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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ  

Актуальність теми дослідження зумовлена важливим місцем, яке відведене  

аграрно-селянському дискурсу в концептуальній історії Української революції. 

Звернення дисертанта до комплексного аналізу історичного наративу 

земельних відносин уможливлює повноцінне відтворення академічних зв’язків 

наукових шкіл, багаторічних дискусій поколінь науковців, всебічне висвітлення 

вітчизняної історіографії аграрної історії та історії селянства ХХ століття.  

Непересічне значення в контексті формування ідеології економічного розвитку 

сучасної України має ретроспективне вивчення соціального чинника урядових 

реформ Центральної ради, Української Держави, УНР Директорії та ЗУНР–ЗОУНР, 

якому відводиться пріоритетне місце в гуманітарних науках: філософії, соціології, 

історії, політології, правознавстві, соціальній економіці.  

Зв’язок роботи з науковими темами та програмами. Дисертацію виконано в 

межах програми науково-дослідницьких робіт «Україна в загальноєвропейських 

історичних процесах: пошуки цивілізаційного вибору», затвердженої вченою 

радою історичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (державний реєстраційний номер 16 БФ 046-01). 

Мета наукового пошуку полягає в здійсненні комплексного аналізу 

історіографічних джерел з історії розвитку аграрних відносин, земельних реформ в 

українських етнічних територіях доби Визвольних змагань 1917–1921 років.  

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

– проаналізувати стан розробки теми дисертації у вітчизняній та зарубіжній 

історіографії; 

– систематизувати та класифікувати основні джерела дослідження, увести в 

науковий обіг маловідомі архівні та історіографічні матеріали; 

– вивчити історіографічні складові проблеми аналізу аграрних відносин в 

українських етнічних землях модерної доби; 

– узагальнити досвід вивчення програмних документів політичних партій, у 

яких відображено способи розв’язання земельного питання; 

– дослідити стан осмислення в історіографії проблеми аграрної політики та 

земельних урядових реформ Центральної ради, Української Держави, 

Директорії УНР та ЗУНР–ЗОУНР; 

– здійснити аналіз наукового доробку, присвяченого історії аграрної 

політики Тимчасового уряду в українських землях; 

– розкрити стан дослідження німецько-австрійського чинника в 

історіографії аграрної історії доби Визвольних змагань; 

–  розглянути історіографічні проблеми дослідження окупаційної політики       

радянської Росії, урядів А. Денікіна й П. Врангеля в українських землях. 

Об’єктом дослідження є комплекс історіографічних джерел з історії аграрних 

відносин та земельних реформ у Наддніпрянщині й західноукраїнських землях 

доби Української революції 1917–1921 років. 

Предмет дослідження – процеси формування і розвитку наукових знань з 

аграрної історії України та земельних реформ 1917–1921 років як складової 

частини наративу вітчизняної історії перших десятиліть ХХ століття. 
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Хронологічні межі дослідження визначені двома вимірами: історіографічним 

та конкретно-історичним. Перший вимір охоплює час від появи науково вартісних 

досліджень аграрних відносин в українських землях останньої чверті XIX століття 

до 2017 року включно; другий – часову й територіальну локацію дослідження 

явища аграрної революції та земельних реформ 1917–1921 років у Наддніпрянській 

Україні та західноукраїнських землях. 

Географічні межі дослідження охоплюють сучасну територію держави 

Україна, місця формування історичних шкіл і напрямків наукової діяльності 

вітчизняних істориків, центри організації наукових видань в українській діаспорі, 

іноземних видавництв і науково-дослідницьких центрів. 

Методологічною основою дисертаційного дослідження є принципи 

історизму, системності, всебічності, наступності. Для реалізації поставленої мети і 

розв’язання визначених завдань автором було використано загальнонаукові та 

спеціальні методи дослідження: історіографічного аналізу, синтезу, періодизації, 

типологізації, порівняльний, історико-генетичний, проблемно-хронологічний, 

ретроспективний, описовий, біографічний. 

Наукова новизна дослідження полягає у постановці та розробці принципів  

комплексного історіографічного аналізу великого за обсягом дослідницького 

матеріалу, який розглядається під кутом розвитку вітчизняної історичної аграрної 

думки в Україні та поза її межами від останньої чверті ХIХ століття до 2017 року 

включно.  

У дисертації вперше: 

- виконано комплексний аналіз історіографічних джерел, присвячених історії 

земельних реформ Центральної ради, Української Держави, Директорії, ЗУНР–

ЗОУНР, аграрної політики Тимчасового уряду, радянської Росії, адміністрацій та 

командування Збройних сил Півдня Росії, очолюваних А. Денікіним і 

П. Врангелем;   

- побудовано авторську модель вивчення історіографічних процесів та 

історіографічних фактів, які репрезентують сучасний дискурс аграрно-селянської 

проблеми в українській та зарубіжній гуманітарній науці; 

- введено до наукового обігу маловідомі історіографічні джерела відповідно до 

напрямків розвитку концептуальних основ дисертаційного дослідження історії 

реформування аграрних відносин у роки Української революції; 

- досліджено основні критерії оцінювання характеру і форм участі 

українського селянства в антиурядових протестах від локальних виступів до 

збройної боротьби в складі військових формувань армії УНР; 

- охарактеризовано актуальні проблеми розвитку знань з історії радянського 

земельного права, відзначено упередженість радянських науковців щодо 

правомірності застосування законів РФСРР на території УНР, яка була окупована 

гібридними збройними підрозділами більшовицької Росії; 

- виявлено відповідність основних статей і положень «Тимчасового 

Земельного закону» нормативно-правовій базі аграрного законодавства 

Центральної ради, змісту внутрішньої політики українських національних урядів 

доби 1917–1918 рр.; 
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- здійснено експертизу достовірності історичних фактів, статей національного 

законодавства використаних у наукових дослідженнях, змісту оригінальних 

архівних документів, юридичній базі даних зібрань законів і розпоряджень 

українських урядів; 

- персоніфіковано внесок вітчизняних науково-дослідницьких шкіл, 

українських та зарубіжних учених-аграрників у розвиток концепції вітчизняної 

аграрної історії ; 

- охарактеризовано принципи формування академічних видань документів та 

матеріалів, бібліографічних покажчиків, які містять джерела, що стосуються 

тематики дисертаційної роботи. 

Удосконалено: 

- методику дослідження аграрної історії та вітчизняного селянознавства; 

- історіографічну періодизацію вивчення аграрних реформ доби Центральної 

ради, Української Держави, УНР Директорії та ЗУНР–ЗОУНР; 

- методи аналізу чисельності та класифікації аграрних виступів українського 

селянства в період 1917–1918 років у регіональному та всеукраїнському вимірах.  

Набули подальшого розвитку: 

- теоретико-методологічні проблеми комплексного історіографічного 

дослідження аграрної історії України кінця ХIХ–перших десятиліть ХХ століття; 

- історіографічна складова вивчення аграрної колоніальної політики 

російського Тимчасового уряду, урядів РФСРР в українських етнічних землях; 

- історіографічні дослідження аграрних перетворень урядів А. Денікіна й 

П. Врангеля в підконтрольних їм територіях Криму та Правобережної України; 

- вивчення досвіду та уроків здійснення аграрних реформ національними 

урядами доби Визвольних змагань у ракурсі інтеграції України у світовий 

економічний простір. 

Практичне значення дисертації визначається можливістю використання її 

результатів для наукової розробки комплексних теоретичних проблем з аграрної 

історії та вітчизняного селянознавства. Матеріали дослідження, положення та 

висновки дисертації доцільно використати при підготовці нормативних курсів та 

спецкурсів з історії та історіографії історії України, узагальнювальних праць з 

історії українського селянства і соціально-економічної історії України першої 

чверті ХХ століття. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові положення і результати, викладені 

в дисертації та публікаціях здобувача, отримані самостійно.  

Апробація результатів дослідження здійснена через оприлюднення його 

основних положень і висновків у формі наукових доповідей на III Міжнародному 

конгресі українських істориків «Українська історична наука на шляху творчого 

поступу» (Україна, м. Луцьк, 17–19 травня 2006  р.); міжнародних і всеукраїнських 

конференціях: Міжнародній конференції істориків «Голодомор в Україні в 1932–

1933 роках» (Угорська республіка, м. Будапешт, 9 грудня 2003 р.); Міжнародній 

науковій конференції «Проблемы аграрной истории и археологии Восточной 

Европы» (РФ, г. Брянск, 22–23 сентября 2011 г.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Південь України у Вітчизняній історії» (Україна, м. Одеса, 22–
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23 листопада 2012 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Аркасівські 

читання» (Україна, м. Миколаїв, 27–28 квітня 2012 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної 

цивілізації: історичні, соціологічні, політологічні аспекти» (Україна, м. Херсон, 27–

28 вересня 2013 р.); Міжнародній науковій конференції «Український історик» – 

50 років наукового поступу» (Україна, м. Київ, 19 грудня 2013 р.); XIV 

Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 

«Шевченківська весна» (Україна, м. Київ: 6–8 квітня 2016 р.); Всеукраїнській 

науковій конференції «Володимир Винниченко й українська соціал-демократія» 

(м. Кіровоград, 16 листопада 2002 р.); Волинській Всеукраїнській історико-

краєзнавчій конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного 

університету імені І. Франка (м. Житомир, 7–8 листопада 2014 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Другі києвознавчі читання: історія та 

етнокультура»: До 100-річчя Української революції 1917–1921 рр. (Україна, 

м. Київ, 29 березня 2017 р.); Всеукраїнській науковій конференції «Проблеми 

історичної регіоналістики. Наукові студії пам’яті Нінель Бокій» 

(м. Кропивницький, 25–26 жовтня 2017 р.); Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Слобожанщина в 1917–1921 рр.: вимір революції» (м. Суми, 27–

28 жовтня 2017 р.). 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано  

1 монографію та 49 наукових праць, з них 33 – наукові статті у фахових виданнях (з 

них 4 – у зарубіжних виданнях) та 16 публікацій, які додатково відображають 

результати наукової роботи. 

Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження. Робота 

складається з переліку умовних скорочень, вступу, чотирьох розділів (13 

підрозділів), висновків, списку використаних джерел та літератури (1467 назв, у 

т. ч. 16 архівних справ на 3 сторінках) та 1 додатку. Загальний обсяг дисертації –

 551 сторінка (із них 392сторінки основного тексту) 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, зазначено її 

зв’язок з науковими програмами, темами, визначено мету і завдання наукового 

пошуку, окреслено новизну і практичне значення одержаних результатів, наведено 

інформацію щодо апробації і впровадження результатів дослідження, подано 

відомості щодо публікацій автора. 

Розділ 1. «Історіографія, джерела, методологія дослідження» складається з 

трьох підрозділів, які містять характеристику стану наукової розробки проблеми, 

джерельної бази дисертаційної роботи, методології та наукових методів 

дослідження. 

У підрозділі 1.1. «Історіографія історії аграрних відносин в українських 

землях» визначено історіографічну періодизацію досліджуваної проблеми, яка 

корелюється з основними етапами розвитку вітчизняної історичної думки, 

процесами формування комплексу історичних джерел аграрної історії.  
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У підрозділі зазначається, що історіографічна складова дослідження земельних 

відносин в українських етнічних землях кінця ХIХ – початку ХХ століття була 

виокремлена в працях дореволюційних істориків Б. Веселовського, О. Русова, 

П. Лященка, М. Могилянського, О. Лотоцького, М. Огоновського, П. Маслова, 

П. Понятенка, М. Ркліцького. Зокрема, вони визначили коло вузлових питань, які 

потребували фахового дослідження, а саме: історії мобілізації земельної власності, 

еволюції форм землеволодіння і землекористування, общинного 

землекористування, значення селянської общинної власності, формування 

кооперативних об’єднань селян. 

Акцентовано увагу на тому, що ці питання остаточно не розв’язані. У 

історіографічному ключі вони всебічно вивчалися сучасними вітчизняними 

науковцями В.Шевченком, В. Бондарем, які поставили проблему достовірності 

архівних документів, статистичних матеріалів, представлених у формі описів, 

нотаріальних актів та ін. Історіографія земельної реформи П. Столипіна та 

переселенської політики, як складова частина її реалізації в Україні, розглядалися у 

працях Ю. Крайсвітньої
1
.   

Основні зусилля радянських істориків концентрувалися на методології 

вивчення боротьби селянства за розв’язання земельного питання. Найбільш плідно 

в цій царині працював вітчизняний історик та історіограф Ю. Гамрецький. 

Заслугою автора є аналіз наукових розвідок 1920–1930-х рр., присвячених 

вивченню чисельності та форм аграрних виступів селянства у 1917 році
2
. 

Проблемно-хронологічний метод історіографічного аналізу матеріалу, 

використаний у працях Ю. Гамрецького, показав, що радянська повоєнна 

історіографія, побудована на основі «марксистської схеми Жовтневої революції і 

громадянської війни», фактично вичерпала можливості свого теоретичного 

розвитку
3
. 

До проблеми перевірки достовірності статистичних даних, які відображали 

процеси землевпорядкування, тобто примусового перерозподілу поміщицької землі 

та земельної власності «селян-куркулів» на фоні розгортання аграрної революції на 

селі 1917 року привернув увагу науковців П. Денисовець. Порівнюючи результати 

обстеження стану землеволодінь статистичним управлінням з матеріалами звітів 

організаторів колгоспів, землемірів, П. Денисовець встановив причини введення в 

                                                 
1
 Шевченко В. М. Проблема ринкових аграрних відносин в Україні другої половини ХIХ–початку 

ХХ ст. в історіографії / В. М. Шевченко // Український історичний журнал. – 2007. – № 5. – 
С. 188–205; Бондар В. Сучасна історіографія проблем селянського господарства України 
пореформеного періоду / В. Бондар // Український історичний збірник – Вип. 12. – 2009. – 
С. 408–416; Крайсвітня Ю. В. Українська історіографія переселенського руху з українських 
губерній в роки столипінської аграрної реформи / Ю. В. Крайсвітня // Гуржіївські історичні 
читання. – Вип. 7. – 2014. – С. 36–39; Крайсвітня Ю. В. Історіографія столипінської аграрної 
реформи в Україні: монографія / Ю. В. Крайсвітня. – Полтава : Полтавський кооператор, 2015. – 
147 с. 
2
 Гамрецький Ю. М. Радянська історіографія селянського руху на Україні в 1917 р. / 

Ю. М. Гамрецький // Історіографічні дослідження в Українській РСР. АН УРСР. Ін-т. історії; 
[відп. ред., Ф. П. Шевченко]. – Вип. 1. – К.: Наукова думка, 1968. – С. 73. 
3
 Гамрецький Ю. Радянська історіографія про селянство України в 1917 р. / Ю. М. Гамрецький // 

Історичні дослідження. Вітчизняна історія. Республіканський міжвідомчий збірник. – Вип. 3. – 
К.: Наукова думка, 1977. – С. 82–109. 
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науковий обіг помилкових даних щодо накопичення «надлишків» землі в 

господарствах заможного селянства
1
.  

Критичний огляд радянського наративу історії аграрного селянського руху, 

зарубіжної мемуаристики, проектів аграрних реформ, їхньої практичної реалізації в 

українських землях, а також реформування аграрних відносин на основі земельного 

законодавства Центральної ради, Української Держави та Директорії УНР  було 

здійснено Н. Земзюліною, Г. Салатою, І. Заріцькою
2
.  

Значний внесок у дослідження методологічних аспектів аграрної історії доби 

Української Держави зробили вітчизняні історики О. Реєнт, Я. Калакура, Р. Пиріг, 

Р. Тимченко. Земельна політика урядів Української Держави, проекти реформ, 

розроблені керівниками Міністерства земельних справ Української Держави 

В. Колокольцевим та В. Леонтовичем, розглядалися в дисертаціях С. Гнатюка, 

С. Грибоєдова, присвячених історіографії Гетьманату
3
.  

Комплексне історіографічне дослідження аграрних відносин в Українській 

Державі на основі джерел вперше було здійснене О. Тараненком. Автор 

охарактеризував основні групи джерел з аграрної історії, окреслив діяльність  

наукових інституцій, показав значення наукових видань із селянознавчої тематики, 

заснованих на базі Інституту історії України НАН України та Інституту селянства
4
. 

Ґрунтовністю історіографічного аналізу внутрішньої політики урядів 

Директорії УНР вирізняється науковий доробок історика М. Стопчака. Автор 

дисертаційної роботи та монографії «Утворення і діяльність Директорії Української 

Народної Республіки (1918–1920 рр.): Історіографічний нарис» розглянув динаміку 

дослідження соціально-економічних аспектів становлення державності УНР у 

радянській повоєнній та сучасній історичній думці, закцентував увагу на 

проблемах реформування земельного устрою УНР Директорії в інтересах 

селянства
5
. 

                                                 
1
 Денисовець П. М. Радянська історіографія революційних аграрних перетворень на Україні в 1917–

1921 рр. / П. М. Денисовець // Український історичний журнал. – 1973, – № 10. – С. 146–147. 
2 Земзюліна Н. І. Селянське питання в Україні 1917–1918 рр. (Історіографія проблеми) : дис. … канд. 
іст. наук : 07.00.06 / Земзюліна Наталія Іванівна; Київський університет ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. 
– 208 с.; Салата Г. В. Аграрна політика українських національних урядів (1917–1920 рр.): 
Історіографія : / дис. … канд. іст. наук : 07.00.06. / Салата Галина Володимирівна ; Київський 
славістичний університет. – К., 2010. – 201 с.; Заріцька І. М. Питання земельних реформ доби 
Української революції 1917–1921 рр. у працях сучасних дослідників / І. М. Заріцька // Науковий 
вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Право. – 2011. 
– Вип. 157. – Ч. І. – С. 18–29 
3 Гнатюк С. Л. Внутрішня політика Гетьманату П. Скоропадського (1918 р.): українська історіографія 
проблеми : дис. … канд. іст. наук: 07.00.06 / Гнатюк Сергій Леонідович ; Київський національний 
лінгвістичний університет Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2002. – 249 с.; Грибоєдов С. В. 
Українська Держава гетьмана П. Скоропадського: історіографічне дослідження : дис. … канд. іст. 
наук: 07.00.06 / Грибоєдов Сергій Валентинович; Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка. К., 2001. – 210 с. 
4 Тараненко О. М. Аграрна політика П. Скоропадського : українська історіографія проблеми : 
дис. … канд. іст. наук : 07.00.06 / Тараненко Олег Миколайович ; Черкаський національний 
університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – С. 174, 185. 
5 Стопчак М. В. Утворення і діяльність Директорії Української Народної Республіки (1918– 
1920 рр.): Історіографічний нарис : монографія / М. В. Стопчак. – Вінниця : І. Балюк [вид.], 2010. – 
812 c. 
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Комплексне вивчення проектів земельних перетворень урядів А. Денікіна і 

П. Врангеля в контексті аналізу історіографічних процесів радянської й 

пострадянської доби репрезентували дослідження С. Корновенка
1
. 

Основні здобутки історіографії Української революції узагальнені в 

монографії В. Капелюшного «Здобута і втрачена незалежність: історіографічний 

нарис української державності доби національно-визвольних змагань (1917–

1921 рр.)». Автор праці правомірно вважав, що аграрна тема у вітчизняній  

історіографії розглядалася істориками переважно в контекстах обстоювання 

державницьких інтенцій українства у тих чи інших формах організації державного 

устрою, деклараціях захисту соціально-економічних інтересів селянства як 

економічної або внутрішньої політики  української влади доби Визвольних 

змагань
2
.  

Як свідчать результати проблемного аналізу, історіографія аграрної політики 

та вітчизняного селянознавства доби Визвольних змагань висвітлювалися авторами 

дисертаційних робіт фрагментарно, спеціальних наукових публікацій, монографій, 

які реалізовували б конкретні завдання та, власне, виокремлювали б пріоритети 

дослідження об’єкта і предмета дослідження не виявлено. Низка актуальних 

проблем, окреслених у новітній історіографії, виявилися у т. зв. “сірій зоні”, окремі 

з них в історіографічному плані не вивчалися. До останніх належить історіографія 

історії аграрного колоніалізму, яка втілювалася в політиці Тимчасового уряду в 

Україні 1917 року, військово-комуністична доктрина більшовицької влади в 

українському селі. Нових оцінок потребує радянська схема висвітлення історії 

аграрної революції, діяльності урядів А. Денікіна й П. Врангеля в підконтрольних 

їм територіях Української Народної Республіки, Таврії та Кримського півострова. 

У підрозділі 1.2. «Джерельна база дослідження» розглянуто сукупність 

документального матеріалу фондів центральних та обласних архівів, 

історіографічних джерел, які складають основу джерельного комплексу 

дисертаційного дослідження. Здійснено поділ джерел за видовим принципом на 

такі основні групи: 1) архівні документи; 2) документи та матеріали особового 

походження; 3) періодичні видання; 4) монографічні та узагальнювальні видання; 

5) матеріали конференцій, симпозіумів та круглих столів; 6) дисертаційні 

дослідження та автореферати дисертацій; 7) навчальні посібники; 8) рецензії на 

наукові праці та видання; 9) науково-бібліографічні покажчики, 10) бібліографічні 

тематичні огляди та анотовані бібліографічні покажчики літератури. 

Комплекс архівних джерел дисертації складають документи вищих органів 

влади, виборних селянських організацій, політичних партій. Фонд ЦДАВО України 

№ 1115 включає постанови Центральної ради, комітетів Малої ради,  Генерального 

Секретаріату, витяги з протоколів його засідань, проект Конституції УНР, Статут 

канцелярії та оригінал тексту «Тимчасового Земельного закону» Центральної ради. 

                                                 
1
 Корновенко С. В. Аграрна політика білогвардійських урядів А. Денікіна, П. Врангеля на 

підконтрольних їм українських територіях (1919–1920 рр.): історіографічний процес 1919 – 2000-х рр. 
/ С. В. Корновенко. – Черкаси : Ант, 2008. – 238 с. та ін. 
2 Капелюшний В. П. Здобута і втрачена незалежність: історіографічний нарис української 
державності доби національно-визвольних змагань (1917–1921 рр.) : монографія / В. П. Капелюшний. 
– Київ : Олан, 2003. – С. 264. 
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Архівні матеріали, акумульовані у фонді 1061 Міністерства земельних справ 

Української Держави, складають журнали засідань комісії Міністерства земельних 

справ, доповіді аграрної підкомісії з розгляду «огородного питання», проекти 

земельної реформи, списки учасників урядових «аграрних нарад». 

Фонди Державного архіву Кіровоградської області репрезентують 

організаційну роботу серед селян Єлисаветградського та Олександрійського повітів 

Херсонської губернії представників від УПСР та Селянської спілки, окремі події з 

історії антибільшовицького повстанського селянського руху на Єлисаветградщині 

навесні – влітку 1919 року. Комплекс архівних джерел державних архівів 

Дніпропетровської та Харківської областей, які включають протоколи засідань 

більшовицьких партійних комітетів, ревкомів та матеріали роботи безпартійних 

селянських конференцій, ухвали зібрань громадян окремих волостей, розкривають 

принципи і методи роботи низової ланки більшовицьких агітаторів на селі з метою 

створення соціальної опори радянській владі шляхом заснування повітових 

революційних комітетів та сільських комітетів бідноти і комнезамів.  

Окрему групу джерел складають збірники документів аграрного законодавства 

українських урядів, постанов центральних і місцевих органів влади й управління, 

програмних документів політичних партій, партійних та урядових звернень, звітів 

про роботу з’їздів (партійних, військових, відомчих, всеукраїнських та ін.), 

універсалів, декларацій. У залежності від часу видання та змісту матеріалу 

формується внутрішня класифікація опублікованих джерел, які були використані в 

дисертації. Умовно виокремлено чотири категорії джерел з числа доступних 

дисертанту: урядові документи і матеріали, що відбивають діяльність місцевих 

органів влади і управління; юридичні джерела (аграрні закони і підзаконні акти); 

джерела соціально-економічного змісту, які включають статистичні викладки, 

аналітичні праці; документи, у яких представлено аграрну тематику 1900-х 

років ХХ століття та доби Української революції 1917–1921 років. 

Особливо цінними з точки зору дослідження земельних реформ національних 

урядів є публікації матеріалів аграрного законодавства Української Центральної 

ради, Української Держави, Директорії, урядів А. Денікіна й П. Врангеля, що були 

видані без купюр істориком Г. Клунним у збірці «В боротьбі за селянство: 

Земельне законодавство контрреволюційних урядів за час революції на Україні» 

(1926 р.). 

У дисертаційному дослідженні використані зібрання документів, присвячені 

окремим етапам українського державотворення 1917–1921 років. Так, у двотомнику 

«Українська Центральна Рада: Документи і матеріали», зібранні «Український  

національно-визвольний рух. Березень – листопад 1917 р.: Документи і матеріали» 

(2003 р.) публікувалися протоколи засідань Малої Ради, Ради народних міністрів 

УНР, сесій Центральної ради, відозви до громадян України, які репрезентували 

стан обговорення земельного питання. 

Здобутком дослідників історії Визвольних змагань є опубліковане видання 

«Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923 рр.: Документи і матеріали у 

5-ти томах». Третій том цього зібрання містить оригінальні документи і матеріали, 
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які розкривають характер соціально-економічних процесів, що відбувалися в 

Галичині в роки становлення державності ЗУНР. 

Опубліковані збірники документів уможливлюють вивчення актуальних 

проблем аграрної історії, які замовчувалися або фальсифікувалися за радянської 

влади, зокрема, земельної політики Директорії Української Народної Республіки 

1919–1920 років, діяльності земельних комітетів, місцевих органів 

самоврядування
1
.  

У документах особового походження найбільш повно представлена історія 

України в розрізі політичних подій, що відбувалися на регіональному рівні та в 

урядових колах Центральної ради, Директорії. За інформативністю матеріалу, 

насиченістю фактів та достовірністю даних ці джерела нерівнозначні. Окремі з них 

ближчі до публіцистичного жанру подачі матеріалу, як «Спогади. Рік 1918. Київ» 

Д. Донцова
2
, інші, наприклад, праці В. Винниченка, П. Христюка, 

М. Ковалевського, М. Лозинського в загальних рисах висвітлюють ставлення до 

проектів земельних реформ та законодавчу роботу українських урядів
3
. 

Монографічні та узагальнювальні праці складають основну групу 

історіографічних джерел дисертаційної роботи. Концептуальна складова і тематика 

досліджень аграрної політики Центральної ради, Української Держави, УНР 

Директорії, ЗУНР–ЗОУНР у цих джерелах суттєво різниться. Ідеологічно 

вмотивованими були видання з історії «трудящого селянства»
4
, «колгоспного 

будівництва»
5
, соціокультурних процесів в українському селі

6
 . 

На хвилі «методологічної революції» 1990-х – 2000-х рр. відбулася зміна 

парадигми аграрних та селянознавчих досліджень в українській історіографії. Нові 

підходи презентують праці В. Верстюка, П. Захарченка, Я. Калакури, 

С. Корновенка, Я. Малика, О. Михайлюка, Р. Пирога, Ю. Присяжнюка, 

О. Рафальського, О. Реєнта, В. Солдатенка, В. Щербатюка, інших українських 

учених
7
. Концептуалізація історичного матеріалу вибудовувалася названими 

                                                 
1
 Директорія, Рада Народних міністрів Української Народної Республіки 1918–1920. Документи і 

матеріали у 2 томах. – Т. 1. / Упорядники : В. Верстюк та ін. – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 
2006. – 688 с. 
2 Донцов Д. Спогади. Рік 1918. Київ / Д. Донцов. – Торонто : Гомін України, 1954. – 128 с. 
3 Винниченко В. Відродження нації / В. Винниченко – Т. 1–3. – Київ-Відень : [б. в.], 1920; 
Христюк П. О. Замітки і матеріали до історії української революції,1917–1920 рр. / П. О. Христюк.– 
Відень : [б. в.], 1921–1922; Лозинський М. Галичина в рр.1918–1920. Розвідки і матеріяли / 
М. Лозинський. – Відень: [б. в.], 1922.– 228 с. 
4 История крестьянства СССР. История советского крестьянства : в 5 т. / ред. В. Шерстобитов. – 
Москва : Наука, 1986. – Т. 1 : Крестьянство в первое десятилетие советской власти 1917–1927. – 
455 с.; Історія селянства Української РСР : у 2 т. / ред. кол. І. І. Компанієць, І. Х. Ганжа, І. І. Слинько; 
Інститут історії АН УРСР. – Київ : Наукова думка, 1967. – Т. 2 : Від Великого Жовтня до наших днів. 
– 534 с. 
5 Ганжа І. Перші колективні господарства на Україні (1917–1920 рр.) / І. Ганжа. – Київ : Вид-во 
АН УРСР, 1960. – 152 с. 
6 Капустян Г. Українське село в умовах радянського політичного режиму 1920-х рр.: історіографічний 
огляд / Г. Капустян // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного ун-ту. – 
Запоріжжя, 2002. – С. 221–224 
7 Присяжнюк Ю. П. Українське селянство Наддніпрянщини : соціоментальна історія другої половини 
ХІХ – початку ХХ ст. / Ю. П. Присяжнюк. – Черкаси : Вертикаль, 2007. – 637 с.; Михайлюк О. В. 
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авторами на основі методології неопозитивізму та ідей конвенціалізму в площині 

деконструкції історичної схеми творення радянського наративу. У всіх сюжетних 

лініях сучасної вітчизняної історіографії ґрунтовно представлено соціокультурний, 

цивілізаційний аналіз українського історичного ландшафту
1
, історико-політологічні 

аспекти досліджень «партійної історії» Визвольних змагань 1917–1920 років в 

українських землях
2
. 

Вивчення представницької групи історіографічних джерел, якими є 

дисертаційні дослідження та автореферати дисертацій (131 назва), суттєво 

розширює уявлення про розвиток дослідницьких процесів у вітчизняній історії.  

Більшість науковців правомірно пов’язувало перебіг Визвольних змагань 

1917–1921 рр. з позицією селянства, його мобілізаційним потенціалом, участю в 

аграрному та повстанському русі. У працях початку 1990-х років селянський рух 

розглядався однобічно, як стихійний виступ безземельного, соціально обездоленого 

селянства, проти будь-якої влади, що мав завершитися «чорним переділом» 

поміщицького, державного, монастирського землеволодіння. В останні десятиліття 

змінилися тематичні пріоритети дисертаційних досліджень, зросла їхня наукова 

вагомість. З’явилися праці, присвячені дослідженню економічної політики 

Центральної ради, земельних реформ національних урядів Української Держави, 

Директорії УНР, аграрної політики Австро-Угорщини й Німеччини, Білого руху,  

запровадження воєнно-комуністичної доктрини радянської Росії в УСРР.  

Важливе значення мають опубліковані матеріали Всеукраїнських конференцій 

та симпозіумів з аграрної історії таких, як «Гуржіївські читання», «Питання 

аграрної історії України та Росії», «Наддніпрянська Україна в контексті 

історичного розвитку Центрально-Східної Європи» та деякі інші. 

Окрему групу історіографічних джерел, залучених до опрацювання в 

дисертаційній роботі, складають бібліографічні покажчики, книжкові огляди, 

рецензії. Серед бібліографічних видань виокремлено покажчик праць, присвячених 

Українській Центральній Раді, а також найповніше на сьогодні науково-

бібліографічне видання з проблеми під назвою «Українська революція і 

державність 1917–1920 рр.» (2001 р.). Не втратив свого значення науково-

допоміжний бібліографічний покажчик «Історія селянства Української РСР 1917–

1989 рр.», який вийшов з друку на «хвилі гласності» в 1990 році. Він залишається 

найповнішим довідковим виданням праць з аграрної історії радянської доби.  

У дисертаційній роботі здійснено аналіз наукових рецензій вітчизняних та 

зарубіжних дослідників на праці істориків В. Верстюка, Я. Грицака, Я. Калакури, 

В. Капелюшного, В. Колесника, В. Корновенка, А. Коцура, Д. Кудінова, А. Мороза, 

Р. Пирога, О.Рафальського, О. Реєнта, В. Смолія, Ю. Терещенка, В. Щербатюка, 

                                                                                                                                                                          
Селянство України в перші десятиліття ХХ ст.: соціокультурні процеси / О. В. Михайлюк. – 
Дніпропетровськ : ТОВ «Інновація», 2007. – 455 с. 
1 Калакура Я. С. Українська культура: цивілізаційний вимір / Я. С. Калакура, О. О. Рафальський, 
М. Ф. Юрій. – К.: ІПІЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2015. – 496 с.; Калакура Я. С. Ментальний 
вимір української цивілізації / Я. С. Калакура, О. О. Рафальський, М. Ф. Юрій. – К. : Генеза, 2017. – 
560 с. 
2 Солдатенко В. Ф. Деміурги революції: нарис партійної історії України 1917–1920 рр. / 
В. Ф. Солдатенко. – Київ : Наукова думка. – 748 с. 
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відгуки та рецензії самих авторів на резонансні обговорення актуальних проблем. 

У підрозділі 1.3. «Теоретико-методологічні основи вивчення проблеми» 

розглянуто філософські, загальнонаукові, конкретно-наукові, спеціальні методи  

пізнання об’єкта та предмета дослідження аграрних відносин модерної доби, 

аграрних реформ українських урядів періоду Визвольних змагань 1917–1921 рр. 

Діалектичний метод пізнання дозволив автору розкрити закономірності 

розвитку земельних відносин упродовж тривалого часу, виокремити загальні 

закономірності політичного, соціально-економічного становища українських 

земель у складі Російської та Австро-Угорської імперій, дослідити регіональну 

специфіку мобілізації земельної власності в ХIХ – на початку ХХ ст. в українських 

землях, а також хід аграрних реформ, соціально-правове забезпечення їхньої 

реалізації в УНР Центральної ради, Українській Державі П. Скоропадського, 

Директорії; метод герменевтики сприяв вивченню джерельної бази історичних 

досліджень, визначення достовірності використання архівних документів як 

фактологічної основи наративу дореволюційної, радянської та пострадянської 

історичної науки; аксіологічний метод було використано з метою класифікації 

видів історіографічних джерел, визначення науково вартісних здобутків історико-

аграрних досліджень. 

Автор керувався загальнонауковими принципами історизму та системності, 

спираючись на методи аналізу й синтезу, які забезпечують інформативно-

аналітичне опрацювання та структурно-логічне впорядкування значного масиву 

історіографічних джерел; логіко-історичний метод, який передбачає аналіз 

наповнення історіографічної концепції логічно-структурованим сутнісним 

матеріалом, формує підґрунтя для визначення об’єкта й предмета дослідження, що 

унеможливлює підміну текстуального (наративного) аналізу поза межею 

об’єктивної реальності, відтвореної в історичній схемі/моделі (зазначений процес у 

праці контролювався через порівняння наративних джерел з архівними та 

статистичними матеріалами); структурний та системний методи уможливили 

здійснення класифікації основних груп історіографічних джерел, які репрезентують 

соціально-економічні й правові аспекти земельних відносин модерного часу, зміст 

аграрних реформ урядів Центральної ради, Гетьманату, Директорії УНР та ЗУНР–

ЗОУНР, реалізацію аграрних проектів Білого руху, політики «воєнного комунізму», 

яка впроваджувалася більшовиками в українському селі. 

Хронологічний і проблемно-хронологічний методи дозволили автору виявити 

особливості формування ідейно-теоретичної і тематичної основи праць вітчизняних 

і зарубіжних істориків, усвідомити еволюцію наукових шкіл, провідних напрямків 

дослідження аграрних відносин у дореволюційній, радянській і діаспорній 

історіографії, комплексно дослідити процес прирощування знань на різних етапах 

розвитку історіографії проблеми, окреслити т. зв. «сірі зони» й «законсервовані» 

проблеми історико-аграрних та селянознавчих досліджень; порівняльно-

історичний, порівняльно-правовий методи уможливили зіставлення спільного й 

відмінного в дослідженнях традицій правової культури українців, формуванні 

вітчизняного земельного законодавства за доби Визвольних змагань.  
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Автор дисертації спирався на теоретичну спадщину європейських та 

українських інтелектуалів: засновника філософської герменевтики Г. Гадамера, 

розробників методології школи «Анналів» М. Блока і Л. Февра, історико-

філософських інтерпретацій європейської гуманітаристики М. Вебера, А. Гуревича, 

К. Гірца, Т. Шаніна, теоретико-методологічні ідеї українських учених 

Л. Зашкільняка, Я. Калакури, В. Капелюшного,  В. Колесника, І. Колесник, 

Т. Попової, Р. Пирога, О. Рафальського, М. Юрія, С. Стельмаха, О. Удода, які 

поєднали у своїх працях критику наративних джерел та історичну герменевтику, 

інтерпретації історичної термінології та аналіз стану сучасної вітчизняної 

концептуальної історіографії. 

Розділ 2. «Cелянське питання пореформеної доби в ракурсі проблемної 

історіографії» складається з трьох підрозділів, у яких узагальнюються результати 

історіографічного аналізу досліджень проблематики аграрних відносин в 

українських етнічних землях, наслідки впливу земельних реформ на стан розвитку 

селянського господарства в переддень Української революції 1917–1921 рр. 

У підрозділі 2.1. «Аграрні відносини в українських землях» висвітлено 

проблеми дослідження економічного становища селянського господарства в 

умовах соціально-економічних трансформацій у потрактуванні російської та 

вітчизняної економічної думки. Відзначається, що аграрне, селянське питання на 

початку ХХ століття в Російській імперії з різних позицій висвітлювали науковці і 

політики: А. Єрмолов, В. Ленін, О. Кауфман, М. Макаров, П. Маслов, 

М. Огановський, О. Пєшехонов, Д. Піхно, О. Посников, С. Прокопович, 

О. Салтиков, В. Святловський, М. Туган-Барановський, О. Чаянов, О. Чупров.  

У працях економічного блоку домінувала проблема мобілізації земельної 

власності. Вона розглядалася О. Русовим, М. Поршем, О. Заком, В. Святловським. 

Заслуговує на увагу ґрунтовне дослідження В. Святловського, у якому відображено 

динаміку переходу землі «з рук у руки» внаслідок купівлі-продажу, за актами 

дарування, наслідування спадщини, відведення землі під розбудову колії залізниць, 

відчуження іншим способом, який відображає мобілізацію земельної власності, у 

тому числі й селянської, у період від 1877 до 1905 рр. На основі опрацювання 

великого масиву матеріалів трьох земельних переписів, проведених у 1877, 1887 і 

1905 роках у 49 губерніях Російської імперії, автор здійснив перехресний аналіз 

статистичних даних та вперше виявив приховані помилки в обчисленнях руху 

земельного фонду в основних землеробських регіонах Російської імперії
1
. 

Історія аграрних відносин у селах Галичини в цей самий час висвітлювалася 

В. Будзиновським, Т. Войнаровським, Ю. Павликовським. Вони зазначили, що 

складнощі в землекористуванні були зумовлені пануванням польського 

магнатського господарства в Галичині, виявили причини обмеження прибутків 

українського селянства, в основі яких лежали виснажливі податкові витрати, значні 

матеріальні видатки на утримання господарства, низький рівень культури 

землеробства переважної більшості селянських обійсть. Вихід зі скрутного 

матеріального становища автори зазначених дописів вбачали в застосуванні т. зв. 

                                                 
1
 Святловский В. В. Мобилизация земельной собственности в России (1861–1908 гг.) / 

В. В. Святловский ; 2-е изд., пересмотр. и доп. – Петербург : [б. и.], 1911. – 152 с. 
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суспільної агрономії («агро-економічної праці»), тобто організації сільської 

виробничої та торгівельної кооперації, кас взаємодопомоги для селянства тощо.  

Становлення парадигми марксистської історіографії на початку 1920-х років 

підживлювало інтерес науковців УСРР до тематики соціальної боротьби 

українського селянства. Радянська історіографія у цей час збагатилася ґрунтовними 

дослідженнями істориків соціально-економічної школи, які мали дореволюційний 

досвід наукової роботи – Л. Хрящевої, О. Чаянова, П. Маслова, А. Шестакова, 

В. Якиманського. Спираючись на аналіз дрібнотоварного селянського господарства 

пореформеного періоду, ці фахівці вказували на економічну детермінованість 

«другої соціальної війни» на селі, яка, на їхню думку, зумовлювалася аграрним 

перенаселенням європейської частини царської Росії, у т. ч. українських губерній. 

У повоєнний період 1940 – 1960-х років аграрний напрямок у радянській 

історіографії репрезентували роботи науковців РФСРР А. Анфімова, В. Данилова, 

М. Дружиніна, С. Дубровського, П. Зайончковського, Л. Іванова, І. Ковальченка, 

Б. Літвака та українських істориків М. Рубача, І. Гуржія, М. Лещенка, Ф. Лося, 

Д. Пойди, П. Теличука, Р. Ляха. У працях радянських науковців досліджувалися 

процеси аграрного перенаселення, міграції робочої сили всередині Російської 

імперії, продовжувалося вивчення майнової диференціації українського селянства.  

У пострадянській історіографії увага дослідників концентрувалася на 

проблемах формування земельного ринку в Україні на початку ХХ століття, 

особливостях його функціювання, включення в зазначені процеси заможного 

селянського господарства. Спостерігається посилення уваги науковців до вивчення 

ринкової еволюції селянського господарства в окремих регіонах, що вказує на 

зміну проблемного вектора дисертаційних робіт та наукових публікацій 

дослідників. В їхніх працях використовувалися математичні та історико-

статистичні методи дослідження стану, структури, виробничих можливостей 

долучення до ринку сільгосппродукції селянських господарств Харківщини, 

Чернігівщини, Поділля, Волині та інших регіонів України (О. Реєнт, О. Сердюк, 

М. Якименко, В. Шевченко, Ю. Присяжнюк, В. Нечитайло, Д. Селіхов, П. Олешко, 

І. Еткіна, та ін.).  

Підрозділ 2.2. «Аграрний чинник соціальних трансформацій» присвячений 

дослідженню історіографії історії земельних реформ, здійснюваних у Російській та 

Австро-Угорській імперіях, їхнього впливу на стан селянського господарства, 

розвиток земельних відносин в українському селі на початку ХХ століття. 

Відзначається, що вивчення економіки аграрного суспільства Російської 

імперії в дореволюційній історіографії належало до числа пріоритетних. Вивчення 

столипінської аграрної реформи у вітчизняній історіографії започаткував 

О. Погребенський (у науковій літературі прізвище дослідника відоме як 

О. Погребинський). Він дослідив особливості проведення правового супроводу 

землевпорядкування після виділення селянського землеволодіння з общини, вивчав 

рівень товарності сільського господарства України, доречно вказував на антагонізм 

між фермерсько-капіталістичними тенденціями розвитку сільського господарства в 

окремих регіонах України та формами «половинчастого аграрного капіталізму 

прусського типу», який був пружиною економічного розвитку Росії з 1861 року. 
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Українські історики П. Єфремов, Ф. Лось, М. Рубач, С. Дубровський 

дотримувалися офіційної точки зору марксистської історіографії, стверджуючи, що 

столипінська земельна реформа спричинила ломку традиційних практик ведення 

общинного та селянського індивідуального землеробства, посприяла розвиткові 

капіталістичних відносин і вкрай загострила майнові суперечності, які існували на 

початку ХХ століття в російському селі. Вони підкреслювали, що царський  уряд не 

зміг направити розвиток сільського господарства Росії прусським шляхом, тобто 

перетворити великі поміщицькі господарства на юнкерські, а селян розшарувати на 

заможних землевласників (бауерів) та наймитів (кнехтів).  

У новітній вітчизняній історіографії проблеми виробничих практик і 

продуктивної діяльності селянської родини вивчалися в прив’язці до 

реформаційних процесів, що визначали загальний характер змін, які відбулися в 

землеробстві та тваринництві, впливали на впровадження агрономічних заходів у 

господарствах заможного селянства. Науковцями надавалися переваги 

дослідженню системи дрібного кредиту; діяльності підприємств харчової та 

переробної промисловості; сільськогосподарського машинобудування; зрушенням 

у внутрішній торгівлі (у тому числі збутової роботи кооперативів), застосування 

агрономічної науки. 

Чимало сучасних дослідників небезпідставно вважають, що українське 

селянство, усупереч багатовіковій традиції розвитку подвірного та приватного 

землеволодіння в Наддніпрянщині від козацьких часів до здійснення реформ 

1861 та 1906–1911 рр. у Російській імперії, не змогло остаточно адаптувати свої 

господарчі інтереси до нової економічної ситуації та перебудуватися в нових 

умовах ринкової трансформації економіки царської Росії. Селянські протести були 

спрямовані не на зміну соціального укладу, влади, а лише на захист традиційних 

устоїв селянської родини, а це означає, що об’єктивно вони мали 

антимодернізаційну спрямованість. 

У підрозділі 2.3. «Земельне питання в громадсько-політичній думці» 

показано стан відображення в працях вітчизняних та зарубіжних учених причин 

появи та шляхів подолання аграрної кризи в етнічних територіях, формування 

національної аграрної складової визвольного руху українців на початку ХХ 

століття.  

У дисертації зазначається, що М. Грушевський як політик нової доби 

обстоював тезу, яка гранично чітко означувала розуміння земельної проблеми в 

площині вироблення національно-автономістської, а згодом незалежницької 

програми національного руху. Осмислення проблеми розв’язання земельного 

питання в Галичині було репрезентовано в працях І. Наумовича, В. Барвінського, 

І. Франка, М. Павлика, Ю. Бачинського, В. Будзиновського, С. Томашівського. 

Історико-партійний ухил у дослідженні аграрної тематики, притаманний 

радянській історіографії, простежується в працях Є. Морохоця, Є. Василевського, 

О. Вороновича, О. Лопаткіна, В. Мордовіна, С. Трапезникова, які інтерпретували 

зміст програми РСДРП(б) як політичну платформу об’єднання пролетаріата й 

селянства. Окремі роботи істориків мали аналітичний характер. Так, у монографії 

Є. Мороховця «Cелянський рух і соціал-демократія в епоху першої російської 
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революції» (1929 р.) розглядалися питання агітаційної та організаторської роботи 

українських партій соціал-демократичного сегмента серед селянства. Цінність 

аналізованого дослідження полягає в тому, що його автор у динаміці показав 

діяльність таких політичних партій Наддніпрянщини, як УСДС («Спілка»), РУП 

(УСДРП) та Бунд (Загальний єврейський робочий союз ) в українському селі. 

Історик В. Сарбей висловив думку, що Визвольні змагання були б 

неможливими без роботи земської інтелігенції, громадських організацій, 

спрямованої на піднесення національної свідомості широких верств селянства. 

Найбільшої популярності в українському селі, вважав В. Сарбей, набули брошури 

РУП, які видавалися українською мовою й на конкретному матеріалі висвітлювали 

кріпосницькі пережитки, тяжке національне гноблення українців. Натомість, 

прокламації ПСР – загальноросійської партії соціалістів-революціонерів, написані 

російською мовою, були не зовсім зрозумілими для пересічного селянина та не 

справляли особливого впливу на його прагнення до політичної боротьби. 

Сучасні погляди на проблему політичних інтенцій селянства акумульовано в  

працях В. Дубінського, В. Колесника, Д. Кудінова, О. Михайлюка, 

О. Рафальського, О. Тимошенко, О. Федькова, С. Сусорова. Всупереч усталеній в 

історіографії думці про вузькостановий характер ментальних орієнтацій селянства, 

схильного до стихійного волевиявлення, запозичення привнесених політичних 

гасел та установок, дослідники виявили його вплив на вироблення аграрних 

складових програм окремих політичних партій та організацій, які орієнтувалися на 

участь селянства в реалізації земельних проектів соціалістичного, 

неонародницького та ліберального характеру
1
. 

Розділ 3. «Аграрно-селянський наратив Визвольних змагань 1917–

1921 рр.» містить аналіз історіографічних джерел, які репрезентують зміст аграрної 

політики українських урядів та здійснення земельних реформ Центральної ради, 

Української Держави, Директорії УНР та ЗУНР–ЗОУНР доби Визвольних змагань. 

У підрозділі 3.1. «Виклики аграрної революції й земельна політика 

Центральної ради» окреслено прерогативи вивчення аграрних відносин в 

українських етнічних територіях, проблематику формування земельного 

законодавства Центральної ради. Розглянуто тематичну та змістовну складову 

матеріалів особового походження, монографічних досліджень, публікацій істориків 

                                                 
1
 Дубінський В. А. Аграрне питання в програмних документах і відозвах РУП–УСДРП на початку 

ХХ століття / В. А. Дубінський // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. 
Історичні науки. – Кам’янець-Подільський, 2004. – Т. 13. – С. 100–111; Колесник В. Ф. Шляхом 
національного відродження 1900–1907 / В. Ф. Колесник, О. О. Рафальський, О. П. Тимошенко. – 
Київ : Стилос, 1998. – 228 с.; Кудінов Д. До питання про трансформацію ідеології українського 
селянства під час революції 1905–1907 років у висвітленні мемуарної літератури / Д. Кудінов // 
Етнічна історія народів Європи : Збірник наукових праць. – Вип. 45. – 2015. – С. 40–47; 
Михайлюк О. В. Соціокультурний аспект дослідження історії селянства України революційного 
періоду / О. В. Михайлюк // Питання аграрної історії України та Росії. Матеріали п’ятих наукових 
читань, присвячених пам’яті професора Д. П. Пойди. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2004. – С. 96–101; 
Федьков О. М. Політичні партії і селянство в 1905–1907 роки (діяльність партійних та непартійних 
організацій в селах Правобережної України) / О. М. Федьков. – Кам’янець-Подільський : Абетка-
Нова, 2007. – 248 с.; Сусоров С. В. Аграрно-селянська проблема в програмах і практичній діяльності 
неонародницьких організацій України (Черв. 1907–лют. 1917 рр.) / С. В. Сусоров. – Херсон : Айлант, 
2016. – 159 с. та ін. 
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української діаспори, праць радянських та сучасних українських і зарубіжних 

авторів, присвячених висвітленню соціально-економічних та політичних аспектів 

внутрішньої політики урядів Центральної ради. Вперше розглянуто 

репрезентативність правознавчого блоку історіографічних джерел, здійснено аналіз 

окремих статей «Тимчасового Земельного закону» та підзаконних актів 

Генерального Секретаріату Центральної ради. 

Зазначається, що істориками робилися спроби укласти загальну періодизацію 

селянських аграрних виступів, яка прив’язувалася до таких критеріїв як наявність 

землі в господарстві, майнове розшарування селянства, або наявність тріади 

виробничих показників, таких, як земля, робоча сила, знаряддя праці. Вивчення 

накопичених матеріалів висвітило актуальність проблеми уніфікації методів 

обробки документів центральних і місцевих архівів з метою кваліфікації основних 

форм селянських протестів, виведення формули обрахунку їхньої загальної 

чисельності, локалізації центрів повстанського руху в межах українських етнічних 

земель у період аграрної революції весни 1917 – осені 1918 року.  

Наголошується, що радянські історики розв’язували цю проблему переважно 

через дослідження соціального складу селянських організацій, вивчення 

більшовизації виконкомів селянських рад, участі РСДРП(б) у створенні місцевих 

земельних комітетів з однієї сторони та витіснення з них представників 

«дрібнобуржуазних партій» з іншої. Відповідно, дослідження проблеми 

селянського аграрного руху в історіографії УРСР засвідчило наявність 

суперечливих оцінок співвідношення соціального складу селянських організацій: 

сільських, волосних і повітових земельних комітетів, сільських і волосних Рад, 

їхньої ролі в здійсненні заходів з підготовки земельної реформи на місцях, які, 

безперечно, мали великий вплив на активність та організованість виступів 

українського селянства, визначали особливості їхнього представництва в кожному 

з регіонів. Історики УРСР вважали волосні земельні комітети та виконавчі комітети 

рад (солдатських і селянських) найбільш послідовними у відстоюванні інтересів 

безземельного й малоземельного селянства на відміну від губернських комітетів, 

створених Тимчасовим урядом. 

У більшості сучасних праць «український проект» відновлення національної 

державності доби Визвольних змагань 1917–1921 рр. пов’язується з проведенням 

соціальних аграрних реформ в Україні, у той час як поразка цієї політики 

розглядається як втрата національної держави. Осмислення Української революції 

як багатовимірного процесу дає підстави стверджувати, що серед усіх компонентів 

найвиразнішим був селянський, аграрний компонент. У традиціях вітчизняної 

історичної думки від початку ХХ століття зазначені характеристики корелюються з 

проявами соціальної боротьби українського селянства. Визнаючи критеріями 

історичного дослідження базові постулати захисту інтересів титульної нації, 

зокрема, її найширшої верстви – селянства, пріоритетність права приватної 

власності на землю, більшість вітчизняних дослідників критично оцінювали 

реформаційні зусилля Української Центральної ради. Наголошувалося, що 

«Тимчасовий Земельний закон» не враховував тих змін, що відбулися у сфері 

майнових поземельних відносин у пореформеній Україні, спирався на відірвані від 
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життя концепції російського народництва. Анархія в селах і погроми поміщицьких 

маєтків, які стали масовим явищем влітку-восени 1917 року, розглядалися в 

новітніх вітчизняних дослідженнях як чинники посилення внутрішньої 

нестабільності української влади, які російські більшовики використали з метою 

розвалу й окупації УНР.  

Історико-правові традиції дослідження вітчизняного земельного законодавства 

доби Української революції були реалізовані в працях І. Благої, О. Волошка, 

В. Гончаренка, І. Заріцької, П. Захарченка, А. Захарчука, А. Рогожина, В. Сидор, 

Н. Ковальової. Дискусії щодо соціального змісту аграрної реформи, на переконання 

авторів, велися у двох напрямках: реформістському (розробка і впровадження в 

сільському господарстві системи довготривалих заходів) і радикальному 

(примусовий розподіл поміщицьких, державних, удільних та монастирських 

володінь серед безземельного й малоземельного селянства). За оцінками 

дослідників, аграрна реформа УЦР, яка розроблялася впродовж 1917 року й 

завершилася прийняттям «Тимчасового Земельного закону», мала утопічний 

характер. Закон не регламентував дію економічного механізму реалізації земельної 

реформи. У ретроспективі земельний закон Центральної ради постає в працях 

істориків лише як бліда копія законопроекту ПСР, який 1907 року було подано 

російськими есерами на обговорення комісій Державної думи Росії. При цьому 

зазначалося, що фундаментом проекту цього закону була соціалізація землі в 

умовах збереження непередільної селянської общини, у той час як в Україні 

переважало подвірне землеволодіння, а частка заможного й середнього селянства 

на початку ХХ століття була найвищою в Російській імперії.  

За результатами вивчення історіографічних джерел правового характеру, 

автором дисертації було розглянуто юридичні колізії потрактування понять 

громадської, колективної й приватної власності на землю, а також трудової й 

споживчої норм землевідведення, черговості її отримання членами сільської 

громади, міськими жителями та прийшлими селянами, які не мали на території 

місцевої громади земельних наділів або прирізків землі відповідно до положень та 

окремих приміток «Тимчасового Земельного закону», ухваленого на Дев’ятій Сесії 

Української Центральної ради в січні 1918 року.  

У підрозділі 3.2. «Аграрні відносини в Українській Державі» репрезентовано 

новітні історіографічні джерела, присвячені дослідженню історії аграрної політики 

урядів Української Держави Павла Скоропадського в 1918 році.  

Відзначається, що в УСРР 1920–1930-х років історія була частиною ідеології, 

яка нав’язувала викривлене бачення подій в Україні як громадянської війни. 

Відповідно, у марксистській історіографії переважали роботи пропагандистського 

характеру, які мали задану парадигму висвітлення аграрної історії. Зокрема, 

аграрну політику П. Скоропадського більшість авторів оцінювали з позицій 

класової боротьби за землю, яка розгорнулася в українському селі навесні 

1918 року.  

У контекстах класових оцінок внутрішня політика гетьманських урядів 

Ф. Лизогуба й С. Гербеля розкривалася на сторінках публікацій Г. Клунного, який 

наголошував на несамостійності та залежності Української Держави від 
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«німецького фінансового капіталу». В. Качинський дотримувався точки зору, що 

прийнятий 15 червня 1918 року «Закон про передачу хліба врожаю 1918 року в 

розпорядження держави» започаткував відновлення в силі положень законодавства 

П. Столипіна про повноваження земельних та ліквідаційних комісій. Г. Карпенко 

використав опубліковані в збірниках матеріалів спогади осіб з числа учасників 

подій, матеріали хроніки селянських повстань з метою розкриття злочинів 

німецьких експедиційних загонів, викликаних для захисту земельної власності і 

маєтків поміщиків, покарання селян. 

Порівняння тематичних складових та фактичної основи більшості праць 

радянських істориків довоєнної та повоєнної доби засвідчує відсутність 

об’єктивного аналізу джерел, що пояснюється диверсифікацією дослідницького 

матеріалу в рамках усталеної схеми класового аналізу внутрішньої політики 

Української Держави. Так, на думку О. Гуковського, Є. Городецького, С. Маркова, 

виступи селян були реакцією на аграрну й продовольчу політику 

П. Скоропадського та дії німецьких експедицій, які забирали в селян збіжжя й 

захищали маєтки поміщиків. Найбільш яскраво тенденції фальсифікацій та 

перекручувань фактичного матеріалу ілюстрували матеріали книги радянського 

історика Г. Заставенка, у якій висвітлювалися події, пов’язані з діяльністю 

більшовицьких агітаторів серед селян, розкривалися причини чисельних 

антигетьманських повстань, що розгорнулися восени 1918 року на Лівобережжі 

України проти «контрреволюційних сил» – так званої «cкоропадщини» та 

«українських буржуазно-націоналістичних партій». 

Історіографічна ситуація, що склалася в радянській історичній науці в середині 

1950–1960-х років, була позначена наслідками впливу хрущовської лібералізації –

 відходу від абсолютизації російського чинника в історії неросійських народів 

СРСР, посиленням етноісторичної тематики в працях науковців. Однак, як свідчать 

результати аналізу досліджень М. Супруненка, А. Лихолата, І. Ганжі, Є. Скляренка 

та інших провідних істориків Української РСР, суттєвих зрушень у дослідженні 

документів «контрреволюційних гетьманських установ» – Ради міністрів 

Української Держави, міністерств: військового, внутрішніх справ, закордонних 

справ, губернських староств, по суті, не відбулося. 

Наприкінці 1990-х – на початку 2000-х років увагу істориків привертали 

проблеми реалізації аграрних реформ урядами Української Держави, 

взаємовідносин центральної влади з Німеччиною й Австро-Угорщиною. Важливо, 

що основні тематичні напрямки дослідження історії Гетьманату П. Скоропадського 

висвітлювалися на рівні кандидатських дисертацій. За приблизними підрахунками, 

у зазначений час було захищено більше десяти робіт, які на різних рівнях освоєння 

теоретичного досвіду опрацювання архівних матеріалів ученими діаспорної й 

«материкової історіографії», репрезентували здобутки аграрної політики 

Гетьманату в контексті інтерпретації єдиного процесу державотворення доби 

Української революції. Авторами стверджувалося, що уряди Української Держави 

намагалися врахувати інтереси всіх верств селянства, а плани земельної реформи 

спиралися на аналіз економічних особливостей розвитку кожного з регіонів 

України. Такий підхід вимагає залучення та більш поглибленого аналізу нових 
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джерел. Саме брак оригінальних джерел визначив ілюстративність, бездоказовість 

цього положення.  

Інтерпретацію історико-правових аспектів політики П. Скоропадського, а саме 

вироблення правового механізму регулювання поземельних відносин на основі 

приватної власності, створення умов придбання селянами землі, запропоновано в 

кандидатській дисертації Ф. Проданюка. У працях істориків Н. Ковальової, 

В. Малькіна, Г. Терели та Б. Малиновського розглядалися проблеми практичної 

реалізації ідеології аграрних реформ П. Скоропадського в конкретиці прийняття 

політичних рішень, ухвал, постанов і розпоряджень гетьманських урядів.  

Встановлено, що в дисертаційних роботах істориків ґрунтовно висвітлювалися 

організаційні заходи з підготовки земельної реформи П. Скоропадського 

(створення аграрних комісій, комісій із землевпорядкування), здійснювався 

правовий аналіз проектів землеустрою, підготовлених до виконання урядом 

Ф. Лизогуба завдяки зусиллям В. Колокольцева та В. Леонтовича, визначалися 

джерела фінансування реформи, зокрема, реалізації викупних операцій через 

державний Земельний банк.  

Використання урядовими структурами Української Держави дореволюційного 

досвіду розв’язання аграрного питання в Російській та Австро-Угорській імперії, 

порівняння законодавства Центральної ради, Гетьманату, УСРР, земельних 

проектів Білого руху Півдня Росії розглядалося в працях істориків С. Корновенка 

та А. Морозова. Сучасний дискурс політичної та соціально-економічної історії 

аграрних реформ П. Скоропадського, національного державотворення доби 

Гетьманату репрезентовано в концептуальних працях О. Реєнта, О. Гуржія, 

Р. Пирога, Ю. Терещенка, Г. Папакіна, В. Верстюка, В. Солдатенка, Ф. Турченка.  

Історики бачили основні суперечності реформаційного курсу Гетьманату в 

тому, що вірне з теоретичного погляду положення щодо непорушності права 

приватної власності на землю в конкретно-історичних умовах тогочасної України 

створило суттєві бар’єри на шляху реалізації, у цілому, прогресивної аграрної 

реформи. Протиріччя виникали через формальне використання законодавчих 

урядових актів, зловживання чиновників «реставраційними діями», неготовності 

уряду до повномасштабних фінансових, організаційних заходів з проведення 

парцеляції земельної власності, а також системного блокування роботи Ради 

Міністрів правими й лівими політичними силами в умовах відчутного дефіциту 

часу, відведеного на існування режиму Гетьманату П. Скоропадського. 

Підрозділ 3.3. «Земельні реформи Директорії, ЗУНР–ЗОУНР» містить аналіз 

опублікованих матеріалів, окремих архівних документів, присвячених висвітленню 

аграрної політики урядів Директорії УНР та представницьких виборних органів 

ЗУНР і Західної Області Української Народної Республіки. 

У цьому підрозділі стверджується, що спільною рисою української зарубіжної 

історіографії та радянської історичної науки 1920–1930-х рр. була опора на 

документи особового походження, що зумовлювалося нерозвиненістю джерельної 

бази. Проте публікація оригінальних джерел суттєво не змінила тематичну 

складову та концептуальні конструкції наукових публікацій, які тяжіли до оцінок 

аграрної політики українських урядів з помітним політичним підтекстом.  
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У багатьох працях радянських істориків залишалися «за кадром» важливі 

питання досліджуваної проблеми: як реагували селяни на Закон про землю 

Директорії, ухвалений 8 січня 1919 р., який закріплював у трудове користування 

селянський наділ у 15 десятин землі, чи взагалі існувала альтернатива 

більшовицькій аграрній політиці в Україні? Серед різномастих політичних сил, які, 

на думку авторів, обстоювали в українському селі інтереси «міцних господарів», 

помилково називаються УСДРП та УПСР, а також Українську Селянську Спілку. 

Захисником бідноти визнавалася лише одна політична сила – більшовики. 

Характеристика аграрних відносин, установлених за Директорії, укладається 

авторами в такі визначення: «панувала приватна власність», «земля належала 

куркулям» або «закони Директорії відповідали інтересам поміщиків» і подібне. 

В історіографії 1990-х – початку 2000-х років авторами виокремлюються два 

відмінні історичні періоди діяльності РНМ Директорії щодо вироблення та 

реалізації аграрної політики: перший (кінець 1918–1919 рр.) був позначений 

продовженням традицій земельного законодавства Української Центральної ради, а 

саме курсу на соціалізацію землі; другий (1920–1921 рр.) характеризувався 

визнанням дрібної селянської власності на землю в УНР на законодавчому рівні.  

Накопичення юридичних джерел сприяло дослідженню законодавства 

Української Народної Республіки. Історики по-різному його оцінювали: аграрне 

законодавство УНР мало ознаки політичних документів (В. Лозовий); було лише 

удосконаленим проектом соціалізації землі з рисами її націоналізації 

(Н. Ковальова); реалізації законодавства завадило некритичне сприйняття урядами 

Директорії досвіду Центральної ради (Р. Васковський); не було унормовано 

установчі документи, які регулювали взаємовідносини суб’єктів господарювання 

(І. Заріцька). 

Дослідниками історії західноукраїнських земель доби Визвольних змагань 

встановлено, що особливістю соціальної політики української влади в складній 

міжнародній обстановці, яка мала вирішальний вплив на реформи, був чинник 

великого землеволодіння польських, угорських і румунських поміщиків, наявність 

великих земельних власностей держави, церкви і монастирів у Галичині.  

Місце земельної реформи у вимірах боротьби національних сил за владу в 

Галичині висвітлювалося в монографії С. Макарчука, нарисі І. Лісної. Проблеми, 

що торкалися формування земельного законодавства ЗУНР, його реалізації, було 

піднято в публікаціях А. Фартушняка, Б. Тищика, О. Вівчаренка, Я. Малика, 

М. Луцького, Р. Тимченка. Узагальнення дослідницького матеріалу свідчить, що 

«Закон про землю в ЗУНР» визначав лише основні контури майбутньої земельної 

реформи, у той час, як урядові підзаконні акти деталізували її поетапне здійснення 

в майбутньому, зокрема, у повоєнний період розбудови ЗОУНР. Правознавці 

вказують на наявність у положеннях проекту цього закону багатьох недоліків, які 

суттєво ускладнювали його впровадження в практику. 

Розділ 4. «Неоколоніальна політика метрополій в Україні» присвячений 

проблемі антиколоніальної боротьби українських урядів у сфері економічних 

(аграрних) відносин як необхідної умови обстоювання національної державності в 

період Визвольних змагань в українських етнічних землях 1917–1921 рр.  
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У підрозділі 4.1. «Аграрна складова діяльності Тимчасового уряду» 

аналізуються праці, автори яких висвітлюють економічну політику Тимчасового 

уряду в Україні, створення організаційних центрів підготовки реформи – Головного 

земельного комітету, повітових земельних комітетів, Ліги реформ, аналізують 

діяльність урядових структур та земств (М. Огоновський, Б. Бруцкус, С. Южаков). 

Історіографічні джерела засвідчують, що ідеологія аграрних реформ творилася 

в процесі зіткнення відмінних інтересів та ідеологічно суперечливих політичних 

проектів. Зміст дискусійних питань часто висвітлювали партійні газети та брошури, 

матеріали яких присвячувалися історії земельного питання. Значну увагу розробці 

теоретичної частини реформ приділяли економісти, аграрії О. Пешехонов, 

М. Огановський, О. Кауфман, М. Ракітніков, С. Маслов, М. Кондратьєв.  

Проблеми правового статусу поміщицької власності, унормування трудового 

землекористування, а також стан «купчих земель» висвітлювали праці сучасних 

російських вчених Г. Кочешкова, Н. Рогаліної, Н. Хітріної. 

Реалізація політики Тимчасового уряду в Україні на основі архівних 

документів, періодичних видань розглядалася в монографії радянського історика 

В. Харитонова. Автор обрав для свого дослідження короткий хронологічний період 

функціювання російського уряду впродовж березня–квітня 1917 року. Провідним 

мотивом діяльності буржуазних органів влади в Україні, вважав учений, було 

намагання загальмувати, а в міру сил, згорнути масовий революційний рух 

робітників і селян. Порівнюючи кількість аграрних виступів в Росії та Україні, 

дослідник відзначив зростання чисельності останніх в українських губерніях. Лише 

в період лютого–березня 1917 року було зафіксовано від 7 до 18 випадків аграрних 

хвилювань, що засвідчувало реакцію українського селянства на очікування 

Тимчасовим урядом ухвали Установчих зборів стосовно шляхів розв’язання 

земельного питання в Росії
1
. 

У сучасній російській та українській історіографії поземельні відносини в 

Україні розглядалися на тлі аграрної революції 1917–1918 рр., зазвичай, у 

контекстах конфлікту Петрограда й Києва, який виник унаслідок обструкції 

російським урядом політичних та економічних вимог української нації, які 

репрезентувала Центральна рада. Юридичні аспекти підготовки аграрних проектів 

Тимчасового уряду, проблеми ставлення українського селянства до аграрної 

політики влади висвітлювалися в працях Н. Ковальової, Ю. Пасічної.  

Автором наголошується на необхідності спеціального дослідження аграрної 

політики Тимчасового уряду в Україні доби Визвольних змагань. 

У підрозділі 4.2. «Німецько-австрійський чинник земельних реформ» 

розглядаються проблеми дослідження економічної складової відносин країн 

Четверного союзу, зокрема, Німеччини та Австро-Угорщини з Україною у 

вітчизняній та зарубіжній історіографії. Наголошується, що ця тема представлена в 

узагальнювальних працях істориків діаспори та іноземних дослідників 

фрагментарно. Значення економічної складової відносин країн Четверного союзу, 

зокрема, Німеччини та Австро-Угорщини з Україною, висвітлювалося в мемуарах 

                                                 
1
 Харитонов В. Л. Лютнева революція 1917 року на Україні / В. Л. Харитонов. – Харків : Вид-во 

Харківського державного університету, 1966. – С. 207. 
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О. Черніна, А. Крауса, Е. Людендорфа винятково з позицій виконання 

продовольчих зобов’язань урядів Центральної ради та Гетьманату 

П. Скоропадського перед союзниками згідно умов Берестейського договору, 

укладеного в лютому 1918 року. Окремі аспекти формування економічної політики 

Німеччини відносно України розглядалися в працях зарубіжних дослідників. 

Зокрема, не втратили історіографічного значення роботи П. Боровського, а саме 

його наукова розвідка «Українська політика Німеччини у роки Світової війни і 

революції 1918–1919», надрукована в збірці «Німецько-українські відносини в 

історичній перспективі» та відома історикам праця «Українська політика 

Німеччини: 1918». Автору вдалося уникнути поширених у зарубіжній історіографії 

оцінок діяльності урядів П. Скоропадського, які умовно ділили дослідників на 

«пронімецьких» та «антинімецьких». Спираючись на матеріали маловідомих 

широкому загалу наративних джерел, П. Боровський кваліфікував підтримку 

Німеччиною створення в Україні селянських господарств фермерського типу як 

продуктивну ідею, таку, що повністю відповідала господарчим інтересам 

українського селянства, зміцнювала економічний потенціал Гетьманату. 

В історіографії УРСР досліджувана тема розглядалася в контексті боротьби 

«робітників і трудящого селянства» за «встановлення радянської влади в Україні», 

«захисту інтересів і завоювань трудящих, від зовнішньої інтервенції зі сторони 

Австрії, Німеччини та країн Антанти», а також зміцнення «союзу робітничого 

класу з незаможними верствами села».  

Дослідження соціально-економічних наслідків Берестейського миру було 

репрезентовано в наукових працях сучасних істориків О. Реєнта, Р. Пирога, 

О. Воронянського, П. Барвінської, П. Притуляка. Авторами констатувалося, що 

конфлікти в Україні, які виникали на ґрунті втручання командування німецько-

австрійських військ в аграрну політику Центральної ради й Гетьманату, були 

викликані упередженим ставленням союзників до можливостей виконання 

українською стороною взятих на себе зобов’язань щодо поставок сільгосппродукції 

до Німеччини, а також суперечливим та багатоступінчатим характером аграрних 

реформ П. Скоропадського, які характеризувалися поверненням до землеволодіння 

селянського двору через скасування норм аграрного законодавства Української 

Центральної ради. 

У підрозділі 4.3. «Воєнний комунізм» в українському селі» репрезентовано 

історіографію діяльності РКП(б)–КП(б)У з націоналізації та усуспільнення 

земельної власності селянства, установлення режиму воєнного комунізму як 

витоків радянських Голодоморів 1920-х–1930-х рр. в Українській СРР. 

Зазначається, що основою методології дослідження аграрної політики 

РКП(б) – КП(б)У є генетичний аналіз історії тоталітаризму радянського типу. 

У дисертації визначено, що науковий дискурс радянської історіографії 1920–

1930-х рр. обмежувався вузьким колом проблематики, яка торкалася майнового 

розшарування селянських господарств та зрівняльного розподілу землі в Україні. 

Класичним зразком, який ілюстрував домінування політичного підходу до 

висвітлення цієї проблеми, була праця Л. Кріцмана «К вопросу о классовом 

расслоении современной деревни». На першому етапі «протипоміщицької» 
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аграрної революції, вважав автор, відбувався стихійний розподіл поміщицького 

землеволодіння та майна між малоземельними і безземельними селянами. Другий 

етап характеризувався експропріацією «дрібнобуржуазною капіталу», тобто 

розкуркуленням заможного селянства.  

Помітний вплив на формування радянського дискурсу аграрного селянського 

руху в Україні мали статті та монографії істориків В. Данилова, В. Наумова, 

С. Найди, М. Жаровського, І. Шермана, П. Денисовця, однак тематично вони не 

виходили за межі концепції «ленінської аграрної політики». 

Тенденції висвітлення колоніальної політики Москви як складової частини 

формування тоталітарного суспільства в «червоній імперії» – СРСР –проявилися у 

вітчизняній історіографії наприкінці 1990-х років. Стратегію й тактику 

впровадження «воєнного комунізму» як системи заходів РФСРР, спрямованих на 

вкорінення соціально-економічних позицій більшовиків в Україні, уперше було 

висвітлено в праці О. Рубльова й О. Реєнта «Українські визвольні змагання 1917–

1921 рр.» (1999 р.). Актуалізовані авторами проблеми досліджувалися в роботах 

О. Ганжі, Я. Малика, Д. Архірейського, В. Ченцова, В. Волошенко, О. Вільховик, 

Ю. Шпак. Основну увагу науковці приділили висвітленню історії функціювання 

механізму репресій, а саме: політичних маніпуляцій у ході виборів місцевих рад; 

діяльності ревкомів, комбідів та КНС; вилучення збіжжя й сільгосппродукції 

продзагонами, завезеними з РФСРР; нав’язування селянам планів засіву полів; 

поширення практики заручництва селян; проведення військово-каральних операцій 

проти селянства повсталих проти більшовиків сіл і волостей. Авторами було 

помічено, що масовий опір селянства визначало економічне несприйняття ними 

способів та методів реалізації в українському селі аграрної програми РКП(б), 

зокрема, перехід до усуспільнення селянської земельної власності. 

У статтях істориків О. Вовка та О. Абразумової спротив більшовицькій владі 

розглядався в контекстах духовної несумісності українців з інонаціональним, 

прийшлим елементом, який складав інтернаціональну основу загонів Червоної 

армії, створеної в РФСРР, боротьби з насадженням колективних форм 

землекористування, контрибуціями, деморалізацією населення, упокоренням 

спротиву селянства практикою масового заручництва. 

На основі аналізу юридичних джерел, правові оцінки економічної діяльності 

РНК УСРР уперше було оприлюднено в працях В. Мироненка, І. Усенка і 

Б. Чеховича, І. Заріцької, які розкрили зміст нормативно-правових актів, а саме – 

«Тимчасового положення про соціалізацію землі» від 19 березня 1918 р. та 

«Положення про соціалістичний землеустрій і про заходи переходу до 

соціалістичного хліборобства» від 14 лютого 1919 р., що стали юридичною 

основою формування розпорядчих документів органів радянської влади. 

Результати комплексного аналізу історіографічних джерел дозволяють 

зробити висновки, що аграрна політика РКП(б) – КП(б)У в Наддніпрянській 

Україні розглядалася вітчизняними дослідниками в річищі критичного аналізу 

витоків комуністичного тоталітарного режиму, насадження в Україні законодавства 

РФСРР, уведення продрозкладки, усуспільнення селянського господарства. Однак, 

проблеми умовної толеранції селянства щодо заходів більшовицького режиму 
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(явище т. зв. «аграрного більшовизму»), його ставлення до злочинної діяльності 

класових організацій (ревкомів, комбідів, комнезамів), соціально-економічні 

наслідки насильницької земельної політики більшовиків у підконтрольних їм 

українських землях ґрунтовно не вивчалися.  

У підрозділі 4.4. «Аграрні проекти урядів А. Денікіна, П. Врангеля» автор, 

зважаючи на вагомі здобутки попередників, зосередив увагу на дослідженні 

новочасного етапу аграрної історії Білого руху в окупованих територіях УНР.  

Зазначалося, що зусиллями дослідників було виокремлено ті аспекти 

проблеми, які перебували в «історіографічному затінку» та потребували всебічного 

висвітлення. До таких належали питання «нормалізації» економічного становища 

на підконтрольній Збройним силам Півдня Росії території та вивчення аграрно-

продовольчої політики урядів А. Денікіна й П. Врангеля. Історіографічний аналіз 

свідчить, що не всім історикам вдалося остаточно позбавитися ідеологічних 

штампів радянської історіографії, відмовитися від класового підходу до оцінки 

правління А. Денікіна та П. Врангеля як суто антинародного, антиселянського, 

поміщицького режиму.  

Аграрну політику білогвардійських урядів А. Денікіна та П. Врангеля в 

окупованих українських землях УНР, за висновками досліджень вітчизняних 

істориків, репрезентували три категорії історіографічних джерел, а саме: 1) праці, 

витримані в традиціях потрактування історичної ролі не більшовицьких сил, для 

яких білогвардійці – це «…контрреволюція, котра за фінансової і військової 

підтримки Антанти несла економічне гноблення трудящому народу», а земельна 

політика – загрозу реставрації поміщицько-церковного землеволодіння, була 

зазіханням на революційні завоювання селянства; 2) контраверсійні попереднім 

дослідженням роботи, у яких соціально-економічна політика Білих урядів 

розглядалася як шанс врятувати Росію від «більшовицької чуми»; 3) урешті – праці, 

де переважало виважене академічне висвітлення історії російської революції, на 

основі застосування як усталених методів академічного дослідження, так й нового 

методологічного інструментарію, неупередженого підбору фактажу, виявлення 

«вузьких місць» проблеми аграрних відносин в Південній Україні та Криму. До 

категорії джерел, що розкривають ці проблеми, належать праці російських та 

українських науковців Я. Бутакова, П. Вежеля, А. Венкова, В. Федюка, 

Д. Архієрейського, С. Бородіна, С. Корновенка, В. Крупини. Історіографічні 

надбання вітчизняної історичної науки узагальнено в праці С. Корновенка «Білий 

рух Півдня Росії: аграрна політика урядів А. Денікіна, П. Врангеля (1919–

1920 рр.)». Автор, на основі результатів аналізу архівних документів, преси, 

матеріалів особового походження, обґрунтував зміст аграрної політики Білого руху 

в Україні доби П. Врангеля (березень – листопад 1920 року) як таку, що мала 

конструктивний, проселянський, об’єктивно-суб’єктивний характер. Зазначаючи 

відмінні риси конструктиву й негативу в роботі адміністрацій П. Врангеля, 

напрацювань Ялтинської комісії, історик дослідив форми діалогу влади із 

селянством, виявив його «сліди» в нормативно-правових актах земельної реформи, 

які мали юридичну силу на підконтрольних Збройним силам Півдня Росії 

територіях України. 
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«Білий» і «червоний» проекти реінтеграції Криму в економічний простір Росії 

розглядалися істориками здебільшого в контекстах висвітлення взаємовідносин 

громадських організацій та урядів (М. Сулькевича, С. Крима), загальноросійських 

партій із командуванням Збройних сил Півдня Росії. У дослідженнях вітчизняних 

науковців знайшли відображення не лише позиції П. Врангеля, який бачив 

можливість поновлення традицій російської державності на «частинці російської 

землі», а вивчалися «кримська проблема», сутність «кримського питання» в 

політиці Центральної ради й Директорії, висвітлювалася дипломатична боротьба за 

автономію Кримського півострова в складі Української Народної Республіки.  

Історіографічне дослідження проблемного поля аграрних та селянознавчих 

студій, які репрезентують формування академічного дискурсу історії Української 

революції 1917–1921 рр., дає змогу зробити такі узагальнення та висновки. 

1. Історіографія аграрних відносин, земельних реформ національних урядів та 

колоніальної політики Тимчасового уряду, РФСРР та Білого руху в українських 

землях залишається маловивченою в історичній науці. 

2. Джерельна база, використана в дисертації, є репрезентативною та 

систематизованою з поділом на 10 груп джерел: 1) архівні документи; 2) документи 

та матеріали особового походження; 3) періодичні видання; 4) монографічні та 

узагальнювальні видання; 5) матеріали конференцій, симпозіумів та круглих 

столів; 6) дисертаційні дослідження та автореферати дисертацій; 7) навчальні 

посібники; 8) рецензії на наукові праці та видання; 9) науково-бібліографічні 

покажчики; 10) бібліографічні тематичні огляди та бібліографічні покажчики 

літератури. 

До наукового обігу вперше залучено архівні документи та маловивчені 

історіографічні джерела, які дозволяють розкрити тему дослідження.  

3. Вивчення історіографії аграрних відносин в українських етнічних землях, 

які перебували в складі Російської та Австро-Угорської імперій, зумовлено 

накопиченням наукових праць, присвячених дослідженню проблеми аграрних 

чинників Визвольних змагань 1917–1921 років. Розв’язання аграрного питання 

розглядалося вітчизняними дослідниками як невідмінна умова їхнього соціально-

економічного та національного визволення. Дослідники виокремлюють аграрну 

домінанту виробничої інфраструктури України, похідні та супутні ознаки розвитку 

«українського суспільства» початку ХХ ст., які мали специфічні риси: відсутність 

значного прошарку українців серед представників міської буржуазії; селянський 

аграрний світогляд населення; релігійність у формі православ’я; традиції 

індивідуального господарювання; провінційність мислення політичної еліти. 

На автентичному матеріалі науковцями досліджувалися процеси мобілізації 

земельної власності, формування селянських господарств «фермерського типу», 

спроможних конкурувати з поміщицькою монополією на вирощування збіжжя. 

Висловлювалися думки щодо змісту назрілої реформи поземельних відносин. 

Науково вартісними є статистично-економічні нариси істориків, які містять дані 

про міграційні процеси в період здійснення реформи П. Столипіна, заробітчанство 

та вплив процесу відходництва на аграрну сферу економіки українських губерній 

пореформеної доби. Водночас, проблеми трансформації аграрного суспільства в 
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контексті висвітлення еволюції «селянської економіки» в другій половині ХIХ – на 

початку ХХ ст., ролі та значення общини, змісту урядової політики, які 

дискутувалися в радянській історіографії 1950–1960-х рр., не отримали нового 

розвитку на рівні історичного аграрного дискурсу. Потребують об’єктивного 

вивчення проблеми організації «виробництва зерна» в селянських господарствах 

«фермерського типу», розвитку внутрішнього ринку сільськогосподарської 

продукції, реалізації урядової фінансово-кредитної політики щодо грошового 

забезпечення потреб розвитку селянських господарств на початку ХХ століття. 

4. Опрацювання програмних документів політичних партій, а також архівних 

документів та матеріалів особового походження уможливило порівняння земельних 

проектів тих політичних сил, які на початку ХХ століття заявили про свою позицію 

щодо селянських антиурядових виступів 1902, 1904, 1905–1906 та 1917 рр. 

Відповідно в найбільшій мірі в історіографії репрезентовано матеріали 

неонародницьких та соціалістичних, а в меншій – ліберальних та консервативних 

політичних сил. Науковці дійшли висновків, що в масовій свідомості селянства 

панівною була ідея чорного переділу земельної власності, яка в програмних 

документах Української партії соціалістів-революціонерів (УПСР), наймасовішої в 

1917 р., була трансформована в проекти соціалізації землі. Істориками 

охарактеризовано значення ідеологічних пріоритетів провідних політичних партій, 

висвітлено погляди лідерів громадської думки щодо розв’язання земельного 

питання (М. Грушевський, В. Винниченко, В. Липинський, М. Порш, М. Шаповал), 

розглянуто ухвали партійних з’їздів, які вносили зміни до аграрних програм, 

показано здійснення агітаційної та організаційної роботи їхніх комітетів у 

селянському середовищі, зокрема, на початку революційних подій 1917 року. 

5. Історіографічне осмислення широкого спектру проблем соціально-

економічного змісту, земельної політики Української Центральної ради засвідчує, 

що тривалий час вона «йшла» в річищі внутрішньої політики Тимчасового уряду, 

намагаючись узгодити інтереси селянства з можливостями держави. Проте 

відсутність реальних земельних реформ, селянські заворушення спонукали 

Центральну раду розпочати розробку перших земельних законопроектів, тобто 

ступити на популістський шлях розв’язання аграрного питання в Україні. 

Переломним моментом, що зумовив зміну аграрного курсу УНР, історики 

називають прихід до керівництва Генеральним Секретарством земельних справ у 

грудні 1917 р. представників від УПСР в особах «аграріїв-політиків» О. Шумського 

та М. Ковалевського, які вважали основним завданням земельної реформи 

негайний безкоштовний розподіл поміщицьких земель з метою задоволення 

суспільно-політичних настроїв селянства. Саме ці ідеї згодом втілилися в 

«Тимчасовому Земельному законі», затвердженому на IX Сесії Української 

Центральної ради. 

У другій половині 1990-х років було опубліковано ґрунтовні праці історико-

правового характеру, присвячені дослідженню аграрної політики національних 

урядів. Науковий доробок українських учених зазначеного періоду, на фоні менш 

вартісних публікацій попередників, вирізняється ґрунтовним аналізом теоретичних 

положень «Тимчасового земельного закону» Центральної ради, урядових постанов 
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і звернень прийнятих у зв’язку з проголошенням III Універсалу. Велика увага 

приділялася проблемі формування судової системи, висвітленню основних 

недоліків земельного законодавства Центральної ради, які були зумовлені 

відсутністю досвіду правотворення, недосконалістю науково-термінологічного 

апарату. 

Дослідження земельних відносин в Українській Державі засвідчило приріст 

нових знань у галузі землекористування й землеволодіння селянського двору. У 

науковий обіг було введено юридичні джерела, які склали основу правового аналізу 

окремих проектів аграрного законодавства П. Скоропадського. Виявлення 

документів іноземного походження поновило дискусію з призабутої істориками 

проблеми австро-німецького чинника аграрних відносин в Українській Державі. 

Аналіз джерел з історії аграрної політики Директорії виявив, що перевага в 

наукових працях надавалася дослідженню організаційної діяльності виконавчої 

гілки влади УНР – Ради Народних Міністрів (РНМ), якій не вдалося забезпечити 

стабільне функціювання зрозумілої селянам системи правових аграрних відносин з 

урахуванням традицій землеволодіння й землекористування, звичних для ведення в 

Наддніпрянській Україні зернового господарства. Основна причина поверхового 

аналізу аграрної політики Ради Народних Міністрів УНР полягала в тому, що 

науковцями, у підсумку, не було проаналізовано матеріали, які формують сучасний 

дискурс вітчизняної аграрної історії та селянознавства доби УНР Директорії.  

Вивчення проблемних тем дисертаційної роботи виявило, що в дослідженнях з 

історії аграрної політики ЗУНР–ЗОУНР поважне місце займає соціокультурна 

складова. У прив’язці до специфіки пізнання архетипу галицького селянина, ролі 

кооперативного руху, селянських об’єднань, церкви як складових чинників 

формування революційної ситуації в Галичині 1918–1920-х рр., аграрне питання 

мало неабияке значення. У цьому контексті було відзначено внесок у розвиток 

історіографії національної державності вчених української діаспори, які 

проаналізували основні проекти аграрних перетворень у ЗУНР–ЗОУНР. 

6. Дослідники історії Тимчасового уряду розглядають його діяльність як один 

з напрямків реалізації тієї моделі державного устрою, яка мала постати на основі 

ухвал Всеросійських Установчих зборів. Більшість учених, які вивчали внутрішню 

політику влади, дотримувалося думки, що політичні сили, які сформували 

Тимчасовий уряд, пропонували російському суспільству проекти розв’язання 

аграрного питання, складені на основі селянських вимог, запитів думських фракцій, 

написаних у 1906–1907 рр., програм політичних партій, ухвалених у 

міжреволюційний період. Кадетські публіцисти О. Корнілов, В. Чешихін, 

М. Черненков визнавали аграрну програму партії «народної свободи» найбільш 

прийнятною для Росії, оскільки в ній було передбачено відносно «безболісний» 

спосіб розв’язання земельного питання, а саме викуп більшої частини поміщицької 

землі за рахунок державної казни «по справедливій ціні» та її розподіл серед 

безземельного селянства. Практичні кроки Тимчасового уряду з підготовки 

земельної реформи на основі освоєння досвіду попередників висвітлювалися в 

публікаціях учених з дореволюційним стажем наукової роботи, радянськими та 

сучасними українськими дослідниками. Селянські виступи, спрямовані проти 
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політики Тимчасового уряду, пояснювалися низьким рівнем довіри до губернських 

земельних комітетів, дискусіями, пов’язаними з відновленням общинного 

землеволодіння та ін. Прояви автономістської лінії розв’язання земельного питання 

сучасні науковці вбачали в «перенесенні» земельної реформи на місця через 

заснування Українського Земельного комітету з метою координації дій підлеглих 

йому місцевих структур, що зміцнювало позиції Центральної ради. 

7. В історичній науці політика Центральних держав в Україні висвітлювалися 

істориками крізь призму змістовного аналізу найбільш важливих дипломатичних 

документів, зокрема міждержавних угод, у яких визначалися обов’язки сторін, що 

уклали ці угоди. Радянськими істориками акцент робився на висвітленні 

продовольчих зобов’язань урядів України переважно в частині дотримання умов 

«хлібного миру» – типової «кабальної міжнародної угоди», яка легітимізувала 

колоніальне гноблення «трудящого селянства й робітничого класу України». 

Сучасними науковцями ноголошується на думці, що основні пункти 

соціально-економічної програми П. Скоропадського збігалися з намірами та 

інтересами Німеччини й Австро-Угорщини, зокрема щодо змісту здійснюваних в 

Україні аграрних реформ, однак визнається домінування у взаємовідносинах цих 

країн військово-продовольчого чинника. Істориками проаналізовано науково-

експертні висновки німецьких фахівців з українських справ (О. Гецш, П. Рорбах, 

Г. Оксборн), оцінки, власне командування окупаційних військ Німеччини та 

Австро-Угорщини щодо змісту аграрних реформ, здійснюваних українськими 

урядами, виявлено основні канали впливу союзників на можновладців Центральної 

ради й Гетьманату. 

8. Провідні проблеми дослідження аграрно-продовольчої політики радянської 

Росії (РФСРР) в окупованих землях Української Народної Республіки 

акумулюються в працях українських та російських науковців. Вітчизняні науковці 

надавали перевагу дослідженню історії функціювання механізму репресій, а саме: 

виявленню політичних маніпуляцій влади в ході виборів місцевих рад; неправової 

діяльності ревкомів, комбідів та комітетів незаможних селян; примусового 

вилучення збіжжя й харчової продукції в селян продзагонами з РФСРР; 

нав’язування державою селянам планів засіву полів; поширення практики 

заручництва; проведення військово-каральних операцій частинами особливого 

призначення. Історики РФ висвітлювали події 1918–1920 років у контексті 

положень радянської схеми громадянської війни, яка закінчилася поразкою Білого 

руху.  

В історичній науці сформувалося декілька груп історіографічних джерел, які 

репрезентують політику урядів А. Денікіна й П. Врангеля в підконтрольних їм 

територіях Української Народної Республіки. На відміну від праць учених РФ у 

дослідженнях вітчизняних науковців знайшли відображення не лише позиції 

урядовців, А. Денікіна та П. Врангеля, які бачили в боротьбі з більшовиками 

можливість поновлення імперських традицій російської державності на «частинці 

російської землі», створення таких умов життя, які б привернули всі сили народу, 

що страждав під «червоним гнітом» до білої ідеї, розкривався характер «реформ» 

Білого руху в Криму й Таврії, а, зрештою, висвітлювалися складові такого 
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історичного поняття як «кримська проблема», сутність «кримського питання» в 

політиці урядів Центральної ради й Директорії, боротьби української дипломатії за 

приєднання Криму, його автономії в складі самостійної УНР, проголошеної IV 

Універсалом Центральної ради. Основи таких праць закладено в колективному 

дослідженні вчених Інституту історії НАН України «Крим : шлях крізь віки» 

(2014 р.), дисертаційних роботах 2000-х років. 
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АНОТАЦІЯ 

Житков О. А. Аграрне питання та земельні реформи в Україні доби 

Визвольних змагань (1917–1921 рр.) : Історіографія. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за 

спеціальністю 07.00.06 – «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні 

дисципліни» – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2018. 

У дисертації оприлюднено результати комплексного аналізу історіографічних 

джерел, присвячених історії розвитку земельних відносин, становленню аграрного 

законодавства в Україні на початку ХХ ст., здійсненню земельних реформ 

українських урядів доби Визвольних змагань 1917–1921 рр. Окреслено вузлові 

проблеми вивчення аграрних реформ, земельного законодавства Української 

Центральної ради, Гетьманату П. Скоропадського, Директорії УНР, ЗУНР, Західної 

Області УНР. Визначено складові елементи архетипу селянина як історичного 

образу типового представника селянського стану, його трансформацій в особу 

бунтаря, повстанця, позначених впливом Великої війни 1914–1918 рр. та революції. 

У дослідженні розглянуто актуальні проблеми потрактування змісту й завдань 

військово-комуністичної доктрини РКП(б)–КП(б)У, проектів землеустрою 

організацій та урядових установ Білого руху, примусово впроваджуваних в 

окупованих землях Української Народної Республіки. Спираючись на результати 

комплексного історіографічного аналізу наукової спадщини української діаспори, 

здобутків сучасної вітчизняної історичної науки, автором дисертації обґрунтовано 

думку про необхідність реактуалізації соціально-економічних досліджень змісту і 

характеру колоніальної політики радянської Росії (РФСРР) в окупованих землях 

УНР, започаткованих у другій половині 1920-х років у колах політичної еміграції. 

На основі узагальнення значного теоретичного та конкретно-історичного 

матеріалів автором дисертаційного дослідження обґрунтовано аксіологічну та 

мотиваційну складові системного вивчення аграрних реформ доби Національно-

визвольних змагань як основи аграрно-соціальних перетворень, перебудови 

аграрного сектору економіки незалежної України ХХI століття. 
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В диссертации представлены результаты комплексного анализа 

историографических источников, посвященных истории развития земельных 

отношений, становлению аграрного законодательства в Украине в начале XX в., 

осуществлению земельных реформ украинских правительств периода 

Освободительного движения 1917–1921 гг. Очерчены узловые проблемы изучения 

аграрных реформ, земельного законодательства Украинской Центральной рады, 

Гетьманата П.Скоропадского, Директории УНР, ЗУНР, Западной области УНР. 

Определены составляющие элементы архетипа крестьянина как исторического 

образа типичного представителя крестьянского сословия, его трансформаций в 

личность бунтовщика, революционера, отмеченных влиянием Великой войны 

1914–1918 гг. и революции. 

В исследовании рассмотрены актуальные проблемы трактовки содержания и 

заданий военно-коммунистической доктрины – РКП(б)-КП(б)У, проектов 

землеустройства организаций и правительственных учреждений Белого движения, 

внедряемых в оккупированных землях Украинской Народной Республики. 

Опираясь на результаты комплексного историографического анализа научного 

наследия украинской диаспоры, достижений современной отечественной 

исторической науки, автор диссертации обосновывает мысль о необходимости 

реактуализации соцально-экономических исследований содержания и характера 

колониальной политики советской России (РСФСР) в оккупированных землях 

УНР, начатых во второй половине 1920-х годов в кругах политической эмиграции. 

В результате обобщения значительного теоретического и конкретно-

исторического материалов автор диссертационного исследования обосновывает 

аксиологическую и мотивационную составляющие систематического изучения 

аграрных реформ периода Национально-освободительных движения как основы 

социально-экономических преобразований, перестройки аграрного сектора 

экономики независимой Украины XXI столетия. 

Ключевые слова: социальная история, историография, исторический наратив, 

историографический анализ, земельные отношения, аграрные реформы, аграрное 

законодательство, Украинская революция, Центральная рада, Украинское 

государство, УНР, Временное правительство, Белое движение, Совнарком. 
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The thesis brings to the light the results of the comprehensive analysis of the 

historiographic sources related to the history of the land relations development, 

establishment of the agrarian law in Ukraine throughout early 20
th

 century, 

implementation of land reforms by Ukrainian governments of the Struggle for 

Independence period in 1917 – 1921. 
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The main groups of the narrative sources have been systematised and classified, 

conditions for the formation of the main types of documents and scientific historical 

literature have been studied and their external features described, the problematic and 

theoretical content analysis of specific collections in central and regional archives, 

published materials, monographs, generalising works, theses, theses’ abstracts, scientific 

papers and other sources has been made. 

The thesis author has utilised the potential of the interdisciplinary comparative, 

historical and genetic research of the agrarian law in the Russian empire, legislative acts 

of the Ukrainian Central Rada, Hetmanate of Pavlo Skoropadskyi, Directorate of the 

Ukrainian People’s Republic, Russian Soviet Federative Socialist Republic, land laws of 

the Anton Denikin and Pyotr Wrangel’s governments implemented in the period of the 

Struggle for Independence within Ukrainian ethnic territory. 

The researcher has concentrated much of his attention on the study of historiography 

of the peasantry from the heartland Ukraine, West Ukrainian lands of Halychyna, 

Bukovyna, and Transcarpathia, agrarian / peasant factor in the reformation processes 

research, namely the phenomenon of the “Great Peasants’ / Agrarian Revolution”. 

The author has outlined the priorities in studying of the agrarian reforms, land 

legislation of the Ukrainian Central Rada, Hetmanate of Pavlo Skoropadskyi, Directorate 

of the Ukrainian People’s Republic, West Ukrainian People’s Republic and the Western 

Region of the Ukrainian People’s Republic. The role, meaning, and components of the 

destruction of the peasant’s archetype as the historical image of the typical representative 

of peasant class and its transformation in a rebel or insurgent have been defined through 

the influence of the Great War of 1914–1918 and revolution. 

The thesis paper comprehensively covers current issues in interpretation of the 

content and tasks in the military and Communist doctrine of the Russian and Ukrainian 

Communist Parties (Bolsheviks), land use envisaged by the governmental agencies of the 

White movement enforced in occupied territories of the Ukrainian People’s Republic. 

The author has managed to prove his idea of the need to revitalise social and 

economic research of the colonial policy by the Soviet Russia (Russian Soviet Federative 

Socialist Republic) in the Ukrainian People’s Republic’s lands occupied since late 1920s 

as the result of his comprehensive historiographic analysis and study of the Ukrainian 

Diaspora heritage, current national historical science, and early suggestions of Ukrainian 

political émigré and science. 

Having summarised considerable theoretical and historically-specific material the 

thesis paper author grounds well the axiological and motivational components of the 

systemic study of the agrarian reform in the period of the Struggle for Independence 

which were the basis for agrarian and social transformations, agrarian sector reform in 

independent Ukraine of the 21
st
 century. 
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