
тове товариство, яке мае в coöi ргжш секцц або в!дд1ли (в‘|дд1л кредито- 
вий, молочарський, сад1вничий i т. п.), —  зародки можливих майбутшх 
доиом1'жних товариств, яко складових частин единого ушверсального кре
дитового товариства. Вщиш щ, очевидно, повинш, кожний зокрема, пе- 
ребувати шд кермою таких члешв уирави, що особливо розумштьсн па 
данШ галуз! господарства.

Окремо тут треба говориги про споживче товариство. Що й казати. 
операцй', як! це товариство переводить, noTpiÖHi кожному селовк Але 
переведения цих операцй! не можна иокласти на кредитове товариство: 
вони дуже вдашш в!д тих, яш стаиовлять предмет уваги кредитового 
товариства: кредитове товариство видае позики для орГашзацп та ведения 
виробництва, воно постачае машини та сир1вц1 виробництву, воно орГа- 
шзуе справу збуту продукт виробництва. Отже на споживче товариство 
треба дивитися, як на орГашзащю, що мае sobcîm  и и пп  завдання, як на 
орГашзащю самостШну. Тому тут треба говорити лише п}ю те, Hid вза- 
емовЬдносини мають бути м‘1Ж цим товариством i товариством кредитовим.

На нашу думку, споживче товариство, не знаходячися в залежност1 
в!д кредитового товариства, повинно бути, одначе, звязане з ним i то тим 
способом, що входить у склад члешв кредитового товариства, як иравна 
особа. Таке членство конче шщнбне й то з отсих двох причин:

1) Таке членство нрпведе до практичного здШснення так бажаиого 
звязку м1ж окремими кооиеративними орГашзац’шми на селК зм’щнить цен 
звязок, викличе орГашзащю там р1жних спорадичних чи навш, регулярно 
д1ючих м1жкооперативних орГашв (комюШ, иарад i т. п). За допомогою 
цього членства можна буде впливати на споживче товариство в напрямку 
лшвЦаци в д1яльност1 споживчого товариства таких явнщ, яш одним 
cbo ïm  к!нцем шкодять робот1 кредитового товариства. а другим —  бють 
i по inTepecax споживчого товариства. Для ыюстраци ще!' думки вкажемо 
на таку, напр., справу, як справа з асортиментом товар1в, що ïx поста-
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чають або збувають кредитов'! товариства и товариства споживч1, або 
справа з вкладними операщями. Шяш закони, циркуляри, розпорядки, 
нитання про дощльний розподы у кожному окремому випадку асортименту 
TOBapiß постачалыгицько! та збутово! операцй' кредитового товариства 
та товариства споживчого не зможуть так повно й правильно розвязати, 
як це може бути зроблене сшлышми зусиллями цих товариств у кожному 
сел! зокрема. А цього найлегше можна досягнути при шному дитовому 
звязку цих орГашзацШ м1ж собою. Далк сноживч1 товариства конкурують 
i3 кредитовими завщи, коли провадять вкладш операцй', i насамперед 
тим, що платять (i можуть платити) вищий % за вклади. Це в високШ 
Mipi иеГативне явище легко можна усунутп, принявши споживче това
риство в члени кредитового i иризначивши йому достатшй для покриття 
його потреб кредит. Споживче товариство, маючи певшсть кредитово! до
помоги з боку кредитового, легко може вцмовитися в1д вкладних операщй.

Проти приняття споживчого товариства в члени кредитового та 
кредитування його останшм звичайио висувають противники два аргу
мент : а) кошти кредитового товариства, noTpiöni йому для кредитування 
виробничих процеав у шьському господарств! та реммництв!, шдуть 
у споживче товариство, через що кредитове товариство буде слабше ви- 
конувати безпосередне завдання, та б) споживче товариство, як клшит- 
дебггор, часто шби то викликае сумшви.

Щ арГументи не можна вважати за серюзш i вистарчальш. Насам
перед щодо коптв. Перше, лйсвщащя вкладних операцй! у споживчому 
товариств'1 не може не вплинути позитивно на розвиток цих операцй! 
у кредитовому товариств1, шшть при шдиферентному ставленню до 
nieï справи з боку споживчого товариства; при вЬдиовщшй же мо
ральна! шдтримщ кредитового товариства з боку товариства спожив
чого та його члешв сума вкла/йв у кредитовому товариств! повинна ще 
it збшлпуватися. Друге, коли кредитове товариство захоче стати справжшм 
селянським банком i не обмежуватися лише приняттям довготермйювих 
вклад1'в (а до цього кожие кредитове товариство мусить прямувати), то 
в нього завсщи буде мобшзуватися иевиа сума оборотових копшв, для 
нього втратних через те, що ïx, як дуже короткотермшових, воно не змо- 
же роздати сво!‘м членам у позики (шьсысий господар noTpioye не ко- 
роткотермйювих, а головно довготермшових кредит), а банки, куди щ 
вкгьн! кошти можна здавати, илатитимуть, звичайно, за них нижчий %, 
1Йж за який само кредитове товариство щ кошти мае. I тут такий кл1ент, 
як споживче товариство, яке, нормально, noTpioye лише короткотерм1 но
вого кредиту (дешлька дшв, 1— 2 мюящ), е дуже й дуже бажаний. Щож 
до кредитоздатности споживчого товариства, то й тут нема 1Йдстав до 
нобоювань: продаж товар1в лише за гот'тку, добре шструктування з боку 
союзу споживчих товариств, участь представника управи кредитового то
вариства в надз1рнй! рад! споживчого товариства, а в крайньому ви- 
надку —• застав кредитовому товариству запасного складу TOBapiß спо
живчого товариства, —  щлком достатш, на нашу думку, Гарант для 
кредитового товариства, як кредитора.

2) Принявши споживче товариство в с во! члени, кредитуючи його, 
кредитове товариство може охопити й инпй rpoiiioßi операцй цього гова- 
риства, ставши йому (а через нього й населению) в велшйй пригодк
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Маемо тут на \вш  насамперед таш операцн': приняття на б1жучий ра- 
хунок ycix  в1льних k o h it îb  споживчого товариства, переказ грошей вщ 
споживчого товариства до окружного центру споживчих товариств i вза- 
гал1 переведения b c îx  грошових розрахуншв i3 кооперативпими та иншими 
установами чи особами, доставниками споживчого товариства. Само со
бою розум1еться, переведения Bcix цих операщй буде на користь i креди
товому товариству, як баншвсьшй установи

1з сказаного видно, що положения споживчого товариства супроти 
кредитового значно вщлжняеться вщ положения Bcix инших кооператив- 
них товариств, яш можуть утворитися на сел!: тимчасом, як споживче 
товариство, входячи в склад кредитового товариства, мае на уваз! лиш 
одержания грошового кредиту, сво!‘ж товаров! операцй переводить через 
союз споживчих товариств (а не через кредитове товариство), Bei ишш, 
спещяльш кооперативи! товариства, колиб вони утворилися на сел1, вхо- 
дять у склад кредитового товариства не лише для одержания грошового 
кредиту, але й для переведения через нього Bc ix  cboïx товарових опера- 
цШ, як по постачанню, так i по збуту.

Структура нормального для села кредитового товариства не завжди 
ьоже бути тотожна з структурою того самого товариства в Micri. В де- 
яких випадках, а саме, говоримо про MicTo з б^ып-менш значною шль- 
ic ic ™  мешканщв, мусимо вщступити вщ принципу, який ми вище вису- 
вали, —  про едине кредитове товариство в даному селищг У великому 
MÎCTi не можна обмежитися одним товариством. Воно булоб таке велике, 
що управа його не моглаб стежити за ходом i станом справ ycix члешв 
кооперативи й лише мехашчно переводилаб одну з головиих активних 
операщй —  позичкову. Щодо припципу, на якому малиб утворюватися, 
в такому випадку MicTe4KOBi товариства, то в залежност1 в!д м1сцевих 
обставин, BHoip можна робити м1ж двома: або oKpeMi господарства всту- 
пають до того чи иншого товариства залежно вщ частшш територи мшта, 
на якШ вони функщонують (принцип територ1яльности), абож залежно 
вщ того, що творить головну галузь д1яльности даного господарства (прин
цип щлево-господарсышй). Отже або окрем1 товариства можуть, за пер
шим припципом, приймати лише господарства, ям функщонують у певнШ 
частшп MicTa, i в такому випадку Bei господарства даного району, неза
лежно вщ характеру ïx  д1яльности (товариства щодо складу члешв Mi- 
maHi, ушверсальш) або, за другим принципом, до даного товариства прий- 
маються господарства з yc ie ï територй’ мюта, але лише Ti, що своею го- 
ловпою функщею належать до певного виду господарств, яш дане това
риство саме мае обслуговувати (спещяльш кредитов! товариства). Отже 
за другим припципом може бути утворене товариство сад!внишв, кравщв, 
шевщв, хл1бороб1в i т. д., з яких кожне за район свое!’ д1яльности мае 
щле Micro.

Вщдаемо першенство, взагал1 кажучи, першому проектов!, бо
1) не бачимо тих перешкод, яш стоялиб на дороз1 дбайливо зорГа- 

шзованому, ушверсальному складом c b o ïx  члешв кредитовому товариству 
щлком задовыьно виконати завдання, Hid перед ним стоять (про це мн 
говорили вже вище при розгляд1 питания про структуру шьського кре
дитового товариства) ;
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2) чим pijKHOMaiiiiHiuiufi склад гшентури кредитово!' установи, тим 
це для Tie! установи краще (над цим питаниям ми також уже зупиня-
лися);

3) в MicTax середшх щодо шлькости населения (або малих) додер- 
жання принципу спещяшзаци може привести до утворення карликових 
товариств, недостатньо життездатних i мало корисних, а в мютах вели
ких — - до вщ1рваности м1ж управами й членами цих товариств, в коо
перативно! cnpaßi абсолютно недопустимш, бо там, де це явище мае мюце, 
там кооперацй' нема.

Знову шдкреслюемо: кажемо тут лише про загальне правило, ало 
не можемо висувати його, яко таке, що не допускае шяких bhïmkîb. Живе 
життя, м'1сцев! обставини мають давати вказ!вки, як це питания можна 
й слгд розвязати в кожному окремому конкретному випадку.

* * *
Переходимо до дуже важливого питания про стосунки м1ж кредито

вою кооперативою на сел! та шьською громадою.
Дореволюцшному законодавству на Украш, як частиш колишньо! 

Pociï, i практищ кооперативного кредиту були в!дом1 с1льськ1 громади як 
члени кредитового товариства (див. арт. 10 та 12 „Образцовых уставов 
кредитных и ссудо-сберегательных товариществ, утвержденных Мини
стром Финансов 14 сент. 1905 г., с изменением, утвержденным 24 ноября 
того же года“ ). Чи слгд це членство вважати й для майбутнього закон- 
пи м i бажаним?

Нема, на нашу думку, шяких принципових перешкод до того, щоби 
шьська громада входила до товариства та користувалася вама правами, 
якими користуються члени кредитового товариства. Щож може дати гро
мад] участь у справах товариства в рол! його члена i чим може бути 
вона, громада, корисна для товариства?

Серед р1жного роду справ, яш становлять предмет турбот та шклу- 
вання громади, е й чисто господарсьш. Цих останшх може бути мало, але 
може бути й багато, в залежностч вщ мкцевих обставин, з одного боку, 
та, з другого, В1Д Mipn енерга орГашв управлшня громади i зд1бности ïx 
виявляти шцгятиву. Наприклад, може вона утворити таи шдприемства, 
як громадський млин, електричну станцш, ремонтну майстерню i т. п., 
може вести громадське нольове господарство, мати показове поле, пиалку 
садових ростин i т. д., може иереводити мелюративш роботи. Вказуемо на 
ц1 шдприемства та ночинання лише як на приклад того, чим громада, як 
госиодар, може цшавитися в сфер] чисто господарських справ. Ус] щ й 
под1бш ночинання шщнбують, М1Ж иншим, грошового оборотового каш- 
талу та вимагають для себе р1жних машин i матер1ял1в. Кредитове това
риство може щшслужитися громад1, як своему члену, в pasi потреби, 
й иисередництвом у набугп машин та матер1ял1в. Далг Участь громади 
в товариств i дае !'й можливкть через cboïx представпишв, щлком нри- 
родиим, нормальним, способом, безпосередньо знайомитися з життям това- 
риства, з його досягненями та з його черговими потребами й плянами. 
А така знайомить, природно, повинна зближати щ дв1 установи, яш, 
зрештою, мають на ощ iHTepecu того самого населения; а знову близь- 
KicTb ця повинна творити Грунт для взаемного розумшня та постшно!

http://rcin.org.pl/ifis



56

й чинши взаемопомочк Як на приклад такого можливого й бажаного про- 
яву u,ieï взаемопомочц KpiM допомоги громад! кредитом та постачанням 
pi®HHX TOBapiß, можна вказати на орГашзащю сшльними зусиллями аГро- 
noMi4Hoï допомоги населению. Агроном та р1жш заклади, hkl noTpioiii 
аГрономов1 для його пращ, повинш бути звязаш, на нашу думку, з кре- 
дитовим товариством, як i3 установок), що бш.ше приспособлена до- 
справи подач! населению аГрошшчшн допомоги (мае склад машин та на- 
сганя, прокатний та покривний пункт, веде операци по збуту i т. д., 
взагал1 ввесь час перебувае в тюнону звязку з населениям у чисто госпо- 
дарських справах). Але для кредитового товариства орГашзащя аГроно- 
Mi4HOÏ допомоги в po3Mipax достатшх може бути непосильна з фланго
вого боку. I тут може приходити на шшч товариству пльська громада 
(‘boïmii щор1чними асигнуваннями гропговог допомоги товариству для 
орГашзаци та ведения аГрошшчшн допомоги населению. На допомогу цю 
з боку громади требаб дивитися, як на акт нормальиий, не лише тому, що- 
кредитове товариство обслуговуе господарства, що входять у склад громади, 
але й тому, а) що агроном кредитового товариства. натурально, не буде 
вщмовляти своУх порад органам громадсько!' управи в справах, в яких Bin, 
як агроном, е фаховцем, та б) що особливо треба мати на увазк —  пра- 
цюючи формально для члешв товариства, агроном у дШсносп ирацюе для 
всього населения даного села, бо такий характер його пращ.

Щлком анальопчно до справи орГашзаци аГрошшчшн допомоги на
селению сшльними зусиллями товариства та шьсъод громади е справа 
орГашзаци кооперативно!' o c b ît h . В наш! часи вже нема потреби доводите, 
нашльки ця справа важлива. Ясно також, що низова мережа кредитових 
кооператив сама не в стан! зробити в щй cnpaßi все, що потр!бно. Тут 
необхщш сшлып зусилля багатьох р!жних чиннишв, так чи инакше за- 
щкавлених у здоровому й швидкому розвитку кооперативного руху. Але 
кредитов! товариства на сел! (як, разом i3 ними, й споживч! товариства) 
всеж таки можуть i повинш робити дещо й власними силами. Мппмум, 
якого можна в!д них вимагати, це орГан!зац1я кооперативно! б1блштеки 
та, по 3M03i, читалып. Така б!блштека мусить бути в кожному селищ!, 
де в кредитове чи споживче товариство. ïï може зорГашзувати й шдтри- 
мувати кожне кредитове товариство. Po3Mip ï ï ,  а, значить, ! вплив та зна
чшня будуть тим бшлш, чим повнпиа вона буде. А це залежить пе!)едов- 
cîm в!д розм!ру тих KourriB. Hid кожне дане селище зможе в себе знайти 
на цю ц'1ль. Ясно, що обеднаними зусиллями кредитового та сиожпвчого 
товариств б!блютеку зорГатпзувати можна кращу, шж зусиллями самого- 
кредит, товариства. Необхгдшсть сп!льноти акцй' цих двох кооператив 
у щй cnpaßi очевидна. Третьою м]'сцевою силою, яка може своею допо- 
могою зробити дуже багато, й е с!льсы;а громада. Форни тог допомоги 
з боку громади можуть бути р!жш: прид!лення безплатного прим!щеиня 
для б!бл!отеки, щор!чне асиГнування t o ï чи  i i i i i i io ï суми на поповнення 
гмбл!отеки i т. п.

Ми навели де1нлька конкретних випадшв, з яких бачимо, в чому 
й як може виявлятися сшльна акщя кредитового товариства та ыдьсьш 
громади. Можуть бути, розум!еться, й инпн й багато инших при паявност! 
TicHoro звязку м1ж цими двома установами, що утворюються для обслу- 
говування та обстоювання штереЫв широких мае населения. На встано-
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влення от цього Ясного й щирого звязку й треба звернути як найпиль- 
шшуувагу. Всеж îmiiie, Bcix форм якого не можна й уявити coôi, —  до- 
дасться, ирийде само собою.

Все, що говорили ми тут про характер бажаних взаемов'щносин 
м1ж кредитовим товариством та шьською громадою, можна й сл!д повто- 
рити, перейшовши до питания про те, яш повиншб бути Ti взаемовщно- 
сини м1ж кредитовим товариством та мюьким самоврядуванням. Р1жниця 
буде xioa лише в тому, що, осшьки йшлаб мова про м1сто, треба булоб 
говорити не про кредитове товариство, а про кредитов! товариства, бо 
в де-яких випадках, як це ми вже зазначили вище, MicTa не зможуть за- 
довольнигися одним лише кредитовим товариством.

* * *

Схематично плян будови кредитовое кооперативи на сел1 та харак
тер вгдносин ïï з иншими кооперативами можна представити так (див_ 
схеми ЛЬ 1— 3).

С х е м а  №  1 .

0<

Передбачаеться тут випадок, коли заняття. профеЫя члешв кре
дитового товариства одномаштш: хл|'бороби лише, ремкники лише (як 
у MicTi може бути); денеде серед члешв товариства хл1бороб1в зустр1чаемо 
якогось ремкника, як, напр., коваль на селц або серед кравщв т т а  
якогось хл1бороба. Отже склад члешв одномаштний. При таких умовах 
можна вибирати управу, не звертаючи увагк на нрофеЫю кандидат на 
ïï члешв. Те саме треба сказати и щодо надз1рно’1 ради. Hi яких спещяль
них вщ ш в у anapaTi управи кредитового товариства, що малиб на уваз! 
спещяльш потреби якихсь професшних Груп, не потр1бно. Таке креди
тове товариство находить допомогу всякого роду у свому кредитовому 
союзк

Споживче товариство входить у члени кредитового товариства. 
й користуеться його допомогою в форм1 кредиту. Товаров! операцй про- 
вадить воно при допомозё союзу споживчих товариств.
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С х е м а  n *2.

V m O B H Î  З н а к и :

К РЕД.  Т- ВО В О К Р Е И И И И  С Е К ф Я М И

В даному населеному пункт! ясно вцзначаеться розподи населеиня 
.за профемями: е дв1 або шлька Груп; напр., у сел1 може бути Трупа хль 
бороШв, бшш-менш значна трупа ткач1в, трупа шевщв i т. д.; або в не
великому MicTi быып-менш р1зко виявлеш Трупи шевщв, кравщв, сто- 
ляр1в i т. д. При цих умовах зовам вистарчае одного сшльного для них 
кредитового товариства. Але апарат цього товариства вже не може бути 
такий простий, як у першому випадку (схема № 1). Адмшстращя такого 
товариства повинна розумшмя одпаково добре на штересах i потребах 
B cix  Труп, i3 яких складаеться товариство, та однаково уважно й пра
вильно обслуговувати ï x  потреби (маемо на уваз! кредит та операцй' по 
постачанню та збуту). Цього можна досягти шляхом в1дповщно'1 opTaiii- 
заци апарату. Товариство повинно утворити в coöi oicpeMi секцц (в]'дд1ли), 
в юлысосгс, залежшй вщ потреб. До управи та надз1рно1‘ ради треба ви- 
бирати людей, яшб розумиися на спещяльних потребах окремих професШ. 
В pa3i поширення справ i операщй необхцно закликати на службу по 
вкчьному найму р1жних фаховщв для обслуговування окремих галуз1в 
д1яльности товариства, галуз1в, що вииикли внаслщок р1жномаштпости 
складу товариства.

С ХЕМ А № 3.

Г*'7 ДОПОМ1ЖН1 С П Е Ц .Т - 0 А  С.-ГОСПОДАРСкЮ (Э Е  М. Т-ВО, М А ШИ НО BE , МО ЛОЧА Р С к К  6 ,
“  СА Д  1 В Н И Ч Е  , Т О В А Р - В О  П A C i 4 H  И K i  В  1 т п . )

i'..\  Т О В А Р И С Т В А  Р Е М 1 С Н И К 1 В  ТА Д О М О Р О В 1 В  / К ' У С Т А Р !  В /  .

Секщйна система (схема №  2) не задовольняе. 3 шщятиви управи 
кредитового товариства або Tieï чи hhiuoï Трупи члешв товариства, для 
ближчого обеднання пращ певши Трупи члешв утворюються допом1жш спе- 
щяльш товариства для сшльного виконанпя виробницьких функцШ чи 
орТашзацп постачання або збуту. TaKi дошшжш товариства, коли утво- 
рення ïx у даному населеному nyHKTi при певних обставинах е конче 
потр1бне й дощльне, вступають, як правш особи, в члени свого мщезого 
кредитового товариства, в!д якого мають фшансову шдтримку (кредит) 
та через яке провадять cboï товаров! операцй (постачання та збут) Hi

Ъ/MOBHi ЗНАКИ:
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з якими иншими установами членством щ товариства незвязаш  i нш ких 
операщ й c b o ïx  за допомогою цих установ не ведуть.

.Основнии каштал таких товариств складаеться з naÏB ïx члешв та 
спещяльних позик (довготермшових) кредитового товариства. Цен основ- 
ний каштал поступав в обороти спещяльного товариства. Для збиынення 
оборотового кашталу таке товариство одержуе позики в!д кредитового 
товариства.

Так дивимося ми на цю справу, маючи на уваз} загальний плян 
кооперативного союзного буд1вництва в його основних рисах у ближчому 
майбутньому. Вюмки. розум1еться, можуть бути, але це можуть бути лише 
ви1мки (а не плян), потреба, конечшсть яких повинна бути доведена 
в кожному окремому випадку достатшми, розумними доказали. Очеви- 
дячки. Tai;i докази можна з1брати й ними арГументувати лише в кон
кретно, живш обстановк Це —  справа д1яч*1в. яш беруть чи будуть 
брати безпосередню, практичну участь у творенш будинку украшсьши 
коонерацй' i яш, розум1еться, повинш боятися суду icTopiï не менше, шж 
Ti, що вцважуються публ1чно висловлювати cbo ï думки про бажаний 
напрямок ще! пращ.

Яка моглиб бути близька до щеалу мережа низових кредитових 
кооператив на Украш щодо шлькости цих кооператив?

Питания це не може не щкавити нас насамперед \з двох причин: 
важно мати дан!, на П1дстав1 яких можна булоб хоч нриблизно уявити 
co6i: 1) па яку мтку точок опертя моглаб розраховувати держава (а та
кож орГани мочевого самоврядуванпя) при практичному розвязувашп 
р̂ жних справ сощяльно-екошшчного характеру та 2) який приблизно 
потр]бний контингент рев1зйшо-шструкторського (кооперативного та дер
жавного) персоналу, що мусить стати найближче до низових кредитових 
кооператив.

Щоб вцповюти на ноставлене тут питания, необхщно насамперед 
умовитися щодо того, що саме треба вважати за нормальний район д1яль- 
ности окремого кредитового товариства.

Управлшня в справах дрюиого кредиту (в колиншй Pociï), яке 
мало в своему розпорядженш дуже багато матер]ял1в для основного Biipi- 
шеппя цього питания, висловлювалося проти творения великорайопових 
та великих щодо шлькости члешв товариств; з другого боку, висловлю- 
ючися проти дробления кнуючих уже товариств. воно тим виявляло свое 
негативне вщношення до сп|юб утворення дрюнорайонових товариств. 
Зяавець кредитово!' кооперацп проф. С. Бородаевськии, обм1рковуючи пи
тания, яке нас тут щкавить, приходить до висновку, що за нормальний 
район д1ялыюсти кредитового товариства слщ уважати район, який 
охоплював би в1д 500 до 1000 двор!в.42)

Дуже щкав1 дан1 й матер1яли до висвгаення цього питания подае 
проф. П. Височанський,43) як1 приводить нас до думки, що за нормальний, 
бажаний тип кредитового товариства треба вважати товариство з районом

42) С. В. Бородаевський. Teopiji i практика кооператив, кредиту. Подебради, 1925. 
-Ст. 214— 216.

43) Кооперат. кредит, (тор. 326— 334.
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ыля 1000 ,iBopio.44) Сам проф. Височанський, вцшшдаючи на питания, 
яке становить у даному раз! предмет його розвщки, пише: „Нам зда- 
еться, що на майбутне сучасна система с.-г. кредиту витворить два типи 
товариств: 1) др1бнорайонове товариство з найпростпними операщями — 
пайбш.ше поширене („масове“ ) товариство 2) та великорайоиове гова- 
риство з башивсышми функщями, що перебуватиме в значних еконошч- 
пих Ыльських центрах, тип „вц1браного“ с.-г. кредитового товариства. 
Щ два типи товариств i складатимуть, очевидно, систему Hanioï креди- 
toboï кооперацй' на ce.ii. Ця система матиме шд собою екошшчний грунт 
та орГашзацШне виправдання“ .

Коли за др1бнорайоиове товариство вважати товариство, що мае 
менше 500 члешв, то це буде тип товариства, яке не зможе себе опла- 
тити, товариство, яке буде животтк а не жити, бо мусдтиме послуго- 
вуватися дуже низько оплаченою нрацею c bo ïx  члешв управи або й зов- 
c îb  неоплачепою. Тим менше можна рекомендуватн цей тип на сучасшй 
Украш, де вживаеться b c îx  зусиль до масового творения так званих 
„спещяльних“ товариств, якд, ясна pi4, будуть, коли будуть чинш, дуже 
звужувати круг д1яльности кредитових товариств. А що це так, це видно 
хочби й з того, що щ спещяльш товариства прямують нав1ть до утво- 
рення c b o ïx  також „спещяльних“ центр1в (установ 2 ступня, сою;нв). 
Др1бнорайонове кредитове товариство, —  це тип, якого за всяку цшу 
треба уникати. Бо ni економ’ншого Грунту шд собою, h î орГашзащйного 
виправдання вони зовЫм не мають.

Щож до „великорайонових товариств h баиклвськими функшямн",
io для нас не ясно, про що тут це мова. Бож кожна кредитова коопера
тива е „банк“ i виконуе „баншвсыа функци“ , одна биыну шльшсть 
вид1в цих функцШ, друга —  меншу, в залежнот вщ мкцевих потреб 
га ступня пристосовання до цих операцШ апарату кредитово!' кооиера- 
тиви. Коли мова тут где про „товариства“ , орГашзаци першого ступняг 
го це буде найпрший тип кредитовой кооперативи. а при певних умовах —- 
нав1ть i не кооператива, а крамничка, яка буде вцбирати лише наймщ- 
Hiuii господарства coöi за „oieHTÎB“ , иокладаючися при тому головпо на 
ïx „заможшсть“ , а не на моралью ирикмети та працездатшсть госнодар1в, 
бо великорайонове товариство не в cTani ni блнзько знати b c îx  c b o ïx  чле
шв, Hi стежити за тим, що саме та як у ïx господарствах робиться. 
Колиж тут це мова про новий тип союзу кредитових товариств, тип, так 
би мовити, „волосного“ (анальопчного щодо розм1ру району ;ияльности 
до дореволюцШно1' „мелкой земской единицы“ , з проектом якох доснть 
довго носилася росчйська штел1Генц1я), то це може й ще ripine. ni ж велн- 
корайонове кредитове товариство. що малоб охоплювати район дешькох 
сел. Дос! ми знали на c b o ïx  замлях лише союзи кредитових товариств

44) За даними на 1. I. 1914 р. °/о коопорупання в кредитових кооперативах пореви- 
щував 66. Шсля всього, що пережило з того часу украшське село, °/о кооперування. при 
инших, як топор, правних, полггичних та еконохшних в1дносипах, май би що збпьшитися. 
Отже °1 о кооперування м.г би бути близькнй 100. Таким чином звичайие товариство зможе 
мати майже 1000 члешв, а це щлком достатня ки ш еть  для збудування Minnoro коопера
тивного товариства.
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окружи-! ([>iвнi приблизно колишшм шштовим), Губершяльш, краев!. ,.Во- 
лоспий“ кредитовий союз, банк товариств, союз лише деюлькох креди
тових товариств —  був би цишовитим паразитом на тш  кооперацй'. Тво- 
рити союз кредитових товариств таких po3Mipiß булоб може потр1бно i до- 
ni.ii.но лише в деяких випадках, для досягнення цим робом яко1'сь вузь- 
K O Ï .  спец1яльно1 мети, як, напр., збудування та експльоатавдя шшхл1ра 
при станци згшзши дороги, noTpiÖHoro дешльком товариствам, що еконо- 
mî'iho звязаш з щею станцию. Але этльки не банк союзу кредитових 
товариств.

При nopMi 1000 двор!в на одне шьське кредитове товариство за- 
гальна шльшсть цих товариств на територи Украш в ïï межах, як ïx 
eoBÎTCbKa влада тепер означуе, моглаб становити 4.866. Як ця цифра 
•€кладаеться, показуе таблица „Юльмсть населения на 1. I. 1929 р.“ ; 
шлькчсть (чльських двор!в находимо для nifiï таблищ шляхом подыу шь- 
кости шьського населения на 5.45)

ШЛЬКЮ ТЬ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ТА НАСЕЛЕНИЯ. 
(За данпмп 1928 р. Стат. щор1чипк, Украша 1929. стор. 131),

Шлмйсть Кшькшть
населения господарств

(тпс.) (тпс.)
Полшся . . . .  2.772.9 542,5
Правобережжя . 7 889.9 1.790,5
Л1вобережжя . (>417.1 1.226.3

•Степ: Хл1боробськпЛ . 4.892,6 ) 1.002.5 )
Дшпрян. промысл. . . 2.055,4 ! 8Д31Д 394,6 i
ПрнпчвП . . 1.184,1 J 217,4 j

Но УкраШ  25.222,0 5 173,8

1614,5

Да ni зросту шлькоети кредитових кооператив иершого ступня 
|(ощадно-иозичков1 та кредитов} товариства) на УKpaÏHi до часу CoBiTCbKoï 
влади свщчать про те, що цифра товариств (4.866), яку вважаемо за 
можливу, не прибыыпена. 3 певшстю можна сказати, що колиб не на
стала созт-ька влада, цю цифру товариств сьогодш ми вже малиб (на 
1. I. 1929 p. ïx було 3.168; починаючи з 1911 р. ш ш сть  ïx щороку 
збшлнувалася. перешно, на 200 одиииць).

3 нагтунвоТ таблиц! („Розподи селищ за шльштю мешканщв“ ) 
ми бачимо, що шьських селищ, як! мають не менше 1000 двор!в, к на 
Украш бкм 591 (486+105). Опльки приблизно може бути товариств 
(при стислому додержанш норми —• не менш 1000 господарства на това
риство), як'| обслуговують лише одно селище. Ренгта товариств обслуго- 
вуватимуть 2 и бш.ше селищ (шдкреслюемо селищ, а не сел).

4Г’) Наступна таблица показуе, що норму 5, як нону перспчну, можна вважати за 
таку, що вщпов;дае фактичному CTanoni pi'ieîf.
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Р 0 3 П 0 Д М  СЕЛИЩ ЗА КIЛ Ь К I СТ Ю МЕШКАНЦ1В
(За перописом 17. X II. 1926 р.)4С)

Селищ ia шльшстю 
мешка пщв

Юльшсть селищ Китьшсть мешканщв Розподму°/о дошдс.

*

О
рч

XiиW
оЯ

ь

Ра
зо

м х 1 к 
и SиВ- ! rjо ; ^

”  и

i

С
ел

ш
ц

Н
ас

ел
еи

ня

1 - 9 9.886 9.886 51.874 51.874 17,92 0,18
10 — 19 — 3.968 3.968 — 54.995 54.995 7,22 0,19
20 — 49 — 6.534 6.534 — 217.180

*
217.180 11,84 0,75

50 — 99 — 6.679 6.679 — 484.566 484.566 12,11 1,67
100 — 199 — 7 784 7.784 — : 1.119.098 1.119.098 14,11 3,86
200 — 499 —  - 8.508 8.508 — 2.706.771 2.706.771 15,42 9,33
500 — 999 35 4.654 4.689 25.853 3.310.278 3.336.131 8,50 11,50

1.000 - 1.999 65 3.912 3.977 94.945 5.509.565 5.604.510 7,20 19,31
2.000 — 4.999 102 2.407 2.509 338.540 7.097.693 7.436.233 4,55 25,62
5.000 - 9.999 86 400 486 627.669 ' 2.591.825 3.219.494 0,88 11,09

10.000 — 19.999 67 38 105 917.241 502.349 1.419.590 0,18 4,89
20.000 — 49.999 31 31 928.428 — 928.428 0,05 3,20
50.000 - 99.999 10 10 645.345 645.345 0,01 о орU

100.000 i биыие 0 6 1.795.532 1.795.532 0,01 6,19
Но Укра'пй 402 54.770 55.172 5.373.553 23.646.194 29.019.747 100 о о

Статист. u\opi4imit „У враш а“ , 1929 р.
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на 1. I. 1929 р.

Еконоьпчт райони
За данпмн на 1.1. 192J р. було 

населения
Можлива 
к!льк1сть 
кред т-в

та округи
MicbKoro СИльського Разом

при норм! 
1000двор1в 
va т-в'>

1
J. П о л i с с я 

Волинська . . . . 154 101 568 188 722.289 И Зо Глух1вська . . . . 73.324 492.787 566111 98
3 Конотшська. . . . 96135 577.665 673.800 115
4 Коростенська . 56.617 486 631 543.248 97
5 Черннпвська 76.970 467.727 544 697 93

Разом 457.147 2.592.998 3.050.145 516

1
11. Пра в об е р е ж жя  

Бердич1вська . 123.549 637.626 761.175 1272 Б1лоцерк1вська 98.525 787.562 886.087 157
3 Винницька . . . . 135.993 659.636 795 629 132
4 Гуманська . . . . 80.473 839 989 920.4Н2 16S
5 Камянецька 53.182 496.027 549.201.) 9!)
(5 Кш вська.................... 66̂ .059 1.027.488 1 693.547 205
7 Могил1вська 45.395 486.353 г>31.748 97
8 IIpocKypiBCbKa . 74.374 512 677 587 051 102
9 Тульчинська 73.509 649 951 723.460 130

10 Шевченкчвська. 133.639 1.042.890 1.176 й29 208
11 Шепепвська 90.972 593 17 L 684 14И 118

Разом 1 575 670 7.733 370 9.309.040 1.543

1
III. Л1вобережжя  

Кременчуцька . 90.502 722.014 812.516 144
2 Купянська . . . . 19.808 426.056 445.864 85
3 Лубенська 49.156 531.681 580.837 106
4 Шжпнська . . . . 56.580 427.037 483.617 85
5 Озюмська . . . . 13.328 381.623 394.951 76
G Полтавська 151.179 970.323 1.121.502 194
7 Прилуцька . 42.243 480.552 522.795 96
8 Роменська . . . . 48.641 498.392 547.033 99
9 Сумська .................... 96.448 637.788 734.236 127

10 Харювська . ?99.999 1.071.019 1.671.018 214
Разом 1.167.884 6.146.485 7.314.369 1.226

1
IV. С т е н  

3iiiOBÏBCLKa 134 056 668.188 802 244 133
2 Мар1упольська . 106.160 342.К47 449.007 68
3 Мел1топольська 55.567 719 662 775.229 143
4 Мпкола'тська . 140 246 :̂ 80 492 520.738 76
5 Одеська . . . . 498.069 449.554 948.123 89
6 ПершомаЛська 44.282 642.334 686 416 128
7 Старобитьська . 20.819 480.053 500.872 96
8 Херсонська 109.227 497 369 606 596 99
9 Молдавська АСРР . 88.003 505 197 593.200 101

Разом 1.196.729 4.685.696 5.882.425 933
V. Д 

1
НШрЯНСЬКИЙ промпсловнп 

Дн1пропетровська 379.905 1.007.701 1.387.606 201
2 3anopi3bKa . . . . 77.133 496.750 573.883 99
3 Крпвор1зька. 84.649 516 962 601 611 103

Разом 541.687 2.021.413 2.563.100 403

1
VI. Г  i р и и ч п ft 

Артем1вська 358.216 464 189 822.405 92
9 .Пуган ська . 285 558 385.648 671 206 77
3 Сталшська . 370.576 38U 281 705.857 76

Разом 1.014 467 1 230.118 2 244.468 245
По Украпп 5 953 467 24.410 080 30.363.547 4.866
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Tai;i малиб бути завдання кредитового товариства, склад його чле- 
1пв. взаемовщносиии з иншими кооперативами першого щабля та орга
нами мюцевого самоврядування.

* * *

Те. що зробила в останш роки на ce.ii совггська влада, надзвичайно 
ускладнюе справу вщбудування кооперативннх, кредитових установ. Тому 
вважаемо за конечне подати плян рацюнальшн орГашзаци в майбут- 
ньому цих установ, беручи на увагу Ti npaBHi та економ'нш умови, що 
створилися за час сов1тсько1 влади та увШшли в життя.
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V. РАЦЮНАЛЬНА РЕФОРМА КРЕДИТОВИХ КООПЕРАТИВ.
В результат! колектив1заци становище на сел! утворилося при- 

ч5лизно таке:
1) Пояптна части на хл1боробського населения (найенер^йн'ипа та 

Цпщятившша) неребувае або далеко за межами Украшй, або. якщо й на 
Украш, то вырвана вц р*1диих сел.

2) Маса хл10оробська —  в колгоспах i не на ролях господарГв свого 
часу, пращ й майна ( hi того, ni другого, ni третього свого вона не мае), 
а на становий  ̂ робйнишв. Населения це мате[няль,но вбоге, мае мш’шалып 
ощадностк ; . ,,

3) Майже ввесь живий та мертвий хлШоробський реманент —  
„усусшльнено“ (ночасти вивезено з села, почасти передано в колгосии 
або радгоспи), вивласнено. Тварии свШських (корови, в'тщ, свиш, нтахи 
j т. и.) в шдив'|дуальному користуванш залишилось дуже мало.

4) Колгосии волод'иоть деякими, т. зв., неподЬтьними фондами (гро- 
шовими кашталами); головнеж ïx майно творитимуть (icpiM усусшльне- 
hoï земельно! пло1щ) р1жн1 с.-г. шдприемства: млини, молочщ фарми, 
свинарш, сушильш овоч1в, пекарш, кухш, електр. станци i т. п., в aid 
вклад а Державинй каштал (кредит), каштал колгосшв (неподш»ш 
фонди) й каштал колгоспнишв.

5) Поруч i3 колгоспами —  радгоспи (державш шдприемства), а та
кож МТС. Останш, хоча й мають обслуговувати колгосии, також шдпри- 
емства переважно державш.

6) HapeuiTi, функщонуватиме якась шльшеть „riraHTie“ —  ЕСКчв 
та AIK-iß, нобудованих на землях, В1д'юраних у х.пборобського населения.

Там умови життя села Украши, —  сучапп та в ближчому май- 
бутньому.

Очевидно, ctoïmo ми на тому ноглядк що Ti сунеречш основи. що 
на них иобудовано сов'|тську систему господарства на Украш, нриведуть 
ï ï  до упадку. Коли i як це стапеться, само собою передбачити важко. 
Проте з великим ступнем iMOßipHocTU можна думати, що иовстане тод! 
великий стихШний рух серед селянства до ßiдбудовп власного, шдивщу- 
ального господарства. Бажано, щоб рух цей набрав характеру зорГашзо- 
ваного та щоб зберегти шдприсмства та майно (колгосиш та державш). 
Як снолучити на деякий час наявну усусшльнешсть земл1 та иншого 
майна з змаганням до приватного, шд и bi дуального госнодарювання та як 
без шкоди для народнього господарства цю ре-колектив1защю перевести 
й перевести до Tieï м‘фи, як того бажатиме населения?

Тш.ки в кожному окремому випадку можна буде роз1братися в тому:
1) що сл1д i можна нередати у власшсть окремим господарям va живого 
и мертвого швентаря та земельно’]' плопи без шкоди для еправи та 2) на
Кр е д й то ва  кооперяц1я на У к р а и и  5
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яких земельних участках, хоч i переданих у власшсть окремим господа
рям —  ф!зичним особам, можна й слщ утворити та з кого саме так! то
вариства, як, напр., т-ва сшльного обробт;у земл1 (СОЗ).

Але поза тим yciM  залишаються:
1) Р1жш фарми в господарств! колгосшв. ямб дощльшше було 

зберегти в тому склад! майна та швентаря, в якому вони будуть шдчас 
реформи (молочна, свинарна, овочева фарма, городи й т. д.);

2) Машиново-тракторш станци;
3) CaMOCTiflHi велим шдприемства (ECK-i та AIK) та, нареит.
4) Радгоспи.
Коли фарми окремих колгосшв будуть лише обтяжеш биып-мениг 

значними боргами держав!, то МТС, особливо ECK-i та AIK-i будуть, ма- 
буть, щлковито належати ïft, чи по cyTi (по кашталовкладанню), чи фор
мально. Щож до радгосшв, то вже сама назва ïx указуе на те, кому вони 
належатимуть. Це треба мати увесь час на увазг розвязуючи питания 
про долю Bcix цих шдприемств у майбутньому.

Нижче зупинимося на кожнШ i3 згаданих точок зокрема. На цьомуж 
мющ зауважимо лише, що ввесь час будемо шукати таких cnocoöiB роз- 
вязания питания, при яких держава по змоз1 щлком булаб звиьнена в!д 
обовязшв i рол1 шдприемця. Вона не може бути добрим промисловцем i ко- 
мерсантом. В штересах розвитку народнього господарства та в штересах 
тих, за чий рахунок складаеться й виконуеться державний бюджет, ц1 
справи треба передати приватшй шщятвд, залишивши за державою 
лише законодавство та, в де-яких випадках, догляд (а не кермування).

Долю колгоспних фарм (перша Трупа шдприемств), мабуть найдо- 
щльшше булоб, з точки погляду iiiTepeciß нар. господарства. в быьшостг 
випадшв розвязати на той cnoci6, що, залишивши ïm увесь ïm iioTpiôHuît 
!нвентар та инше майно, утворити коло кожши з них, для кожши з них 
спещяльне фахове товариство з тих селян, що найбиыпе даною галуззю 
щкавилися, ям отже моглиб найусшшнппе провадити дал! цю галузь- 
господарства.

Щодо друго!* групи шдприемств. МТС, що деям з них cboïmh розмь 
рами вщповщають саме потребам окремого товариства сшльного оброб1тку 
земл1 (СОЗ), то там станщ найдощльшше булоб передати у власшсть цим 
огремим товариствам. Але машинов1 тракторш станци здебшшого такь 
велим й дорог!, що окрем! т-ва СОЗ перебрати ïx не в сил!. Перебрання 
таких станцШ п!д силу або мюцевому союзов! кредитових т-в або райо- 
новому союзов! товариств спещяльного призначення, як! змоглиб утри- 
мувати щ станци та орГан!зувати обслуговування машинами окрем1 т-ва 
СОЗ та HHHii кооиеративн! орГашзаци.

Те саме треба сказати про ECK-i, AIK-i та радгоспи. ïx треба пе
редати або ммцевому населению, зорГашзованому для ще! справи в спе- 
щяльш кооперативш т-ва, або ушверсальним районовим союзам кредито
вих товариств або районовим союзам фахових кооперативних товариств, —  
залежно вщ мюцевих обставин. Покиж розвяжеться питания тим чи 
иншим способом, шдприемства ц! мусять знаходитися в руках державит 
ш'д ïï доглядом та кермою.

А взагал1 в руках держави, на нашу думку, малиб залишитися 
т!льки Ti МТС, радгоспи, ECK-i та AIK-i, KOTpi конче з тих чи инших M ip-

()6
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кувань !й noTpiüHi, та ще Ti, котрих н1кому передати (нема вщповщ- 
них орТашзащй у райош, де знаходяться щ шдириемства).

Одним i3 найтяжчих питань, ящ треба булоб розвязати при пере- 
веденш щло!' ще! реформи, е питания фшансове, питания про переве
дения грошових розрахуншв м1ж Трупами населения та м1ж населениям 
i державою. ,

Конкретизуемо деяш з тих грошових розрахуншв, що ïx можна пе- 
редбачити.

Напевне в переважнш бмыпош випадшв зголосяться жив1 особи- 
господар1 тих земельних дыянок, Î3 яких складаеться колектив1зована зе
мельна площа. Якась частина цих господар1в поскладае мабуть, cboï 
ре-колектив з̂оваш земельш дмянки для утворення товариств СОЗ; друга 
Трупа перейде з cboïmh дктянками на шдивщуальне господарювання, об- 
еднуючися з иншими господарями лише в справ! кредиту, збуту чи поста
чання; наренгп, третя Трупа шукатиме можливости розлучитися з cboïmh 
земельними дмянками, з правом володтг ними, себто комусь ïx передати. 
Очевидно, Hi одну з цих груп платити „викупне“ за свою землю, за cboï 
земельш участки не змуситься. Але напевне будуть випадки, коли треба 
буде приплачувати щось. Це в двох випадках: 1) в pa3i переведения дер
жавою чи колгоспом значних полшшень земельно!' дшя-нки шдчас пере- 
бування ïï в склад! колектив1зовано! земельно'! площ1 та 2) при обмш 
земельними дмянками, який вщбуватиметься (бажано, щоб вцбувався) 
тж  господарями, що захочуть вступити до т-в СОЗ, i тими, що до цих 
товариств вступати не будуть (обмш був би бажаний у щлях зведення 
в один сущльний земельний участок дкянок ycix члешв СОЗ, а припла
чувати доводилосяб при обмш! ripuioï або меншо! земельно'! д1лянки на 
лшшу або быыпу). А в штересах З-oï з вищезгаданих Груп населения 
треба утворити таш умови, щоб вона, ця Трупа, могла cboï земельш Д1- 
лянки продати й за t î  rpouii розпочати иннй справи, себто треба утворити 
Taiîi установи, котр! помоглиб покупцям земл1 заплатити за не'! гронп'.

Даль При переведепш реформи обставини склалисяб так, що 
v o le n s  n o le n s  мусыаб утворитися значна глльшсть фахових кооператив, 
як! caMi переберуть на власшсть фарми колгосшв або яш складуться 
з члешв, що те майно в!д колгосшв переймуть i в свое товариство, як 
сво! па!, ввдадуть. Майно цих фарм колгосшв належалоб шдчас реформи 
почасти щлому колгоспов1 (посшльки фарми будуються за рахунок непо- 
дiльниx фонд'ш колгоспу), почасти окремнм селянським господарствам, що 
були колектив5зоваш (пошльки на t î фарми niuioB 5нвентар, в1д1браний 
вщ окремих ос!б), почасти державу що вложила в Ti фарми в форм1 суб- 
сид1й чи кредиту cboï каштали.

Отже ni HOBi кооперативи (т-ва спещяльного призначення), як hobî 
правш особи, чи ïx члени мус^имуть сплатити за неребране майно фарм 
чи то колгоспам (a Ti в свою чергу cboïm членам), чи окремим особам, що 
належать до колгосшв, чи, нарент, за посередництвом колгосшв, державг

Конечшсть таких розрахуншв i розплат мусимо передбачати, звер- 
нувшись до питания про долю ECK-iB, AIK-iB та, наренгп, радгосшв. 
I тут повинш вщбутися розрахунки та розплати за майно цих шдприемств 
м4ж тими, вц кого у щ шдприемства це майно поступило, i тими, до кого 
воно перейде.
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Розрахунки й розплати, про aid внще ми говорили, малиб таю 
особливостк

1) в Mari вони будуть на сумм незначш, але шыисть самих роз- 
paxyHidß буде величезна, бо в них В1зьме участь майже все населения 
Украши;

2) часто щ розрахунки не вимагатимуть виилат гоивкою, але лише 
переводу запимв по книжках з одного рахунку на ииший;47)

3) але щ розрахунки часто вимагатимуть доплат, а то й просто 
повних виплат ишвкою, a ri, що мусшшуть доплачувати чи силачувати, 
не матимуть з чого Ti доплати чи виплати робити й зможуть розрахунок 
закщчити лише при помоч'| й у ч а т  близько! ïm кредитово! установи; 
лише при помоч! тако! кредитово! установи можна буде б1льше-менше 
швидко та HafinpocTiine перевести масов‘1 розрахунки й тим иолегшити 
переведения щло! реформи.

Кредитовими установами, що перевелиб цю роботу, можуть бути 
лише Ыльсыл кредитов! кооперативи та. ïx союзи.

Утворення державно! кредитово! чи якокь иншо! установи, що иере- 
бралаб переведения u,ieï пращ на себе, вважалиб ми за акт глибоко ио- 
милковий: ця в cbo ïm  обсягу кольосальна ираця складатиметься з Mi 
люшв др{бничок, але таких, яш в р1жних закутках крайни матимуть р1ж- 
ний кол'1р i з яких кожна зокрема матиме величезне значшня для окре- 
мих живих ociô, що ïx Ti „др1бнички“ торкатимуться, Лише саме насе
ления через CBOÏ м1сцев! обеднання й орГашзацп може перевести цю 
справу з найменшими прикростями, з найГйльшою справедливою та 
дощльшстю.

* *

Не може не впасти в в1ч1, яка кольосальна ираця й яка поважна 
роля припадав тут кредитов^ кооперацп, коли на neï покласти те. що 
вище ми покладаемо (бо б'мыне, переконаш ми, ni на кого працю цю ие- 
рекласти). Але розумм;ться. кооперативи noTpiÔHi будут!, не тчльки для 
цього. Праця й роля, про ям оце ми говоримо, будуть очевидно тимчасови 
Р1вноб‘1жно з щею ирацею i сл'|дом за нею гиде ираця, так би мовити, 
характеру звичайного й потйного. Повстане маса одноособових приват- 
них селянських господарств, повстаие низка р'шнородних фахових вироб-

47) II р и к л а д. Молочна фарма колгоспу повинпа повернути AiiApieiiKOßi 100 крб. 
за корову, свого часу „усуспиьнену“ ; новоутворена спец. кооператива, що перебирав 1пд 
колгоспу цю фарму, повинна сплатити колгосшш варткть фарми; коли Андр1енко при
ступав в члени nieï кооперативи, розрахупок i розплата можуть вщбутися без грошей, 
таким чипом:

а) Андр!енко видае поевщку Koirocnoni, mo Bin одержав вц колгоспу 100 крб. (за 
корову), шеля чого, одержавши вщ колгоспу майно (корову),

б) кооперативне т-во видае Андр1епкогп поевщку на те. що одержало вщ нього на 
вклад (або як пайовий внесок) 100 крб. (варт1сть корови);

в) кооператива записуе в себе па рахунок майна (актив) 100 крб. (корова) та на 
рахунок пайових внеш в та вклад1в (пасив) 100 крб. (AiwpieiiKo).
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ницьких, постачальних та збутових кооператив. I ni господарства й ni 
кооперативы т-ва переводитимуть р{жш фшансов1 операцй', отже noTpi- 
буватимуть, як nocTiilnux opraHÎB, cboïx кредитових установ, кредитових 
кооператив.

Кредитов! т-ва не в сташ цмком задовшно виконувати cboï зав- 
дання, не обеднавшися задля цього в союзи. Питания союзного коопера
тивного буд]'вництва вимагае пильшл у ваги.
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VI. СОЮЗИ КРЕДИТОВИХ ТОВАРИСТВ.

При розгляд1 совшышх спроб оргашзувати народнШ кредит уражае 
пасамперед шлыасть окремих. самостШних систем установ, уражае те, що 
кожна з цих систем змагае до утворення свого окремого центру й утворюе 
його; вражае й те, що майже кожна з них обовязково намагаеться мати 
сво! OKpeMi кредитов! установи bcîx трьох щабл1в, так що треба говорити 
не про одну систему кредитово!' кооперацй’, а про шлька окремих. А зара- 
зом утворепо й м1жкооперативну кредитов у установу (Укра'шбанк), яка 
мала обслуговувати кредитом у ci види кооперацй', отже й т*1, що мають 
„сво!“ кредитов! установи.

Алеж выьна кооперащя утворюе, як в1домо, сво! установи для змен- 
шення господарських видатшв кооперованого населения. П!д цим куточ 
зору (а иншого й не може в нас бути) кожна зайва, HenoTpiomi витрата 
на орГашзацш та ведения Tie! чи иншо! кооперативно! справи (отже й не- 
noTpiôHi витрати й на орГашзацдо та утримання непотрлбних, так званих, 
кооперативних установ) сто!ть у pi3Kiii суперечност з основним завданням 
кооперацй'.

Головну масу кредитових кооператив на Украш творили коопера
тиви. приписан! до системи ш.-госп. кооперацй. Тому розгляд питания про 
союзи цих товариств i поставимо в першу чергу.

Установок) другого, вищого щабля в систем'1, що мае обслуговувати 
кредитом шьське господарство, став на Украш! (в1д 24. I. 1923 р.), як 
знаемо, районовий „сельбанк“ . Цю усталову утворила не кооперащя, а дер
жава. Ми вже говорили про мотиви, якими кермувалися Ti. що обстоювали 
необхцшсть nie! установи, а також про насл1дки npani цих шби то башлв. 
Але пробивала co6i шлях i инша теч!я. завойовував co6i права инший по- 
гляд на справу. Маемо на уваз! боротьбу за кредитов! союзи. як добро- 
виьш обеднання с.-госп. кредитових товариств. На нашу думку, саме ni 
установи, як орГашзацп другого щабля в систем! с.-г. кредиту, в майбут- 
нъому повиин'! стати единими центр<1ми для с.-госп. кредитових товариств.

Район д!яльности такого союзу повинен дор!внюватися районов! 
округи (илоща приблизно 10.000 кв. км. i3 населениям б!ля 650.000), тому 
дал1 таш союзи й називатимемо окружними. Приблизну к!льк!сть товариств, 
яш могли би входити в склад окремих окружних кредитових союз!в, можна 
бачити з таблищ, подано! в розд!л! IV (див. табл. „Шльшсть населения на
1. I. 1929 р.“ ). Вважаемо, що райони округ на Украш, як! донедавна 
кнували на сов. Украш, саме достатш для усшшно! д!яльности й розвитку 
союзу кредитових товариств (бкия 100 т-в на союз).

Пайщиками кредитового союзу е переважно кредитов! товариства ра
йону, —  переважно, але не виключно. 3 тих самих м!ркувань, як! ми на
водили, обстоюючи думку, що кредитове товариство на сел'1 (чи в M icri)
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«овинно принята в свШ склад товариство споживче, ми й тут гадаемо, що 
окружний союз споживчих товариств по-винен мати право бути членом 
окружного кредитового союзу й кредитуватися в цьому сокш; кредит цей 
у житт! союзу споживчих товариств не буде, розум!еться, основням —  го- 
ловним кредитором споживчих товариств буде завжди, принаймш повинен 
•бути ïx центральний союз; але вш може бути дуже й дуже шщнбний 
С окремих, надзвичайних випадках, а також при переведенш закушв союзом 
споживчих товариств тих або инших продукт на мюцевому ринку.

Дали членом союзу кредитових товариств може бути якесь ш.-госп. 
спещяльне (не-кредитове) товариство або обеднання кустар1в чи ремкни- 
kîb. Вступ такого роду кооператив до союзу кредитових товариств ува
жаемо за допустимий лише в bhïmkobhx випадках. як про це вже говорили 
вище, в IV  роздш.

Вщповвдь на питания, що мае робити такий союз, метиться вже 
в вщповщ на питания, з кого вш складаеться. Головш функцп його уявля- 
*емо coiji так:

1) Умм членам кредитового союзу потр!бний bîh насамперед як банк, 
себто установа, що з одного боку, мае постачати cboïm членам кошти 
в оборотовий каштал, осшльки тих коптв члени в себе, в межах cboïx 
райошв добути в достатньому розм1р1 не можуть, i, з другого боку, прий- 
мати й переховувати вс! Ti кошти, яш тимчасово можуть бути вмьними 
(депозитов! операцй’ в касах окремих члешв). Кошти для кредитування cbo
ïx  члешв союз повинен мати не лише коротко-термшовц але й довго-терми 
HOßi, бо кредитов! товариства, ям в!н мае обслуговувати, потр!буватимуть 
як одного, так i другого виду кредиту.

Для ycniiHHoro виконання рол! кредитове!' установи, кредитовий союз 
не може обмежитися в cboïx депозитових операщях лише ролею скарбника 
cbo ïx  члешв. BiH повинен як найсильшше поширити круг cboïx o ieH T iß- 
вкладнимв, найти вклади й на вольному грошовому ринку, а не лише в ка
сах cboïx члешв. А коли koihtîb, добутих через депозитов! операцй', не 
вистане, союз повинен ïx найти в форм! позик.

2) KpiM баншвських функщй союз повинен провадити й товаров! опе
рацй'. мати добре зорГашзований товаровий вдал. Бо Bei його члени (з ви- 
ÏMKOM союзу споживчих товариств) потр!бують його посередництва, допо- 
моги також i в справах постачання с.-г. машин, знаряддя та инших пред
мет! в з одного боку, та в cnpaßi збуту продукт пращ cboïx члешв — 
•3 другого.

3) У звязку з ведениям товарових операщй у деяких союз!в може 
виникнути потреба чи то зорГашзувати власне союзне виробницьке пщ- 
приемство чи !нструктувати шдприемство, утворене тим чи иншим Î3 його 
члешв. Очевидно, кожний такий союз мусить подбати про орГашзащю 
в своему anapaTi промислового вадлу.

4) Означуючи завдання кредитового товариства, ми на одному з пер
ших Micm. поставили аГроном!чну справу. Ясно, що ця справа повинна зай- 
мати таке саме М1сце i в плянах д!яльности союзу кредитових товариств. 
На союз припадают тут так! обовязки: а) здобуття потр!бних коптв для 
ц ш '1 округи, яку bîh обслуговуе; б) мобшзащя вщповцного аГроном!чного 
персоналу, що мае працювати в районах окремих товариств, в) складання 
вагального пляну агроном!чно!' д!яльности в цшй cboïTi окруз!; г) догляд
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за виконаниям цього плану- в межах свого району; д) зносини в cnpasi 
агрономi'jiioï допомоги з р!жними установами та особами, а зокрема з цен
тральною кооперативною установок), яка завщук аГрощшгчною справою.

- Для належно! орГашзаци та ведения цш! сирави союз повинен мат и, 
як с-кладову частину свого апарату, окремий ан'рошшчний в!ддц.

' 5) Зважаючи на серюзшсть i вщшнндальшеть прац], яку переводят1» 
кредитов! товариства, союз не може не включити в число c b o ïx  функцП! 
удиеиня cboïm членам шструкторсько! допомоги та справу рев!зи ïx  д]яль- 
ности, ОрГашзащя рев!зтмо-шструктораького вцдму повинна становити 
предмет особливо! уваги союзу, - •

Так} головш сфери дшльности союзу с.-госи. кредитових товариств. 
Ми не зупиняемося туг на, таких, справах, як культурно-црослптня д!яль- 
iiicTb (орГашзащя шклл, курслв, ви к лад iß, книгарень, видавництва i т. д.), 
удкшшя ■ товарнствам нравно!' допомоги i т. п. Цими справами можуть щ- 
кавлтися й ïx• нровадиш союзи кредитових товариств, але щ сирави мо
жуть бути також i в руках инших кооперативных установ; так.напр., 
перюдилш короткотермшовг курен для шдготовлення рахфнишв для креди
тових товариств (чи навить оргащзащю нижчо! кооперативно! школи) може; 
перевести кредитовии союз-(може инколи bi сшлщ. з споживчим союзом);. 
Bin же може вндаватн пертдичний орган мк'цевого значшня; але вида- 
вання кооперативно! лгтератури загального лнач'пйш. яка може бути цо.г 
TpiôHa,.скр!зь на УKpaïni (шдручнини тощо), або виготовлення рахгвничих. 
книг та р!жних блянклв дощльшще вщати вееукрашськШ видавничЩ 
кооперативши ciii.ini, а не братися за не! окремим кредитовим чи спожив
чим союзам. ' ч

Ми говоримо тут про так зваш слл.-госи. кредитов! товариства. себто 
про товариства, що обслуговують xaiôopoôéi.Ki господарства. Але на Ук-paÏHi, 
як вЦомо, }снують кредитов! товариства з иншим професшним складом 
члешв. Чи можуть вони вх'одити до союзу, про який вище ми говорили? Чи, 
може, npoTpioHi !м cboï окрем'1 co ta i кредитов* установи. HapeiuTi, чи по- 
Tpiöni caMi ni „фаховГ кредитов! товариства? '

РоЗглядаючи Оправу орГашзацГ! низово! мереж'! кредитових коопера
тив (розди IV*), Ми з’упинялися над питаниям про орГашзаЦш снещяльних 
кредитових кооператив, спещяльних у розум'шш снещяльного добору чле- 
нгв, добору за ïx ирбфескш' (кредитов! товариства ремкшишв, рибалок 
i т. п.). Ми обстоювали ту1 думку, що в тому або инпшму нункп орГагпзу- 
еться лиш одне, просто кредитове товариство. яке обеднуе Bei трудов! го
сподарства, що тут функцшнують, а не дешлька, утворених за ирофесШ- 
нбю ознакою члешв. Розу меться. Залежно в!д мнЦевих умов, в окремих 
товаристйах: може переважати якась професлйна Група, i це буде давати 
сПещяльне, так- би мовити, забарвлення даному товариству (напр., у яко- 
мусь приморському селищ!, може статися, Група рибалок иереважагиме 
Трупу хлК)0р0б!в). Але лише через саме це таке товариство не перестав 
бути кредитовим товариством. яке при вс i х умовах мае за свое завдання 
дономагати членам у форм! кредиту, а коли воио ун i версальие —  поста- 
чаги !м засоби виробництва та орГашзувати збут продукт!в ïx пращ. Оче
видно, що при щй умов’«, при icHyBaHHi единого виду кредитових товариств 
! контингент члешв окружного 'союзу творитимуть просто кредитов! то
вариства, як'| М!Ж собою, як? члени союзу, инодг в i д р i ж н н ти м у т Е.с я лише
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тим, що не в один i той самий перюд року ставлятимуть до союзу cboï 
головш вимоги на позики, та характером тих товар1в, що ïx потр1буватц- 
муть в?д союзу (onepaniï по постачанню) та йому здаватимуть (операцц 
по збуту). Це союз повинен мати на уваз!, складаючп плян cbo ïx  фшансо- 
вих операщй та орГашзуючи pi.Kiii шдвщш! свого товаровою в*|дд!лу.

3i сказаного вище ясно, що окружний кредитовий союз:
1) установа чисто неоперативна;
2) в систем! кредитовоТ кооперацй' Bin орГашзащя другого щабля 

складом cbo ïx  член!в та клкнтури по активних операщях48) i м1жкоонера- 
тивна (м1жкооперативна —  теоретично, бо снравд! bi’h був би, прийнаймш' 
на ближчий час, обеднанням лише кредитових товариств, якщо не брати 
ni,! уваги союз споживчих товариств, який при всяких умовах повинен мати 
право входити в склад членîb союзу кредитових товариств);

3) характером cboïx  кредитових операщй це банк i короткотерм1 но
вого i довготерм1нового кредиту;

4) характером cbo ïx  операщй i завдань взапш вш —  установа yHi- 
версальна (переводит), не лише банш'всьш онерацп, але й товаров!, може 
орГашзувати виробницыа шдприемства, влашговувати аГрикультурш за- 
клади i т. д.). ». .

Прихильники „сиец1ял1зацй" кооперативних установ, спещялиацц 
за всяку щну й до щнбниць, црпняти цей ушверсал1зм кредитового союзу, 
роз у м i етьс я, не можуть. Почасти маючи на уваз! цей,страх перед урпвер- 
сал1змом, ми скртзь, означуючи функцй' кредитового союзу, все нагады
вали про орГашзащю п!дд1.пв у анарат! союзу. Утворення цих окремих 
вщ ш в указуе на те, що праця в союз1 мае йти не хаотично, що в ньому 
не ,.Bci роблять усе“ , а лише невш люди лише певну роботу, роботу, в nuirt 
воине фаховцями i для якоТ саме в союз покликаш. Ми гада«.мо, що при 
наявноств в anapaTi тих основних 5 вщ ш в, про aid ми вище говорили,, 
бажано мати в склад! управи нриблизно стиькиж членов (щоб можна було 
иокласти ближчу ni д нов i jtaji i» н i с ть за х]д справи в кожному ввддш на певну 
ф1зичну особу), та сшькиж кермашшв в'цдьйв —  основно теоретично 
й практично пцготовлених фаховцдв, роб!тнлkîb ïs вшшого найму (фахо- 
вець —  банковець, агроном. peni3op i т. д.). Ми не маемо шяки,\ шдстав 
ноооюватися, що такий, так зоргашзований вцдм единого (у шверсалыюго) 
окружного союзу може ripiiie спраритися з cboïm спещяльним завданням 
(напр., is справою орГалпзацй' кооперативно! аГрономй), шж самостнйшй, 
спещяльний кооперативний союз (який-небудг. ..союз для постачання“ , або 
„союз для збуту“ , або „Кооператиьне Яйце“ чи „Кооперативна Птаха“ , 
або „Союз— Картопля“ чи „Кооперативне Теля“ i т. д. i т. д.). На нашу 
думку, коли мати на уваз! обся! роооти. характер ïï й умови в окруз) (а не 
па територп щло! держави), р1жниця мгж паслцкамн буд!вництва за прин
ципом у!пверсал1зму й за принципом ciieniw.iijami (при умов1, що ynißep- 
сальний союз i спещяльш союзи матимуть на служ-ôi однаково доорих фа- 
ховщв тих справ, «ui вони провадять), буде лише та, що кооперащя при 
naflBHOCTi лиш ушверсального окружного союзу утримуватиме лише 5 чле-

4S) Оосднуе й обгдуговуе лише низош коогн'ратшш i ni и «кому pa3i окр<ми гогпо- 
дарства. —  I. I.
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н'ш управи, 5 фаховц1в-зав1дувач1в в1дд1л1в i одне культурно влаштоване 
п]кшщення. а при перемоз! „спещял1зацШних“ настроив —  принаймш 
15 члешв управи, 5 фаховцш та 5 нужденно влаштованих щтйщень. 
Ргжниця ця буде, розум1еться, значно б!лыпа, коли 1) детальшше поко- 
патися в орГашзаци ni лого апарату, а не само! його верх1вки, 2) шдраху- 
вати, сшльки коштуватиме коопераци та готлвка, що не може не застря- 
вати в дешлькох касах, як запас (замюць того, щоб ïfi бути лише в однШ 
Kaci, а, значить, у дек1лька paaiß меннпй cyMi), 3) сшльки низов! това
риства новиши 3i6paTii fi викинути без потреби грошей на утворення па- 
йових кашталгв р1жних cok)3Îb . Не кажемо вже про те, що при мнуванн! 
дешлькох сокшв, яга властиво мають робити кожний зокрема лиш якусь 
частину одного живого великого дша, часто „права“ не буде знати, що 
робить „л!ва“ , аоо й шкодити „л1вШ“ .

ДореволюцШне пов1тове земство, як вщомо, вело р!жнородш справи:
1) народня ocBiTa, —  позашшльна, нижча, почасти середня, а також нро- 
феЫйна, 2) медичиа допомога населению, 3) саштарна, 4) ветеринарна,
5) агрономш, 6) орГашзащя кредиту для селян —  земсьш каси дробного 
кредиту, 7) постачання населению ш.-госп. машин та инших 3acoöiß ви
робництва, 8) дорож>ня справа, 9) асекуращйна та инии. Земська управа 
могла провадити щ справи, орГашзуючи спещяльш для кожжи з них вщ- 
дши, п'1д доглядом окремих члешв управи i ближчою кермою службовщв- 
фаховщв. Як не р!жнородш ni справи були, не вщчувалося незручности 
в такому зосередженш ïx у однШ установи шкому й на думку не спадало 
оргашзовувати окрем! „земства“ для кожно’! з цих окремих сирав. Чи не 
Ыдчить i цей приклад, що, коли дшово, а не кабшетно п1д1йти до справи, 
то прийдемо до того самого висновку: для орГашзаци в окруз1 народнього 
кредиту, ведения операцШ по постачанню та збуту, удшення населению 
агроном1чно1' допомоги та ведения инших справ, що стоять у TicnoMy звязку 
з цими. тут згаданими, —  цшком вистане одно!’ орГашзаци, -— окружного 
союзу кредитових товариств.

Bei ni MipKyßaHHH примушують нас обстоювати той плян союзного 
кооперативного буд!вництва на територп округи, що його накреслено 
в cxeMi № 4 (в частит, що торкаеться дополпжних товариств, товариств 
1-го щабля та ïx союз1в, себто орГашзацШ другого щабля).

Перша (споживча кооперащя) мае установи трьох щабл!в (товари
ство, окружний союз та центр) i творить щлком окрему, самостШну си
стему. Те саме треба сказати й про другу систему, систему кредитово!' коо
перацп. Щож до третыи, —  системи ш.-госп. та куст.-пром. кооперацп, —  
то вона TicHO звязана з другою: лише на третьому щабл1 мае вона свою 
самостШну, спецшльну установу (сучасний Сшьський Госиодар), а другий 
i перший cTyninb nieï системи (низове товариство та окружний союз) зли- 
ваються з системою кредитово'/ кооперацй': низов! кредитов! товариства та 
ïx окружай кредитов! союз и е не лише кредитов!, фшансов! осередки, але 
й .апарат для переведения товарових оиерацш (виробництво та збут про
д укт. постачання машин та сировини).

2) Кредитове товариство вс! cboï оиерацп (кредитов! й товаров!) зо- 
середжуе в окружному кредитовому союз!, а окружний кредитовий союз 
ув!ходить у склад двох центральных установ: фшансового центру B c i e ï  
yKpaÏHCbiîoï Koonepaniï та орГашзащ иного центру сш.-госп. та куст.-про-
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мислово1 коонерацй'; в першому Bin зосереджуе cboï ф]нансов1 операци, 
в другому —  товарош.

3) В деяких випадках система с.-г. та куст.-промислово! кооперацп 
може мати (в раз! краПньо!' потреби) також i орГашзацп не]иного щабля 
(еи.-госп. товариство без баншвських функщй, пл.-господ. чи кустарно- 
промислову apTi^ii, i т. и.), але так! орГан1зацй' вливаються (як члени —  
iipaBiii особи) в кредитов!'товариства в Micni свое)' д!яльности i ni з якими 
иншими установами безпосереднього звязку не мають (у exetfi ïx зазначено 
п!д знаком пунктирних трикутник!в).

4) В тому або иншому населеному пункт! пльського типу припуска
ться кпування лиш одного кредитового й одного споживчого товариства. 
У великонаселених пунктах цього типу питания про спослб наближення 
уирави кооперативи з ïï послугами до населения розвязуеться: а) в креди
тових товариствах Шляхом дробления товариства на два чи б!лыпе, з обо- 
вязковим i ясним зазначенням у ïx статутах нового району ;ияльности 
кожного з них i з умовою, що район д'шльност одного з цих товариств не 
може Hi щлком, ni частинно покривати собою район д1яльности другого то
вариства; б) в споживчих товариствах —  шляхом орГашзацп крамниць- 
ф!л!й (у вшценаведешй схем! ni крамниц1-ф(лй мають свое окреме M iene).

* *

Оск'.льки кредитовий союз е насамперед банк, необхцно уважно ио- 
ставитися до питания про те, з додержанням яких умов може Bin пепево- 
дити cboï товаров! onepaniï та виробництво, колиб орГашзащя остаинього 
стала конче иотр!бною.

Щодо товарових операцШ (иосередницгво в справ! ностачання та 
збуту), то це питания не викликалоб тут спещяльно!' уваги, колиб ni опе- 
рацй* провадилося лише на комн-ових засадах, колиб союз лише виконував 
доручення окремих cboïx член i в купити чи продати товар, за ïx, член in, 
рахунок i ризико. Tani onepaniï баншвська установи може провадити без 
якихось спещяльних обмежень та встановлення якихось особливих Таран
ей. Це правильно —  теоретично; в можливот визнати Tain onepaniï за 
нормалын баи к i вськ i переконуе и велика практика комерцШних баншв. 
Але союз кредитових товариств здебкчыного не зможе обмежитися лише 
комюовими това|Ювими оиеращями. Bin иримушений буде деяш товари ку- 
пувати й за власний рахунок (так, напр., кожний союз, що веде onepaniï 
но постачанню, мусить мати хоч невеликий склад запасових частин до 
с.-госп. машин та знаряддя). Розум1еться, до ведения товарових операций 
за власний рахунок треба переходити дуже обережно fi лише тодк коли ne 
конче потребно, й лише в Tift Mipi, в якш це ди1снэ потр'шно. Якби то не 
було, але таш onepaniï завжди звязаш з ризиком страт, якч можуть по- 
встати з багатьох причин. Даль вкладання оборотових кошлв, яш склада- 
ються й з сум депозит!в (б'|жучих рахунк!в та. вкладтв), у товаровий склад 
дуже небезиечне з того боку, що rpomi тут вкладаються в h'iuhoctî, про 
час реажзацп яких не завжди можна сказати щось певне; отже тут пере
водиться операщю, hkoï не може coôi дозволити деиозитовий банк (вш 
у актив! повинен мати щннот, що легко й швидко реал!зуються, в кож
ному раз! таю щнностц про нотр1биий час для реал!зацй‘ яких Bin Mir би 
мати щлком ясну уяву). Hapeurri кредитовий союз, як банк, повинен ра-
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хуватися з поглядами на цю справу дшвих кол, a ni кола, назагал, ста- 
вляться негативно до ведения депозитовим банком товарових операцн за 
власний рахунок. 1з цих м1ркувань треба завжди настоювати на тому, що 
кредитовий союз, який переводить товаров! операцц за власний рахунок, 
повинен мати спещяльно для цих операщй нризиачеш кошти (спецшльш 
каштали) й щ каштали на балянсч (пасив) завжди виразно. ясно 
показувати.

Ми на додержаньн такоТ умови настоювалнб ще и tomv, 1цо на кре
дитов! союзи, на нашу думку, довелосяб локласти виконання деяких ьаж 
них доручень \г боку держави. Це ще один мотив за те, що над питаниям 
про будову союзу та його функцц треба снинятися з особливою увагою.

Само собою розум1сться, що все, що говорили ми про умови ведения 
союзом товарових операщй, треба щлком повтор чти й тодц колиб повстало 
питания про орГашзащю та ведения союзом виробницького шдприемства. 
Так! шдприемства союз може влаштовувати и вести лише за рахунок сп р- 

щяльних коппчв, одержаних для ц-ieï мети вад члешв або десь позичених 
шещяльно для ще! мети.
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VII. 0КРУЖН1 КРЕДИТОВ! СОЮЗИ ТА ОРГАНИ САМОВРЯДУВАННЯ 
ДРУГОГО ЩАБЛЯ.

Демократичний устрШ держави передбачае наявшсть тих чи инших 
ерГан'ш мюцевого самоврядування, через яш i виршуе й полагоджуе р1жш 
< boï справи, що мають мюцеве, а не загально-державне значшня.

Самоврядуваня села й самоврядування мкта —  nepBÎcm орГани Mi* 
сцевого самоврядування. Без таких орГашв шде вже тепер не обходяться. 
Конечшсть ïx будемо вважати за несшрну.

Але чи дощльно булоб обмежитися лише цими первюними органами?
6 справи, яш мають для мщевого населения, для населения де-шль- 

кох громад життьове значшня i яш щ дешлька громад можуть полагодити 
обеднаними силами, але яш держава не буде полагоджувати або тому, що 
справи ni не мають загально-державного значшня, або через брак коптв 
(брукований тракт, m îct, гребля, електровня i  т. д. i т. д.). Чекати. иоки 
Hi справи наберуть значшня загально-державного й держава збереться 
з коштами, чи дати населению даного району (дешлька громад) право са- 
мостШно й власним коштом полагоджувати ni справи? Очевидна pi4, що 
в дШснош нрийметься друге рннення.

I утвориться орГани мшцевого самоврядування, яш обслуговувати- 
муть бьаыний район, шж район села або MicTa, район багатьох сел, а м1ж 
ними одного чи шлькох MÎCT. Це орган мщевого самоврядування, так би 
мовити, другого щабля.

За район д{яльности такого органу мкцевого самоврядування ми 
вважалиб за дощльне взяти територш, яку мала колишня округа на 
Украш.

ОрГани управлшня —  ммцева й окружна рада та обрана нею управа. 
Активне виборче право до BHÖopiB у цю установу малиб yci nocTiftm меш- 
канщ Bcix сел i MicT дано!' округи.

Як назвати цю шституцдо? Не можна ïï назвати просто органом 
ммцевого самоврядування, бо невщомо буде, про що йде мова: про орГани 
самоврядування села (або MicTa) чи про установу 2-го щабля. У нас нема 
noTpi6Hoï тут KopoTKoï й виразно!' назви. Називаемо ïï в дальшому умов- 
ною —  органами самоврядування другого щабля.

Дореволющйне земство провадило деяш з тих операцШ, яш входили 
в круг Д1яльности кредитово!' кооперацй' й як! переводитиме кооперащя 
в майбутньому. Деяш з noBÎTOBHX (i Губершяльних) земств мали склади 
ш.-госп. реманенту; деяк1 утворили кредитов! установи (так зваш, зем- 
cbKi каси дробного кредиту), що обслуговували не ильки кредитов! коопе* 
ративи, але й окрем! господарства.
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Органам самоурядування не можна вщмовити права щкавитися вЫмн 
цими справами. Бмыпе того, ммцеве самоврядування ие може не щкави
тися ними, бо мусить дбати про те, щоб населения певного району як най- 
повнше обслуговувалося приступним, недорогим та зручним кредитом та 
на найкращих умовах могло набувати coôi иотр1бний йому реманент, бо 
й те й друге noTpione для зросту добробуту населения, про який мусить 
дбати земство.

I не про це треба говорити, а лише про шляхи допомоги населению 
в цих справах з боку земства чи мюького самоврядування.

3 тих справ, яш вело дореволющйне земство i яга можливо будуть 
становити предмет д!яльности й майбуттх орГашв самоврядування другого 
щабля, хочемо видмити в окрему Групу отсих пять:

1) ОрГашзащя народнього кредиту;
2) Постачання населению реманенту;
3) ОрГашзащя та ведения майстерень для ремонту с.-г. машин та 

иншого реманенту;
4) Удмення населению аГроном!чно1 допомоги;
5) ПрофеЫйна осв1та.

Це Ti справи, при переведенш яких можлива й бажана тюна сшв- 
праця оргашв самоврядування та кооперацй'.

Инпй справи, як напр., загальна народня осв1та, медична допомога. 
саштарна, ветерииарна, дорожня, асекуращйна, мали би становити пред
мет шклування виключно установ самоврядування. Кооперативний апар.тг 
Mir би тут приходити на дономогу ïm лише в окремих випадках, час в1д- 
часу, по спещяльшй в кожному окремому вииадку умов1.

Розгляньмож питания про кожну з названих вище пятьох справ 
зокрема.

ДореволюцШне земство оргашзовувало так зваш каси дробного кре
диту, що переводили депозитов! операци й видавали позики й окремим 
государствам, i кредитовим товариствам, i союзам цих товариств, ота;е 
провадили цю свою роботу так само хаотично, як болыпевицьш „сель- 
банки“ . Погодження, якогось сшльного пляну м!ж державним банком, 
земською касою, союзом кредитових товариств, кредитовим товариством. 
як кредиторами, не було ншкого. Деяк1 з них часто в щй pooori конкуру- 
вали м1ж собою, тайно або й отверто мршчи про захопления командних 
височин. HenoTpiÔHicTb цього всього й пшдлившть для справи так! оче
видна що й доводити не треба. Та як же бути дал!У

Гадаемо, що майбутш окружш, як i MicbKi самоврядування, можуть, 
а деяш й будуть орГашзовувати cboï банки, та вже не „земсыа каси др1б- 
ного кредиту“ , а земсьш банки. Бо при наявност! густо!' мереж! креди
тових товариств та ïx окружного кредитового союзу HiflKoï потреби 
в земсьшй „Kaci д̂ мбного кредиту“ не повинноб вщчуватися.

Ми припускаемо, що те чи инше окружне чи Micbice самозрядув ашя 
може прийти до ршення орГашзувати баншвську установу. Таку устгн >ву 
ми назвали земським банком. Ми гадаемо, що в деяких випадках вона 
булаб дуже корисна. Як i навщо ïï творит и? Основний кап!тал вона мае 
вц самоврядування. Так само вонаж призначае й орГагаи кермування
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й догляду40). Банк переводить депозитов') операцп i це, на нашу 
думку, е одна з двох головних щлен, ради яких так! банки в деякцх 
вииадках треба булоб утворювати: з певшстю можна сказати, що цього 
типу банк сприяв би. може й помтю, збиилненню загальио! суми вкла- 
fliß в oi;pv3i, бо Bin би мав, м1ж иншими, таких вкладншлв, яш, при 
вщсутност! земського банку, вкладниками можеб зовЫм i не були (по ана» 
льогп пригадаймо coöi ролю державних ощадних к а с: вцомо. що вклад- 
никами цих мало щкавих з боку ïx % - х  ставок кас були маси того насе
ления, серед якого функщонували кредитов! товариства та инин башлв: 
cbKi установи, що платили помтю вищий %  на вклади, шж, державш 
ощадш каси. Для збшыненнн оборотового кашталу банку земство вкла
дам (кртм сум, асиГнованих в основний каштал банку) ту чи иншу ча
стицу cboïx каштал’ж у форм i позики чи вкладу. 3 кого може складатися 
клиентура цього банку в його активиих операц'шх? Ми поминаемо тут так! 
операцп, як ÎHKacoBi та переказов!, де склад кл!ентури шяк не обмежу- 
еться. Беремо головну активну операц!ю —  видачу поз и к у р!жних фор
мах. Насамперед клиентом у цих операц!ях може бути само самовряду- 
вання (мгж иншим у першди касового дефщиту).

Виключаемо з числа можливих кл'тнпв банку но виданих позиках 
yci Ti шари й Групп населения, для обслуговування яких кредитом утво- 
рюеться кооператив^ кредитов! товариства (отже таким чином конку
рента м1ж кредитовим товариством та земським банком i подвШне кре
дитування одного й того самого господарства —  земським банком ! това
риством —  усуваеться). Виключаемо з числа o ieH T ÎB  банку й сам'| креди
тов! товариства, як Ti. що входлть у склад окружного союзу кредитових 
товариств, так i „дикГ: iiepmi мають cbüI кредитовий центр, джерело 
кредиту i не можуть заразом кредитуватися й у земському банку, а друг!
—  можуть мати той кредитовий центр, коли захочуть його мати (себто, 
коли вир'пнать вступити в склад члешв союзу), i земський банк не може, 
кредитуючи ïx. гальмувати справу союзного бу/ивництва в окруз‘|. Виклю- 
чаючи кредитов'! товариства з числа oieirriB земського банку, ми маемо 
на уваз! кредитування ïx банком у форм! короткотермшових позик для 
збш.шення ïx oGojioTOBoro капралу. Але в кредитових товариств може 
бути потреба в инших позиках, що мають щлком инше призначення, 
а саме позики для зб!лыиення основного кашталу. Taui позики можуть 
бути лише дов готер м i но ni. Видачу земським банком цього роду позик то- 
вариствам ми вважалиб за операщю дуже norpiÖHy. Розум1еться, пере
ведения кожно'1 тако!' операцп зокрема повинно в'цбуватися (в штересах 
! банку i кооперацп) лише nie л я представления товариством банков'1 до
кладного зв!домлення про стан cboïx справ i подання союзом свого ви- 
сновку щодо цього зв!домлення й самого прохания товариства. Але для 
видання цих довготермшових позик може буги й инишй, для банку, на 
нашу думку, зручнпний enoeiö, а саме —  через кредитовий союз, на 
вексел'| товариства за блянком союзу, отже на вексел'| з двома шдписами. 
Таким чином, принявши за нормальний. бажаний цей другий шлях, без-

4В) Уважаемо за можллве утворепня такого банку й на акцШних засадах, з участю 
в складашн акфйного катталу й приватнпх ociG. Очевидно, в такому ра;п права й ооовязкн 
земських aoopin переходить' до зоорж itKuiouopie банку.
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посереди! стосунки mîjk товариствами та земським банком i тут щлком 
усуваемо.

Через те, що окружне самоврядування защкавлене розвитком 
кооперативных орГашзащй i тих справ, для ведения яких кооператив!! 
в  дашй 0Kpy3i утворено fi утворюеться, воно через свШ банк може шд- 
тримати й Ц1 .установи fi ni справи, иодаючи посильну для нього креди
тов)' допомогу центров! кредитово! коопераци в 0Kpy3i —  окружному 
кредитовому союзовг Йдучи цим шляхом, самоврядування

1) матиме солщш векселе як забезпечення виданих ним позик (воно 
може кредитувати союз шд вексел1 товариств i3 блянком союзу);

2) зможе мати новну уяву про стан кредитово'1 справи в окруз! 
в частин!, що торкаеться трудових господарств, бо воно з союзом цей 
•стан перщично розглядатиме н обм1рковуватиме;

3) зможе до певно!’ MÎpn впливати на хц nieï кредитово!' справи. 
обм1рковуючи з союзом, як cboïm деб1тором i контрагентом, илян ïï 
дальшого розвптку.

Тай, па нашу думку, моглиб бути вцносинн м1ж самоврядуванняи 
та кооперащею.в cijmpi орГашзаци кредиту для широких мае.

Переходимо до другм справи, до операцй! по постачанню насел.-пио 
реманенту та инших noTpiôHiix йому в внробнииш р!чей. Ведения цих 
-операцШ самоврядування може включитн в круг свое!’ д'шьности або 
з коме-рцШною метою (торговлею збшшити cboï ирибутки) або з тою 
метою, ради яко!‘ переводить операцй' по постачанню г._‘Олеративш орга- 
шзацп. В першому випадку самоврядування, приступдючи до складання 
мереж i cboïx товарових склад1в. думатиме про ïx ирибутшшеть, а не про 
щось инше. Ясно, що в такому раз1 ты й сть цих склад:в буде дуже 
мала. Тут ми малиб дш з окружним самоврядуванням, як i3 одним Î3 чи- 
сленннх приватних торговцев. Та не це питания нас тут цшавить. В дру
гому випадку, коли самоврядування малоб виступити яко таке, а не як 
комерсант —  каштал1ст, воно природно повинно булоб niTii з своею пра- 
цею р1вио<нжно з кооиеращею. повторити всю ïï роботу, утворити ешьки 
установ. щобн зробити те й так, що й як робить кооперащя, себто, М1Ж 
ИНШПМ. д'1ЙТИ з своею допомогою. з cboïmii послугами ДО КОЖНОГО 3 госпо- 
дарств аж, так би мовитн, до хати. Це зробити, не знищивши коопера- 
niro. самоврядування не в стань Тому ми гадаемо, що в cnpaöi поста- 
‘чання воно pimy4e повинно вгдмовитися вести якусь самостШну а к ni го 
й мусить передати ïï цш;ом коопераци, улегшуючи ïtt у Mipy 
можливости, ведения nieï справи. Полешсть ця, допомога з боку само
врядування може практично виявлятися в р1жних формах. Вдатимо, як 
приклад, деяш з цих форм. При веденш товарових операцШ потр'шш, як 
вцомо. вцповцне прюпщення. земля шд складй. шд комори; очевидно, 
■оамоврядування даватиме першенство союзов1 кредитових товариств чи 
якомусь кредитовому товариству перед приватним ш'дприемцем, орендуючи 
чи даючи для користування без винагороди землю шд склад чи й примЬ 
щення. Для ведения товарових операцШ noTpiôHi спецШльш каштали, 
яких кооперацш може не мати в достатнШшлькопч; самоврядування, в Mipy 
можливости. помагае тут коопераци позикою (а може й субсид!ею) на 
утворення таких спещяльиих каштал!в. При операщях по збуту инод! 
може стати noTpiÔHa попередня nepepioiia тих чи инших продукт (напр.,
Кредитова юшерац!я на Укра'ш! (J
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зерна на борошно), отже може стати noTpiÔHa орГашзащя виробницького 
шднриемства, а koiutîb для цього в кооперацй' в достатнШ cyMi може не 
бути; окружне самоврядування може тут прийти на пошч позикою чи 
субсидавю або, ставши поруч, напр., i3 кредитовим союзом, фундатором 
виробницького шдприемства. Те саме можна сказати, о0м!рковуючи пи
тания про шляхи до здШснення таких заход1в, як напр., утворення ме
реж! шшхл}р!в.

Резюмуючи сказане тут про взаемовщносини м'|ж окружним само- 
врядуванням та кооперащею в ciipaei орГашзаци товарових операгцй (п.)- 
стачання й збуту), можемо коротко означити ïx так: самоврядування не 
бере на себе ще!' справи, и веде кооперащя; самоврядуванняж 13 свого 
боку кооперащю шдтримуе.

В дуже тупому звязку з товаровими оиеращями CTOÏTb справа орга- 
н!зац1'1‘ та ведения майстерень для ремонту с.-г. машин та реманенту 
peMicHHKÎB. Деяш з дореволюцШних земств мали таи майстерш, при чому 
ni майстерш були звязаш з ремкничими школами, утвореними земством, 
отже, виходить, мали CKopiuie шк!льно-осв!тшй характер, а не господар- 
ський. Гадаемо, що в цШ справ!, в cnpaBi планового здШснення заходов 
шдтриму с.-господарчого та иншого реманенту в майбутньому слщ дер- 
жатися toï думки, що орГашзовувати цього роду допомогу населению 
мае та орГашзащя, Ti установи, що перебрали на себе постачання насе
лению реманенту, себто установи кредитово!' кооперацй’. Це —  природно, 
Але й окружне самоврядування може взяти в щй cnpaßi певну участь. 
Способи й форми допомоги можуть бути Ti caMi, про як! ми згадували, 
обм1рковуючи питания про оргашзащю та ведения сшльними силами 
земства та кредитового союзу операщй по постачанню та збуту. Щож 
до peMicHH4nx шил, яш, безумовно, майбутне самоврядування буде уважно 
орГашзовувати й мережу ïx ширити. то школи ц*1, природно, будуть до- 
певно‘1 Mipn полегшувати кооперацй' виконання завдання по ремонту 
реманенту.

Четверта справа, при ведению яко! можливе й конче потр1'бне сш'в- 
робггництво окружного самоврядування й кооперацй', це агрономi4на до- 
помога населению. Перше питания, яке мусимо тут розвязати, це питания 
про те, хто мае бути в щй cnpaßi основним чинником, —  самоврядування 
чи кооперащя, —  i кому мала би палежати роля дошшжна. Бо не можемо 
допустити тут паралел5зму в poôoTi двох орГашзацШ, який неминуче 
iipH3Biß би до HenoTpi6Hoï витрати народшх kohitîb та до нездорових вза- 
кмовщносин м1ж органами й представниками самоврядування та коопе
раций що мають обслуговувати Ti caMi господарства округи.

Праця агронома може датн бажаш наслщки лише при наявнот 
двох умов, при яких ця праця переводиласяб:

1) Агроном50) мусить мати до розпорядимости свого роду „засобн 
виробництва“ —  землю, р̂ жний реманент, noTpiÔHiiil для oopioKH землй 
та иннй приладдя, знаряддя й матер!яли, без яких не можна вести быьш- 
менш зразково ту чи иннгу галузь шьського господарства, без цього,

50) Вживаемо цього слова в ширшоыу його значшш; мае;мо тут на уваз! рикних. 
(jiaxoBiiiß у cnpaei ведения шьського господарства. —  I. I.
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самою лише словесною пропагандою сшьки-небудь номггних полшшень 
у веденш селянами ïx господарств досягти не можна;

2) Агроном мусить стати для селян „своею“ людиною: „пан“ , що 
прш'хав у село раз чи два в piK i3 „ГубершГ, людина, яку близько не шз- 
нали селяни н не мають до не!' дов1ря, Hi в яшй Mipi не посуне наперед 
справи полшшення ведения сшського господарства, й копгти, витрачеш 
на пього „пана“ населениям (чи то через державну касу, чи через земську 
або кооиеративну —  однаково), —  дурно витрачеш кошти.

Маючи на уваш щ дв1 умови, спитаемо: кому, —  самоврядувапню 
чи кооперацй', —  легше досягти того, щоб щ умови були не лише предме
том мрШ, але кнували в дШсност!, стали доконаним фактом?

Кожне ун!версальне кредитове товариство (отже кожне село) мае 
склад ш.-госп. машин i инших предмете, noTpiomix для ведения слль- 
ського господарства, прокатт, покривш та ишш станци й пункти (якщо 
деяш з них не мають ïx, то життя примусить мати); агроном на служб! 
в кооперацй" впливае на орГашзацш цих склад!в, пункпв i станщй, асор- 
тимент товарш, характер i орГашзащю п у н к т ; в!н, як фаховець, оче
видно, стае фактично душею цих шдприемств товариства; bîh використо- 
вуе щ шдприемства так, як вш, агроном, уважае за потр1бне; шдчас зу- 
CTpi4i в цих шдприемствах вш навязуе, а готм i шдтримуе д1лов!, а не 
парадш лише вщносини з живими людьми, яш полагоджують тут кон- 
KpeTiii й дуже ïm близьш господарсьш справи; bîh 13 товарового складу 
чи якогось иншого товариського шдприемства шде з членом товариства 
до його двору, до його хати, саду, на поле; йому товариство разом i3 шь- 
ською громадою в раз! потреби дадуть землю для ведения показово! пращ; 
BiH здибаеться, як своя людина, з членами товариства на загальних збо- 
рах, де управа здаватиме 3bît про те, що зробив за piK „наш“ агроном, 
при яких обставинах вш працював, що сприяло, а що перешкоджало його 
poooTi, як i наслщки ця робота дала та як хотшсяб вести ï ï  дал!, —  i про 
все це говоритиметься на загальних зборах шьського кредитового това
риства, а не на р1чному 3i6panm окружного самоврядування, яке при 
всяких умовах розм1рно далеко стоятиме в!д маси хл1бороб1в.

От та, означена в загальних рисах, обстанова прац‘| кооперативного 
агронома.

Ми думаемо, що самоврядуванню утворити там установи пращ для 
CBOÏX аГрошшв важко. Воно не зможе дати ïm усього того, що для ïx пращ 
можуть дати кооперативи разом 1з шьськими громадами; воно не в ста Hi 
досягти того, щоб агроном Î3 „земського“ став „нашим“ . А коли не в сташ 
цього зробити, то питания про те, на яку систему, самоурядову чи коопе- 
ративиу, треба покласти ведения аГрошшчшл справи, мусимо виршшти, 
вщаючи першенство кооперацй': аГрошшчний персонал загалом повинен 
бути на служб! в кооперативних установ, ними закликатися i утримува- 
тися, й звцомлення з свое'1 пращ ïm здавати; кооперащяж мусить дбати 
й про уможливлення прац! аГроном!чного персоналу, себто про утворення 
таких умов, при яких праця ця далаб бажаш результати.

Ясно, що здати цю справу щлком на руки окремим товариствам не 
можна, як тому, що в такому раз] вона веласяб, коли брати на увагу всю 
територш округи, безпляново, так i тому, що не Bei товариства моглиб 
цю справу надежно оргашзувати й утримати. Центром ще!‘ справи мае
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бути союз кредитових товариств, який разом i3 товариствами, а через них 
i з шьськими та мюькими громадами мав би орГашзувати il провадити 
ïï в окружному маштабк

Але й сама кооперац'ш не в CTani взяти щлу справу на cboï плеч!. 
Треба памятати. що кооператив^ обеднання —  орГашзаци, побудоваш на 
принцип! добровыьности вступу i виступу члешв. Кошти. noTpiÔHi на 
агроном1чну справу, кооперативи можуть узяти з сум чистого зиску вц 
cboïx операщй (головно позичкових та товарових); колиб вони хотйн 
значно збш.шнтн видатки на аГроношчпу (чи якусь шипу) справу, то 
моглиб це робити, шднявши продажш цши на cboï товари та % ставки 
по позпчках членам; але таке збыыпвнмя мае певну межу, переступивши 
яку товариство може розгубити члешв i залишитися з нерозпроданими 
товарами. Вони повинн1 вважати на риночш щни на товари й на rpouii. 

6 в них ще инше джерело koiutîb на ведения таких справ, як аГроно- 
м1чна та ïrt годабш. Це встановити спещяльш внески членив на утво
рення спещяльних каштал!в. Але й на цей шлях треба ставати дуже й 
дуже обережно, памятаючи, що вирпиення таких справ на загальних збо- 
рах лише звичайною бшлшстю голоав присутшх член'ш —  крок для то
вариства пебезпечиий. I до революци кредитов! кооперативи здобували 
таким способом кошти на аГрошшчну справу, будуть вони робити це й 
у майбутньому. Але, будуючи щлу систему аГрошшчшн допомоги, базу- 
вати ïï лише на цих фшансових джерелах, булоб актом необережним. Та 
й несправедливо булоб обкладати податком на справу, потр1бну всьому 
населению, лише частину цього населения, ту, що обедналася в кооие- 
ративи. Вважаючи на все це, гадаемо, що допомога кооперацй' з боку само
врядування (й держави) буде конче потр1бна, в кожному pa3i в перпй час и.

Як, у якШ форм1 i на яких умовах самоврядування може подати цю 
доиомогу?

HenoTpioHO тут доводити, що в штересах щло'1 справи, про яку тут 
говоримо, Bei зносини самоврядування з кредитовою кооперащею повин- 
iïi6 вщбуватися лише через цеитральну установу кредитових товариств 
в окруз1 —  окружний кредитовий союз: цей союз мав би бути единим 
контрагентом окружного самоврядування в cnpaßi участи кредитово! коо
перацй' в орГашзаци аГроном1чно!' допомоги населению. Союз иертдично 
иредставляе самоврядуванию дошшдц де докладно висв1тлюе стан справи 
arp0H0Mi4H0Ï допомоги в окрузй мережу кредитових товариств чи инших 
кооперативних заклад1в, що ведуть аГ[юном1чну справу; засоби (rponioßi 
та HHiiii). якими розцоряджае для ще'1 справи кожне з цих товариств 
чи закдад1в i джерело цих засоб1в; плян пращ на ближчий пер1од; noTpiÔHi 
для здШенення цього нляну кошти та можливь за проектом союзу, дже- 
рела цих копшв. Управа самоврядування разом i3.управою союзу погоджуе 
цей проект Î3 проектами самоврядування. визначае суму бажаного асиГну- 
вания з боку останнього. Остаточно оирацьовану доиовщь управа виносить 
на чергову раду. Само собою розум1еться, що разом i3 такою дошшддю по- 
даеться звщомлення союзу про драцю в минулому пер!од*1 i використання 
союзом копшв, асигнованих у минулому перюдк Ясно також, що не можна 
вщмовити самоврядуванию права ставляти певнл умови, на яких воно пе
редав кошти в розпорядження союзу, й вимагати виконання союзом цих 
умов. Умови щ можуть бути ргжш. Принятн чи не приняти ïx залежить,
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розумшться, вц союзу, як орГашзацц вшьно'!, в!д самоврядування неза
лежно'!. Але ми не припускаемо, щоби майбутне демократично самовряду
вання ставило яшсь таш вимоги, що ïx кооперащя не моглаб приняти. 
Одну з можливих вимог можна й треба иередбачати: вже наперед само
врядування буде (бо повинно) вимагати, щоб союз, перебираючи вц нього 
кошти, асиГноваш на аГроном1чну допомогу, не вцмовляв свое! допомоги 
населению, не обеднаному в кооперативи. Через те, що цього роду допо- 
мога населению з боку союзу е допомогою не фшансовою i не товаро- 
посередницькою, а лише культурно-просвганьою, то ми не бачилиб пц- 
став для союзу протестувати проти тако'! вимоги. Быыне того, така праця 
з цим населениям просто в штересах кооперацй': через цю працю вплив 
кооперацй' поширюеться на HOßi шарн населения, це населения культур- 
ним способом втягаеться в сферу кооперацй’, поза якою воно стояло лише 
через нерозум1ння справи та власпих штереав.

В ще инш1 форми аГрономигно'! допомоги населению. Це орГашзащя 
мльсько-господарських шшл р1жних CTyniiiß i вид!в, с.-госп. музе1'в та на- 
укових дослцних станщй. Думаемо, що кредитова кооперащя не може 
брати на себе орГашзащю цих форм допомоги; це справа самоврядування 
й держави; кооперащя може з свого боку приходити цим починанням лише 
з посильною для себе допомогою в тш чи инпгш форм1 (збирання р1жних 
матергял1в, иродукпв i т. д. для музею; посилка цих матергял в̂ до с.-г. 
самоврядувань або державних шил чи дослцних станщй; у деяких ви- 
падках гропнш вцчислення на покриття видатшв цих установ; участь 
у орГашзацц emtypcifi учшв с.-г. шшл i т. и.).

Переходимо до пято!' з тих справ, що на нашу думку, вимагалиб — 
сшвпращ самоврядування й кооперацй’, до питания про професШну осв1ту 
та ширення кооперативного знания. Маемо тут на уваз1 р!жного роду 
peMicmni школи й курси, сш.-госп. школи, недмьш школи, лекцц, орГа
шзащю книгарень i книгозб1рень, видавництво книжок i часопис1в i т. и. 
Неможливо провести в Ц1’й cnpaßi яшсь pi3Ki межч М1Ж тим, що мае ста- 
новити компетенщю та предмет шклування самоврядування, а що —  
коопераци. Дуже Bei щ справи обходять i одну il другу систему народшх 
установ. Думаемо одначе, що хоч нриблизно, хоч у загальиих рисах, але 
ni межч треба всеж таки накреслити, аби уникнути паралел!зму в ро- 
ooTi, про який ми в цьому Hapuci вже не раз згадували. Думаемо, що роз- 
вязувати це питания слц булоб, виходичи з принципу: щла справа про- 
фесШшл ocßiTH становить предмет шклування самоврядування (й дер
жави), а кооперативно! —  кооперацй' (й держави). Але це пе значить, що 
самоврядування не може розпочати й провадити в якомусь окремому ви
падку починання, якийсь заклад, який, згцно з тшьки що нами означеним 
розмежуванням, належить до компетенци кооперацй', або— йавпаки. Треба 
лише, щоби це робилося по взаемшй згод1 обох защкавлвних CTopiH i було 
пристосоване, повязане з загальним пляном пращ в данШ сфер}. Разом 
!з тим такий розподш компетенщй 30bcîm не виключае Hi потреби, Hi 
обовязку взаемно’! посильно'! шдтримки, морально'! й матер1яльно1 допо
моги. Чи треба тут додавати, що для того, щоби спод!ватися на ту чи 
пишу допомогу з боку друго'! сторони, конче noTpiÔHO, розпочинаючп 
якусь нову справу, радитися й порозу Mi ватися з щею другою стороною.

Такий у загальних рисах мав би бути характер взаемовцносин Mi® 
окружним самоврядувапням та окружним кредитовим союзом.
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VIII. ВСЕУКРАТНСЬК! К00ПЕРАТИВН1 ЦЕНТРИ.

Район д1яльности кредитового союзу, як ми це вже зазначали, —  
територ1я одше!' округи. Отже таких союзгв у межах Украши могло би 
бути бия 45 (бкшпе або трохи менше). Без сгавд1яння вони обШтися не 
можуть. Не можуть вони, коли провадитимуть свою д1яльтсть без TicHoro 
звязку м!ж собою, належно виконати Bei завдання, що ïx виконати по- 
вииш. Вони не можуть об1йтися без свое!' центрально!' чи централь них 
установ, ямб ïx д!яльшсть обеднували та !и допомагали.

Який же це мае бути центр чи центри?

Характер центральних установ, мету ïx утворення визначае ха
рактер д1яльности соншв. Той чи ннший центр утворюеться з метою 
кращо! орГашзацц ведения toï чи mmroï галуз! д1яльности кредитового 
союзу чи демлькох спорщнених галуз1в ц*1еТ д!яльиости. 3 цього погляду 
бажане утворення демлькох центральних кооперативних установ. До ко
ротко!' характеристики ïx i переходимо.

1. —  Кредитовим союзам norpiom i центральна каса, яка взялаб на 
себе операцй по перемещению в^ыгох коитв i3 одних сокшв у друп; 
потр1бна установа, якаб допомогала союзам грошовыми копгтами, удиен- 
ням !'м позик у випадках недостач! в того чи пнпгого союзу власних обо- 
ротових KouiTiB для переведения активних операщй у надежному po3Mipi. 

До реч!, така установа потр!бна не лише кредитовим союзам, але й со
юзам споживчих товариств.

Центральний Кооперативний банк —  це перший всеукрашський 
кооперативний центр.

2. —■ Кредитов! союзи, KpÎM банмвських операцш, переводять, за 
нашим проектом, товаров! onepaniï по постачанню та збуту, можуть 
утворювати промислов! пщприемства й мусять орГан!зувати та вести 
сираву аГрошшчно! допомоги населению. В цШ сфер! також конче по- 
тр!бна обеднана д!яльшсть союз1в, бо в багатьох випадках oKpeMi союзи 
не в стат будуть самостшно, окремо один вц одного, без звязку м1ж собою 
ni onepaniï переводити з таким же устхом, як силами й засобами обед- 
наиими. Для прикладу, згадаемо про експорт зб!жжя, або влаштування 
фабрик с.-г. реманенту. 3 причин, про ям будемо говорити дал!, централь
ний кооперативний банк не може взяти на себе переведения цих операцш. 
Тут потр!бна окрема центральна установа, всеукрашський кооперативний 
союз для постачання та збуту, необхщшсть утворення такого ухвалено 
було на з!зд! украшських кредитових сокшв у Poctobî н/Д у листопад!
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1916 року.51) Це установи анальопчна до дореволюцШного Централу або 
•сучашого Сшського Господаря, лише з ширшими заеданиями. Скорочено 
будемо називати ïï дал! Укра'шський Господар (не беремо сучасши назви 
лише тому, що назва ця не покривае собою Bcix функщй бажаного май- 
бутнъого союзу). Ця установа повинна мати ясно визначеш, у важно зор- 
1 anisoBani вдали. Бони можуть бути, напр., таш:
1. Агрошшчний. 10. Вдал бджмьництва.
2. Насшьовий. 11. „  куетарних BiipoôiB.
3. Сад.-городн.-виноградницький. 12. Зб1жжево-торговельний.
4. Вщкт скотарства (плекання, 13. Р^ьничих машин i знаряддя.

збут). 14. Буд1вельних матер1ял1в (за-
5. Молочарський. л!зо, л!с, цемент, фарой).
6. Рибальський. 15. Фшансовий.52)
7. Вщ м  тютюнницгва. 16. Бухгалтер1я.
-8. „  буряшвництва. 17. Секретар]ят (шдвщЬт стати-
9. „  птах1вництва. стично-економ1чний).

3 двох причин не вважаемо за можливе вилучати й передавати 
аГроном1чну справу якШсь инннй, спещяльно для nieï справи зорГашзо- 
вашй установ!: а) вона сто 'т у дуже ттсному звязку з операщями по 
постачанню та збуту, Aid провадитиме центральний союз, утворений для 
ведения цих операцШ —  Укра'шський Господар, та б) центр ваги nieï 
справи —  в округах, у пращ окружних сокшв та окружних самовря- 
довань. на центральну установу прииадае тут лише роля представника 
й заступника Koonepaniï в цих справах перед державою та роля вдейного 
центру. Утворювати для цього щлу окрему установу, що дорого коштуе, 
центральний союз, булоб актом нерозважливим, недощльним.

Про шструкторський в1дд{л не згадуемо, бо такого вдалу, як в5д-

31) Треба тут згадати. що 27— 28 липня 1916 р. вщбулася в Катеринослав1 парада 
10 кредитових сокшв Укра'ши, де було визнано за пеобхщне утворення „Швденно-руського 
краевого кооперативного банку“ . Район д1яльности цього банку мали творити bcî Губернп, 
яю еKOHojii’iHO тягнули до Чорного Моря (вся Укра'1на, Донщина та Ц1лий швшчнпй Кавказ). 
Банк мав переводити не лише банкшськ1 кредитов! операцй', але й операцй' товаропосеред- 
пицькк постачання машин та збут зб1жжя. До цього в посташш додавалося, що „колиб 
Банк не M ir задовольнити Bcix цих завдань“ , то треба утворити другу р1вноб1жну оргаш- 
зацш, що доповнить Банк“ . А другий з!зд ,,южно-русских“ кредитових союз1в. який вибувся 
г. лиетопад1 тогож 1916 р. в Ростов! н/Д, але в ширпюму вже гклад! (щось бия 28 сокшв, 
а м1ж н и м и  И союзи Швшчного Кавказу та Донщини), шсля ккгькаденно! боротьби з пред- 
ставниками Московського Нар. Банку та його адептами зпосеред кооперативних „малоропв“ , 
висловився вже за -необхвдшсть утворення, в форм1 акщйпого товариства, „южнорусскаго“ 
кооперативного обеднання для переведения лише товарових операщй, до тогож це обеднанпя, 
цей вс^украшський кооперативний союз мав бути, як на з\'зд1 ного називали, ушверсаль- 
ним, —  переводити операцй як по постачанню, так i по збуту, а також по nepepiöni р1жних 
продукт пращ члешв украпкьких кооператив. Цей проект украшська кооперащя не 
встигла перевести в життя. До певжп Mipu ролю цього обеднання виконував згодом „Цен
трал“ , який також не встиг виявити вс! cboï можливости

52) Головне завдання вщдиу —  забезпека союзу обороговимн коштами (а не поста* 
чання ко ш ™  кредитовим союзам, для якого кнуе центральний банк).
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д!лу окремого, непотребно. Колиб окремим союзам noxpiöHa була in c ip yK — 
торська допомога, то ïï, очевидно, подав би вцповщшй в!дд!л u;ieï цен
трально!' установи, по спецшльностк

Не згадуемо тут також про рев!зШний ввд1л, на який нокладалосяб* 
справу peBi3iï члешв цього центрального союзу, себто окру ж них кредито
вих coK)3iB. Ми тут здибаемося з досить складним питаниям. Окружш кре
дитов! союзи входять одночасно в склад двох центральних сокшв. —  то- 
варопосередницького та фшансового (баншвського); який Ь  них мае взяти 
на себе функцй рев1зора окружного союзу? Дал1, чи noTpiôyioTb окружш 
союзи (кредитов'1 й сножив'п) тако! peBi3iï, маючи, як орГашзаци другого 
щабля, досить шдготовлеш до peBÎ3iï cboï внутрштш рев1зН1ш орГани, —• 
Рев1зШну KoMiciio та Надз1рну Раду? Чи не занадто дорога булаб для цен
трального союзу орГашзащя та ведения ще'! еправи при сершзннх сумш- 
вах у ïï noTpioHocTi? Чи не дощльно булоб обеднати справу рев!з!! окруж- 
ннх кредитових сокшв i3 peBÎ3iero окружних споживчих сокшв i утворити, 
для цього окремий, спещяльний рев1зШнии союз кредитових i споживчих 
coK)3iB? Чи не ускладнюватиме взаемовщносини м1ж тою чи иншою цеи- 
тралею та ïï союзною перифер1ею таке рев!зування? Може до часу утво- 
рення такого peßisiimoro союзу рев!з!йн1 функцй- покласти на Центральну' 
Кооперативну Раду (про не'! див. дал!, точка 6.)?

Для ршучо! вщповщ на Bei щ питания нема достатшх даних. Ду- 
маемо, що цю справу остаточно можна буде розвязати лише згодом у про
цесс сшльно! прац! центр1в та периферп. На перппж часи треба вважати 
за конче потр1бну та вистарчальну орГашзащю державно! контрол! (дер
жавна шепекщя), яка малаб переводити рев1з1ю окружних кредитових 
товариств.

Вдали ц'1 утворюеться в т!й черз1, яко! вимагатиме життя. при 
чому на початку деяш з них можуть бути мгж собою обеднаш (бути лише 
щдвщшми одного в!дд!лу, як напр., 1 та 2. 4 та 5, 13 та 14).

За обовязкову умову усшшности npani д'1е! установи вважаемо до- 
oip солщних, теоретично й практично шдготовлених кермашшв (дирек- 
Topiß) в1дд1Л1'в (сшвроб1тники по виьному найму). Саме вщ них. вщ ïx 
пращ, в!д ïx умшня та енерп! й залежатиме доля установи. 1деально- 
булоб, щоб керма окремими шдд1лами (кр!м 1. 11, 12, 15, 16, 17) зна- 
ходилася в руках двох директив: комерщйного й техшчного (при пер- 
шенств‘1 комерщйного). Але цього можна досягти лише згодом, а починати 
можна буде, мабуть, вц закликання лиш одного, комерщйного директора. 
Управа союзу, при ymob'i належно'! орГашзацй' в1дд!л1в. моглаб складатися 
лише з 3— 4 члешв.

За другу обовязкову умову уешшно! пращ цього союзу вважаемо 
утворення органу, який би давав певний загальний напрямок пращ союзу 
та координував i обеднував працю окремих вщьпв. Hi загальш збори 
aKnionepiß чи пайщиков, ni Рада союзу, ni його управа не можуть зробити 
цього так дощльно й вичерино, як так званий „трети! елемент“ , старой 
сшвроб1тники по вшьному найму. Тому утворення ради директор1в (rLi- 
д!л!в), на чол1 з управою союзу, як складово! частини апарату унравл'ння. 
вважаемо за конче iioTpioHo. Рада ця мала би збиратися в Mipy погреби,, 
але не менш одного разу на м1сяць.
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В чему полягають завдания цього другого всеукрашсько! о коопе
ративного центру, бачимо з назв тих його вцдЫв. про aid згадлно вище. 
Кожний кредитовий союз, шукаючи иолагоди toï чи iih u io ï свое;! справи. 
звертаеться до вцповцного вадлу центрального союзу, що виконуе в та
кому раз! ролю спещяльжн центрально!’ установи для toï чи  iih u io ï справи.

Членами цього центрального союзу е кредитов! союзи. На них вш 
сппраеться в cboïîI  Д1яльность ïx потреби обслуговуе. Але колиб життя 
довело конечну потребу й дощльшеть утворення р1вноб1жио з кредито- 
вими союзами инших окружного маштабу кооперативних сокшв, як'[ не- 
ребралиб вщ кредитових сокшв якусь частину ïx функцш, то т ш  iio bL 

так зван1 спещяльш союзи, очевидно, також могли би входити в склад, 
центрального союзу, про який ми тут говоримо.

Докладне обговорення питания про устрШ i д!яльшсть цьогэ цен
трального союзу, як i обговорення питаиь про устрШ i д1яльн»сть инших 
всеукрашських кооперативных центров (i;piM питания про Централышй 
Банк), не може становити предмету цього нарису, a noTpioye спещяльноГ 
нрацк Тому ми обмежуемося тим, що тут сказано про устрш i завдаппя 
цього союзу.

3. —  Окружш кредитов! союзи, як i союзи спожинчих товариств, 
у круг cboïx функцШ завжди включатимуть видавництво, видавчтимуть 
часописи й популярну кооперативну та иншу лйературу (як паир., сиь- 
сько-господарську). Але цю працю в певши частиш доцш.шше вести си
лами обеднаними, в Maurraoi всеукрашському. Централышй веоукраш- 
ський видавничий союз кооперативних сокшв (кредитових, споживчпх. та 
инших) треба вважати за орГашзацш конче потр1бну. Треба ïï утворити 
як акщйне товариство, учасниками якого могли би бути Bei кооператив!!. 
Bcix вид1*в i щабл1в, i3 тим, щоби правом голосу на загальних зборах акцЬ- 
Hepiß, за себе й по дорученню, могли користуватися лиш уповноважеш 
окружних i центральних сокшв, себто орГашзаци 2 та 3 щабля. При цШ 
умов1 максимальна шльшеть уповноважених на загальних зборах акщо- 
nepiß булаб быя 100, i загальш збори такого товариства могли би бути 
щлком нрацездатними, дыовими. На таку центральну орГашзащю можна 
перетворити сучасну Книгосшлку.

4. —  В операщях кооперативного, як дешевшого, страхування за- 
щкавлеш Bei кооперативи, що ноещають таке чи инше рухоме чи яеру- 
хоме майно. Заразом кредитов! товариства не лиш щейно, але й мате- 
р1яльно защкавлеш в тому, щоб ïx дебйори-члени звикли страхувати свое 
м й̂но. Кооперативну страхову орГашзащю всеукрашського маштабу та
кож треба вважати за конче шщнбну. Др1бно-районов1 чи окружи! орГа- 
шзаци, утвореш для Ц1е! мети, вести цю справу не спроможуться i тому 
вони 30BciM Henorpi6m. ïx можуть заступитн окружш районов! агента 
единого всеукра’1Нського кооиеративиого страхового союзу. Як i видавни- 
чий союз, цей центральний союз треба утворити як акщйне товариство- 
з таким самим складом акщоиер1в i з таким самим обмеженням прав пев- 
iioï ïx групп.

5. —  Кожна з вище названих чотирьох центральних кооперативних 
установ мае, як то ми зауважували кожного разу, в склад1 cboïx члешв 
поруч Î3 кредитовими союзами також i союзи споживчих товариств. Але 
ni одна з цих установ не мае серед cboïx завдань тих, що становлять-

Sf>
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основне завдання споживчих кооператив: постачання продукт i предме
те  споживання. Для виконання сшльними зусиллями цього саме завдания 
окружш союзи споживчих товариств повинш мати свою центральну уста- 
нову, Всеукрашський Союз окружних союшв споживчих товариств (як 
кредитов! союзи для c b o ïx  товаро-посередницьких операцш повинш мати 
центр, який ми називаемо Украшським Господарем). Керма цього союзу 
повинна перебувати в руках лиш окружних споживчих союз1в. ОрГашза
ци першого щабля (споживч! товариства) м о ж у т ь  брати участь у тво- 
peHHi основного капралу центрального союзу та в кермуванш цим союзом 
лише через c bo ï окружш союзи. Центральний союз повинен бути еди
ним. —  спещяльних целцнв для так звано!' роблничо! або транспортово'! 
сиоживчо*! кооперацй' зовслм неиотр1бно (ïx можуть у раз1 потреби за- 
ступити спещяльш в!дд!ли едино'! центрально'! установи).

Шсля деяких реформ ролю ще'! центрально'! установи може вико- 
нувати сучасна Вукосшлка.

6. —  6 справи й питания негосподарського характеру, що т1сно 
звязаш з штересами однаково b c îx  вщцв кооперацй', в полагодженш яких 
повинна бути защкавлена вся кооперация. Для прикладу згадаемо про так! 
справи, як справа розмежування функщи м1ж окремими видами коопера
цй', або представництво inrepeciB щло'! кооиеращ! перед державою (напр., 
при розвязуванш р1жних питань кооперативного законодавства), nepio- 
дична оцшка щлого коперативного руху на Украш й таке пнше.

Для полагоди цих справ конче потр1бне реГулярне функщонування 
постшно! центрально!' мгжкооперативно'! установи. Уявляемо цю уста- 
нову, як Центральпу Кооперативну Раду, що малаб складатися з пред- 
ставнигав ycix усеукра'!нських центральних кооперативних установ (Цен
тральний Банк, Украшський Господар, Центральний Союз союз1в спожив
чих товариств, Видавнича кооперативна сшлка, Кооперативний страховий 
союз).

Для уможливлення пращ Ради в деяких галузях ïï д1яльности дуже 
корисно булоб зосередити при шй оброблеиня й иублшащю кооперативних 
статистичних матер]ял1в.

Кошти на утримання ще'! установи та ïï працю повинш знайти 
в себе центральш кооперативш установи (орГашзувати для цього якесь 
нове товариство на паях чи акщях потреби нема). Для переведения де,т 
яких справ i3 грошовою допомогою Рад1 може прийти й держава.

Схематично система цих центральних украшських кооперативних 
установ представлена на табл. № 5.
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IX. УКРАТНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ КООПЕРАТИВНИЙ БАНК.
Система кооперативного кредиту на Украш, утворена заходами 

coBirebKoï влади, складаеться з таких установ:
1) Украшбанк —  кооперативний банк короткотермшового кре

диту, —  мае обслуговувати вй галуз! та щабл1 кооперацц через cboï 
фш!;

2) Укрсельбанк та сельбанк —  державш (фактично) банки довго- 
термшового та короткотермшового кредиту, —  обслуговують систему 
аль.-госп. кредитово! кооперацц;

3) Кредитов! союзи —  кооперативы орГашзаци, —  обслуговують 
сш>.-госп. кооперацию та iiH in i кооперативи продуцент довготермшовим 
та короткотермшовим кредитом;

4) Промислово-кредитов1 союзи —  кооперативы орГан1зац!‘1 коротко- 
та довготермшового кредиту; мають cboïm ii центрами Вукопромкредитсоюз 
(центр кустарно!' коонерацй-) та Украшбанк.

Отже кредитове товариство обслуговують кредитом: Украшбанк 
(безпосередньо або через свою фшю), сельбанк, ушверсальний кредито
вий союз, може промисловий кредитовий союз, може державний банк. 
В одному MÎCTi icHye двЬтри чи й биыне банмвських установ (державний 
банк, промислово-кредитовий союз, сельбанк, фшя Украшбанку, ушвер- 
сальний кредитовий союз), що можуть обслуговувати одне й те саме кре
дитове товариство.

Ненормальне становище й установ другого щабля, —  кредитових 
сокшв. В одному мкщ може утворитися дешлька з однаковими завдан- 
нями кредитових установ: кредитсоюз, ф!л1я Украшбанку й т. д.

Неяошсть завдання, ведсутшсть яскравого розподиу функцШ, pißHo- 
б1жшсть роботи, а звщси й неминучу м1ж иими ворожнечу доводиться 
констатувати, коли переходимо до установ третього щабля, що входять 
у систему кооперативного кредиту. Украшбанк кредитуе Bei види коопе
ративних установ i Bcix щабл1в. Але й Укрсельбанк кредитуе щ сам! 
установи. Те саме може робити й Вукопромкредитсоюз, а також держав
ний банк. Сшський Господар е орГашзацшно-господарським центром кре
дитових сокшв i, з огляду на вцсутшсть у цих сокшв власного коопе
ративного фшансового центру, можна булоб вважати за природне, колиб 
цей центр ((Мльський Господар) захот1в перебрати на себе, шсля вцпо- 
в1дннх зм'ш свого статуту та апарату, i функцц центрального банку для 
цих сокшв.

Такий стан р1чей не можна, очевидно, вважати за нормальний.
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1. Центральний Банк i його завдання. Союзам с.-г. кредитових това
риств, як окружним кооперативним банкам, потр1бний центральний банк. 
Роля такого банку полягалаб насамперед, у томуж, у чому полягае роля 
самих цих coK)3iB сунроти товариств, що ïx вони обеднують; централь
ний банк мав би:

1) кредитувати союзи;
2) в1догравати ролю грошового резервуару, через який окрем1 союзи 

моглиб обмшюватися тимчасом зайвими коштами (пасивна для централь
ного банку онеращя ю’дносно тих, як! в цей саме час тих грошей по- 
Тр1бують) ;

3) реГулювати вцсотков1 ставки як ио насивних, так i но активних 
операщях соншв; ;

4) орГашзувати розрахунков! онерацй' м1ж окремими союзами та 
Mi/K союзами й иншими установами та особами.

Але головним завданням Центрального Банку малоб бути при- 
тягнення iioTpioHHx кооперацй' копшв Î3 широкого грошового (внутрш- 
нього й мгжнароднього) ринку та посередництво Mi ж державою й кооиера- 
щею в справах кредиту й у фшансових справах загалом.

Ми знаемо, що й кредитов! товариства i ïx союзи потр1бують як 
короткотермшового, так i довготермшового кредиту. Чи може такий цен
тральний банк бути одночасно банком i коротко- й довготермшового 
кредиту?

Hi баншвська теор1я, ni баншвська практика не промовляютг. за 
тим, що банк мшаного кредиту утворити не можна. Teopia вимагас лише, 
щоб активш операцй банку вцповцали характеров! його пасиву. Отже 
зидно з щею вимогою байк, що мае лише короткотермшов1 коштн, не 
може видавати довготермшових позик або нереводити яысь nuu ii активш 
операцй, як! потр!бують вкладу копшв на довший час. Це ц!лком зро- 
зум!ло. Але це зовс!м ще не значить, що один i той самий банк не cMie 
нереводити як кредитування короткотермшове, так разом i3 тим i довго- 
TepMiiioBe чи навпаки. Коли банк короткотермшового кредиту мае довго- 
repMiHOBi вклади або спещяльно прнтягнеш кошти в форм!, скажчм, обль 
Гащйного кашталу, —  то чому такий банк не може ni кошти або ту чи 
пишу частину ïx призначити на операцй' довготермшового кредитування 
cboïx iurieHTÎB?

Центральний банк кредитово! коонерацй' може й повинен бути бап- 
ком Miiuaiioro (коротко- й довготермшового) кредиту, для чого Bin повинен 
дбати про притягнення для cboïx активних операцй! копшв як коротко- 
термшових, так i довготермшових. Може, бо не мае шяких до того пе- 
решкод, а повинен тому, що саме такий бапк коштуватиме кредптову 
кооперащю дешевше, шж утворення й утримання двох центральних бан- 
KÎB, що р!вноб1жно функцюнувалиб для обслуговування тих самих кре
дитових союз1в, i що цим способом усунеться Ti неГативш явища, що 
ïx виклиКае пapaлeлiзм у poooTi. HapeinTi такий, сказатиб, единип централь
ний банк безумовно виглядатиме поважнпиим i мщншшм, шж кожний Î3 
двох окремих баншв, що малиб застунити цей единий. А яке це мае 
значшня для справи розвитку депозитових операщй, це знае кожний, хго 
хоч трохи шкавився щею справою.
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Само собою' розум1еться, що такий банк, i.i м!(»кувань техшчного 
характеру, повинен мати oitpeMi вдали (або секци) коротко- й довготер- 
мшового кредиту, кожний i3 яких мав би свай ясно накреслений илян 
д1яльности й давав би cboï окрем’1 звцомлення загальним зборам пред
ставши,чв COK)3ÎB.

Таким чином, цей банк може бути единим фимнсовим центром кре̂  
дитово/ кооперацй’. Але в с.-госп. кредитових союз1в е ще it иннп потреби, 
для задоволення яких ïm  необходим центральна установа. Маемо на уваз’1 
насамперед там справи, як орГашзащя товарових операцИ! но збуту та: 
постачанню, агрожшчна справа, орГашзащя та ведения виробничих шд- 
лриемств, peei3ifl д1яльности сокшв, представництво iHTepeciß кредитовоГ 
кооперацй' перед державними та иншими установами. Чи може централь- 
ний банк с.-госн. кредитово! кооперацй' включитн в круг свое!’ д1яльиости 
виконання й цих функщй?

Щодо товарових операщй, аГроном1чио! справи та участи в cnpaßi 
орГашзацц союзами виробиицьких пщириемств (itpiM участи в форм1 фь 
нансово! допомоги), то ми гадаемо, що щ справи новинш бути щлком 
виключеш 3i сфери дуальности центрального банку. На нашу думку це 
необхцно зробити з таких м1ркувань:

1 ) Занадто велика, складна й вцновцальна роля центрального 
.банку, як всеукрашського фшансового центру кредитово!' кооперацй’. 
Введения в круг його д1яльности ще й инших, часто не менше важних 
i складннх справ, шж справа орГашзацц кредиту, моглоб довести до того, 
що бшыи-меиш продуктивна праця управп банку сталаб для Heï просто 
неможлива, як!б зд1бт, шдготовлеш та енерПнш члени управи не були. 
Не можемо рпнуче твердити, що саме. так булоб, але думаемо, що маемо 
тут дш з дуже великим ризиком.

2) Нема потреби в тому, щоби таш справи кредитових союз1в, як 
товаров! операцй’, агрошшчна справа та орГашзащя й ведения вироо- 
ницьких шдприемств, зосереджувались, як у центра лып Гг установи обо- 
вя.н;ово в центральному банку. Щ галуз'1 свое!' д^яльности воки можуть 
обеднати в инппй центральшй установ^ що, як всеукрашська, малаб, 
безумовно, иовне навантажеиня. В цьому сумшву бути не може. До рол1 
т а ш  центрально! всеукрашсьш кооперативно! установи наближався 
Централ; його Miene ошеля заступив Сшьський Господар.

3) Осильки ми защкавлеш тим. щоб Центральний Кооперативний 
Банк yBifluroB у иаПолиж'п стосунки з широким грошовим (внутрпишм 
i м1жнародшм) ринком, —  треба иодбати про те, щоб цей банк характе
ром cboïx функщй був дШсно банк, а не установа, що над питаниям про 
дШсне завданпя ï ï  грошовий ринок мав би замислюватися. Яких би то не 
було прпвод1в до такого замислювання, по змоз1, давати не треба. Це мае 
бути звичайний для загалу тип баншвеьш установи, а не мщанииа 
банку, торговельного шдприемства, фабрики та культурно-npocBiTiiboï 
установи.

Представництво iHTepeciß пл.-госп. кооперацй’ перед державними та 
иншими установами. ni л ком природно. мусить становити i право й обо- 
вязок центрального банку, але, розум1еться, лиш як кооперацй* кредито- 
boï. себто лише в сфер! р5жиих питаиь финансового характеру. Представ- 
ництвож iHTepeciß тих самих кредитових сокшв. але з сфери инших га-
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jiyaiB д1яльности цих coroaiß, також природно, треба нокласти на лишу 
центральну установу, а саме ту, яка обеднуе щ Hßuii галуз! д1яльности 
соншв.

Щодо рев1з1йно’1 д1яльности, то центральний банк повинен мати без- 
умовне право переводити рев1з1ю д1яльности bcîx члешв-кл1ент1в i мати 
на це в своему anapaii шспекторський в!дд1л, а щ члени-1шенти (за 
статутом банку) обовязаш допускати до такох peBÎ3iï нредставншйв банку; 
але покладати на нього обовязок регулярно переводити рев1з1ю всix cboïx 
члешв i Bcix галуз!в ïx д}яльности навряд чи конче n0Tpi0H0. 1нструк* 
торську допомогу кредитовим союзам у сфер! таких галуз]'в ïx д1яльностпт 
як TOBapoßi операцй*, аГрожшчна справа, орГан1зац1я та ведения вироб- 
ницьких шдприемств, колиб союзи шщнбували тако!‘ допомоги, дoцiльнo 
булоб покласти на те центральне обеднання цих соккпв, яке зосереджуе 
в <‘o6i цю д!яльшсть cok)3Îb . Щож до Boe6i4Hoï й регулярно!' рев1зи справ 
coK)3iB, то для nieï справи треба булоб утворити Всеукрашський Коопе- 
ративний PeBi3iilHni1 Союз. До тогож часу, поки такий союз не повстане 
(а повстане вш не скоро) i не виявить циковиту працездатшсть i солц- 
шсть, справу рев1зи мусить взяги на себе держава (шститут державно! 
5нспекцй).

Ми дос! говорили про центральний банк як фшансовий центр слл.- 
госп. кредитово! коопераци. Але кредиту та инших баншвського харак
теру послуг потр1буе не лише цей вид кооперативных установ. Чи може 
банк, про який ми тут говоримо, обслуговувати й установи споживчо!' Koone
paniï, а також pijKHi установи cLi.-rocn. не-кредитово'! Koonepaniï або ку- 
старно-промислово!?

На вщшшдному Micni ми вже говорили, що споживчг товариства 
й так зваш спещяльш ш.-госп. чи кустарно-промислов1 товариства. вза- 
гал1 р1жш KOonepaTHBHi товариства першого щабля можуть одержувати 
в форм1 позик noTpiÖHi iM кошти в мюцевому кредитовому товариств}. Тим 
самим шляхом можуть знайти cooi кредит окружи i союзи споживчих това
риств, а також спещяльш союзи ciл.-гocп. товариств чи „спец'шльш со- 
юзи“ кустарно-промислових (колиб ni спещяльш союзи утворилися в тих 
чи инших районах, як bmïmok Î3 загального правила): як союзи споживчих 
товариств, так i спещяльш союзи, вступаючи в члени окружного союзу ш.- 
госп. кредитових товариств, мають можливють одержувати В1'д цього сою
зу грошозу допомогу в форм1 кредиту, та користуватися иншими послу- 
гами банк!вського характеру з боку цього союзу.

Отже ходить не про орГашзаци першого й другого ступня систем я 
споживчо!' та Ыл.-господарсько!' (не-кредитово!') коопераци, а лише про цен- 
тральш установи цих систем: Всеукра!’нський Центральний Союз споживчих 
товариств та Всеукрашський Центральний Союз сокшв сш.-господарських 
та кустарно-промислових кредитових товариств (Укр. Господар).

Для переведения cboïx активних операцй! щ дв1 орГашзаци безумовно 
потр'юуватимуть баншвського кредиту, бо власних каштал}в, —  основного 
й спещяльних, —  та аванав, одержаних шд члсш'е на закуп товарт, не 
завжди ïm вистарчатиме, а кредит у иостачальнишв не завжди буде для 
них щлком доидний. KpiM того, як одна, так i друга орГашзащя рашше чи
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шзшше в1зьмуться до власного виробннцтва, а його провадити без бан- 
KiBCbKoro кредиту не зможуть.

Ця потреба центральних орГашзацШ у кредит! може бути задоволена 
одним i3 двох cnocoöiß: або через утворення цими центральними устано- 
вами cboïx центральних баншв (поруч i3 банком, про який ми тут гово
римо), або шляхом вступу ïx у члени банку cokwîb с.-госп. кредитових то
вариств.

В иершому випадку на Украш булоб три або чотири центральш коо
ператив^ банки (банк с.-госп. кредитово!' кооперацй', банк споживчо'1 
кооперацй', банк с.-г. не-кредитово!’ кооперацй' та банк кустарно-проми- 
слово!' кооперацй). В другому випадку — < единий Всеукрашський Централь
ний Кооперативний Банк.

На який же з цих шлях1в слвд стати укра'шський кооперацй'?
Ti, що висловлюються проти единого центрального кооперативного 

банку й за так зваш спещяльш банки, мотивують це звичайно тим, що 
найкраще вхявити й задовольнити 1нтереси to ï  чи ишши верстви насе
ления (селянство, реммники, робгтництво), to ï чи hhihoï нацшнальности, 
to ï або hhiuoï области даши краши —  держави або того чи иншого виду 
кооперацй' (кредитова, споживча та ин.) може лише CBÎit („спещяльний“ ) 
банк. Отже, на ïx думку, за тими чи лншими спещяльиими ознаками мал об 
утворитися де-шлька, а може й багато центральних баншв.

Чи е це м1ркування достатшм аргументом проти утворення того 
Центрального Банку, який маемо ми на уваз1?

Центральний Банк не мае, в кожному раз! в cnpaßi кредитування, 
безпосередшх стосуншв Î3 хл1борооом, ремюником, кустарем або poôiTHii- 
ком. Щ ÄpiÖHi пращвники, фГзичш особи безпосередньо стикаються з кре
дитовим товариством. Там вони можуть i повинш заявити про cboï справжш. 
дШсш, життьов1 штереси; там вони можуть настоювати, щоб Ti штереси 
брано шд увагу та як слц задовольнювано. I колиб те чи инше кредитове 
товариство й показалося остшьки неуважним, що не зверталоб належно'1 
уваги на господарсый потреби яшись Групи cboïx члешв, шдиферентно 
ставилося до Heï, не задовольнялоб як слц ïï потреб, то, ясна pi4, ця Група 
утворилаб coôi окреме кредитове товариство, i тим справа булаб розвязана.

Приблизно те саме можна сказати й про орГашзаци другого щабля 
(союзи товариств).

Але на центральний банк, головне завдания якого полягае в при- 
тягненню коптв i3 широкого грошового ринку для передач! ïx коопера- 
тившй систем! i який мало мае щкавитися р1жними орГашзащйними пи
таниями (це справа инших центральних та окружних обеднань), а креди- 
тувати мае cboïx члешв голоиним чином вцповцно до висоти участи ïx 
у складанш основного капралу, —  на центральний банк накладати обо- 
вязок розбиратися в цих взаемовщносинах р1жних сусшльних Груп i вже 
наперед зашдозрювати його орГани в якШсь тенденщйнога або ирииускати 
невмшня з його боку зрозум1ти яшсь спещяльш потреби окремих cycni.ib- 
них Груп, —  це все, на нашу думку, можна пояснити лише нерозумшням 
ochobho'ï рол1 центрального банку.

Переходячи до ÎHTepeciB тих або инших иацюнальних Груп, яш за- 
селюють Украшу, треба зауважити, що ми не знаемо таких иацюнальних 
Груп, що ïx ÎHTepeciB не Mir би задоволнти единий центральний банк у Tin
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■самШ Mipi, як штереси укра!'нсько! нащональности. Думаемо, що в цьому 
центральному банку вони найшлиб цшком безстороншо установу, яка, роз- 
вязуючи р1жнородш фшансов1 справи, щлком виключалаб Î3 свого поля 
зору момент нащональний. Але колиб життя дало докази чогось протилеж- 
ного, то, розум1еться, в такому раз! булаб потреба заходитися коло орГа- 
шзаци инших центральних банков за нацюнальною ознакою. Тодк а не 
швидче.63)

Так саме нема шяких шдстав для орГашзацп на територп Украши 
кллькох центральних баншв для спещяльного обслуговування якихось окре- 
мих областей (краев1 банки). Це малоб ращю в тому раз!, колиб доводи- 
лося говорити про таку територш, як територ1я, скаимм, колипгньо! росШ- 
сько! iMnepiï, з !! надзвичайно р1жнородними щодо свого характеру окре- 
мимн складовими частинами. Для розм1рно невелико! територп Украши 
щлком вистане один кооперативний (центральний) банк; економ1чш осо- 
4iHB0CTi окремнх райошв Украши не так! значш, щоб зважаючи на них, 
треба було утворювати для них аж шлька центральних баншв. Коли щ 
особливоси й мають м'юце, то !х мусять i можуть взяти шд увагу вцпо- 
в!Дн! окружш кредитов! союзи i копгги, одержат вщ центрального банку, 
вжити так i тодк як i коли того вимагатимуть мюцев! екошшчш особли
вое Ti.

Не може служити аргументом проти утворення единого централь
ного банку i той факт, що на Украш маемо р1жн! види кооперацц: скт.- 
1 осн. кредитову, споживчу та ин. Противники единого банку вважають, що 
штереси окремих вид1в Koonepaniï таш розб1жш або й протилежш, що 
обслуговувати !х один фПмнсовий центр не може. Головш види кооттерацГ! 
в нас це ш.-госп. кредитова та споживча; irnuii таш незначш, що утво- 
рити сво! спещялып банки, яш могли би з таким самим ycnixoM обслуго
вувати !х потреби, як единий центральний банк, не можуть i, мабуть, 
дуже й дуже не швидко зможуть. Не кажемо вже про те, що не „миритн“ 
]»1жн1 iHTepecu р1жних вид1в коонерацй' становить обовязок Центрального 
Банку (це завдання инших кооперативних установ), а шукати грошей для 
кооперацц' взагал1, для bcîx вид1в кооперацп. Але кого й з ким треба „мп-

м ) Що по треба боятигя иеуважпого вщнотення з боку центрального бапку до на- 
щональпих меншостей на У Kpaïni. в цьому нас нерскопують факти минулого. взят! з життя 
як полггнчного, так i кооперативного. На один i3 таких факт1в, невщомий широким колам 
украУнеького громадянства. який ми малп нагоду особисто спос.тер1гатн. хочемо тут вка- 
датл. Кубансъкии-Кооперативний Ганк (спершу Центральний Союз установ-др!бного кре
диту), справами якого кермували кредитош кооперативи з ycieï терятори К убил i. мав 
у своему склад] Групу кредитових товариств черкеських. Банк i3 B.iacHoï не
маючи шяких заяв, проектов чи нретензш з боку cboïx черкеських члешв, покликав на 
працю двох peBi3opiB-iiicTpyKTopiB та агента для товаровпх операцШ черкопв, як1 мали 
завданням, KpiM звичайних обовязшв pcßisopin та нредставника товарового вщ 'лу. —  
пнширпти до максимуму мережу черкеських товариств. Мало того, банк приступив тут до 
справи, що 30BCÎM не становить предмету д!яльности не тмькп баншв узагай, а нав1ть 
i кооперативних: почав уживати заход1в шднести культурнпй р;вень черкеського населения 
Kyôani й передовым поширитн гранотшсть серед черкепв. Задля цього унрава банку Miæ 
мншим ухвалила видати буквар черкеською мовою (якого черкеси не мали) й скласти його 
доручнла педагопш-черкесовк
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рити“ ? Майже в кожному сел! маемо (а якщо не маемо, то матимемо) кре
дитове й споживче товариства, члени яких е Ti caMi ф1зичн! особи. Чому 
т|>еба iHTepecii cejmHnna-x.iiôopoôa Андр1енка, члена кредитового това
риства, вважати за протилежш штересам того самого Андр1енка, члена 
сноживчого чи молочарського товариства? Нарештк колиб через щось уже 
дуже було iioTpioHo Ti чи imuii спещяльш iirrepecH спещяльно представ- 
дяти i обстоювати i в Центральному Банку, то що може стати на пере- 
шкода до вщшшдного збудування апарату цього банку (головно шляхом 
вщповцного комплектування Управи та Ради)?

Нема шяких поважних причин, що стоялиб на перешкод1 утворенню 
в нас единого центрального кооперативного банку, а е дуже важлиш шд- 
стави обстоювати утворення саме такого банку.

Ось вони:
1) ОрГашзащя та ведения одного банку обходиться кооперацп значно 

дешевше, шж двох чи шлькох. Маемо тут на уваз1 як р!жн! орГашзацШш 
та адмi и i страni йнi видатки, так i творения ос новного кашталу та втрати 
на переховуванш касових резерв, яш, як вщомо, кожний банк повинен 
мати i яш здебк!ыпого або зовс1м не оплачуються °/0 °/0-ми або оплачу- 
ються дуже низько; HapeiuTi й те, що сильшшому банков! повинш дешевше 
обходитися кошти, як! bîh притягае для cboïx потреб через депозитов! та 
niiuii операцп.

Неуважно ставитися до питания про так зваш KacoBi запаси, про 
яш ми тут згадуемо, не CMieMO. Щоб уявити coöi бшып-менш ясно, про що 
тут ходить, згадаймо хочби про результати дослщу системи с.-госп. кре- 
дитово'1 кооперацп ф{нансовою Групою НК PKI УССР, на яке ми вже 
вище посилалися. Цей досл!д викрив, що на 1. VI. 1928 р. з загальшн 
<‘уми KoiirriB системи (181 мк. крб.) кошт1в мертвих —  не тшьки бездохщ- 
них, але й утратних —  було на суму 18,8 мш. крб. (трохи бшыпе 10°/о: 
12,8 Mi л. крб. ■—  каса та б1ля 6 М1Л. крб. у дороз!.54) I це лише в Tift 
частиш системи кооперативного кредиту, яку становили Укрсельбанк, 
сельбанки, почасти кредитов! союзи та кредитов! товариства (отже не 
бралося тут на увагу того, що д!ялося в систем! Украшбанку та кустарно- 
птюмислово!* кредитово'! кооперацп).

3 такою самою обережшстю треба шдходити й до еправи мобшзацн 
основного кап!талу. Bin необхцний, без нього не можна будувати й про- 
вадити кредитову установу. Але треба памятати, що ця установа буду- 
еггься не ради самого будування, утворюеться та }снуе не просто сама для 
себе, а е лише 3acio, м!ж иншим, зменшити господарсьт витрати окремих 
продуценте, живих людей. Чи не ясно, що Ti витрати булиб тим мешш, 
чим менше тим продуцентам доводилосяб витягати з свое!' кишен! карбо- 
ванщв на утворення основних кашталйв кооперативних кредитових уста
нов р1жних щабл1в та р!жних систем? (На rpoini. внесет в пайовий ка
штал, пайщики кооперативних кредитових установ р!дко одержують °/0 °/0
i. думаемо. мабуть, школи в тому po3Mipi, в якому caMi вони платять коопе
ратив} °/о 7о за одержан i вщ Heï позики).

Питания це набирае тим ошьиш ваги, чим сумлшшше ставитися до 
еправи утворення основного кашталу. Маемо тут на уваз1 таке: Кредитове

34) .Доз. Украины“ , У? 11, 1928 р., ст. 21.

Кредитов! кооперац!я на УкрайИ
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товариство, вступаючи у члени кредитового союзу, повинно, щоби внести 
в союз CBifl пайовин внесок, або: а) використати для цього якгсь власш, 
неподмьш й таш, що не мають якогось спещяльного призначення каш- 
тали, абож б) з1брати шщйбну для цього суму шд cboïx члешв. Те саме 
повинен зробити й союз, вступаючи в пайщики вшцо!', 3-го щабля уста
нови: або заплатити пай !з власних, неиод'ыьних коптв або розкластн 
суму цього паю nonis союзьп кредитов! товариства. a Ti в свою чергу 
uoBHHHi розкласти суми, що на них ирипадають (i стягти), м1ж cboïx чле
шв, в Maci oci6 ф1зичних. Т1льки так складений основний каштал сокшв. 
та центрально!' установи (центрального банку) буде дшсно чимсь реальиим. 
Так i лише так bîh повинен складатися, коли xotîth будувати установу 
на мщному Грунт!. Практика (не знает як Teopiu) на рад. Украш пиша: 
кредитове товариство, вступаючи в члени i нетпту цi ï настунного, вищого 
щабля, бере noTpiÔHi для того кошти з сум основного ка ni тал у, щи його 
склали члени товариства для утворення товариства. а зовЫм не союзу чи 
яко!'сь иншо!' вищо!' установи, союз у свою чергу, вступаючи в члени 
HKOÏcb центрально!' установи, робить те саме. Для отих живих 1 на ni р.. на 
спинах яких спочивають yci надбудови р1жних щабл'ш. такий порядок, ро- 
зум1еться, кращий. Але яка цша такому буд1вництву? Таких „основних 
каштал!в“ на Украш! в установах системи с.-госп. кооперативного кре
диту, що не кнують у природ!, а записаш лише в книжках, ф!иансова 
Трупа НК PKI УССР нараховувала на 1. IV. 1928 р. на суму бия 7 мы. 
крб.55) В окремих випадках, як св!дчать досл!дувач1, сума забраного з това
риства його основного кашталу доходить до 86— 92°/0... Ясно, що това
риства фактично функцюнують без основного кап!талу, а цифри його, 
якими товариства роздувають сво!' балянси, е шщо инше, як фшц'ш.

3 цього бачимо, як обережно треба ставитися до питания про к!ль- 
KicTb р1жного роду установ. що нотр!бують пайового кашталу. Треба 
утворювати ткньки Ti i шльки, як! i сшльки конче noTpiôno утворити. 
Инше в!дношення до ц'н:!' справи св!дчилоб лише або про нерозумпшя ïï 
або про недбайливе ставлення до штереш того населения, обслуговувати 
потреби якого проектуються й будуються р!жн! установи.

2) Паралельне кнування двох чи ылькох центральних банков неми- 
нуче дасть повторения в робот! (в кращому випадку), а то й нротилежш 
иол!тику й методи в poooTi та конкуренц1ю. Ця конкурента мае бути 
жорстошша м1ж кооперативными банками, шж м1ж коонеративиим i каш- 
талктичним банком, бо штереси р1жних кооперативних баншв част!ше мо
жуть стикатися М1Ж собою внаелцок тотожности кл1ентури цих баиы'в.

3) Одне з завдань центрального банку —  перерозподкг коишв Miæ 
окремими cboïmh членами. Ця фувкцш нормальна й необх!дна. бо кошти 
можуть скупчуватися неоднаково:

а) по окремих районах (одш райони можуть мати багато в!льних 
копшв, тимчасом як uiiiui ввдчуватимуть недостачу),

б) у р1жних професШних та сусшльних Груп (хл!бороби, кустар!, 
peMicHHKii й т. ин.),

в) у р!жних вщцв кооперацй' (с.-господарська, споживча та ин.),
г) в р1жш перюди господарського року.

55) „Хоз. Украины“ , 11, 1928 р., ст. 20.
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Зрозумдо, що чим р1жнородш1Ш шд екожшчним поглядом OKpeMi 
райони д1яльности банку, види коопераца та сусшльш й профес1йн1 Групп 
населения, що його обслуговуе банк, тим краще й легше виконае банк ролю 
организатора Kpyroo6iry k o ih t îb . Щоб уявити coôi, яке значшня мае все це 
для банку, припусти, для прикладу, що за принципом спещял1зацц утво- 
рюеться кооперативний центральний банк, який мае обслуговувати лише

С х е м а  N« 5.
B C E V K P A ÎM C b K i  

кооператив Hi ц ен тр и

Центра/! ьна 
Кооneрат Рада

О к р у э к ш  кредит: союзи. Окруж ш  сп о ж и вш  с о ю зи .

кредитов! товариства, що обеднують самих хл1боробнв; що мав би робити цен 
банк Î3 своУми депозитами восени та взимку, коли хл1бороби чужих коптив, 
позичок майже не потр1бують?

4) Головые завдання центрального банку, як ми знаемо, —  мобш- 
зац1я к о h it iß широкого грошового ринку. Це завдання банк виконае тим 
y c n i n i H i H i e ,  чим мщншшй вш буде, чим ширший буде район його д1яль- 
ности та pi ж нома и i тн i ui i будуть його кл1ентура та операци, бо, тим бить-
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ше можливостей, так би мовити, „нагод“ матиме Bin звязатися з тим рин
ком. Для пояснения цього треба cooi нагадати, що депозити та инпп 
кошти осщають у сучасиому банку внаслщок р1жних активних операцй!, 
а також активних та пасивних розрахункових операщй (акредитиви, пе- 
рекази й т. и.): дуже поважна частина шжнпв мае б1жучий рахунок 
у банку тому, що вона переводить у даному банку яшсь cboï iihuiî оие- 
раци. 1 тим бшыпа буде ця частина шпентури, чим сильншим у ïï очах 
здаватиметься банк, чим р1жномаштш1ш будуть його операцй', через яш 
Bin може прислужитися кл1еитур1, i чим ширша й rycTiiua буде с!тка його 
кореспонденпв. Що единий кооперативний центральний банк буде силь- 
ниний, шж той самий баше, розкладений на дешлька „спещяльних“ „цен
тральних“ баншв, —  цього не треба доводити; так само очевидно, що 
склад кл1еитури та характер операщй единого банку будуть р1жномашт- 
Hinii. шж шйентура та операцй окремих спещяльних баншв; Hapeniii 
щодо кореспондентських onepanift, то для единого банку (а, значить, i для 
його oieHTiß) вони будуть дешевил, а це не може не вщбитися на зрост1 
шлькости oieHTiß, зацшавлених щею д1яльшстю банку.

5) Безумовно, м1ж кооперативним банком та банком приватио-каш- 
талютичним мусить точитися боротьба, хотшиб ще!' боротьби сторони чи 
не хотши. Чи треба доводити, що единий центральний кооперативний банк, 
що мае бшыш каштали, сила яких збмыпуеться через едшеть KepiBHOÏ воли 
кращий апарат, шж роздроблений на дешлька спещяльних баншв, та мае 
за собою Bei установи Bcix вид1в кооперацй', спошйшше, piBHÎme i з кра- 
щим уешхом буде цю боротьбу провадити та штереси кооперацй' назовш 
представляти?

Ми не бачимо h i принципового, hî практичного характеру перешкод 
до того, щоб повстав на Украш единий центральний кооперативний банк, 
Це був би м!жкооперативний банк коротко- й довготерм1нового кредит)’.

2. Форма шдприемства. —  Найбиыпе звичною формою баншвського 
шдприемства для сучасного культурного евггу е форма акцШного шдпри
емства. Насамперед i3 цих м1ркувань мусимо ми для центрального коопе
ративного банку взяти саме цю форму. Вона не мае в cooi шчого такого, 
що порушувалоб той чи инший кооперативний принцип, як що, розум}еть- 
ся, BciM акщонерам, незалежно ввд шлькости на^утих кожиим 1з них 
акцш, надати в справах управи банку приблизно однаков1 права.50) Акца, 
розум1еться, повинш бути лише ]'менш.

3. Склад акщонер1в. —  Нершорядшл ваги питания —  який мае бути 
склад aKHioHepiß цього банку. 3 того, що сказали ми вище, очевидно, що 
ними передовым мають бути союзи кредитових товариств. Вони повинш 
мати в cboïx руках достатню шльшеть акщй, щоби могтп дктати вщ цен
трального банку в форм1 кредиту ст1льки коптв, сшльки ïm noTpiöuo для 
задоволення потреб cboïx члешв, -— кредитових товариств та окружних 
сокшв споживчих товариств, а також инших кооператив, що можуть

56) Статут Украшбанку, заспованого 1917 р., передбачав, що акцюнер, якнй мае 
одну акцш, користуеться на зборах акцюнер1в одним ршаючнм голосом; кожш дальни 10 
акцШ дають право на один додатковнй ршаючнй голос. За статутом Украшбанку, засно- 
ваного 1922 р.. право рпнаючого голосу належпть тим пайщикам, що оплатили не менш. 
як 10 naÏB, а кожш 10 naÏB попад те дають право ще на один голос.
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- стати членами окружного союзу кредитових товариств. Може статися, що 
в цих сокшв у перший час не стане шльки коптив, сшльки може буде 
noTpiôHO на кушвлю акцщ центрального банку. В такому pa3i вони мусять 
i можуть шукати й знаити no'rpioHi для цього кошти в союзних кредито
вих товариств та в инших cboïx члешв. Техшчно цей проект може бути 
здшснений тим робом, що союзи розмктять noTpiÖHy ыльшсть акц!й сех>ед 
cboïx члешв (отже щ члени, майже виключно низов1 товариства, коопе- 
paTiiBHi обеднання 1-го щабля, через це стають акщонерами банку), але 
з тим, що на загальних зборах акцюнер!в правом голосу по таким акщям 
користуються не власники акцш (себто не товариства, члени союзу), 
а кредитов! союзи, по уповноваженню cboïx члешв-товариств. Цей поря
док мав би передбачати статут банку. Таку передачу права голосу треба 
вважати за конче noTpiÖHy тому, що безпосередне використовування това
риствами cboïx прав акщонер1в на загальних зборах банку: 1) дуже до
рого обходилосяб коопераци в розумшш розм!ру видатшв на подорож i т. я. 
та 2) привелоб до того, що збори щ не моглиб бути працездатн!: загальн! 
збори, що складалисяб i3 шлькох сот, а може й тисяч учаснишв, не мо
жуть обм!рковувати й розвязувати так! питания, як Ti, що становлять 
проГраму пращ загальних 300piß акщонер!в банку. Цей порядок, не маючи 
в cooi шчого пшдливого для iHTepeciß товариств, у високШ Mipi поширив 
би джерела вплив!в основного кап!талу банку та збшшував би можли- 
BOCTi для цього банку бути корисним кооперацй’.

Поруч i3 установами кредитово! кооперацй’ !дуть, як акцюнери 
банку, установи споживчо! коопераци, а також установи инших вид!в 
кооперацй’.

Ми вже вище зазначили, що споживч! товариства можуть дктати 
потр!бний ïm грошовий кредит у кредитових товариствах свого району, 
а окружш союзи споживчих товариств —  в окружних союзах кредитових 
товариств. Отже здавалосяб, що установи першого й другого щабля си
стеми споживчо!’ кооперацй’, не маючи потреби шукати кредиту безпосе- 
редньо в центральному банку, можуть i не купувати його акщй, не бути 
його акщонерами. Але, виключаючи зовам щ установи, як можливих 
акц!опер!в банку, ми можемо стати перед фактом недостатности po3Mipy 
ссновного капггалу банку, капралу, який давав би право так розвинути 
nacuBHi операц!!’, щоби можна було кредитувати обидв! системи коопе- 
ращ!, —  кредитову й сиоживчу. 3 другого боку, бажано, щоб у справах 
управи банку брали участь не лише представники кредитових сокшв, але 
й представники союз!в споживчих товариств. Це конче noTpiÖHO i саме 
для того, щоби звязок м!ж банком та перифер1ею був яко мога TicHimim, 
noBiiimnil i живший. Бо це буде, з одного боку, снрияти розвитков! його 
операщй, а з другого —  дасть ширнп Гарант того, що банк у свош 
д1яльност1 не ступатиме на шляхи, що не вцповцають iHTepecaM коопе
рацй'. HapeuiTi, передбачаючи р1жн1 можлив! труднощ! на шляху свое’! 
;йяльности, банк повинен завжди дбати про те, щоби Грунт його був як 
найм’щшший. Вступ окружних сокшв споживчих товариств в акщопери 
банку й е одним i3 cnocoôiB той Грунт змщнити, бо шльюсть точок 
опертя банку збиынуеться через те членство принаймш y^ßi4i.

3 цих MipKyeaHb вступ ycix окружних союз1в споживчих товариств 
в акщонери баш у̂ треба вважати за дуже бажаний. Щодо окремих спо-
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живчих товариств, то участь ïx у складанш акщйного кашталу i3 тих 
самих м1ркувань теж можна лит в!тати; само собою розум1еться, що й у да- 
ному ]>аз1 треба додержувати t o ï обовязково'х умови, яку ми вже висували. 
коли говорили про членство кредитових товариств, себто. що споживч! 
това])иства (обеднання першого щабля), набуваючи акцп банку, право 
голосу по цим акщям передають cbo ïm  окружним союзам, самгж безпо- 
середньо брати участь на зборах акцюнер1в банку не можуть.

Окружш союзи споживчих товариств мають, за нашим проектом, 
свШ всеукрашський центр (Всеукрашський Центральний Союз Союз i в 
Споживчих Товариств). 3 м1ркувань, яш ми тыьки-що наводили, обго- 
ворюючи питания про участь окружних союз iß споживчих товариств 
у творенш центрального банку, треба визнати за бажану участь у склад! 
акцюнер’т  банку fi nif:ï цeнтpaльнoï установи споживчо! коопераци.

Залишаеться питания про не-кредитов1 установи с.-госп. та ку- 
старно-промислово'1 коопераци. На своему м1сщ ми вже доводили, що 
таких установ, як установ окремо!' системи, не noTpiôHo, що творения ïx 
„ i 3 принципу“ , без конечно1 в тому потреби, тальки для повноти, так би 
мовити. „асортимеиту“ е pi4 шшдлива; що установи цього виду коопе
рацп без шкоди для справи можуть увШти в систему с.-госп. коопераци. 
Однак, обстоюючи таку точку погляду, ми вважали за необхщне утворення 
спец'шлыюго, але в маштаШ всеукрашському оое;днання окружних кре
дитових cok>3Îb для зосередження в ньому р1жних ]алуз!в cBOf:ï д'шльности. 
KpiM галуз1 фшансово-кредитово'1, операцШ баншвських (u i операцй', за 
нашим проектом, становлять круг д1яльпости всеукрашського централ).- 
ного кооперативного банку). Таку центральну установу мала украшська 
с.-госп. Koonepanifl paHime —  колишшй Централ; з анальопчною орГашза- 
щею зустр1чаемося fi на совдепий Украш (Скиьський Господар). Вона 
буде конче noTpioHa завжди. Згадуюючи про цю цент])альну установу, по- 
рушуючи питания про те. чи бажана вона, як акцшнер центрального 
банку, чи не бажана, —  двох р1жних думок висловлювати не доводиться. 
Як тому, що це е одна з централышх установ системи с.-госп. коопера- 
n iï. —  системи, яку мае обслуговувати центральний банк, —  так i з Mip- 
кувань, що ïx ми наводили, мотивуючи бажашсть входження у склад 
aK'nioHepiB банку центрально'! установи системи споживчо!' кооперацй’, 
треба вважати цей вступ за конче noTpiomifi.

Ми ставимося негативно до утворення спещяльних с.-госп. това- 
риств (без кредитових функцШ) та ïx союз!в, як окремо'1 системи. а та
кож до творения спецшльшн системи кустарно-промислово'1 Koonepaniï 
(товариства, союзи та центральна установа). Але колиО життя довело, 
що ni дв! системи чи якаоь одна з них згодом стали конче потрюш, як 
системи oiïpeMi. самостШш. то розвязуючи питания про ïx вцношення до 
центрального банку, треба булоб повторити те, що в анальопчному ви
падку (при розгляд} питания про участь у справах банку системи спо
живчо'! Koonepaniï) ми вже говорили.

Залишаеться нам згадати, як про можливих акцюнер!в банку, про 
державу та приватних ociö (деякч кооперативш банки мають у своему 
склад! таких пайщишв).

Уважаемо, що нема шяко!' потреби згадувати про таш катеГорп 
член!в у статуи банку. Коли держава або приватш особи матимуть на
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зборах акщонер1в бшышст!. голоав, то центральний банк не буде коопе- 
ративним банком, а ми щлий час говоримо саме про кооперативний, 
а не якийсь инший банк. Колиж держава або нриватш особи матимуть 
у  cboïx руках мешшсть акцш, то нав1що ïm тод1 те членство?

Кажуть, що участь приватних ocio у склад'! акщонер1в TicHiure звя- 
зуе банк i3 широким грошовим ринком. Очевидно, мають при тому на 
ува:п ocio, яш нрихильно ставляться до кооперацй'. Алеж щ салп особи, 
коли захочуть, можуть стати в великш нригод! банку чи то cboïmh Kani- 
талами (вклади, позики), чи своею працею в банку на посад1 cnißpoöiT- 
нишв по найму, чи обраних загалышми зборами акщонер1в (члени ди- 
рекци, члени р1жних дэрадних KOMicifl), i не маючи в cboïx руках акшй 
банку. Для цього треба лише вцшшдно скласти статут банку. Можуть 
ni особи й иншим способом узяти участь у керм‘1 справами банку, а саме, 
вступаючи в члени низового товариства, приходити на загальш збори 
акщонерш банку, як- уновноважеш того чи иншого окружного союзу чи 
вц яко1'сь центрально'! кооперативно'! установи.

Чи HOTpiöHO держав! входити в склад акцюнер!в? Hi, бо вона мае 
багато инших спосоГнв впливати на хвд справ банку в бажаному Гй на- 
прямку. До цього питання перейдемо на своему мгсщ даль

Кажуть, що таким способом, —  через встун держави в акцюнери 
■банку. —  можна значно збьшпити основний каштал банку. Треба на 
цьому \псщ p iu iy4e шдкреелити, як принцип, що основний каштал по
винна дати сама кооиерац’1я i в po3Mipi, якого внмагатиме розвиток ï ï  дь 
яльности. Але колиб основного кашталу, з!браного з кооперативних дже- 
рел. показалося замало для иоишрення пасивних операщй у такому роз- 
Mipi, в якому булоб треба, з погляду iHTepeciB i пляшв держави, поши- 
JIHTH активш операцй банку, то в такому раз1 держава найшлаб cnocio 
поповиити цю недостачу. Маемо тут на уваз! такий cnoci6, як спещяльна 
довготермшова позика з боку держави в основний каштал банку. Цен 
cnociô дуже широко практикувався в Рос iï до революцп. Правда, позики 
так i видавалися кредитовим товариствам та ïx  союзам, себто оргашзац'шм. 
утвореннм не на акцшних засадах. Але це справу, на нашу думку, не 
ускладнюе в такift Mipi, щоби проект кредитування державою центрального 
банку з метою збшынення його основного к a ni тал у ставав вже щлком 
■безнадшним.

Розум1еться, що в умов1 про таш позики повинно бути виразно зазна- 
чено, що позика видает], с я в основний каштал, себто. що кредитор (дер
жава) передбачае можлнвгеть неодержання иокриття з боку банку nieï 
позики (це може с та тис я в pa3i розплати банку з cboïmh кредиторами тою 
чи ин1пою частиною свого основного кашталу). Робити тут заввагу, що 
держа ei не cjii д im  на таке ризико, а краще купувати акцц банку, ясна 
pi4, не можна. бо акщонер ризикуе б'ьчыпе, niai кредитор по позичщ 
в основний каштал. Для пояснения nie ï cbocï думки зауважуемо. що ста
т у т , розвязуючи питання про покриття втрат, мав би основний кап i тал  
нозичений ставити за чергою. як джерело покриття втрат, шеля основ- 
нот капралу власного та акцШного.

57) Схематичпс зображення складу anuionepiB Банку див. на exowi М- 6.
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С х ЕГМ А  IV *  6 .

V Склад SKuiOHepie Укр. Центр 
К о о п е р а т и в н  Б а й к у

&счукр Коопервт 
*  Видов* Соцзу

4. Юпснтура банку по його операщям. —  Tani операцй, як пере- 
казовц iHKacoBÎ, акредитивш (при умов1 забезиечення одержаного акреди- 
тиву б1жучим рахунком кл1ента чи внесеною пшвкою) та ïm шэдбш, вза- 
гал1 операцй, в яких нема елементу кредиту з боку банку, банк, на нашу 
думку, мае право переводити для Bcix ociö i установ без якогоб то не 
було обмеження. Це право, в статут! ясно зазначене, noTpiöHe банку для 
розвитку його вкладних операцШ; обмеження круга oieHTiB по цим опе- 
ращям лише членами банку булоб для банку тяжким ударом, засуджува- 
лоб його на анемш.

Не можна цього сказати про операцй' кредитов! активш. Ясно, що 
по цим операщям центральний коонеративний банк не може мати за c b o ïx  
iMieHTiB Hi кого иншого, KpiM cboïx члешв-акц'юнергв. бо лише вони ni.v 
повщають (cboïm капралом) за те ризико, з яким сполучеш кредитов» 
операцй'.

Акцюнерами, за нашим проектом, можуть бути (при певних умовах, 
про яш ми говорили вище) Bei кооперативы орГашзацц Bcix щабл1в i вс ix 
B iq iB  кооперацп. Чи може банк yci ni кооперативи-установи кредитувати 
безпосередньо?

На нашу думку, й мови не може бути про безиосередне кредиту- 
вання установ иершого щабля (кредитов! товариства. товариства спо- 
живч1, спещялыи с.-господарсьш т-ва й т. п.). Bei ni установи потршний 
ïm кредит мають i можуть найти в тих установах першого й другого 
щабля, в члени яких вони входять чи можуть входити, а саме: кредитов! 
товариства в cboïx  окружних союзах, споживч! товариства в товарпствах 
кредитових та в cboïx  окружних союзах (товаровий кредит), спешяльш 
с.-господарськ! товариства та товариства кустарно-промислов! —  в кре
дитових товариствах або, —  в раз! утворення ними cboïx спещяльних 
сокшв, —  у цих союзах.
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Не можна иогодитися на безпосередне кредитування низових това
риств центральним банком тому, що:

1) Таке кредитування гальмуватиме справу зросту та змщнення 
сокшв, кооперативних обеднань другого щабля: яка ранд низовому това- 
риству вступати в союз свого району, коли воно зможе находити фшан- 
сову шдтримку безпосередньо в кооперативнШ орГашзацц 3-го щабля? 
Таке кредитування, замкць сприяти утворенню та змщненню якохсь ясно!’, 
здатно! до здШснення вщповадальних пляшв системи, —  шдтримуватиме 
лише антигромадсьш елементи та анархш.

2) Центральний банк не може стежити за життям окремих низових 
товариств та за тим, зокрема, як вони використовують в себе призначений 
ïm  кредит, значить, таке кредитування буде часто мехашчне, часто ро- 
битиметься наослш, а тому може приводити до небажаних наслщшв як 
у жигп окремих товариств, так i в жита самого банку.

3) Товариства низовц кредитуючись у центральному банку, можуть 
заразом, р!вноб1жно кредитуватися i в cboïx окружних союзах або в кре
дитових товариствах cboïx райошв (споживч1 товариства). Такий пара- 
лел1зм у poooTi банку та кредитових окружних сокшв найчастше дава- 
тиме неГативш наслщки, хочаб тому, що при таких умовах складати 
якийсь певний плян д1яльности hî союз, Hi Центральний Банк не змо- 
жуть. Не кажемо вже тут про те, що союз буде майже щлком позбавле- 
ний можливости впливати на товариства в тих випадках, коли те чи инше 
товариство потр1буватиме санаци.

Отже мова може йти лише про кооперативи 2-го та 3-го щабля 
(окружш союзи та центральш установи).

Нема, чш о довго спиннтися над питаниям про окружи i кредитов! 
союзи. Ясно, що центральний Банк мае бути для них Tieio кредитовою 
установок), вщ яко!" вони мають безпосередньо одержувати фшансову до- 
иомогу в форм! грошового кредиту та в якШ мають зосереджувати b c î cbo ï 
вшьш кошти. Бо з одного боку, м!ж ними та банком нема h îh k o ï иншо'£ 
шстанци, а з другого, —  за нашим проектом, —  нема шяко!' иншо!' 
кооперативно!' установи банк'вського характеру, де вони моглиб креди
туватися.

Складшша справа з окружними союзами споживчих товариств. Щ 
союзи можуть найти шщнбний ïm  грошовии кредит у кредитових союзах 
cboïx округ. 3 техшчного боку цей шлях ми вважалиб за такий, що 
заслуговувае на першенство. Не вбачаючи шчого принципово недопусти
мого в тому, щоб ni союзи кредитувалися в центральному банку безпосе̂  
редньо, думаемо, що це питания могло би розвязуватися тим чи иншим 
робом у кожному шдивщуальному випадку зокрема.

Те саме треба сказати ft про окружш спещялып с.-госп. та кустарпо- 
промислов} союзи, колиб життя визнало так! союзи за дИ1сно потр!бн1 та ïx 
утворило.

Залишаеться питания про централью кооперативи! обеднання:
1) Центральний союз сокшв споживчих товариств, 2) Украшський Госио- 
дар (центральний орган с.-госп. та кустарио-промислово!' кооперацй') та
3) Видавничий союз.

Ui установи cbo ï onepaniï (закуп TOBapiB, утворення та ведения 
виробницьких шдприемств) можуть переводити за рахунок грошових аван-
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d B  з боку c b o ïx  члешв (на закуп товар1в) та спещяльних членських 
вкладок-паев (на утворення виробницьких шдприемств), а також креди- 
т1в з боку ф1рм-постачальншив. Але може статися, що тих аванЫв та 
naÏB не вистарчатиме, а кредити з боку постачальнишв будуть або за мал‘1 
або недопдш. К цих випадках i мусиГь прийти на шшч центральний 
банк. Отже центральна всеукрашсьм е;ооперативш установи необхцно 
вважати за можливих кл1ешчв Банку по активним операщям.

Щодо порядку кредитування банком цих центральних установ, то тут 
можуть мати мн-це два винадки: або щ установи мають кредит у банку 
на шдставах загальних (як акщонери i в po3Mipi в[дпов1дно до рогмеру 
участи в складанн! акщйного ка ni талу) абож, колиб такого кредиту ïm не 
вистарчало, вони кредитуються за «рахунок кредите, призначених банком 
ïx членам. Техшчно в щ.ому другому випадку кредитом щ установи мо]’либ 
користуватися тим способом, що виступаючи перед банком у рол1 пред- 
лвникчв вексел1в, вони дисконтувалиб в банку векселе cboïx члешв (або 
передавалиб t î  векселе як забезпечення онкольного рахунку) з умовоео, 
що на суму нереданих банку вексел1в в1дпов1дним векселедавцям (до ви- 
купу вексел1в) зменшуваласяб норма допустимо! найвищо!' заборжености 
цих векселедавщв перед банком, як предявшшв вексел1в (себто, иншими 
словами, зменшуваласяб для них сума вктеьного кредиту). Таким чином, 
допускаючи цей порядок, банк, обраховуючи суму заборжености кожного 
з cboïx ешентев i суму ще невикористаного кожним is них кредиту, мав 
би брати шд увагу не лише борг ïx по предявництву, але й по векселе- 
давству (напр., коли якомусь кредитовому союзов! призначив банк кре
дит у 100.000 крб.] коли цей союз позичив сам у банку на рахунок цього 
кредиту 50.000 крб. та видав своей центральнш кооперативное установ! 
для дисконту в банку cboïx вексел1в на суму 20.000 крб., то вш мае 
в такому pa3i в банку вш.ного кредиту не 50.000 крб., а лише 30.000 крб.).

5. Структура Центрального Банну. —  Банк може бути зорГанезова- 
ний, як строго централ1зований, себто, так, щоб вш yc i c bo ï активш та 
пасивш операцй' eia еюриферп переводив би виключно через систему cbo ïx  
фшй, KOMicioHepcTB та агентств. Може вш пёти й иншим нгляхом, що 
щлком виключае перший: всю свою роботу вести через апарат c bo ïx  чле
шв, через окружен кредитов! союзи. Можлива й третя, MieuaHa система: 
в одних пунктах банк веде роботу через свое' фш'е, в инших —  через 
союзи.

Питания, що його ми тут порушуемо, заслуговуе на те, щоб до 
пього ееоставитися дуже уважно.

Коли центральний банк у якомусь Mic-щ, де icHye вже союз, засно- 
вуе й свою фшю. то, ясна pin, зовпм не на те, щоб есредитувати цей 
союз, а через нього союзш товариства. На це зовсш непотр1бна булаб 
фшя банку, бо з погляду рентовности пращ утворення такое’ ф i л i ï булоб 
щлком неращональне. Очевидно, що така фшя мае кредитувати низов1 
кооперативи, яи  в той самий час обслуговуе кредитом i союз даного ра
йону, бо на цеж той союз i утворено. Про наслцки такого паралел1зму 
ми вже мали нагоду не раз говорити внще: конкуренщя, жорстока бо- 
ротьба за кл1ент!в по пасивним та активним операщям, подорожчання 
вееаслцок цього кредиту, понижения дисциплши в низових товариствах, 
брзглузде збш.шення витрпт на утримання апарату, задушлива, часто
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морально просто брудна атмосфера, в якш увесь час мають перебувати 
учасники боротьби, —  от деяш з тих „придбаиь“ , що мають приходит 
як кара за вступ на цей хибний шлях.

Не можна вииравдувати таке поступування центрального банку тим, 
що фьш noTpiôHi, бо. мовляв, не b c î товариства входятъ, як члени, в склад 
сокшв. Це аргумент, посилатися на який сиравжшй кооператор школи 
не вщважиться. Бо яка цша тому товариству, що уникае свого районо- 
вого союзу? Не шдтримувати його треба гршгми з каси центрального 
банку, а або спочатку вжити можливих заходов, щоби ^m îh iit h  його фь 
зюномш, або, в pa3i невдач‘1 цих снроб, зорГашзувати поруч 13 ним нове, 
снравжне, дШсно кооперативне товариство, або даний пункт зовсчм ви- 
ключити з мереж i кооперативних установ.

Вцкриття центральним кооперативном банком фшй донустиме ли
ше як 3aciö тимчасового характеру, себто лише в тих еконояйчних пунк
тах. де повинен бути якийсь центр, що обеднував би низов1 кооперативи. 
але його нема, бо союзу ще не утвореио. Але з иовстанням союзу фип 
там робити шчого, ri ïï муситься злшвщувати. Розум1еться, ми не маемо 
тут на уваз‘| таких пуштв, як напр., K h ïb , Одеса, Катеринослав та Хар- 
1лв: у цих пунктах фЫя i союз мають можливють не стикатися м1ж 
собою у cBOÏtt робот!, одне одному не иерешкоджати; але й тут фш'1 мо- 
жуть бути вцкрип 30BCÎM не для обслуговувания кооператив даного ра
йону, а лише для посилення звязку банку з широким грошовим ринком 
(так само, як фкш, що ïx банк може утворити за кордоном).

Отже банк, за нашим пляном. на нериферп спираеться не на c bo ï 
фии. л на кооперативи! обеднання 2-го щабля. на окружш кредитов! 
союзи. Hi союзи мають звязати банк Î3 грошовим ринком, вони-ж е тим 
шьцем, що звязуе банк i3 yciero мережею низово'г кооперацй' в cnpaßi 
ностачання банком цН1 Koonepaniï noTpiönnx k o ii it 'i b .

Не може не власти в очК яку величезну ролю, за цим пляном, ма
лин вцогравати кредитов! союзи в ж игл банку, як TicHO звязана булаб 
його доля з долею цих сокшв. Маемо тут на ува:н насамперед ту частнпу 
роботи банку, яку малосяб, безпосередньо чи посередньо, скермувати на 
встановлення звязку банку з широким грошовим ринком (операцй' депо
зитов!. переказовк komîcobî и т. и .). Перед нами встае дуже важливе пи
тания: чи зможуть caMi союзи (без ф’1Л1Й банку) стягнути в cboïx райо
нах yci Ti кошти. як'| взагал! малиб, так би мовити. тенденщю поступити 
до розиорядимости Kooiiejwnii'? Чи зможуть вони зорГашзувати та прова
дити HHiui noTpiôHi банков! операцй' так, як би це зробив сам банк через 
cboï ф'кш?

Ось Ti ocHüBHi питания, над якими треба замислитися. нроектуючи 
структуру банку.

Розум1еться. зов(мм незалежно в"|д питания, що його ми тут розвя- 
зукмо. треба вжити b c îx  заход1в до того, щоб окружи i кредитов! союзи 
були зорГашзоваш. як банки, зразково. Про це повинш подбати Micneßi 
кооперативш Д1ЯЧ1, центральш кооперативш установи (перёдовпм Цен
тральна Кооперативиа Рада та Всеукрашський Кооперативиий Рев'1з!йний 
Союз, як-що Bin повстане, та держава (уважно зорГашзований шетитут 
державно'! шепекцп).
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Але й банк \з свого боку повинен ужити певних заход1в до того, 
щоб утворити умови, за яких Bin Mir би сиошйно вщмовитися вц системи 
фшй i всю свою увагу зосередити й нади покласти на союзи.

До тих зaxoдiв ми взносимо насамиеред otcî три. I статут банку 
й статути кредитових союз1в мають передбачати, що:

1) банк мае право повшл рев1зи Bcix справ кредитового союзу, 
що переводить hkîoto не було операцй' з банком у власних штересах або 
за рахунок його чи з його доручення;

2) союз повинен, коли те, на думку банку, буде noTpiÖHe, оголо- 
сити приняття вклад{в не тш ки на свШ рахунок, але й на рахунок банку;

3) одного з члешв унрави союзу делеГують для виконання обовяз- 
kîb члена унрави не загальш збори союзу, а рада банку.

Перша з цих точок шяких иояснень, на нашу думку, не noTpioye.
Тепер щодо друго'ь Отже кредитовий союз повинен мати в такому 

випадку два вдали вклад1в: для cboïx вкладиишв i для ввладнишв оанку. 
Ломаного подорожчання апарату це не викличе, бо два вщши можуть бутя 
лише формально: i Ti й друп вклади може по рахунках записувати та 
сама особа, лише на р1жш рахунки, —  оди'1 на рахунок вклад1в союзу, 
друп на рахунок банку, як кореспондента союзу. Розумн:ться, союз по
винен мати й право звертати цим вкладникам банку ïx вклади, не запи- 
туючи в кожному окремому випадку банк про згоду на такий зворот, бо 
инакше щ вкладШ операцй' не зможуть розвииутися.

Зрозумьм, що й банк i союз мусять як найширше onoBicTiiTii загал 
про щ операцй* й дати зрозумни, що союз у даному pa3i е агент банку 
i що за вклади, складеш в союз! на рахунок банку, вцшшдае не союз 
а банк. Отже члени управи союзу мусять мати права дов1рених банку 
(прокуриспв) i шдписувати документа в вцповцннх випадках в iMeni 
банку, а не союзу, про що банк також мусить докладно иошформувати 
загал.

Чи може заведения в cohmî вцдыу вклад1в для банку зб1льшнти за- 
гальну суму вклад1в? Може, бо певиа частина нубл'1ки. яка не понеслаб 
cboïx вклад1в у союз. в1ддасть ïx у itaci банку того союзу, под1бно до того, 
як у сел1 певна частина вкладнимв шддае перевагу державн1й ощадшй 
Kaci перед кредитовим товариством, хоч власти ко для neï булоб так само 
безиечно покласти rpoini й у товариство. Буде може й багато ocio, яким 
банк буде бмьше зрозум1лий, як башпвська установа, шж кредитовий 
союз, i на уяву яких баляис банку биыпе вплиие, шж баляис союзу.

Побоюваиия, що ведения союзом вкладних операщй за рахунок 
банку може негативно вщбитися на його, союзу, власних депозитових 
операщях, не повинно мати м1сця. коли °/0 0;0 ставки союзу il банку бу
дуть oднaкoвi (а воно так повинно бути, в кожному pa3i банк не може при- 
значати вищий °/0 на cboï вклади, шж °/0, що його визнав за можливе 
платити по cboïx вкладах союз). Навпаки, психольог'пшо ilMOBipHime, що 
депоз!Гтов1 onepaniï coro3iß при такому сташ справ розвиватимуться жва- 
Bime, бо в очах публши союз, як агент i дов!рений великого банку, на- 
бере зиачпо б1льшо'1 ваги й придбае биыпе дов'фя. Розум1еться, це все 
т1льки ирипущення, хоч вони й мають шд собою п'|дстави. Але що вже 
з повною певн1стю можна сказати, так це те, що сума вклад1в союзу 
буде значно менша в тому pasi, коли поруч \з ним функц1онуватиме ф]‘л1я
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банку, Hi/K у тому раз!, коли Bin виконуватиме ролю агента банку. А в t îm , 
на найпрший юнець: що втратить той чи инший союз, коли нав1ть, 
завдяки тому, що Bin виконуе ролю агента банку, якась частина вкла- 
д!в над!йде через його касу не до його депозит, а до дешшшв банку? 
Аджеж Ti rpouii, в раз! потреби, все одно повернуться до ньогож у форм1 
кредиту в1д банку.

Нерейд!мо до З-oï точки. KpiM члешв управи союзу, яких oôipaioTb, 
як звичайно, загалып збори уновноважених, до управи входить ime один 
член по призначенню центрального банку. Обирати такого члена малаб 
рада банку з числа кандидат, запропонованих управою банку. Шяких 
термшв иеребування на служШ для такого члена управи союзу визна- 
чати нема потреби i не слц; за банком мусить залишатися право вцкли- 
кати його в усякий час, коли Bin визнае це з тих чи инших М1ркувань 
за noTpiöue. В заседаниях управи союзу такий член ïï (а заразом i довь 
рений банку) не користуеться шякими особливими правами, яш його так 
або инакше в!др1жняли0 в)д инших члешв управи (як напр., право на- 
кладати veto на постанови управи i т. п.). Bin виконуе обовязки члена 
управи, вщповцае перед союзом за д1яльшсть ïï й одержуе утримання вiд 
союзу iiapiBHi з иншими членами управи. Пжниця м1ж його становищем 
i становищем инших члешв управи полягалаб лише в тому, що вш був би 
вщповцальним не лише перед союзом, але й перед банком: банк, неза- 
доволений його д1яльшстк) загалом чи окремими його вчинками, може 
ввдкликати його, як це ми вже зазначили вище, кожного часу. Ясно, що 
при такому сташ р1чей цей член управи особливо памятатиме про той 
параграф статуту, що дае право членов! управи, в раз! розходження 
в cboïx поглядах на ту чи иншу справу з Шлышстю управи, втягати до 
протоколу свою окрему думку. Koniï таких протокол1в повинш негайно 
вщсилатися ynpaßi банку (це муситься зазначити в статут! як союзу, 
так i банку), але переведения в життя ухвали управи, з якою був не- 
зпдний член управи-представник банку, через це не вцкладаеться, 
як що управа визнае за потр1бне ухвалу перевести в життя негайно.

Звичайно праця кермування справами союзу розподияеться за тим 
чи иншим принципом м!ж окремими членами управи, так що кожний член 
управи, вщшнщаючи за всю д1яльшсть управи загалом (оскшьки не про- 
тестував у csifi час проти той чи h h u io ï ухвали управи), вцповщае пе- 
редовс1м за стан доручешй йому галуз1 справ союзу.

Який i3 цих в1дд1л1в булоб найдощльшше доручити членов'1 управи, 
призпаченому банком?

Думаемо, що, в!дпов1даючи на це питания, треба мати на уваз1 отсе:
1) член управи, призначений банком, мав би завщувати таким вц- 

д!лом (чи ввдлами), працюючи в якому, по 3M03Î був би в Kypci Bcix 
справ союзу;

2) на цього члена управи не можна покладати таких обовязшв, 
услпшне виконання яких потребуе докладного знания м1сцевих умов та 
t îc h h x  звязшв Î3 м1сцевим населениям (банк не завжди матиме змогу при- 
значати cbo ïm  представником людину м1сцеву, чи то за вцсутшстю в ра
йон! д!яльности союзу добре п1дготовлено1', з погляду банку, людипи, чи 
з яких небудь инших причин);

http://rcin.org.pl/ifis



110

3) праця, що ïï малосяб покласти на такого члена управи, не по
винна бути такою, що ïï ycniuiHicTb у значнШ Mipi заложить вц безпере- 
ривши особист enepriï та Ш!щятиви члена управи, який завцуе щ'ек> 
працею; нокладання тако‘1 пращ на представника банку може викликатп 
безшдставш наршання з боку союзу i загалом небажаш конфлштн м‘|Ж 
союзом i банком, без яких можна й oöiЛтись (напр., союз може носпла- 
тися, пояснюючи слабий розвиток, скажемо, товарових операцШ. на те, 
що член управи. призначений банком, кермуючи цим вщиюм, не виявив 
досить шщятиви та enepriï, а ставиться до справи лише формально).

Виходячи з цих трьох засад, на представника банку в ynpaei союзу 
не можна иокладати виконання таких обовязкчв, як завцування фшан- 
совим вщ ш м, або товаровим (постачання, збут, виробництво) чи агро- 
HOMi4HHM, i дуже бажано покласти на нього завщування контрольним вц- 
дшм (передовпм). iio t 'im касою, бухгалтер1ею та секретар1ятом. а при 
можливоси (коли в нього стане часу i'i сили) ще й рев'юШно-шструктор- 
ським вдалом. Кермуючи цими вщ шми, цей член управи матиме перед 
собою завжди щлу картину дгяльности союзу, де bîh працюе, й з другого 
боку, уникне ближчо! вцновцальности за стан головних галу;нв ;ияль- 
ности цього союзу. Коли мати на уваз1‘, що касою. бухгалтер!ею, секрета- 
piflTOM. контрольним вщ ш м  та в1дд!лом рев1зШно-шструкторським ;:aßi- 
дують призначеш управою фаховщ (зав1дувач! в1дд!л1в), то часу на зверх- 
нШ догляд за вЫма цими В1дд1лами перес1чного союзу в представника 
банку може вистарчити.

Щоби закшчити з означениям умов, при яких Центральний Банк 
Mir би брати участь у веденш справ союзу через свого представника. за- 
значимо ще двц я к i муситься внести i в статут банку i в статути креди
тових союз!в, —  акщонер1в банку, а саме:

1) член управи союзу, призначений банком, ni л и il час перебування 
свого в ynpaßi союзу не може бути уповноваженим шкотро!' з кооператив- 
члешв союзу та, будучи таким уповноваженим, брати участь у загаль- 
них зборах союзу не лиш як член управи союзу, але й як уповноважений 
яко'1Сь союзно!’ кооператив;

2) цей член управи союзу може виставляти свою кандидатуру 
в члени управи тогож союзу на загальних зборах уповноважених його не 
швидче, як через pii; шсля того, як залишить працю в цьому сокш в po.ii 
представника Центрального Банку.

Додержання цих умов конче noTpiÔHe i в iiiTepecax банку i в ште- 
ресах соккнв. При цих умовах матимемо быыне ГарантШ того, що цей член 
управи не братиме участи в мнщевШ партШнШ чи rpynoeiil боротый й за- 
лишиться б^ыл обе:ктивним i безстороншм при виконанш покладених на 
нього банком обовязшв (участь представника банку в цШ 6opoTi,6i булаб, 
на нашу думку, настйп.ки шклдлнвою для справи, що факт ще! участи 
зводив би на шщо цмий наш проект комплектування управи союзу при 
учасп банку; тому такого члена управи банк повинен би негайно вцкли-
КаТИ 3 ПраЩ В COK)3i, ЗаСТуПИВШИ ЙОГО ИНШИМ pOÖiTHIIKOM).

Що далоб банков!, союзов! й загалом систем! кредитово‘1 кооперацп 
переведения цього проекту в життя?

Банков! —  iieBHicTi» того:

http://rcin.org.pl/ifis



I l l

1) що апарат союзу працкк; задовитьио (банк, добираючи свого 
кандидата в члени уирави союзу, здаватиме очевидно coôi справу, на яку 
серюзну ролю призначаеться цей член управи);

2) що доручення банку виконуе союз своечасно, правильно, аку-
ратно;

3) що iHTepecu банку взапш належно оберкаеться й береться шд 
належну увагу,

4) що Biн буде своечасно повщомлений чи ноиереджений про Bei 
явища в жигп союзу, як1 мають заслуговувати на особливу увагу з боку- 
банку.

Союзов! : 1) биыне певности того, що апарат його ирацнх: пра
вильно, та 2) жвавшу полагоду р1жних справ i питань, звязаних i3 кре
дитом з боку банку союзу, чи якихсь инших одиостороншх чи взаемиих 
послуг.

Загалом систем} кредитово!' кооперацй' —  тш ш ий внутрштш 
звязок, такий потр1бний !'Й для досягнення велико! мети, що стоТть 
перед нею.

6. Кошти банку. —  Беручи на увагу балянси тих кредитових уста
нов Укра!’ни, як! обслуговували кредитом виключно коонеращю, треба 
нередбачати значний балянс Центр. Банку, а, значить, i потребу в велиы'м 
основшм кагптал! для нього. Але KpiM onepanitt по звичайному кредиту- 
ванню акцщонер1в, на цей банк треба буде покласти переведения конче 
noTpiÔHoï операци —  одержания за кордоном товарового кредиту для но- 
криття перших найгострших потреб населения в ргжиого роду товарах 
(с.-госп. реманент, xaTHÜÎ iHBeHTap, одяг, харчов'| продукти). Друго!' уста
нови, в однаковш Mipi придатно!' для переведения операци, ми coôi 
уявити не можемо.

Коли взяти все це на увагу, тод! стане ясна вся вага питания основ
ного кашталу банку. Po3üip його треба означати десятками мшошв кар- 
бованщв.

Цей кагптал малиб скласти пайщики. Але спод!ватися, що коопера- 
П1Я зразу зможе скласти основний каштал у потр1бному з самого початку 
po3Mipi, не можна. бдииий вихц i3 цього становища, неминучнть якого 
треба передбачати, бачимо лише в допомоз! з боку держави: в не!' треба 
буде просити иозику в основний каштал баш;у в Tiri cyMi, яка буде но- 
TjtiÔHa для покриття р!жнищ м1ж з1браиим акщйним кашталом i сумою 
основного кашталу, яко! вимагатиме фактичний чи очжуваний балянс 
банку.

Друге джерело k o u it îb  банку —  депозитов! операци. Банк мае 
в ж и т и  заход1в, щоб розвииути ïx  до максимуму не лише в себе, але й у ni- 
лШ систем! кредитово!' кооперацй' (низов! товариства, окружш союзи). 
Не будемо тут спинятися над питаниям про характер цих заход!в, вщзна- 
чимо лише один i3 них —  встановлення правила, за яким товариства вс! 
сво! вмьш кошти iiOBUHiii складати в c b o ïx  союзах, а союзи —  Централь
ному Кооперативному Банку. Цю вимогу треба вважати за обовязкову до 
виконання. ïï не тяжко буде виконати, коли: 1) товариства й союзи иай- 
дуть у c b o ïx  кооперативних кредитових установах шщпбний ïm  кредит 
i не мусггимуть шукати його в инших банках, уд!лення кредиту в яких 
часто звязуеться з вимогою держаги в пит виьш кошти, та 2) будуть
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у ж mi noTpiom заходи до того, щоб можна було виконувати техшчно цю 
вимогу (питання про орГашзащю переказових та розрахункових операщй).

Потреби свое!' кл1ентури в довготермшовому кредит банк не зможе 
задоволитй в повнШ Mipi лнше за рахунок основного кашталу та довго- 
термшових вклад1в. Цих джерел не вистане. Це з певшстю й тепер можна 
казати, згадавши про ту страшну руйнащю живого н мертвого реманенту. 
що вщбулася на Украш. А вщбудувати цей реманент можна лише за 
рахунок довготермшового кредиту. Отже noTpiom булиб банков! ще й imuii 

джерела коптив для ведения операщй по довготермшовому кредитуванню. 
Незалежно в!д допомоги з боку держави, банков! конче потр1бно мати 
право випуску облпГацШ у своп! та чужоземнш валйш. Без цього права 
рол! свое!', як установи не т!льки короткотермшового, але й довготермшо
вого кредиту, банк ycnimno виконати не зможе. Цим правом банк Mir бн 
скористуватися до певши Mipn, при сприяючих обставинах, уже при пер- 
initt операцй закупу товар!в за кордоном, покривши cbüI борг за товари 
cboïmh. Гарантованими державою, облНащями.

Деяш суми для збшыпення оборотового кашталу можуть дати опе- 
раци ÎHKacoBi, переказов1 та акредитивш.

Поза цим yciM 6anKOBi noTpioHi будуть кредита в инших банках. 
На це питання хотшосяб звернути тут особливу увагу. Кредита щ малиб 
бути трьох видгв: 1) для переказових та акредитивних операцй! (корес- 
пондентсьш рахунки), 2) для збшынення оборотового кашталу (звичайш 
rpomoBi позики р1жннх форм) та 3) спещяльнии кредит на випадок не
нормально побшыпеного вибирання вклад1в ( fo r c e  m a je u re ) ,  задоволити 
яке негайно з звичайних cboïx pecypciß банк був би не в сташ; ми назва- 
либ цей кредит страховим, асекуращйним.58)

Коли Центральний Кооперативний Банк може розраховувати i по- 
кладатися на кредита перших двох вид1в у приватних банках (особливо 
на кредит першого виду), то цього не можна сказати про кредит стра- 
ховий: булоб непростимою помплкою з боку коперативного банку ставити 
долю свою в якубто не було залежшсть вц приватних кредитових уста
нов, яш в ршучий момент або не зможуть, або не схочуть дати коопе
ративному банков! змоги використата його кредит. Центральний Коопера
тивний Банк у момента шштичних чи економ!чних криз може поклада- 
тися лише на банк, залежний в4д держави,50) або на кредит у тШ або 
иншш форм! з боку само!' держави. Бо Hi яка державна влада не може за- 
лишитися шдиферентною до дол1 установи, з якою TicHO повязан! мате- 
р1яльш iHTepecn м1л!он1в господарств i громадян.

7. Кредитування кооперацй державою й Центральний Кооператив
ний Банк. —  Ус! види кредиту, що ïx держава спромогласяб удшити 
кооперацй', малиб, на нашу думку, йти в розпорядження Центрального 
Кооперативного Банку. В инших контрагентах, KpiM Кооперативного Банку, 
потреби ми не вбачаемо. Дощлыпсть цього порядку стане очевидна, коли

58) На асекурафйний кредит треба дивитися як на кредит надзвичайний. Характе
ристичною його рпсою е унова з боку кредитора: шдчас фактичного корнстування цим кре
дитом дебп'ор повинен yci вплпви по його депозитовим операщям повертати на покриття 
свого боргу по страховому кредиту.

5в) Маемо на уваз1 банк eiiicoBuft. —  все одно, державннй чи приватний.
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Взяти на увагу, що вш усувае паралел1зм у кредитови! pooori, уможливлюе 
вироблення й переведения в життя единого загального пляну ще! роботи.

Ставши на цю точку погляду, мусимо взяти на увагу, що в такому 
раз! через Центральний Кооперативний Банк малиб переходити дуже ве
лик!, одержан! вщ державних установ, суми i що держава, незалежно вщ 
м'фкувань, властивих 6amdpoBi, малаб бути у високШ Mipi защкавлена 
сугтю д1ялыюсти Центрального Кооперативного Банку та станом справ 
його, отже повинна уможливити для себе близьке й реГулярне ознаймлення 
з щею д1яльшстю. До цього можуть вести р!жш шляхи. Один Î3 них, на 
нашу думку найкращий, хочемо тут указати, а саме на такий ycTpifl 
орГашв кермування банком, при якому держава моглаб узяти участь 
у цьому кермуванш. Цього можна булоб досягти тим самим способом, про 
який ми говорили, обм1рковуючи питания про комплектування управи 
окружного кредитового союзу. Думаемо, що й тут дуже корисна булаб 
присутшсть у склад! управи Кооперативного Банку представника держав
но!' влади на правах звичайного члена управи. Не повторятимемо M ipity- 
вань за й проти цього. Скажемо лише, що участь держави в такШ 
форм'1 в управлшш банком дасть ïü змогу для практично! розвязки деяких 
екожшчних питань удоволятися лише кооперативним апаратом i не 
утворювати паралельно й додатково свою, а Кооперативному Банков! дасть 
значно бшыпе шдстав спод1ватися иа всеб1чну й максимальиу п1дтримку 
з боку держави.

Питания про збереження незалежности кооперащ! та про задер
жания чистоти кооперативних шат, hiu, в уяв! деяких кооиератор1в, не- 
минуче мають занечиститися при паймепшому зближенн1 держави й коо- 
перацП, —  це питания i нестрашне i нескладне. Участь держави в управ
лшш Центральним Кооперативним Банком в тш форм1, яку ми проекту- 
емо, Hi в як1й Mipi не позбавляе Кооперативний Банк його незалежиости, 
самостШности, його кооиеративности. Справа ця анальог1чна до Tie!, що 
ïï ми розглядали вище, обм5рковуючи питания про комплектування управи 
окружного кредитового союзу.

Кр ед и тсн а  кооиерац1я на У к р » ш 1 8
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STRESZCZENIE

Siec spôldzielni kredytowycli (spôlek I-go szczebla) na Ukrainie 

sldadala sie 1 stycznia 1914 r. z 2477 spôlek kredytowycli i oszczed- 

nosciowo-pozyczkowych (do 1 stycznia 1919 r. cyfra ta wzrosla do 

3186). Spôlki te obejmowaly i obslugiwaly 1.753.778 gospodarstw (60°/0 

wszystkich gospodarstw Ukrainy), reprezentujac ok. 6 miljonôw rubli 

kapitalu zakladowego i dysponujac w tym czasie к wo ta 130 miljonôw 

rubli, przeznaczona na udzielanie pozyczek czlonkom. Dla scentralizowania 

dzialalnosci tworzyly sie zwiazki kredytowe (spôldzielnie И-go rzedu), 

ktôrych do 1 czenvca 1919 r. powstalo 103. W  1917 r. powstal centralny 

bank spôldzielczy, do ktôrego w charakterze akcjonarjuszow nalezalo 

175 organizacyj.

Caly ten system — zarôwno spôldzielni jak i ich zwiazkôw z bankiem 

centralnym na czele — zostal zniszczony dekretami rzadu sowieckiego 

27 stycznia i 18 grudnia 1920 r. Jednakze pod przymusem koniecznosci 

zyciowych przystapiono, na podstawie dekretu 21 grudnia 1922 r., do 

tworzenia organizacji t. zw. „selbanköw“, czyli panstwowych instytucvj 

gubernjalnych kredytu rolnego, ktôrych dzialalnosc zostala potem 

scentralizowana na Ukrainie w t. zw. „republikanskim“ banku dla kredytu 

rolnego — „Ukrselbanku“. Wladza sowiecka zmuszona byla rôwniez 

do przywrôcenia wloscianskich spôldzielni kredytowycli. W  wyniku 

dzialalnosci prawodawezej i administracyjnej rzadu bolszewickiego clia- 

rakter czysto spoldzielczy zachowala jedynie siec instytucyj kredytowycli 

I szczebla. Na II szczeblu mamy system mieszany, a na III niema juz 

wcale instytucji, ktôra stanowilaby osrodek kooperacji kredytowej.

Organizujae na rôzne sposoby kredyt dla drobnych gospodarstw 

indywidualnych, wladza sowiecka wyteza zarazem sily w kierunku 

kolektywizacji gospodarstw rolnych i, со zatem idzie, zmienia swôj 

stosunek do spôklzielczosci kredytowej. Poczynajac od polowy 1927 r,, 

daje sie zauwazyc coraz to wieksze podporzadkowanie spôldzielni kre- 

dytowych instytucjom panstwowym, zas dekret z dnia 5 grudnia 1930 

oddaje Bankowi Panstwowemu wszystkie funkcje towarzystw kredy

towycli wraz z ich aktywami i pasywami.

Odbudowa zrujnowanego zycia gospodarczego na Ukrainie jest nie 

do pomyslenia bez pomocy kredytu, zorganizowanego przy czynnym 

udziale najszerszych mas pracujacych (rolnikôw, rzemieslnikôw, drobnych 

przemyslowcôw), t. zn. bez przywrôcenia calego systemu bliskich masom 

instytucyj spôldzielczo-kredytowych.

http://rcin.org.pl/ifis



116

Siec spôldzielni kredytowych I szczebla powinna a) bye jednolita, 

b) skladac sie ze spôlek о uniwersalnym zasiegu operacyj, c) miec 

charakter mieszany, о ile chodzi о sklad czlonkôw, d) skiadac sie ze 

spôlek, liczacych mniej-wiecej po tysiac eztonkow (a. wiec obslugujacych 

rejony ani za drobne, ani za duze), e) udzielac kredytu tak krôtko- 

jak i dlugoterminowego, f) dla zalatwiania wszelkiego rodzaju spraw 

gospodarezych utrzymywac jaknajscislejszy zwiazek z gminami wiejskiemi.

Naturalnym osrodkiem organizacyjnym spôldzielni kredytowych 

I szczebla jest zwiazek okregowy towarzystw spôldzielczych, obejmujacy 

okolo 100 spôlek. Zwiazki te inoga przyjmowac i obslugiwac jako eztonkow 

nie tylko spôlki kredytowe, lecz i zwiazki okregowe spolek spozywczycli 

(jednakze nie poszczegôlne spôlki bezposrednio). Zwiazki kredytowe 

centralizuja wszystkie postacie dzialalnosci spôldzielni kredytowych.

Zwiazki kredytowe musza dla zupelnego osiagniecia celu jednoczyc 

swe wysilki, tworzac nastepujace centralne instytucje spôldzielcze : 

Centralny Bank Spôldzielczy, Wszechukrairiski Zwiazek zwiazkôw kre

dytowych dla operacyj towarowo-komisyjnych, Wszechukrairiski Zwiazek 

Spôldzielni Ubezpieczeniowych, Wszechukrairiski Zwiazek Spôldzielni 

Wydawniczych i Centralna Rade Spôldzielcza. Wszystkie te instytucje 

centralne, z wyjatkiem Zwiazku dla operacyj towarowo-komisyjnych, maja 

bye utworzone wspôlnym wysilkiem zwiazkôw kredytowych i zwiazkôw 

okregowych towarzystw spozywczycli (Wszechukrairiski Zwiazek spôlek 

spozywczych organizuje zwiazki okregowe spôlek spozywczycli sarao- 

dzielnie).

Ukrairiski Centralny Bank Spôldzielczy, zorganizowany na zasadach 

akcyjnych, ma bye bankiem miedzyspôldzielczym dla kredytu krôtko- 

i dlugoterminowego. Poza czysto bankowemi operacjami, zadnych innych 

nie zalatwia. Akcjonarjuszami moga bye wylacznie spôldzielnie wszystkich 

typôw i szczebli, z tern wszakze zastrzezeniem, ze spôldzielnie pierwszego 

szczebla moga bye reprezentowane w zarzadzie banku jedynie przez 

delegatew zwiazkôw okregowych (II szczebla), do ktôrych naleza. Bank 

nie zaklada oddzialôw na terenie Ukrainy, z wyjatkiem kilku najwazniej- 

szycli osrodkôw finansôw, handlu i przemyslu. Operacje na peryferji usku- 

tecznia gtôwnie za posrednictwem wszechukrairiskich central spôldzielczych 

oraz organizacyj spôldzielczych II szczebla. Bank zupelnie nie udziela kre

dytu bezposredniego spôlkom I szczebla. Ma prawo emitowania obligacyj.

Za glôwne warunki pomyslnego przyszlego rozwoju ukrairiskiej 

spôldzielczosci kredytowej uwazac nalezy :

a) przywrôcenie prawa wlasnosci prywatnej na ziemie 1 wszelkie 

inné mienie, jak rôwniez prawa obywateli do wolnego rozporzadzenia 

majatkiem, czasem i wynikami swej pracy;

b) przywrôcenie ustroju demokratycznego о typie zachodnio- 

eruopejskim.
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RÉSUMÉ

Le réseau des coopératives de crédit en Ukraine (associations du 

1-erdegré) se composait, le 1-er Janvier 1917, de 2.477 sociétés de cré

dit et sociétés d’épargne et de prêt (au I-er Janvier 1919, ce chiffre s’était 

accrû jusqu’à atteindre celui de 3.186). Ces sociétés comprenaient et des

servaient 1.753.778 propriétés rurales, soit 60°/0 du chiffre global des 

propriétés ukrainiennes ; elles représentaient environ un capital de 

6 millions de roubles et disposaient de 130 millions de roubles desti

nés à accorder des prêts à leurs membres. Afin de centraliser leur acti

vité, on forma bientôt des unions de crédit (coopératives du 2-ème 

degré), dont le nombre au 1-er Juin 1929 atteignit 103. En 1917, on 

fonda la banque centrale coopérative, à laquelle étaient affiliées, en 

qualité d’actionnaires, 175 organisations.

Tout ce système de coopératives, ainsi que leur union avec la 

banque centrale qui se trouvait à leur tète, a été aboli par les décrets du 

gouvernement soviétique promulgués les 27 Janvier et 18 Décembre 

1920. Cependant, sous la pression d’une absolue nécessité, et prenant 

pour base le décret du 21 Décembre 1922, on créa des banques dé

partementales dites „Selbank“, institutions d’Etat de crédit agricole, 

dont l’activité, par la suite, en Ukraine, a été centralisée dans la banque 

„républicaine“ de crédit agricole „Ukrselbank“. Le gouvernement so

viétique a été également forcé de reconstituer les coopératives rurales 

de crédit. Par suite de l’ingérence juridique et économique du gouver

nement bolchévique, seul le réseau des institutions du 1-er degré a con

servé son caractère purement coopératif. Au 2-ème degré est apparu un 

système mixte, au 3-ème on ne trouve plus d’organe centralisateur de 

coopération de crédit.

En organisant de toutes les manières possibles un crédit pour les 

petites propriétés privés, le gouvernement soviétique a cherché en même 

temps de toute sa force a réaliser la collectivisation des propriétés ru 

rales, et, par suite, a changé d’attitude vis à vis des coopératives de 

crédit. A partir de la seconde moitié de 1927, on put observer une 

subordination croissante de ces organisations à l’Etat, le décret du 

5 Décembre 1930 transmit enfin à la banque d’Etat la totalité des 

fonctions des sociétés de crédit, y compris leurs actif et passif.

Toute renaissance de la vie économique, maintenant ruinée, de 

l’Ukraine est impossible sans l’aide du crédit, organisé avec la plus

http://rcin.org.pl/ifis



118

large participation des milieux ouvriers et paysans et de la petite 

ndustrie, c’est à-dire sans le rétablissement d’un système d'institutions 

icoopératives et de crédit accessibles à un vaste public.

Le réseau des coopératives de crédit du 1er degré devrait: a) for- 

m er un tout homogène, b) se composer de sociétés ayant liberté entière 

en matière d’opérations ; c) Avoir un caractère mixte quant à sa com

position; d) Ces sociétés compteraient approximativement 1.000 mem

bres; e) Elles desserviraient donc des régions d’étendue moyenne; 

f) Elles accorderaient des crédits à long et court terme; g) Elles se

raient en liaison étroite avec les communes rurales, afin de régler avec 

elles toutes sortes de problèmes économiques.

Le centre de l’organisation des coopératives de crédit du 1-er 

degré est tout naturellement constitué par l ’union de district des so

ciétés coopératives, comprenant environ 100 sociétés. Ces unions peuvent 

accepter et desservir en qualité de membres, non seulement les socié

tés de crédit, mais encore les unions de district des sociétés de con

sommation (à l’exception toutefois d’une liaison directe avec les socié

tés particulières). Les unions de Crédit centralisent tous les domaines 

de l’activité des opérations de crédit.

Les unions de crédit doivent, afin d’atteindre pleinement leur but, 

unir leurs efforts. Pour cela, il faut créer les institutions centi'ales de 

crédit suivantes: Banque Centrale de Coopération; Union Pan-ukrai

nienne des Unions de Crédit pour les Opérations Commerciales et de 

Commission; Union Pan-ukrainienne des Coopératives d’Assurance; Union 

Pan-ukrainienne des Coopératives d’Edition; enfin, le Conseil Central 

de Coopération. Toutes ces institutions centrales, à l’éxception de l ’union 

des opérations commerciales et de commission, doivent être le résultat 

d’un effort commun fourni par les unions de crédit et les unions de district 

des sociétés de consommation (l’union pan-ukrainienne des sociétés de 

consommation a le droit de fonder de sa propre autorité des unions de 

district de sociétés de consommation).

La Banque Centrale Ukrainienne Coopérative, organisée d'après le 

principe de la société par actions, doit être une banque intercoopérative 

de crédit à long et court terme En dehors des opérations purement 

bancaires, elle ne s’occuperait d’aucune autre opération.

Les actionnaires peuvent être exclusivement des coopératives des 

divers types et des divers degrés énoncés plus haut, à condition que 

les coopératives du 1-er degré soient seulement représentées à la direc

tion de la banque par des délégués des unions de district (2-ème degré) 

auxquelles elles appartiennent. La banque ne fonde pas de succursales 

sur le territoire de l’Ukraine, à l’exception de quelques centres finan

ciers, commerciaux ou industriels. En dehors de ces centres, les opéra

tions sont éffectuées surtout par des centrales coopératives pan-ukrai
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niennes, ainsi que par les organisations coopératives du 2-ème degré. 

La banque n’accorde pas directement de crédit aux sociétés du 2-ème 

degré. Elle a le droit d’émettre des obligations.

Quant aux principales conditions de développeront ultérieur de la 

coopération ukrainienne de crédit, il faut considérer a) le rétablissement 

de la loi de la propriété privée concernant les terres et autres biens, 

ainsi que la libre disposition de la fortune, des terres et du produit du travail 

des citoyens; 2) le rétablissement d'un régime démocratique du type 

de celui qui est actuellement admis en Europe occidentale.
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