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АНОТАЦІЯ 

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

Визвольних змагань (1917 – 1921 рр.) : Історіографія. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису.  

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. – Київ, 2018. 

Актуальність дослідження зумовлена важливим значенням аграрно-

селянського 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, яким відводиться пріоритетне місце в гуманітарних науках: 

філософії, соціології, історії, політології, правознавстві, соціальній економіці.  

Наукова новизна дисертації зумовлена відсутністю у вітчизняній 

історіографії спеціальних узагальнюючих праць з означеної тематики у 

вказаних хронологічних межах. У дисертаційному дослідженні 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 й 

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 
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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 у 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.; 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 методологічні принципи формування 

контенту академічних видань  документів та матеріалів, бібліографічних 

покажчиків, які містять джерела, що стосуються тематики дисертаційної 

роботи. 

Удосконалено : методику дослідження історіографічних процесів у 

контексті розробки концепції аграрної історії та вітчизняного селянознавства 

досліджуваного періоду; 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 
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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 економіки України у світовий  економічний простір. 

Практичне значення дисертації визначається можливістю використання 

її результатів для наукової розробки комплексних праць з вітчизняної аграрної 

історії та історії українського селянства доби Визвольних змагань. Матеріали 

дослідження, положення та висновки дисертації доцільно використати при 

підготовці нормативних курсів та спеціальних курсів з історії та історіографії 

історії України, а також економічної історії України першої чверті ХХ століття. 

Репрезентативність та достовірність результатів, здобутих пошукувачем, 

забезпечується використанням філософських, загальнонаукових та спеціально-

історичних (типологічний, системний, реконструктивний, генетичний, 

порівняльний) методів пізнання об’єкта і предмета історіографічного 

дослідження земельних відносин, аграрних реформ українських урядів доби 

Визвольних змагань 1917 – 1921 років, здійснення військово-комуністичних 

проектів РКП(б)–КП(б)У, політики Тимчасового уряду та урядів А. Денікіна і 

П. Врангеля в окупованих землях Української Народної Республіки. 

Автором дисертації запропоновано історіографічну модель дослідження 

аграрних відносин, яка передбачає деконструкцію радянської історичної схеми 

переростання демократичної Лютневої революції 1917 року у громадянську 

війну в Україні, відмову від панівної в історіографії УРСР міфологеми союзу 

робітничого класу й селянства, боротьби селянських мас проти “буржуазних 

урядів” УЦР, Гетьманату П. Скоропадського та Директорії УНР і ЗУНР.  

У праці комплексно досліджено ідейні витоки і науково-теоретичні 

проблеми формування національної концепції аграрної історії та вітчизняного 

селянознавства; обґрунтовано принципи наукової класифікації джерельного 
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комплексу; з’ясовано методологічні засади і методичні принципи 

міждисциплінарного аналізу та синтезу аграрно-селянської проблематики; 

соціоментальної історії українського селянства, чисельних методів дослідження 

аграрних відносин в українських етнічних землях у рамках хронології 

історичного періоду, визначеного в дисертаційній роботі. 

Вивчено вузлові аспекти формування джерельної бази проблеми, 

здійснено аналіз тематичної і жанрової складової історіографії соціально-

економічної історії розвитку земельних відносин, реалізації аграрних реформ в 

українських етнічних землях перших десятиліть двадцятого століття, зокрема, 

Визвольних змагань, охарактеризовано внесок зарубіжних наукових шкіл у 

дослідження аграрної історії України та вітчизняного селянознавства. Значну 

увагу автором праці приділено вивченню історичного явища, відомого в 

сучасній термінології проблеми як “велика селянська”, або “аграрна 

революція”. Окреслено історико-правовий дискурс вивчення історії аграрних 

реформ, земельного законодавства Української Центральної ради, Гетьманату 

П. Скоропадського, Директорії УНР, ЗУНР, Західних областей УНР. Визначено 

мотиви інтерпретацій у новітній історіографії постаті українського селянина як 

стихійного бунтаря, типового представника соціальної верстви ХIХ ст., його 

трансформації  в праобраз рушійної сили Української революції 1917 – 1921 рр. 

Автором дисертації комплексно розглянуто проблеми потрактування 

політики Німеччини та Австро-Угорщини в Україні, змісту й завдань 

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

урядових установ Білого руху, адміністрацій та урядів А. Денікіна і 

П. Врангеля, упроваджуваних в українському селі в 1918 – 1920 роках.  

Визначено та обґрунтовано сучасне бачення теоретико-методологічних 

аспектів дослідження історії антиколоніального руху, національно-визвольної 

боротьби українського селянства проти радянського військово-комуністичного 

режиму, поширення Москвою в окупованій території Української Народної 

Республіки радянського аграрного законодавства, окремих законодавчих актів з 

метою встановлення продовольчої диктатури, насадження колективізму.  
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Уточнено змістовну наповненість таких груп історичних та правових  

(юридичних) понять та термінів (історизмів) як “земельне питання”, “селянське 

питання”, “землеволодіння” “землекористування”, “землеустрій” 

“землевпорядкування”, “соціалізація землі”, “муніципалізація землі” 

“націоналізація землі”, “відрубник” та деякі інші. 

Отримали нове семантично-функційне потрактування використані в 

дисертаційному дослідженні терміни та поняття радянської історіографії, що 

репрезентують історію аграрної політики РФСРР в окупованій частині України 

доби воєнного комунізму: “майнова і соціальна диференціація”, “вивласнення”, 

“розкуркулення”, “колгоспи і радгоспи”, а також “суцільна колективізація”, 

“комуни”, “куркулі”, “комітети бідноти”, “комітети незаможників”, 

“продовольчий податок”, “продзагони”, “політичний бандитизм” та деякі інші. 

У дисертації розглянуто методологічні принципи дослідження теми 

дисертації, визначено етапи й періоди історіографічного аналізу аграрних 

відносин в українських землях модерного часу, а також земельних перетворень, 

що здійснювалися в умовах Першої світової війни та Української революції. 

На основі узагальнення значного теоретичного та конкретно-історичного 

матеріалу автором дисертаційного дослідження виявлено аксіологічну та 

визначено мотиваційну складові історіографічної моделі вивчення аграрних 

реформ доби Визвольних змагань як основи аграрно-соціальних перетворень, 

перебудови аграрного сектору економіки незалежної України ХХI століття. 

За результатами комплексного аналізу здобутків вітчизняної та 

зарубіжної історіографії автором дисертації обґрунтовано висновки щодо 

републікації історіографічних раритетів та актуалізації проектів соціально-

економічних досліджень змісту й характеру колоніальної політики радянської 

Росії (РФСРР) в окупованих землях УНР, започаткованих у працях 

представників української наукової та політичної діаспори повоєнного часу. 

Загалом, системний аналіз значного дослідницького матеріалу 

уможливлює цілісне осмислення соціально-економічної історії України, 

обґрунтування нових ідей та рекомендацій щодо вдосконалення національного 
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законодавства у сфері регулювання земельних відносин в Україні. 

Ключові слова: соціальна історія, історіографія, історичний наратив, 

історіографічний аналіз, земельні відносини, аграрні реформи, аграрне 

законодавство, Українська революція, Центральна рада, Українська Держава, 

УНР, колоніальна політика, Тимчасовий уряд, Білий рух, КП(б)У, Раднарком. 

SUMMARY 

Oleksandr A. Zhytkov.  Agrarian issue and land reforms in Ukraine during the 

Struggle for Independence (1917–1921) : Historiography. – Qualifying scientific 

paper under manuscript copyright. 

Thesis for a Scholarly Degree of Doctor of Science in History, Speciality 

07.00.06 – Historiography, Source Studies, and Special Historical Disciplines. Taras 

Shevchenko National University of Kyiv. – Kyiv, 2018. 

The urgent character of the dissertation paper relies on the importance of the 

agrarian and peasant discourse in the conceptual history of the Ukrainian Revolution. 

The researcher addresses comprehensive analysis of the land relations historical 

narrative which enables a full-fledged rendering of the academic relations between 

scientific schools, prolonged discussions of the different generations of scholars, a 

thorough coverage of agrarian history national historiography and peasant national 

history in the 20th century. 

Within the context of the contemporary Ukraine economical development 

ideology formation the most considerable meaning is attained to the retrospective 

study of the social factor of the governmental reforms by 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 which is given a first-rank place in the humanities, philosophy, social study, 

history, political science, law, social economics. 

The novelty character of the thesis has been predefined by the lack of special 

comprehensive historiographical works in this sphere within the mentioned time 

frame. For the first time the paper provides comprehensive analysis of the 

historiographic sources devoted to the history of land reforms history of the  
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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, agrarian policies of the Russian 

Provisional government, administrations and military rule of the South Russia Forces 

of  Anton Denikin and Pyotr Wrangel. The author constructs his own model for the 

historiographic processes and historiographic facts study representing current 

discourse of the agrarian and peasant problems in Ukrainian and foreign humanitarian 

studies; he brings to light some less known historiographic sources according to the 

direction of the conceptual basis development of the dissertation research of the 

agrarian relations reform history in Ukrainian Revolution period. The author 

researches main evaluation criteria of the character and form of the Ukrainian 

peasantry participation in military units of the Ukrainian People's Republic army, 

characterises urgent problems of the knowledge development in history of Soviet 

land law, establishes Soviet scholars bias in respect of legal character of the RFSSR 

laws implementation in the territory of the Ukrainian People's Republic occupied by 

the hybrid military units of the Bolshevik Russia, establishes correlation between 

main clauses of the “Temporary Land Law” to the legal basis of agrarian legislation 

of the Central Rada, content of the Ukrainian national governments internal policy in 

1917 – 1918, provides expertise of the historical facts and national legislation items 

credibility in respect of original archive documents, legal database of the laws codes 

and governmental resolutions. The researcher has personified input of the national 

and foreign agrarian history scientific schools in the development of the national 

agrarian history concept development, characterises methodological principles of the 

content formation for academic publishing of the documents and materials, 

bibliographic indices containing sources for respective topic. 

The applicant has improved methods of historiographical processes research in 

the context of agrarian history concept development as well as the national peasantry 

study within the researched period, the historiographic periodisation of the agrarian 

reform issues study for the period of Ukrainian Central Rada, Hetmanate of Pavlo 

Skoropadskyi, Directorate of the Ukrainian People’s Republic, West Ukrainian 
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People’s Republic and the Western Region of the Ukrainian People’s Republic; 

methods of the analysis of the number and classification of peasants' actions in 1917 

– 1918 in regional and all-Ukrainian scale. 

The following items have been profoundly developed: theoretical and 

methodological problems of the comprehensive historiographic research of the social 

and agrarian history of Ukraine of the late 19th – first decades of the 20th centuries; 

historiographic component of the study of the colonial agrarian policy of the Russian 

Provisional government, RFSSR governments in the Ukrainian ethnic territories;  

historiographic research of the land reforms by governments of Anton Denikin and 

Pyotr Wrangel in the territories of the Crimea and Right-bank Ukraine controlled by 

them; study of the lessons and experience of the land reforms implementation by the 

national governments of the Struggle for Independence period in the aspect Ukrainian 

economy integration in the global economy. 

The practical value of the thesis has been established by the possibility of its 

results application for the scientific processing of the comprehensive works in 

national agrarian history and the history of Ukrainian peasants during the Struggle for 

Independence. The research material, its statements, and conclusions can be 

reasonable used for preparing standardised and special courses in history and 

historiography of the history of Ukraine as well as economical history of Ukraine in 

the first quarter of the 20th century. 

The substantiation of the ways to lead scientific research, its representative 

character, reliability of results gained by the applicant have been provided by the 

proper application of philosophical, general scientific, and special scientific 

(typological, systemic, reconstructive, genetic, and comparative) methods of 

cognition in respect to the object and subject matter of the historiographic research of 

land relations and agrarian reforms run by the Ukrainian governments of the Struggle 

for Independence (1917 – 1921), military and Communist projects of Russian and 

Ukrainian Communist Parties (Bolsheviks), Russian Provisional government as well 

as governments of Anton Denikin and Pyotr Wrangel in occupied lands of the 

Ukrainian People’s Republic. 
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The thesis author has introduced a new historiographic model of the agrarian 

relations research implementing the deconstruction of the Soviet historical pattern of 

the Ukrainian Civil War rooted in the democratic February Revolution of 1917, as 

well as the refusal to apply the UkrSSR historiography dominating mythologem of 

the working class and peasantry union resulting in countryside population fight 

against “bourgeoisie governments” 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 thesis brings to the light idea sources and scientific-theoretical issues of 

the agrarian history national concept and national peasantry studies as well. The 

thesis presents well-grounded principles of the sources complex scientific 

classification, methodological foundations and principles of the multidisciplinary 

analysis and synthesis of the agrarian-peasant problems, sociomental history of the 

Ukrainian peasantry, numerous methods of the agrarian relations research in respect 

of Ukrainian ethnic territories within historical period chronology established by the 

paper. 

Some focal points in formation of the source basis for the problem have been 

studied, the author has analysed thematic and genre component of the social and 

economic history of the historiography of land relations development, agrarian 

reforms implementation in Ukrainian ethic territory within the first decades of the 

20th century, particularly during the Struggle for Independence, as well as 

characterised the foreign scientific schools input into the research of the Ukrainian 

agrarian history and national peasant studies. The researcher has paid considerable 

attention to the study of the historical phenomenon which is now known as “the great 

peasant / agrarian revolution”. The historical and legal research discourse has been 

established for the study of the agrarian reform history, land laws 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 interpretations motives for Ukrainian peasant as a 

spontaneous rioter and typical of the 19th century social stratum have been revealed as 
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well as its transformation into a driving force element for the Ukrainian revolution of 

1917 – 1921. 

The thesis author has comprehensively discussed the issues of interpreting the 

German and Austro-Hungarian policies in Ukraine, content and tasks of the Military 

Communism doctrine of the Russian and Ukrainian Communist Parties (Bolsheviks), 

land use envisaged by the governmental agencies of the White movement, Anton 

Denikin and Pyotr Wrangel’s governments implemented in the Ukrainian countryside 

of 1918 – 1920. 

The contemporary vision of the theoretical and methodological aspects of the 

history of Ukrainian peasantry anticolonial movement, national-liberation struggle 

against Soviet Military regime, expansion of the Soviet agrarian law on the occupied 

Ukrainian Peoples’ Republic territories by Moscow, some specific legal acts for the 

sake of food dictatorship introduction as wells as kolkhoz system establishment has 

been delivered and well grounded. 

The author provides semantic value for the historical and legal terminological 

groups as well as historicisms such as land and peasants’ issue, land ownership, land 

use, land surveying, land tenure, socialisation, land municipalisation-nationalisation, 

plot of land holder (vidrubnyk) and some others. 

Within the thesis framework new semantic and functional load has been 

allocated for the Soviet historiography widely used terminology and concepts 

representing the RFSSR agrarian policy in occupied Ukraine of the military 

Communism period: “property and social differentiation”, “confiscation”. “kulaks 

dispossession”, “kolkhozes and sovkhozes”, also “continuous collectivisation”, 

“communes”, “kulaks”, “committees of poor peasants / kombeds”, “food tax”, “food-

requisition detachments”, “political banditism”, and some others. 

The thesis provides methodological principles of the dissertation main theme 

research, establishes main stages and periods of the historiographic analysis for the  

agrarian relations on the Ukrainian territories in modern times, land reforms within 

event history of the WWI and Revolution. 
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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 21st century. 

As the result of the national and international historiography achievements 

comprehensive analysis the researcher makes well-grounded conclusion of the 

historiography rare editions republication as well as the actualisation of the social-

economical projects to study content and features of the Soviet Russia (RFSSR) 

colonial policy in the occupied territory of the Ukrainian People’s Republic, started 

by the Ukrainian scientific and political diaspora representatives after WWII. 

In general, the application of methodology and methods of the system analysis 

covering considerable research material for the sake of its conceptualisation enables 

integral comprehension of the social and economic history of Ukraine, substantiation 

of new ideas and recommendations concerning improvement of the socially 

meaningful legislation in land relations regulation within Ukraine. 

Keywords: social history, historiography, historical narrative, historiographical 

analysis, land relations, agrarian reforms, agrarian law, Ukrainian revolution, Central 

Rada, Hetmanate of Pavlo Skoropadskyi, Ukrainian People’s Republic, colonial 

policy, Russian Provisional Government, White movement, Ukrainian Communist 

Party (Bolsheviks), Council of People’s Commissars. 
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ВСТУП 

Актуальність дослідження зумовлена важливим місцем, яке посідає 

аграрно-селянський дискурс в концептуальній історії Української революції, 

потребою здійснення комплексного дослідження історіографічних джерел, що 

висвітлюють характер аграрних відносин в українських землях модерного часу, 

актуальні проблеми реалізації аграрних реформ Центральної ради, Української 

держави, Директорії Української Народної республіки та ЗУНР–ЗОУНР, а 

також аграрної політики Тимчасового уряду, урядів А. Денікіна, П. Врангеля, 

воєнно-комуністичних експериментів здійснюваних РКП(б)–КП(б)У в Україні. 

Ретроспективний аналіз розвитку вітчизняної та зарубіжної історіографії 

аграрної історії та селянознавства забезпечує реалізацію евристичного й 

аксіологічного потенціалу історичних, політологічних, правознавчих складових 

загальної концепції історії Української революції 1917 – 1921 років, 

уможливлює збереження зв’язку поколінь науковців та наукових шкіл. 

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, яким відводиться пріоритетне місце в гуманітарних науках: 

філософії, соціології, історії, політології, правознавстві, соціальній економіці.  

Зв’язок роботи з науковими темами та програмами. Дисертацію 

виконано у 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 у здійснення комплексного аналізу  

історіографічних джерел з історії розвитку аграрних відносин, підготовки та 

реалізації земельних реформ національними урядами, аграрної політики 

РКП(б)–КП(б)У, Білого руху доби Української революції 1917–1921 років.  

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:     
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– проаналізувати стан розробки теми дисертації у вітчизняній та 

зарубіжній історіографії; 

– систематизувати та класифікувати основні джерела дослідження, 

ввести у 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 Української Народної Республіки 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. 

Географічні межі дослідження охоплюють сучасну територію держави 

Україна, місця формування історичних шкіл і напрямків наукової діяльності 

вітчизняних істориків, центри заснування та організації наукових видань в 

українській діаспорі, іноземних видавництв і науково-дослідницьких центрів. 

Хронологічні межі дослідження визначені двома вимірами: 

історіографічним та конкретно-історичним. Перший вимір охоплює час від 
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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 в Наддніпрянщині та західноукраїнських землях. 

Методологічною основою дисертаційного дослідження є принципи 

історизму, системності, всебічності, наступності. Для реалізації поставленої 

мети і розв’язання завдань автором було використано загальнонаукові і 

спеціальні методи дослідження: історіографічного аналізу, синтезу, 

типологізації, періодизації, а також порівняльний, історико-генетичний, 

проблемно-хронологічний, ретроспективний, описовий, біографічний, інші. 

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 й 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 
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збройної боротьби у 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.; 

- 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 концепції аграрної історії та вітчизняного 

селянознавства періоду Української революції; 

- 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 соціальної та аграрної історії України кінця ХIХ – перших 
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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 поглибленої наукової розробки комплексних теоретичних 

проблем з аграрної історії та вітчизняного селянознавства. Матеріали 

дослідження, положення та висновки дисертації доцільно використати при 

підготовці нормативних курсів та спеціальних курсів з історії та історіографії 

історії України, узагальнювальних праць з історії українського селянства і 

соціально-економічної історії України перших десятиліть ХХ століття. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові положення і результати, 

викладені у дисертації та публікаціях здобувача, отримані автором самостійно.  

Апробація теми та 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, 22–23 листопада 

2012 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Аркасівські читання” 

(Україна, м. Миколаїв, 27–28 квітня 2012 р.); Міжнародній науково-практичній 
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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). 
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РОЗДІЛ 1. 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛА, МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Історіографія історії аграрних відносин в українських землях 

Історіографічний аналіз аграрних відносин в українських етнічних землях 

модерної доби передбачає ґрунтовне вивчення сукупності поглядів на зміст   

земельного питання та способи його розв’язання, огляд наукових праць 

економістів, істориків, правників, які склали основу ідейного та 

концептуального фундаменту дослідження аграрного суспільства. 

У дореволюційній історіографії аграрна тематика широко висвітлювалася 

представниками консервативної, ліберальної і демократичної течій російської 

економічної науки. Зокрема, учасники урядових нарад, які проводилися в 1905–

1908 рр. з метою обговорення стану селянського господарства та перспектив 

розв’язання земельного питання в Росії пореформеної доби зазначали, що в 

несприятливих економічних умовах перебували селянські господарства 

малоросійських губерній Правобережжя і Лівобережжя, де розмір земельного 

наділу зменшився до критичних 1,7–1,2 десятини землі на одну господарчу 

одиницю (селянський двір), що було нижче середньої норми по країні1.  

Аграрна політика російського уряду, за висновками науковців, зводилася 

головним чином до вироблення рекомендацій щодо ліквідації низки важливих 

недоліків, які фактично свідчили про те, що реформа 1861 року в Російській 

імперії не реалізувала в повній мірі економічного потенціалу розвитку 

селянського господарства, хоча селяни-кріпаки отримали юридичні права. 

Зокрема, за висновками лідера кадетської фракції в другій Державній Думі 

князя П. Долгорукова, завдання уряду в пореформену добу не зазнало суттєвої 

корекції і полягало винятково в “…покращенні економічного становища 

хліборобів шляхом обов’язкового викупу приватних земель, вилучення 

[державою] необхідних прирізків землі на користь малоземельних господарств 

селян, що були власниками дарчих наділів, розширення вигонів, випасів, 

                                                
1 Див. Долгоруковъ П. Д. Аграрный вопросъ съ точки зренія крупнаго землевладенія / 

П. Д. Долгоруковъ // Аграрный вопросъ: сборникъ статей. – Москва : Беседа, 1905. – С. I.  
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водопоїв тощо, якими могли б вільно користуватися всі члени селянської 

громади”1 (тут і далі переклад наш – О. Ж.).  

У російській історіографії 1870 – 1900-х років стан аграрних відносин 

висвітлювався у працях економістів і громадських діячів: Б. Веселовського, 

О. Русова, П. Лященка, М. Огоновського, П. Маслова, М. Ркліцького, які 

містили оціночний компонент розвитку аграрно-економічної науки в Росії. Її 

значення зростало з поширенням у вищих колах Російської імперії ідеології 

“інтелектуального російського лібералізму”2. Зокрема, важливе значення для 

усвідомлення характеру соціально-економічних процесів, що відбувалися в 

українських землях, мали висновки історика-аграрника С. Булгакова, які 

стосувалися актуальних проблем дослідження регіональних аспектів розвитку 

ринкових відносин у сільському господарстві Європейської частини Росії. 

Автор узагальнив та проаналізував статистичні дані врожайності зернових 

культур в українських губерніях, що входили до складу Російській імперії, 

порівняв їх з обсягами вирощування та реалізації продукції сільського 

господарства і тваринництва всередині країни та зовнішньому ринку. При 

цьому, С. Булкаков зазначав, що методика обрахування показників реалізації 

збіжжя, яка використовувалася науковцями, не відповідала світовій практиці 

використання методів економічної статистики і стандартизації3.  

Історіографічні аспекти дослідження проблеми реформування аграрних 

відносин та соціальних наслідків урядової політики начерково розглядалися 

В. Святловським у праці “Мобилизация земельной собственности в России 

(1861 – 1908 гг.)”. Однак вони не мали логічного продовження у висновках 

автора. Практичне рішення питання В. Святловський убачав в усуненні 

протиріч, закладених авторами проектів земельних реформ, які не врахували 

змін, що відбулися в системі землеволодіння в Російській імперії за 

                                                
1 Долгоруковъ П. Д. Аграрный вопросъ съ точки зренія крупнаго землевладенія / 

П. Д. Долгоруковъ // Аграрный вопросъ: сборникъ статей. – Москва : Беседа, 1905. – С. VII. 
2 Див. Долгоруковъ П. Д. Аграрный вопросъ съ точки зренія крупнаго землевладенія / 

П. Д. Долгоруковъ // Аграрный вопросъ: сборникъ статей. – Москва : Беседа, 1905. – С. 22. 
3 Булгаков С. Н. Капитализм и земледелие / С. Н. Булгаков. – СПб. : Типогр. и литогр. 

В. А. Тихонова, 1900. – Т. I. – С. I – II. 
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пореформеної доби, зокрема, появи нових категорій землевласників з числа 

заможного селянства, громади, міщан1. 

Слід визнати історіографічну значущість досліджень М. Могилянського 

“Из крестьянских настроений на Украине”, “Аграрные процессы на Украине”, 

робіт М. Туган-Барановського “Национализация земли и выкуп”, у меншій мірі 

– публікацій О. Лотоцького та П. Понятенка, надрукованих у журналі 

“Украинский вестник” (1906 р.). У цих дослідженнях обґрунтовувалися 

принципові положення наукової критики проблематики, що домінувала у 

вітчизняній дореволюційній історіографії, визначалося коло питань, які  

потребували фахового дослідження. Серед останніх – землекористування в 

українських етнічних територіях за модерної доби, значення селянської 

общинної власності, формування кооперативних об’єднань та інші2. 

З появою в марксистській історіографії початку 1920-х – середини 1930-х 

років досліджень, які присвячувалися історії радянської влади в Україні, 

селянознавча складова більшовицької концепції “Жовтневої революції” набуває 

наукового обґрунтування. Основні зусилля дослідників концентрувалися на 

методології вивчення боротьби селянства за розв’язання земельного питання. 

Найбільш плідно в цій царині працював вітчизняний історик та історіограф 

Ю. Гамрецький, який у 1962 році захистив кандидатську дисертацію з 

історіографії більшовицького перевороту в Україні, а згодом опублікував 

декілька статей, що висвітлювали проблеми вивчення радянськими істориками 

витоків та перебігу селянських повстань 1917 року в Наддніпрянщині3. У статті 

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

В. В. Святловский. – Изд. 2-е, пересмотр. и доп. – СПб. : [б.в.], 1911. – С. 73. 
2 Могилянський М. Из крестьянских настроений на Украине / М. Могилянский // Украинский 

вестник. – 1906. – № 2. – С. 109–114; Могилянский М. Аграрные процессы на Украине // 

Украинский вестник. – 1906. – № 3. – С. 166–174; Туган-Барановский М. Национализация земли 

и викуп / М. Туган-Барановский // Украинский вестник. – 1906. – № 4. – С. 212–221; 

Лотоцкий А. Аграрный пластир / А. Лотоцкий // Украинский вестник. – 1906. – № 13. – С. 873–

880; П. П. [П. Понятенко] Аграрное движение на Украине (с 1-го июля по 1-е августа [1906 г.] / 

П. П. // Украинский вестник. – 1906. – № 13. – С. 902–909. 
3 Гамрецький Ю. М. Советская историография Великой Октябрьской социалистической 

революции на Украине : автореф. дис.. … канд.. ист. наук: 07.00.01 / Юрий Маркович 

Гамрецкий; Академия наук УССР. Отд-ние. обществ. наук. – К.,1962. – 24 с. 
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“Радянська історіографія селянського руху на Україні в 1917 р.” увага 

дослідника концентрувалася на вивченні політичних складових революційного 

процесу, зокрема, ролі більшовицьких агітаторів у розпалюванні боротьби 

селян проти поміщиків і буржуазії. Безперечною заслугою автора є аналіз 

програми КП(б)У, висвітлення стратегії й тактики  більшовиків стосовно 

розв’язання земельного питання, визначення чисельності аграрних виступів в 

українському селі в 1917 році. Ю. Гамрецький також відгукнувся на появу 

перших соціально-економічних досліджень. На жаль, дослідник 

охарактеризував лише окремі праці істориків-аграрників, не вдаючись, у 

цілому, до їхнього аналізу. Здобутки радянських учених двадцятих – 

п’ятдесятих років минулого століття поціновувалися автором на відповідність 

класовому принципу партійності “радянської історичної науки”. 

Ю. Гамрецький зазначав, що лише аграрна політика КП(б)У відповідала 

інтересам сільської бідноти. Не витримують критики висновки автора 

рецензованої статті, переконаного в тому, що “Cвоїми працями радянські 

історики остаточно розвіяли міф буржуазно-націоналістичної історіографії про 

нібито керівну роль Центральної ради в аграрному русі на Україні”1.  

Аграрний селянський рух в українських губерніях, окремі питання т. зв. 

“другої соціальної війни” у висвітленні праць істориків УРСР 1960 – 1970-х рр. 

розглядалося Ю. Гамрецьким у концептуальній статті “Радянська історіографія 

про селянство України в 1917 р.” Автор тут визначився як критик вузького кола 

праць М. Рубача, П. Першина, В. Чуприни, І. Хміля, В. Борщевського, 

Є. Овсієнка, Ж. Тимченко, П. Решодька, С. Литвиненка, Н. Миронець, які 

формували проблемно-тематичні пріоритети всеукраїнських та регіональних 

досліджень радянської історіографії селянського руху на “марксистсько-

ленінській теоретичній основі”. Проблемно-хронологічний метод аналізу 

історичного наративу, використаний у працях Ю. Гамрецького, показав, що 

                                                
1 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. : Наук. думка, 1968. – С. 73. 
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радянська історіографія, побудована на основі історичної схеми Жовтневої 

революції і громадянської війни, фактично вичерпала можливості свого 

розвитку. Дослідники обмежувалися порівнянням окремих даних статистики 

селянських виступів, виясненням питань, пов’язаних з чисельністю селянських 

класових організацій (повітових революційних комітетів, комітетів бідноти і 

комітетів незаможних селян), місцевих рад, дублюванням показників 

регіональних досліджень, присвячених історичним подіям т. зв. “другої 

соціальної війни” бідноти із заможними верствами сільської буржуазії1. 

Проблема достовірності даних, які відображали процеси 

землевирівнювання, тобто примусового перерозподілу більшовицькою владою 

поміщицької землі за рахунок земельної власності селян-куркулів, 

опублікованих у статистичних збірниках ЦСУ УСРР, привернула увагу 

П. Денисовця – автора аналітичної статті “Радянська історіографія 

революційних аграрних перетворень на Україні в  

1917 – 1921 рр.”. Порівнюючи статистичні дані ЦСУ Української СРР з 

результатами звітів організаторів колективних господарств і радгоспів, 

П. Денисовець установив причини прихованих “надлишків” землі в 

господарствах заможного селянства, що були виявлені в результаті аналізу 

розбіжностей, помічених автором у методиці обрахування розмірів земельних 

площ колективних і селянських господарств та чисельності земельних наділів, 

переданих у землекористування селянам після завершального етапу т. зв. 

“аграрної реформи”2. На його думку, не всі періоди “радянських земельних 

перетворень” були однаково ґрунтовно вивчені істориками. П. Денисовець 

уважав, що в історіографії УРСР детально розкривалися проблеми 

встановлення контролю за розподілом поміщицької землі на першому етапі 

                                                
1 Див. 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. 
2 Див. 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. 
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аграрної революції 1918 р., однак не було зроблено жодної спроби визначити 

хоча б приблизно чисельність вилученої в куркулів землі в 1919 році або 

охарактеризувати соціальні й політичні наслідки здійснення більшовиками 

“зрівняльного розподілу земель”в українському селі на останьому етапі 

аграрної революції , а саме – в 1920–1921 роках1.  

Спираючись на результати аналізу праць дослідників І. Ганжі, М. Рубача, 

І. Хміля, Ю. Кондуфора, радянський історик та історіограф “громадянської 

війни в Україні” Л. Шерман розвинув суперечливу думку, у якій було зроблено 

висновок  про те, що в 1950-х – 1960-х роках суспільствознавці УРСР зробили 

великий крок уперед у дослідженні проблеми аграрної революції, соціального 

розшарування селянства, діяльності селянських рад, “союзу робітничого класу 

й селянства”, але водночас вказав на те, що ними не все було зроблено для 

всебічного висвітлення перебігу колгоспного будівництва, а також вивчення 

історії комбідів і комнезамів, створених в Україні2.  

 Внесок учених української діаспори у вивчення економічних відносин в 

українських землях у переддень Української революції дослідив історик 

Б. Винар. Він здійснив огляд низки праць дореволюційних авторів 

С. Бородаєвського, Б. Мартоса, В. Доманицького, К. Мацієвича, 

В. Садовського, О. Мицюка, І. Витановича, які висвітлювали переважно історію 

створення й діяльності кооперації в Наддніпрянській і Галицькій Україні3. 

І. Витанович наголошував, що основу джерельної бази досліджень істориків 

української діаспори складали радянські збірники документів і матеріалів, 

центральна і місцева періодична преса, статистичні довідники, опубліковані в 

УРСР, а також мемуари, щоденники, у меншій мірі епістолярій учасників 

Визвольних змагань. Відсутність доступу зарубіжних науковців до 

                                                
1 Там само. – С. 146. 
2 Див. Шерман Л. Велика Жовтнева соціалістична революція і Громадянська війна на Україні 

// Розвиток історичної науки на Україні за роки Радянської влади [Редколегія 

П. М. Калиниченко, А. В. Санцевич, В. Г. Сарбей, В. П. Сидоренко]. – К. : Наук. думка, 1973. 

– С. 153. 
3 Винар Б. Матеріяли до історії економічних дослідів на еміграції (1919 – 1964) / Б. Винар. – 

Мюнхен, Нью-Йорк, [б. в.], 1965. – 115 с.  
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автентичного дослідницького матеріалу зумовили позірність висновків 

більшості їхніх праць, тяжіння до політичних оцінок аграрних складових 

партійних документів та проектів аграрних реформ українських урядів1. 

Хоча радянські історики, у цілому, дотримувалися усталених канонів 

історико-партійної концепції дослідження аграрних перетворень доби 

“пролетарської революції та громадянської війни в Україні”, окремі з них 

відходили від використання схеми “другої соціальної (класової) війни в 

українському селі”, нав’язаної згори, робили власні неупереджені висновки на 

основі об’єктивного аналізу конкретних історичних джерел, число яких 

зростало за рахунок залучення до наукового обігу документів центральних і 

місцевих архівів. Так, на основі їх вивчення І. Хміль вказував на відсутність 

економічної доцільності масового створення в Україні радянських господарств 

та колгоспів на шкоду селянської кооперації, яка з цієї причини “…тимчасово 

випала з поля зору Комуністичної партії і радянської держави”2.  

З часом у виданнях учених української діаспори, а згодом працях 

українських істориків, було опубліковано аналітичні огляди історії Визвольних 

змагань, автори яких закликали до перегляду усталених підходів та рішучої 

відмови від бездумного копіювання досвіду зарубіжної історіографії3.  

Аграрну політику російського уряду щодо українського селянства 

пореформеного періоду в ракурсі розвитку вітчизняної історіографії дослідив 

В. Бондар. Автор дисертаційного дослідження та низки праць виявив сучасні 

тенденції та підходи до висвітлення соціально-економічної історії селянства4. 

Теоретичною основою дослідження Української революції постала ідея  

дуалістичної природи революційних змагань, що відбувалися в українських 

                                                
1 Див. Витанович І. Аграрна політика українських урядів років революції й визвольних 

змагань (1917 – 1920) / І. Витанович. – Мюнхен–Чікаго : Lоgоs, 1968. – С. 6–8. 
2 Див. Хмель И. В. Аграрные преобразования на Украине 1917–1920 гг. / И. В. Хмель. – К. : 

Наук. думка, 1990. – С. 7. 
3 Himka J.-P. The National and the Social in The Ukrainian Revolution of 1917 – 1920 /  

J.-P. Himka // Archiv fur Sozialgeschichte. – 1994. – Vol. 34. – Р. 95–110. 
4 Бондар В. В. Аграрна і соціальна історія пореформеного селянства в сучасному 

історіописанні : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.06 / Бондар Вадим Віталійович ; 

НАН України, Інститут історії України. – Київ, 2010. – 20 с. та ін. 
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землях упродовж 1917 – 1921 років1. Здобутки історіографії Української 

революції були узагальнені в монографії В. Капелюшного “Здобута і втрачена 

незалежність: історіографічний нарис української державності доби 

національно-визвольних змагань (1917 – 1921 рр.)”. Автор праці вважав, що 

аграрна тема у вітчизняній історіографії розглядалася в контекстах 

обстоювання державницьких інтенцій українства в тих чи тих формах 

організації державного устрою, політичних декларацій щодо соціально-

економічних інтересів українського селянства як складової економічної 

політики або ширше – внутрішньої політики влади доби Визвольних змагань2.  

Формування сучасного історіографічного дискурсу аграрних реформ доби 

Центральної ради фрагментарно репрезентують праці істориків В. Верстюка3, 

В. Солдатенка4, правознавців О. Копиленка, І. Заріцької, О. Волошко та інших5. 

Незаперечним лідером дослідження історії Гетьманату в українській 

історіографії є професор Р. Я. Пиріг, у доробку якого більше 40 праць, у тому 

числі дві монографії, чисельні фахові публікації наукових статей, історичних 

                                                
1 Див. Верстюк В. Концептуальні проблеми вивчення історії української революції / 

В. Верстюк // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. 
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3 Верстюк В. Концептуальні проблеми вивчення історії української революції / В. Верстюк // 
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нарисів. Особливістю творчого почерку відомого вченого є ґрунтовна 

історіографічна складова. Його увага багато років була прикута до вивчення 

державних інституцій Гетьманату, політичної, військової та дипломатичної 

історії УД. Однак, не відкидалися вченим проблеми, пов’язані із внутрішньою 

політикою урядів П. Скоропадського. Зокрема, він зазначав, що навіть у 

сучасних працях не вдалося уникнути дихотомії потрактування аграрної 

політики П. Скоропадського: є багато дослідників, які цілком позитивно 

оцінюють наміри гетьмана провести реформу на користь малоземельних селян, 

і в такий спосіб створити потужну соціальну базу режиму, інші наголошують 

на думці, що на практиці аграрна політика Ради Міністрів Української Держави 

призвела до реставрації поміщицького землеволодіння, провокувала зростання 

невдоволення владою Павла Скоропадського, активувала втручання німецько-

австрійських військ у внутрішні справи українського уряду та процес 

розв’язання земельного питання, посилила репресії проти селянства в Україні1. 

Слід відзначити появу в останні роки низки змістовних праць молодої 

генерації дослідників. Земельні проекти реформ, розроблені В. Колокольцевим 

та В. Леонтовичем, розглядалися в дисертаціях С. Гнатюка, С. Грибоєдова2. 

Історіографічне дослідження проблеми аграрних відносин в Українській 

Державі на основі широкого кола розмаїтих джерел уперше було здійснене 

О. Тараненком. Автору вдалося, на основі аналізу значного числа 

історіографічного матеріалу, визначити спільні й відміні ознаки основних груп 

джерел з аграрної історії, окреслити процеси формування традицій  діяльності 

наукових інституцій, спеціальних наукових видавництв та видань із 

селянознавчої тематики, зокрема, єдиного в Україні фахового збірника праць 

                                                
1 Див. Пиріг Р. Я. Українська гетьманська держава 1918 року. Історичні нариси / Р. Я. Пиріг. 

– К. : Інститут історії України НАН України, 2011. – С. 20. 
2 Гнатюк С. Л. Внутрішня політика Гетьманату П. Скоропадського (1918 р.) : українська 

історіографія проблеми: дис. … канд. іст. наук : 07.00.06 / Сергій Леонідович Гнатюк; – 

Київський національний лігвінстичний університет Міністерства освіти і науки України. – 

К., 2002. – 249 с.; Грибоєдов С. В. Українська Держава гетьмана П. Скоропадського : 

історіографічне дослідження: дис. … канд. іст. наук: 07.00.06 / 

Сергій Валентинович Грибоєдов ; – Київський національний ун-т імені Тараса Шевченка. – 

К., 2001. – 210 с. 
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Інституту історії НАНУ, Інституту селянства та Наукового товариства 

істориків-аграрників “Український селянин”, заснованого на базі історико-

аграрної школи  вчених Черкаського національного університету, історичних та 

гуманітарних кафедр навчальних закладів вищої школи України1. 

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.  

М. Стопчак акцентував увагу науковців на методологічних проблемах 

потрактування в українській зарубіжній історіографії земельного питання та 

зазначав, що незалежно від того, який політичний табір представляли автори, у 

їхніх працях помітно загальне розуміння ролі українського села в розбудові 

національної державності, а отже, необхідності розв’язання найважливішої для 

України проблеми земельного устрою в інтересах основної маси селянства2.  

Дослідник визначився в оцінках наукових здобутків історіографічних  

шкіл і напрямків дослідження аграрної політики УНР. Щоправда, не з усіма 

висновками науковця можна погодитися. Так, ствердження М. Стопчака про те, 

що діаспорні історики були позбавлені ідеологічних обмежень, мали змогу 

більш ефективно, ніж радянські, досліджувати зазначену проблему, як нам 

здається, потребує додаткової, а головне, доказової аргументації3. 

Проблемна історіографія аграрної революції на різних етапах Визвольних 

змагань в історіографічному плані представлена фрагментарно. У зазначеному 

ключі науковий інтерес становлять публікації та кандидатська дисертація 

                                                
1 Див. Тараненко О. М. Аграрна політика П. Скоропадського : українська історіографія 

проблеми: дис. … канд. іст. наук : 07.00.06 / Олег Миколайович Тараненко;. – Черкаський 

національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – С. 174, 185. 
2 Стопчак М. В. Утворення і діяльність Директорії Української Народної Республіки (1918 –

1920 рр.) : Історіографічний нарис : монографія / М. В. Стопчак. – Вінниця : І. Балюк [вид.], 

2010. – С. 334. 
3 Там само. – С. 343. 



40 
 

Н. Земзюліної (1998 р.), присвячені аналізу вітчизняного наративу історії 

селянського руху в період 1917 – 1918 рр. Авторка поставила питання про 

формалізацію підрахунку чисельних показників селянських повстань, 

форм і наслідків боротьби селян за землю. Однак висновки Н. Земзюліної  не 

можна назвати повними. У її поле зору своєчасно не потрапили змістовні 

дисертаційні роботи істориків О. Завальнюка (1979 р.) та Ю. Хоптяра (1990 р.), 

які були присвячені вивченню селянських рухів у Правобережній та 

Лівобережній Україні1. Дослідження Ю. Хоптяра переросло в монографічне 

дослідження “Селянський рух в Лівобережній Україні (березень 1917 – січень 

1918 рр.)”, яке отримало, загалом, позитивний відгук сучасних істориків2.  

У конструктивному річищі проблема повстанського руху, як складова 

національно-визвольної боротьби, комплексно аналізується в чисельних 

історіографічних працях В. Щербатюка, які підбивають підсумок накопичення 

наукових знань у вітчизняній та українській зарубіжній історіографії. Учений 

одним з перших дослідив значний масив документального матеріалу, що 

зберігається в фондах ЦДАВО, галузевих, міських та обласних  архівах 

України, проаналізував відмінні за жанровою належністю та змістом 

історіографічні джерела, матеріали зібрань документів, у яких висвітлювалася 

історія повстанства в Україні від зародження аграрної стихії до переходу 

більшості українського селянства на позиції національно-визвольної ідеології. 

Широка дослідницька база дозволила автору відтворити багатоплановість 

і дискретність процесів та напрямків пізнання проблемних питань ідеології 

(програми) селянських повстанських загонів, визначитися з принципами 

                                                
1 Завальнюк А. М. Крестьянское аграрное движение на Правобережной Украине (март 1917 – 

январь 1918 г.): дис. …канд. ист. наук: 07.00.02 / Александр Михайлович Завальнюк; 

Киевский государственный педагогический институт им. А. М. Горького. – К.,1979. – 221 с.; 

Хоптяр Ю. А. Крестьянское движение на Левобережной Украине (март 1917 – январь 

1918 гг.) : дис. …канд. ист. наук: 07.00.02 / Юрий Алексеевич Хоптяр; Киевский Ордена 

Ленина и Ордена Октябрьской революции государственный университет им. Т. Г. Шевченко. 

– Киев,1990. – 224 с. 
2 Див. Житков О. А. Хоптяр Ю. А. Селянський рух в Лівобережній Україні (березень 1917 – 

січень 1918 рр.) – Кам’янець-Подільський: Медобори, 2010. – 208 с. / О. А. Житков // Наукові 

записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка. – Серія історичні науки. – Вип. 16.  – 2012. – С. 268–270. 
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формування керівного складу, поглиблено розкрити історіографічні проблеми 

дослідження основних структурних частин складного історичного явища, яким 

був і залишається в історіографії селянський повстанський рух 1918 – 1921 рр1. 

Аграрна політика українських урядів доби Української революції 

досліджувалася в дисертації Г. Салати, яка, у головному, спиралася на 

джерела політичного й соціально-економічного характеру, опубліковані в 

період 1920-х – 1990-х років (598 назв). Заглибленість у проблему, що 

відбилося в ретельному вивченні та детальній інтерпретації наративного 

матеріалу, не дозволила Г. Салаті в повній мірі розкрити суперечливий 

процес прирощування у вітчизняній історичній науці гуманітарних знань, 

у відповідності до завдань обраної теми дисертаційного дослідження. У 

процесі систематизації основних груп джерел представленого в дисертації 

історіографічного матеріалу, авторкою  допускалися огріхи. Дослідниця 

не залучила до історіографічного аналізу узагальнювальні праці 

радянських та зарубіжних науковців з історії аграрної політики 

Центральної ради, УД, УНР та урядів А. Денікіна й П. Врангеля2.  

Отже, як свідчать результати аналізу, історіографія аграрної політики та 

вітчизняного селянознавства доби Визвольних змагань фрагментарно 

висвітлювалися авторами окремих дисертаційних робіт, спеціальних наукових 

публікацій, монографій, які реалізовували конкретні завдання та 

виокремлювали власні пріоритети дослідження об’єкта і предмета. Низка 

актуальних проблем, окреслених в новітній історіографії, виявилася у т. зв. 

“сірій зоні”, окремі з них в історіографічному плані не вивчалися. До останніх, 

зокрема, належить історіографія аграрного колоніалізму, яка втілювалася в 

політиці Тимчасового уряду в Україні 1917 року, військово-комуністична 

                                                
1 Щербатюк В. Селянський повстанський рух в Україні 1917 – 1921 років: українська 

історіографія / В. Щербатюк. – Київ : Наук. думка, 2012. – 528 с. 
2 Див. 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. 
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доктрина більшовицької влади в українському селі. Як уже зазначалося 

науковцями, нових концептуально-теоретичних оцінок потребує історія 

аграрної революції 1917 – 1918 р., діяльності урядів А. Денікіна й П. Врангеля в 

підконтрольних ЗСПР територіях УНР, Таврії та Кримського півострова1. 

Зважаючи на радикальну зміну парадигми дослідження вітчизняної 

аграрної історії та селянознавства, публікацію значної кількості праць, що 

характеризують міжпредметний характер історико-аграрної тематики, 

уважаємо за необхідне здійснити комплексний історіографічний аналіз джерел 

дисертаційного дослідження, які ні в радянський, ні в пострадянський періоди 

розвитку вітчизняної та української зарубіжної історіографії не вивчалася.  

 

1.2. Джерельна база дослідження 

Міжпредметний характер досліджень вітчизняної аграрної історії та 

селянознавства визначив принципи відбору та класифікації історіографічних 

джерел, опрацьованих автором цієї дисертації. Важливе місце серед них 

належить джерелам соціально-економічного, юридичного та політологічного 

характеру. Дослідники залучають до аналізу наративні джерела особового 

походження, зокрема, щоденники, епістолярій відомих історичних осіб. 

Наукова об’єктивність будь-якого дослідження передбачає багаторівневий 

аналіз усього комплексу джерел, використаних авторами в дослідницькому 

процесі. У дисертації вивчалися архівні документи, опубліковані в тематичних 

збірниках матеріали, монографії, наукові статті, дисертації, автореферати 

дисертацій, матеріали конференцій, посібники, підручники та довідкові 

видання, а також наукові рецензії на монографії та навчальні посібники, а в 

окремих випадках відгуки на дисертаційні роботи.  

Комплекс архівних джерел складають документи вищих органів влади, 

урядових структур, місцевих виборних селянських організацій, політичних 

                                                
1 Див. 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. 
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партій та ін. Зокрема, фонд ЦДАВОВ України № 1115 включає постанови 

Центральної ради та її комітетів, склад Виконкому Центральної ради та 

Генерального Секретаріату, витяги з протоколів засідань, обіжники, 

законопроекти та закони, проект Конституції УНР, Статут канцелярії 

Центральної ради, Тимчасовий земельний закон, ухвалений УЦР у січні 1918 р. 

Архівні матеріали ЦДАВОВ акумульовані у фонді 1061 Міністерства 

земельних справ Української Держави містять журнали засідань комісії 

Міністерства земельних справ, доповіді аграрної підкомісії, проекти земельної 

реформи, списки учасників “аграрних нарад” та засідань земельних комісій. 

Залучення до аналізу “книги приговорів” сільських сходів сіл Глодоси та 

Савицьке (фонди № 42 та 45 ДАКО) дозволило автору дисертації спростувати 

тезу радянських істориків про низький рівень свідомості українського 

селянства, його участі в демократичних процесах, пов’язаних з діяльністю 

сільської громади, самоврядних організацій села. Фонд ДАКО № Р–347 

репрезентує організаційну роботу серед селянства Єлисаветградського та 

Олександрійського повітів Херсонської губернії представників від УПСР та 

Селянської спілки, розкриває окремі події з історії повстанського селянського 

руху на Єлисаветградщині навесні – влітку 1919 року, більш відоме у 

вітчизняній  історіографії історії Української революції як “григор’ївщина”. 

Комплекс архівних джерел державних архівів Дніпропетровської (Ф. 24 – 

Комуністична партія (більшовиків) України) та Харківської областей (Ф. 1– 

Харьківський губернський комітет Комуністичної партії (більшовиків) 

України), які містять протоколи засідань сільських партійних комітетів, 

ревкомів та матеріали роботи т. зв. “безпартійних селянських конференцій”, 

підготовлених КП(б)У, ухвали зібрань громадян окремих волостей, 

розкривають принципи й методи роботи низової ланки пропагандистів- 

агітаторів на селі з метою створення соціальної опори радянській владі шляхом 

заснування повітових ревкомів та сільських комітетів бідноти й комнезамів.  

Окрему групу складають опубліковані матеріали: збірники документів 

аграрного законодавства українських урядів, постанов центральних і місцевих 
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органів влади і управління, програмних та поточних документів українських 

політичних партій та організацій, партійних та урядових звернень до народу,  

політичних декларацій, звітів про роботу з’їздів (партійних, військових, 

відомчих, всеукраїнських та інше), а також чотирьох універсалів УЦР. 

У залежності від часу видання та змісту матеріалу формується внутрішня 

класифікація опублікованих джерел, які були використані в дисертації. 

Виокремимо чотири умовних категорії джерел з числа доступних дисертанту: 

урядові документи і матеріали, що відбивають діяльність місцевих органів 

влади та управління; юридичні джерела (аграрні закони й підзаконні акти); 

джерела соціально-економічного змісту, які включають статистичні викладки, 

аналітичні праці та ін.; документи, у яких представлено селянознавчу тематику 

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

Використано зібрання земської статистики, представленої в окремих 

збірниках та серійних виданнях, підготовлених працівниками губернських 

статистичних комітетів та науковцями О. Русовим, М. Поршем, І. Роллє, 

О. Дем’яненком, В. Гульдманом та іншими. Вони характеризують стан та 

характер помісного землеволодіння й, до певної міри, мобілізацію 

земельної власності в окремих губерніях та повітах Наддніпрянщини, 

однак, не дають повного уявлення про зазначені процеси в усіх 

українських етнічних територіях1. 

У 1917 – 1918 рр. вийшли перші тематичні зібрання документів, які 

містили універсали українського Передпарламенту – Центральної ради, окремі 

зразки аграрного законодавства, інформативні повідомлення про ухвали 

Виконкому УЦР (Малої ради), витримки з газетних публікацій про діяльність 

Генерального Секретаріату. Вивчення документообігу уможливило аналіз 

                                                
1 Русов А. А. Описание Черниговской губернии : у 2 т. / А. А. Русов – Чернигов : Типография 

Губернского Земства, 1898. – Т. 1. – С. 274–277; Порш М. Із статистики України / М. Порш // 

Україна. – 1907. – № 3. – С. 20–46 ;  Порш М. Статистика землеволодіння в 1905 р. і 

мобілізація земельної власності на Україні від 1877 і до 1905 р. / М. Порш // Україна. – 1907. 

– № 4. – С. 146–180; Гульдман В. К. Поместное землевладение в Подольской губернии. 

Настольная справочная книжка для землевладельцев и арендаторов / В. К. Гульдман. – 

Каменец-Подольск : Типография подольскаго губернскаго управления, 1898. – 440 с. 
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формування джерельної бази досліджуваної проблеми. Особливо цінними є 

випуски “Збірника законів, обіжних та інших розпоряджень по справам 

земельним в Українській Народній Республіці”, основу яких у першому 

випуску складали 15 документів1, другому – 26 документів2. Обидва збірники 

містять, окрім тексту Третього Універсалу, приписи й доручення Генерального 

Секретаріату Земельних справ, адресовані до губернських комісарів УЦР та 

голів повітових земельних комітетів, Тимчасовий земельний закон та 

роз’яснення до нього, а також інструкції з організації роботи землемірів та 

розпорядження про оплату праці польових техпрацівників на місцях. 

Поточні розпорядження уряду в 1918 році опублікувало Міністерство 

внутрішніх справ Української Народної Республіки. Зокрема, під його грифом 

вийшла тематична збірка документів “Про Центральну раду і Раду Народних 

Міністрів”, на сторінках якої вперше було подано біографічні відомості про 

діячів УЦР та першого українського уряду – Генерального Секретаріату3. 

У дисертації використовувалися матеріали газетної періодики. Тематично 

цей комплекс складають звіти держустанов та закладів, циркулярні листи 

відомчого підпорядкування, повідомлення про події державного значення. Це 

матеріали таких видань: “Вісті з Української Центральної Ради”, “Вісник 

Генерального Секретаріату УНР”, “Вісник Ради Народних Міністрів” та інші.  

Особливо цінними є републікації зразків аграрного законодавства 

“буржуазних урядів” Центральної ради, Української держави, Директорії та 

проектів земельного права, укладених проурядовими структурами при 

командуванні ЗСПР ген. А. Денікіна та П. Врангеля, упорядковані та видані без 

купюр у 1926 році радянським істориком та архівістом Г. Клунним. Збірка “В 

боротьбі за селянство” складається з передруку 65 оиниць юридичних джерел, 

                                                
1 Збірник законів, обіжних та інших розпоряджень по справам земельним в Українській 

Народній Республіці. – К., [б. в.], 1918 – 22 с. 
2 Збірник законів, обіжних та інших розпоряджень по справам земельним в Українській 

Народній Республіці. 2-ге доповнене виданнє Народного Міністерства Земельних справ. – 

К. : Друкарня Української Центральної ради, 1918. – 32 с. 
3 Розпорядження Уряду Української Народної Республіки. – К. : Вид-во Міністерства 

внутрішніх справ, 1918. – 36 с. 
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які були частково втрачені, або з тих чи тих причин залишалися недоступними 

для використання радянськими істориками в науковій роботі. Додатком до 

виданих у зібранні документів є коментарі упорядника, які орієнтують читача 

на цілісне сприйняття останніх з позицій критики основ “буржуазного права”1.   

У зібраннях документів та матеріалів 1950-х – 1980-х років переважав 

історико-партійний принцип відбору та упорядкування дослідницького 

матеріалу. Так, перша тематична збірка “Аграрная политика Советской власти” 

(1954 р.) містила виключно праці В. Леніна, постанови Раднаркому РФСРР і 

партійних органів РКП(б), дія яких поширювалася в окупованій більшовиками 

Україні2. “Ювілейні збірники” регіонального та загальноукраїнського рівня, 

тематично зіставні з подіями Української революції 1917 – 1921 років, 

присвячувалися здебільшого історії правлячої партії – РКП(б)–КП(б)У. 

Прикладом вибіркового підходу до комплектування змісту радянських зібрань 

документів та матеріалів є тематичне наповнення двотомника “Радянське 

будівництво на Україні в роки громадянської війни”. Загальна чисельність 

опублікованих документів соціально-економічного характеру, у яких 

висвітлювалися питання трансформації аграрних відносин, об’єктивно не 

перевищує 10% загальної кількості представлених упорядниками документів3.  

Після здобуття Україною незалежності розпочинається робота над 

підготовкою  зібрань документів та матеріалів, присвячених окремим етапам  

історії українського державотворення. Було опубліковано академічне двотомне 

видання „Українська Центральна Рада: Документи і матеріали”, зібрання 

матеріалів „Український національно-визвольний рух. Березень – листопад 

1917 р.: Документи і матеріали”, а також серія публікацій документів “Джерела 

                                                
1 Клунний Г. В боротьбі за селянство: Земельне законодавство контрреволюційних урядів за 

час революції на Україні. – Харків, 1926. – 180 c. 
2 Аграрная политика Советской власти (1917 – 1918) : Документы и материалы. Составитель 

И. И. Варжо. – Москва : Изд. АН СССР, 1954. – 551 с. 
3 Див. Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни. Збірник документів і 

матеріалів : у 2 т. / ред. М. А. Рубач, І. Х. Ганжа. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1957 – 1962. – 

Т. 2 : (1919 – 1920). – 1957. – 1081 с 



47 
 

до вивчення історії Української революції” (2003 р.)1. У 2001 році було 

започатковано роботу з підготовки фундаментального видання “Західно-

Українська Народна Республіка 1918 – 1923 рр. : Документи і матеріали у 5-ти 

томах”. Публікація серії оригінальних документів та матеріалів завершилося 

наприкінці 2013 року2. Том третій зібрання ( книги 1–2) містить уперше введені 

в науковий обіг матеріали з історії соціально-економічних відносин та 

селянських аграрних рухів, політичної діяльності Української Національної 

Ради, місцевих органів влади та виборних органів самоуправління в Галицькій 

Україні доби Визвольних змагань 1918 – 1923 рр.3. 

Документальні збірники орієнтували науковців на вивчення тих питань, 

які замовчувалися або фальсифікувалися в історіографії радянськького періоду. 

На жаль, існуючу практику публікації зібрань наукової продукції не можна 

вважати достатньо ефективною. Так, з фінансових причин на тривалий час було 

затримано випуск готового збірника документів та матеріалів, присвячених 

історії діяльності Ради Народних міністрів Директорії УНР. Лише в 2006 році 

вдалося надрукувати його перший том4. Матеріали першого тому зібрання 

містять повний текст закону про додаткове наділення землею козаків 

Української Республіканської армії, призначення чиновників на посади в 

Міністерстві земельних справ, документи, які стосувалися ухвали Земельного 

закону УНР 1919 р., що висвітлювали процес його доопрацювання та прийняття 

                                                
1 Див. Українська  Центральна Рада: документи і матеріали у двох томах.– К., 1996 – 1997. – 

Т. 1: 4 березня – 9 грудня 1917 р. / Упорядн. : В. Ф. Верстюк (керівник), О. Д. Бойко та ін. –

К. : Наук. думка, 1996. – 590 с.; – Т. 2: 10 грудня 1917 р. – 29 квітня 1918 р. / Упорядн.: 

В. Ф. Верстюк (керівник), О. Д. Бойко та ін. – К. : Наук. думка, 1997. – 424 с.; Український 

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

2003. – 1023 с. та ін. 
2 Див. Західно-Українська Народна Республіка 1918 – 1923 рр. – Документи і матеріали : – У 

5-и томах, 8 книгах / Укл.: О. Ю. Карпенко, К. П. Мицкан. – Івано-Франківськ, 2001 – 2013. 
3 Західно-Українська Народна Республіка 1918 – 1923 рр. – Документи і матеріали: – У 5-и 

томах, 8 книгах. – Том 3. – Кн. 1 : Соціально-економічні відносини і визвольні змагання / 

Укл. : О. Ю. Карпенко, К. П. Мицкан. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2005. – 644 с.; Кн. : 2. 

Суспільно-політичні процеси. Національно-культурне відродження / Укл.: О. Ю. Карпенко, 

К. П. Мицкан. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2005. – 680 с. 
4 Див. Директорія, Рада Народних міністрів Української Народної Республіки 1918 – 1920. 

Документи і матеріали у 2 томах. – Т. 1. / Упорядники: В. Верстюк та ін. – К. : Вид-во імені 

Олени Теліги, 2006. – 688 с. 
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поправок й уточнень правового характеру1, розкривали змістовну сторону 

аграрної політики влади через видані циркулярні листи та розпорядження2. 

Серед зібрань документальних джерел, що випускалися дослідниками 

діаспори домінувальне місце займають тематичні видання. Слід зазначити, що 

такі публікації охоплюють далеко не всі аспекти досліджуваної проблеми. 

Окремі збірники документальних матеріалів мають універсальний характер, 

зокрема, включають значний перелік джерел, об’єднаних не за  тематичним 

принципом, а лише хронологічною послідовністю їх створення. Тут маємо 

обмаль опублікованого матеріалу соціально-економічного характеру. 

Переважають офіційні документи хронологічно обмежені добою Центральної 

ради, що почасти компенсується передруком  газетних матеріалів стосовно 

подій демократичного етапу Української революції 1917 – 1918 років3.  

У документах особового походження найбільш повно представлені 

політичні процеси, що відбувалися в Україні. У спогадах “низової ланки” 

учасників революційних подій знайшла детальне відображення подієва історія 

(мікроісторія), яка набула широкого громадського розголосу в силу її 

значущості, підмічена й описана очевидцями крізь призму індивідуального 

світобачення. Велике значення мають такі джерела, як щоденник та епістолярій 

М. Грушевського, спогади та праці В. Винниченка, Д. Дорошенка, Є. Чикаленка 

П. Скоропадського, Д. Донцова. За насиченістю та достовірністю висвітлених 

фактів (фактографією тексту) названі джерела нерівнозначні. Окремі з них 

ближчі до публіцистичного жанру інтерпретації історичних подій, як, скажімо, 

“Спогади. Рік 1918. Київ” Д. Донцова4, інші за структурою та концептуальною 

схемою опрацювання використаного матеріалу наближаються до наукової 

розвідки, як, наприклад, публікації В. Винниченка, П. Христюка, 

                                                
1 Там само. – С. 158–161. 
2 Там само. – С. 195–196. 
3 Велика Українська революція (матеріяли до відновлення української державности) / 

Упоряд. Я. Зозуля. – Нью-Йорк [б. в.], 1967. – 112 с.; Золоті роковини: До 50-річчя великої 

Української національної революції та відновлення Української державності,1917 – 1967. – 

Нью-Йорк : Свобода, 1966. – С. 9–18.  
4 Донцов Д. Спогади. Рік 1918. Київ / Д. Донцов. – Торонто : Гомін України, 1954. – 128 с. 
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М. Ковалевського, М. Лозинського. Як історіографічні джерела вони детально 

розглядаються в другому розділі дисертації. Слід наголосити, що непересічне 

значення для усвідомлення місця аграрного питання, ролі селянства у 

Визвольних змаганнях мала робота В. Винниченка “Відродження нації”, 

переплетені коментарями чотири книги спогадів П. Христюка, які вийшли під 

назвою „Замітки і матеріали до історії Української революції, 1917 – 1920 рр.”, 

праця М. Лозинського „Галичина в рр. 1918 – 1920”, видана при сприянні та 

коштами Українського соціологічного інституту у 1922 році1. 

Дослідження історії Визвольних змагань доби Директорії в українській 

зарубіжній історіографії забезпечувалося зібранням матеріалів „Літопис 

Української революції”, укладених О. Доценком (вийшло 2 книги)2. Значним 

здобутком слід уважати видання в Мюнхені тритомника „Українська суспільно-

політична думка в 20 столітті: Документи і матеріали”, перевиданого 2001 року 

в незалежній Україні3, декількох наукових збірників, що вміщували історичні 

матеріали й документи, написані українською, англійською, польською та 

російською мовами. Серед останніх виокремимо двотомник, укладений за 

редакцією Т. Гунчака “Українська революція”, у якому ґрунтовно 

висвітлюється військово-політична сторона Визвольних змагань від 1917 р. до 

завершення Другого зимового походу Армії УНР у листопаді 1921 року4. 

Наукові публікації (монографічні праці та статті) складають чисельну 

групу історіографічних джерел цього дисертаційного дослідження. Вони 

відрізняються завершеністю конструкту (схеми) дослідження матеріалу, мають 

                                                
1 Див. 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. – 

Т. 1–4.– Відень : [б. в.], 1921–1922; Лозинський М. Галичина в рр.1918 – 1920. Розвідки і 

матеріяли. – Відень : [б. в.], 1922.– 228 с. 
2 Див. Літопис української революції. Матеріали й документи до історії української 

революції / О. Доценко. – Львів : [б. в.], 1923. – Т. 2. – Кн. 4. – 362 с. – Т. 2. – Кн. 5. – Львів 

[б. в.], 1924. – 398 с.  
3 Українська суспільно-політична думка в 20 столітті : Документи і матеріали. – Т. 1–3. –

Мюнхен, 1983; Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9-и т. – Т. VІ. – К., 

2001. 
4 Див. Українська революція. Документи 1917 – 1921 рр.–Т. 2. 1919–1921 рр. – Нью-Йорк : 

[б. в.], 1984. – 478 с. 
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чітко визначені об’єкт, предмет, мету та методику розв’язання концептуальних 

завдань. Як правило, автори монографій та наукових публікацій на свій розсуд 

обирають методологічний інструментарій дослідження, який має забезпечити 

реалізацію головної мети наукової праці. Сучасна методика наукового 

дослідження  характеризується переплетінням методології гуманітарних наук: 

історії, політології, економіки, юриспруденції, етнології й народознавства.  

Неопозитивізм, як панівна філософія дослідження соціально-економічної 

тематики в дореволюційній вітчизняній історіографії, зазнає сутнісних 

трасформацій у період його розвитку від початку 1920-х до середини 1930-х 

років. Задекларований істориками-марксистами принцип партійності історичної 

науки визначав археографічну складову академічних досліджень. Це також 

проявилося в домінуванні тематики класової боротьби1, поширенні міфологеми 

про соціально-класове єднання (союз) робітників і селян2, зростанні непомірної 

уваги в працях вітчизняних дослідників до історії класових організацій 

українського селянства доби Визвольних змагань3. У системі ідеологічних табу 

аграрна політика українських урядів Центральної ради, Української Держави, 

УНР Директорії трактувалася виключно як антиселянська, “поміщицько-

куркульська”. Аберація радянського історичного наративу найбільш помітна в 

узагальнювальних працях з історії “трудящого селянства”4, історії колгоспного 

будівництва5, соціокультурних процесів в українському селі 1917 – 1920 рр.1. 

                                                
1 Андреев В. М. Под знаменем пролетариата: трудовое крестьянство в годы Гражданской 

войны / В. М. Андреев. – М. : Мысль, 1981. – 247 с. 
2 Кондуфор Ю. Ю. Укрепление союза рабочего класса и крестьянства на Украине в период 

гражданской войны / Ю. Ю. Кондуфор. – Київ : Наук/ думка, 1964. – 263 с. 
3 Березовчук М. Д. Перші соціалістичні перетворення на селі. Про організації сільської 

бідноти і їх роль у здійсненні перших соціалістичних перетворень / М. Березовчук. – Київ : 

Вид-во політичної літератури, 1976. – 192 с. 
4 История крестьянства СССР. История советского крестьянства : у 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. 
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На хвилі “методологічної революції” 1990-х – 2000-х років відбулася 

зміна парадигми аграрних та селянознавчих досліджень в українській 

історіографії. Новий наратив презентували праці істориків В. Верстюка, 

П. Захарченка, Я. Калакури, С. Корновенка, Я. Малика, О. Михайлюка, 

Р. Пирога, Ю. Присяжнюка, О. Рафальського, О. Реєнта, В. Солдатенка, деяких 

інших українських учених2. Концептуалізація історичного матеріалу 

вибудовувалася авторами на основі методології позитивізму та конвенціалізму 

у площині деконструкції історичної схеми творення наративу “реальної історії” 

селянства як уявної спільноти. У всіх сюжетних лініях сучасної вітчизняної 

історіографії широко представлено соціокультурний та цивілізаційний підхід 

до аналізу українського культурного ландшафту3, історико-політологічних 

досліджень партійної історії України революційної доби 1917 – 1920 років4. 

Вивчення представницької групи історіографічних джерел, до яких 

належать дисертаційні дослідження, суттєво розширює уявлення про характер 

сучасних дослідницьких процесів. Більшість авторів правомірно пов’язувало 

розвиток Визвольних змагань 1917 – 1921 рр. з позицією селянства, його 

мобілізаційним потенціалом, участю в аграрному та повстанському русі. 

Витоки цього руху, його основу вони вбачали в нерозв’язаності земельного 

питання в інтересах велетенської маси населення країни, тобто селянства. 

Критикуючи радянський концепт “другої класової війни в українському селі”, 

історики на початку 1990-х років аграрний рух ототожнювали з “жакерією”. 

                                                                                                                                                            
1 Див. 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. 
2 Див. 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. Селянство України в перші десятиліття ХХ ст.: соціокультурні 

процеси / О. В. Михайлюк. – Дніпропетровськ : ТОВ Інновація, 2007. – 455 с. 
3 Див. 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. 
4 Солдатенко В. Ф. Деміурги революції: нарис партійної історії України 1917 – 1920 рр. / 

В. Ф. Солдатенко. – Київ : Наук. думка. – 748 с. 
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Тим самим  тиражувалися погляди війни “всіх проти всіх” в українському селі1.  

В останні два десятиліття змінилися тематичні пріоритети, джерельна 

основа дисертаційних досліджень, зросла їхня чисельність та наукова вартість. 

З’явилася низка дисертацій, присвячених дослідженню економічної політики 

Центральної ради2, аграрної політики українських урядів у роки Визвольних 

змагань3, Білого руху Півдня Росії4, аграрної політики Австро-Угорщини й 

Німеччини в Україні5, запровадження воєнно-комуністичної доктрини в УСРР6. 

Робилися спроби наскрізного аналізу стану аграрних відносин в українських 

етнічних територіях, аграрного та повстанського руху й реформи П. Столипіна, 

аграрної політики Тимчасового уряду7.  

Важливе місце в списку джерел дисертації посідають матеріали 

конференцій, симпозіумів, конгресів. Від початку 1990-х років традиційними 

стали Всеукраїнські симпозіуми з проблем аграрної історії “Гуржіївські 

читання” (засновник й організатор Черкаський національний університет 

ім. Б. Хмельницького та Інститут історії НАН України), “Питання аграрної 

історії України та Росії” й “Наддніпрянська Україна в контексті історичного 

розвитку Центрально-Східної Європи” (організатор – кафедра історії Росії 

                                                
1 Див. 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. – С. 118. 
2 Див. Воронянський О. В. Економічна політика Центральної ради : дис. … канд. іст. наук : 

07.00.02 / Воронянський Олександр Володимирович ; Дніпропетровський державний 

університет. – Дніпропетровськ, 1995. – 214 с. 
3 Ковальова Н. А. Аграрна політика українських національних урядів (1917 – 1921 рр.) : 

дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Ковальова Наталія Анатоліївна ; Дніпропетровський 

державний університет. – Дніпропетровськ, 1999. – 185 с. 
4 Корновенко С. В. Аграрна політика урядів А. Денікіна та П. Врангеля (1919 – 1920 рр.) : 

дис. ... докт. іст. наук : 07.00.02 / Корновенко Сергій Валерійович ; НАН України, Інститут 

історії України. – Київ, 2009. – 474 с. 
5 Малиновський Б. В. Аграрна політика Австро-Угорщини та Німеччини в Україні, 1918 р. : 

дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Малиновський Борис Володимирович ; Дніпропетровський 

національний університет. – Дніпропетровськ, 2001. – 250 с. 
6 Михайличенко Д. Ю. Політика “воєнного комунізму” і українське селянство, 1919 р. : 

дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Михайличенко Дмитро Юрійович ; Харківський 

національний університет ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2002. – 237 с. 
7 Малькін В. П. Земельне питання в Україні в умовах революції 1917 – 1920 рр. : 

дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Малькін Валерій Павлович; Національний університет 

“Острозька Академія”. – Острог, 2009. – 189 с. 
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Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара). У 

дисертаційному дослідженні використано матеріали І та ІІ Міжнародних 

наукових конференцій “Проблеми аграрної історії та археології Східної 

Європи”, Міжнародної наукової конференції “Голодомор в Україні у ХХ 

столітті” (Угорщина), ІІІ Міжнародного конгресу українських істориків 

“Українська історична наука на шляху творчого поступу” (2006 р., Україна)1. 

Окрему групу історіографічних джерел складають бібліографічні 

покажчики, книжкові огляди, рецензії з досліджуваної проблеми. Серед 

бібліографічних видань варто виокремити покажчик праць, присвячених 

Українській Центральній Раді2, а також найповніше на сьогодні науково-

бібліографічне видання „Українська революція і державність 1917 – 1920 рр.”3, 

опубліковане у 2001 році.4 Не втратив свого значення науково-допоміжний 

бібліографічний покажчик “Історія селянства Української РСР 1917 – 1989 рр.”, 

який вийшов з друку на “хвилі гласності” в 1990 році5.  

Наукова рецензія як окремий вид наукової публікативного порядку, а 

фактично є історіографічним мікродослідженням визначеної теми чи проблеми, 

актуальність якої доведена й не піддається сумніву. Рецензія, як вторинний 

текст, – результат опрацювання оригіналу не повторює його проблематику 

інформативно, але використовує матеріали тексту як об’єкт і предмет 

історіографічного аналізу. У дисертаційній роботі автор дослідив наукові 

рецензії на праці вітчизняних та зарубіжних істориків В. Верстюка, Я. Грицака, 

Я. Калакури, В. Капелюшного, В. Колесника, В. Корновенка, Д. Кудінова, 

                                                
1 III Міжнародний науковий конгрес українських істориків “Українська історична наука на 

шляху творчого поступу”. Луцьк, 17–19 травня 2006 р. : Доповіді та повідомлення : В 3-х т.  / 

Укр. іст. т-во, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки / Гол. ред. Л. Винар та ін. – Луцьк : РВВ 

“Вежа”, Волин. нац. ун-ту  ім. Лесі Українки, 2007. – Т. 2. – С. 112–181. 
2 Українська Центральна рада: сторінки історії. Бібліографічний  покажчик. – Харків, 1999. 
3 Українська революція і державність. 1917 – 1920 рр. Науково-бібліографічне видання. – К., 

2001. – 816 с. 
4 Див. Гошуляк І., Капелюшний В. Українська революція і державність (1917 – 1920 рр.) : 

Науково-бібліографічне видання // Український історичний журнал. – 2002. – №2. – С. 135–

140. 
5 Історія селянства Української РСР 1917 – 1989 рр. Науково-допоміжний бібліографічний 

покажчик / Відповід. ред. Л. Л. Макаренко. – Київ, [б. в.], 1990. – 658 с. 
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А. Мороза, О.Рафальського, О. Реєнта, В. Смолія, В. Солдатенка, 

Ю. Терещенка, І. Химки, Т. Шаніна, В. Щербатюка, М. Яворського та інших. 

 

1.3. Теоретико-методологічні основи вивчення проблеми 

Основними правилами наукового дослідження є принципи історизму,  

системності, об’єктивності, всебічності та наступності процесу пізнання. На 

початковому етапі історіографічного аналізу застосовувався метод сходження 

від конкретного до абстрактного. За допомогою цього методу формуються 

сутності першого порядку, які становлять основу понятійно-категорійного 

апарату дослідження. Категорії і поняття вищого порядку формуються 

внаслідок сходження від абстрактного до конкретного. Ця операція дозволяє 

вивчати глибинні явища теорії дослідження, наприклад, такі, як 

історіографічний процес, його внутрішні й зовнішні складові за концепцією 

українського й російського історика та історіографа Л. Кертмана1. Окрім того, 

цей підхід до структурних елементів історичної схеми дисертації дозволяє 

усвідомити такі основні категорії та поняття історичного дослідження, як 

націоналізація та соціалізація землі, змістовність наповнення  юридичних 

норм, які описують правові відносини в процесі землеволодіння й 

землекористування як основних видів виробничої діяльності продуцента, що 

був задіяний у процесах землеробства та переробки сільськогосподарської 

продукції: селян, поміщиків, управляючих, чиновників. 

Застосування способу ізолюючої абстракції передбачає виокремлення 

домінувальних рис, властивостей, спільних для окремих груп джерел. Цей 

метод дозволяє конкретизувати зміст таких категорій, як “трудова норма”, 

“споживча норма”, що “типологізують” дослідницький процес дисертації. 

З метою аналізу джерельного матеріалу в дисертаційній роботі були 

використані загальнонаукові методи дослідження історико-аграрної 

                                                
1 Див. Історіографічний словник : навч. посіб. для студентів історичних факультетів 

університетів / С. І. Посохов та ін. За ред. С. І. Посохова. – Харків : Східнорегіональний 

центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2004. – С. 92. 
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проблематики, зокрема, методи аналізу, синтезу, індукції та дедукції. Однак, 

слід зазначити, що “у чистому вигляді” вони використовуються вкрай рідко: у 

роботі з великими обсягами матеріалу соціально-економічного характеру, 

зокрема на етапі аналізу та узагальнення статистичних даних мобілізації 

земельної власності, визначення динаміки майнового розшарування селянських 

господарств, загальної оцінки стану поміщицького й селянського господарства 

як виробників сільськогосподарської продукції (розділ 1). У зазначеному вимірі 

найбільш ефективними є методи моделювання, які розроблялися російським 

ученим І. Ковальченком1. Він успішно використав останні у вивченні системи 

аграрних відносин у Російській імперії другої половини ХIХ – початку ХХ ст.2. 

Достовірність досягнутих результатів та обґрунтованість авторських 

висновків цієї наукової роботи автор забезпечив залученням філософських, 

загальнонаукових, конкретно-наукових та спеціальних історичних методів 

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

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

Філософські методи пізнання: діалектичний – 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 у ХIХ – на 

початку ХХ століття в українських землях, а також хід аграрних реформ, 

соціально-правове забезпечення їхньої реалізації доби Центральної ради, 

Української Держави П. Скоропадського, Директорії; метод герменевтики 

сприяв вивченню джерельної бази історичних досліджень, достовірності 

використання архівних документів як фактологічної основи наративу 

дореволюційної, радянської та пострадянської історичної науки; аксіологічний 

                                                
1 Количественные методы в исторических исследованиях : учеб. пособие для студ. вузов 

обуч-ся по спец. “ История” / Под. ред. И. Д. Ковальченко. – М.: Высш. школа, 1984. – 384 с.; 

Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования (второе издание) / 

И. Д. Ковальченко. – М. : Наука, 2003.– 486 с. 
2 Ковальченко И. Д. Аграрный строй России второй половины ХIХ – начала ХХ в. /  

И. Д. Ковальченко. – М., 2004. – 503 с. 
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метод використовувався для класифікації видів історіографічних джерел, а 

також визначення науково вартісних економічних, правових, соціологічних 

здобутків авторів чисельних досліджень історико-аграрної проблематики. 

Автор керувався загальнонауковими принципами історизму та 

системності, спираючись на такі методи дослідження проблеми: метод аналізу 

й синтезу, який забезпечував інфомативно-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, аграрні реформи урядів Центральної ради, Гетьманату, 

Директорії УНР та Західних областей УНР (ЗО УНР), реалізацію аграрних 

проектів Білого руху, політики “воєнного комунізму”, яка впроваджувалася 

Російською Комуністичною партією та її структури – КП(б)У в українському 

селі впродовж 1920 – 1930-х рр. з використанням методів насилля й примусу. 

Конкретно-наукові методи: хронологічний і проблемно-хронологічний, 

дозволили автору виявити особливості формування ідейно-теоретичної і 

тематичної основи знакових праць видатних вітчизняних й 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 їхнього розвитку, окреслити т. зв. “сірі зони” й “законсервовані 

проблеми” історико-аграрних та селянознавчих досліджень; порівняльно-

історичний, порівняльно-правовий методи дозволяють зіставити спільне й 
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відмінне в працях науковців, розпізнати витоки правової культури українців, 

земельного законодавства, норми й окремі акти якого були розроблені та діяли 

в умовах Визвольних змагань українського народу впродовж 1917 – 1921 років.  

Категорійно-термінологічний апарат будь-якої наукової праці має 

відповідати вимогам методології пізнання предмета й об’єкта дослідження. 

Слід наголосити на тому, що поняття й терміни, які використовувалися в 

перших роботах з історії аграрних відносин вимагають адаптації до сучасних 

вимог наукового термінознавства. Зокрема, у статтях енциклопедичних видань 

Ф. Брокгауза та І. Ефрона, науковій літературі ХIХ – початку ХХ ст. не 

проводилося чіткої межі між визначенням аграрного й селянського питань, 

земельного й аграрного права1. Так, російський історик, економіст, відомий у 

свій час громадський діяч, марксист за переконаннями М. Рожков, який уважав 

за потрібне порушити перед суспільством проблему безземелля та руйнації 

селянського трудового господарства в умовах формування в Російській імперії 

ринкових відносин, стверджував, що: “Аграрне питання – це передусім питання 

про забезпечення селянства землею, або селянське питання”2. У сучасній 

“Енциклопедії історії України” зміст поняття “аграрне питання” трактується як 

“… комплекс питань про власність на землі сільськогосподарського 

призначення на території України”3. Змістовний термінологічний аналіз 

значного масиву історико-правових джерел свідчить, що в більшості випадків 

семантика історико-правових понять “аграрне питання” та “селянське питання” 

в проблемному полі досліджень має багато спільного. Обидва ці поняття 

сформувалися історично в процесі переосмислення науковцями комплексу 

практичних проблем мобілізації земельної власності в українських землях, 

                                                
1 Див. Енциклопедический словарь : у 82 т. / ред. Е. А. Андреевскаго [и. др.]. – Петербургъ : 

Семеновская Типо-Литография Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 1890–1907. – Т. 1. – 1890. – 

С. 148 ; Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат : у 

58 т. / ред. Ю. С. Гамбаров, В. Я. Железнов, М. М. Ковалевский, С. А. Муромцев, 

К. А. Тимирязев. – 13-е стереотипное издание. – Москва : Русский Библиографический 

Институт Гранат, [б. г.]. – Т. 1 : А–Актуарий. – С. 363–364. 
2 Рожков Н. К аграрному вопросу / Н. Рожков. – Москва : Колоколъ, 1905. – С. 3, 5, 12–13. 
3 Енциклопедія історії України : у 10 т. / ред. В. А. Смолій [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 

2003–2013. – Т. 3 : Е–Й. – 2005. – С. 32. 
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еволюції форм землекористування, здійснення земельних реформ у Російській 

імперії, впливу на механізми кодифікації аграрного законодавства соціальних 

радикальних рухів українського селянства в другій половині ХІХ – поч. ХХ ст. 

Однак в контексті потрактування регулятивної функції аграрного права 

вважати їх зіставними не дозволяє брак юридичних норм1. Розбіжними ці 

терміни означені в інтерпретаціях правознавця В. Бошко, який розглядав 

селянство в системі виробничих відносин як “економічний клас”. Власне 

виробничий процес в аграрній сфері, на думку науковця, регламентувався 

законодавством у рамках відносин суб’єкта (селянин) й об’єкта (земля)2. 

Історичні поняття й терміни, які забезпечують комунікацію  елементів 

наукового дослідження  та аналіз накопичених знань з проблематики аграрних 

відносин та їхнього реформування в роки Української революції є семантично 

обмеженими, а окремі з них, на нашу думку, потребують більш детального 

обґрунтування3. Беручи це до уваги, автор у потрактуванні юридичної 

термінології, яка характеризує еволюцію землеволодіння й землекористування 

в законодавстві Російської імперії ХIХ – початку ХХ століття, покладався на 

термінологічні тлумачення історика й правознавця П. Захарченка4, змістовні 

оцінки нормативно-правових актів аграрного законодавства науковців 

В. Семчика, П. Кулинича, М. Шульги5, В. Єрмоленка6 та державних 

нормативно-правових актів земельного законодавства Центральної ради, 

                                                
1 Див. Курило В. І. Про дуалізм норм аграрного права / В. І. Курило // Аграрне право як 

галузь права, юридична наука і навчальна дисципліна : матеріали Всеукраїнського круглого 

столу, 25 травня 2012 р. : зб. наук. праць / ред. В. Є. Єрмоленко, В. І. Курило, В. І. Семчик. – 

Київ : Видавничий центр НУБіП України, 2012. – С. 28–31. 
2 Див. Бошко В. И. Къ аграрному вопросу въ Россіи. Гражданская правовспособность 

крестьянъ въ области землевладѣнія / В. И. Бошко. – Кіевъ : [б. и.], 1917. – С. 3, 9, 13. 
3 Див. Юридична енциклопедія : у 6 т. / ред. Ю. С. Шемшученко [та ін.]. – Київ : Українська 

енциклопедія, 1998–2003. – Т. 1 : А–Г. – 1998. – 672 с. ; Т. 2 : Д–Й. – 1999. – 744 с. ; 

Юридичний словник-довідник / ред. Ю. С. Шемшученко ; Інститут держави і права 

НАН України. – Київ : Femina, 1996. – 696 с. 
4 Див. Захарченко П. П. Розвиток права власності на землю в Україні (середина ХІХ – перша 

чверть ХХ ст.) / П. П. Захарченко. – Київ : Атіка, 2008. – 295 с. 
5 Семчик В. І. Земельне право України / В. І. Семчик, П. Ф. Кулинич, М. В. Шульга. – Київ : 

Ін Юре, 2008. – 600 с. 
6 Єрмоленко В. М. Теоретичні проблеми аграрних майнових правовідносин : монографія / 

В. М. Єрмоленко. – Київ : Магістр-ХХI сторіччя, 2008. – 188 с. 
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Гетьманату П. Скоропадського, Директорії УНР, обґрунтованих І. Заріцькою1.  

Історико-правовий аналіз проблеми реформування аграрних відносин 

доби Української революції 1917 – 1921 років уможливлюють основні 

юридичні поняття і терміни, які є фундаментом науково-термінологічного 

апарату цього дослідження. Зокрема правове поняття аграрне питання – 

характеризує взаємовідносини суб’єктів права, які виникають у галузі 

виробничо-господарської діяльності приватних та кооперативних господарств, 

зайнятих виробництвом, зберіганням і реалізацією сільськогосподарської 

продукції на ринку; земельне питання, яке в потрактуванні тимчасового 

законодавства УНР Центральної ради й Директорії, а також Української 

Держави є сферою взаємовідносин суб’єктів земельної власності, її володінням 

і розпоряджанням нею у визначеному законом порядку; земельні відносини – 

це суспільні відносини щодо володіння, користування й розпорядження 

землею; землеволодіння – володіння землею за правом власності; 

землекористування – форми та методи використання земель, які забезпечують 

оптимальні соціально-економічні результати господарювання; землеустрій – 

сукупність соціально-економічних заходів, спрямованих на регулювання 

земельних відносин, раціональну організацію господарювання в агросекторі 

економіки. 

Важливе значення в системі галузевої термінології мають визначення, які 

найбільш точно описують базові поняття юриспруденції. Широко вживаними є 

такі: “аграрне право”, “земельне право”, “земельна ділянка”, “надільні землі”, 

“орні землі”, “польові землі” та “земельний кадастр”, “земельний сервітут”2.  

Наукова термінологія дослідження цієї теми остаточно не закріпилася. 

Тому в дисертації використовувалися усталені офіційні назви й поняття, що 

утвердилися в історіографії. Це найменування радянських державних установ, 

                                                
1 Див. Заріцька І. М. Земельне законодавство доби Української революції 1917–1921 рр. : 

монографія / ред. І. Б. Усенко. – Київ : Атіка, 2010. – С. 9–11. 
2 Див. Юридична енциклопедія : у 6 т. / ред. Ю. С. Шемшученко [та ін.]. – Київ : Українська 

енциклопедія, 1998–2003. – Т. 1 : А–Г. – 1998. – С. 38 ; Т. 2 : Д–Й. – 1999. – С. 580–583, 601–

602. 
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станових, класових організацій селянства, а також терміни й поняття, які 

відбивають сутнісні риси аграрної політики РКП(б)– КП(б)У в українському 

селі. До часто вживаних у роботі належать такі лексеми: “землевпорядкування”, 

“майнова / станова нерівність”, “соціальна диференціація”, “націоналізація / 

соціалізація землі”, “продовольчий податок”. Нового потрактування набули 

мовні неологізми двадцятих – тридцятих років минулого століття: “колгосп”, 

“комуна”, “комбіди”, “комнезами”, “продзагони”, “продрозверстка” та інші. 

В окремих випадках змістовне навантаження того чи того історичного 

поняття або терміна, що має важливе значення для розуміння характеру 

аграрних відносин в Україні, уточнюється автором з покликанням на доступні 

фахові видання: енциклопедії, довідники, історичні словники. До дискусійних 

понять, які описують сутність історичних процесів в аграрній сфері періоду 

1917 – 1918 рр., належить поняття “аграрної революції”. У вітчизняній 

історіографії воно має декілька рівнів потрактування в логіко-семантичному 

сходженні від означення “аграрної революції” як соціальної стихії, 

аполітичного, по своїй суті, селянського бунту, спрямованого на захоплення 

поміщицької земельної власності до визнання тотального аграрного характеру 

змін, як суми дій усіх чинників Української революції в 1917 – 1918 рр. 

Слід зазначити, що дискусії, пов’язані з постановкою проблеми змісту 

Визвольних змагань, у сучасній українській історіографії далекі від 

завершення. На відміну від соціологічних концепцій, представлених у наукових 

школах Західної Європи1, українські історики все ще зосереджені на поборенні 

рецидивів неонародництва з однієї сторони й партійності радянської історичної 

науки з іншої. Своєрідною реакцією на такий стан дослідження проблеми є 

потрактування національної й соціальної революцій, що паралельно 

відбувалися в Україні. Без цього, як прогнозують історики, “…осягнення доби 

                                                
1 Див. Бурдье П. Социология политики : навчальний посібник / ред. Н. А. Шматко – Москва : 

Socio-Logos, 1993. – 336 с. ; Бурдье П. Социология социального пространства / П. Бурдье; 

ред. Н. А. Шматко. – Санкт-Петербург : Алатейя, 2005. – 288 с. 
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1917 – 1921 років залишатиметься однобічним, “урізаним”1. Осмислення 

істориками Української революції як багатовимірного соціального та 

соціокультурного феномену дає підстави стверджувати, що серед усіх її 

компонентів найвиразнішим був селянський, аграрний компонент. Зазначені 

характеристики в сучасній історіографії корелюються з рисами національно-

визвольної та соціальної боротьби українців доби Української революції, 

основну етнічну масу яких складало селянство, як окремішній стан соціуму2.  

Заслуговує на увагу вияв Української революції як процесу, що складався 

з декількох цілком автономних складових, що збігалися в часі: революції 

селянської, революції пролетарської та революції національної. Кожна цих 

революцій, на думку авторів розмаїтих концепцій, мав оформлену соціальну 

базу й окремішню соціально-політичну програму боротьби за владу. У процесі 

дискусій багатьма науковцями наголошувалося на дотичний думці, що саме 

“Селянська революція мала найбільший соціальний ресурс, але виявилася 

неспроможною до організації державної влади. …Українська національна 

революція була дітищем передусім [національно свідомої] інтелігенції”3.  

Методологічні стратегії в історіографії розвиваються через реалізацію, 

відбір концептуальних пропозицій, генерацію теоретичних знань4. Відмінною 

рисою сучасної науки є її антропологізація. На чолі напрямків і шкіл постає 

історик як суб’єкт пізнавальної діяльності, від професійної підготовки й 

переконань якого залежить вибір основного інструментарію  дослідження. 

Автор дисертації спирався на теоретичну спадщину європейських та 

українських інтелектуалів: засновника філософської герменевтики Г. Гадамера, 

                                                
1 Солдатенко В. Ф. Новітні тенденції й актуальні проблеми історіографічного освоєння 

процесів революційної доби 1917 – 1920 рр. в Україні / В. Ф. Солдатенко // Український 

історичний журнал. – 2008. – № 1. – С. 77. 
2 Корновенко С. В. Українська революція 1917–1921 рр.: селянський фактор / 

С. В. Корновенко // Український селянин. – Черкаси, 2014. – Вип. 14. – С. 142. 
3 Див. Фареній І. А. Декілька позицій щодо революційних подій 1917 – 1920 рр. / 

І. А. Фареній // Революційний процес 1917 – 1920 років: витоки, зміст, значення : збірник 

наукових праць. – Черкаси : Вертикаль, 2014. – С. 6. 
4 Див. Калакура Я. С. Методологія історіографічного дослідження : науково-методичний 

посібник / Я. С. Калакура. – Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2016. – 319 с. 
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розробників методології школи Аналів М. Блока і Л. Февра, історико-

філософських інтерпретацій європейської гуманітаристики М. Вебера, 

А. Гуревича, К.Гірца, Т. Шаніна, теоретико-методологічні ідеї українських 

вчених Л. Зашкільняка, Я. Калакури, В. Капелюшного, І. Колесник, Т. Попової, 

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

критику джерел та історичну герменевтику, основи інтерпретації історичної 

термінології та аналіз стану сучасної вітчизняної концептуальної історіографії. 

Дослідження значного масиву джерел уможливили появу теоретико-

методологічних напрацювань вітчизняних учених, які містять сумативний 

виклад ідей у галузі джерелознавчої евристики та реконструкції джерельних 

свідчень (Я. Калакура), розвиток культурно-семіотичного методу дослідження 

соціальних спільнот та селянознавчих студій (О. Михайлюк, Ю. Присяжнюк, 

О. Рафальський), використання методів інтегративного осмислення наративних 

джерел (Я. Калакура, Р. Пиріг, О. Рафальський) та наукового історичного 

термінознавства (В. Капелюшний І. Колесник, Т. Попова, С. Стельмах). 

Розширення нижньої межі дослідження теми до початку формування 

у вітчизняній історіографії останьої чверті ХIХ століття теоретичних 

витоків історико-аграрної думки, актуалізує здійснення комплексного 

історіографічного аналізу наративних джерел, присвячених висвітленню 

історії реформування аграрних відносин в українських землях доби 

національно-визвольних рухів, Української революції 1917 – 1921 років. 

 

Висновки до розділу 1 

У першому розділі автором було здійснено аналіз теоретичної складової 

розробки вузлових питань досліджуваної проблеми в ракурсі розвитку 

вітчизняної та зарубіжної гуманітарної науки, розкрито сутність, структуру, 

зміст основних понять і термінів, які уможливили пізнання вітчизняної аграрної 

історії та селянознавства. Автором зазначалося, що структурними елементами 

загальної схеми дослідження поземельних відносин, мобілізації земельної 
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власності, аграрної або “великої селянської революції 1902 – 1922 рр”, аграрних 

реформ є історизм, об’єктивність історіографічного аналізу загальних та 

локальних конструкцій концептуальних праць українських та зарубіжних 

учених: істориків, економістів, правників, етнологів та політологів. 

На основі комплексного аналізу змістовної наповненості та фактологічної 

значущості документів архівних фондів, опублікованих історичних джерел та 

великого масиву історіографічного матеріалу, дисертантом було визначено 

головну мету та конкретизовано низку завдань, які планувалося розв’язати у 

відповідних розділах даного дисертаційного дослідження. Автор покликався на 

обґрунтовану у вступі до дисертації робочу гіпотезу, згідно з якою розвиток 

вітчизняної історичної думки від останньої чверті дев’ятнадцятого століття до 

початку тридцятих років минулого, двадцятого століття спирався на 

неонародницький концепт української історії. Рубежем, що відокремив 

національну й марксистську течії української історіографії, стає розгром 

історичної школи М. Грушевського. Дослідження аграрно-селянського чинника 

Визвольних змагань 1917 – 1921 рр. вирізняв дискретний характер, який 

визначався внутрішніми та зовнішніми чинниками впливу на формування 

історіографічної ситуації. Поляризація наукових шкіл та наукових напрямків 

зумовлювалася окремішнім розвитком двох гілок української соборної 

історіографії – в УСРР–УРСР та колах української політичної еміграції в 

країнах Європейського континенту, згодом, Америки. В історичній науці УСРР 

від початку 1930-х років установилася марксистсько-ленінська схема наукових 

інтерпретацій аграрних відносин, яка в радянській історіографії була 

представлена двома напрямками – соціально-економічним та суспільно-

політичним. За висновками дослідників, історіографія аграрної історії в УРСР 

базувалася на працях В. Леніна, який стверджував думку, що розвиток 

капіталістичних відносин у сільському господарстві Росії забезпечував 

формування ринку товарів й робочої сили з числа найманих робітників та 

селян, які втрачали свою власність і  переходили до розряду пролетаріату. 

Сучасні розробки історико-аграрної тематики в українській історіографії 
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базуються на основі оновлення археографічного компоненту соціально-

економічних досліджень, залучення методології й методики вивчення 

соціально-економічного й гуманітарного складників Української революції.  

Актуальність теми визначалася низкою причин. Зокрема,  аналіз 

здобутків учених показав, що аграрна політика й проблеми вітчизняного 

селянознавства доби Визвольних змагань висвітлювалися авторами 

дисертаційних робіт, спеціальних наукових публікацій, монографій 

переважно як конкретно-історичні завдання на основі виокремлення тих 

чи тих пріоритетів дослідження об’єкта й предмета. Як наслідок, чимало 

актуальних проблем, окреслених у новітній історіографії, виявилася в 

т. зв. “сірій зоні”, а окремі з них в історіографічному плані не вивчалися. 

До останніх, на наш погляд, належить історіографія історії аграрного 

колоніалізму, яка втілювалася в політиці Тимчасового уряду, військово-

комуністичній доктрині більшовицької влади, що впроваджувалася в 

українському селі на початкових етапах Визвольних змагань. 

Концептуальних оцінок потребує історія “аграрної революції” 1917 –

 1918 рр., діяльність урядів А. Денікіна, П. Врангеля в Таврії й Криму. 

Автор дисертаційної роботи дійшов логічного висновку, що комплексне 

історіографічне дослідження можливе винятково в площині методології 

гуманітарних наук – власне історії, політології, правознавства, економіки де 

аграрно-селянська тематика є незамінним структурним елементом, частиною 

загальноісторичної дослідницької схеми. Отже, стан методологічної складової 

дослідження аграрно-селянознавчої проблематики, можливість залучення 

нових історіографічних джерел дозволили автору зробити висновок про 

своєчасність комплексного історіографічного аналізу обраної теми дисертації.  

Зміст першого розділу викладено в наукових та методичних роботах 

автора (див. додаток А1, А22,23, А24, А27, А30, А31, А35, А40). 
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РОЗДІЛ 2 

СЕЛЯНСЬКЕ ПИТАННЯ ПОРЕФОРМЕНОЇ ДОБИ В РАКУРСІ 

ПРОБЛЕМНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ  

 

2.1. Аграрні відносини в українських землях 

Аграрні відносини в українських етнічних землях модерної доби 

висвітлювалися у вітчизняній та зарубіжній дореволюційній історіографії як 

складова частина економічної політики російського та австрійського урядів. 

Розв’язання земельного питання “згори”, на думку авторів, мало усунути 

недоліки реформи 1861 року, яка формально надала селянам економічні 

свободи, але не забезпечила права володіння основним засобом виробництва – 

землею1. Занепад селянського господарства науковці пояснювали специфікою 

еволюції поземельних відносин у Російській імперії пореформеної доби. Так, 

якщо економіст М. Туган-Барановський стверджував, що аграрний устрій 

імперії Романових був чимось своєрідним, що кардинально відрізняло його від 

аграрного ладу розвинених європейських країн2, то П. Лященко в еволюції 

аграрних відносин царської Росії кінця ХIХ – початку ХХ століття бачив риси, 

які були притаманні економіці багатьох європейських та азійських держав 

перехідного періоду. Він доводив, що лише детальне вивчення еволюції 

поземельних відносин від часу реалізації селянської реформи 1861 р. до 

початку ХХ століття уможливить виявлення особливостей розвитку капіталізму 

в аграрній сфері Росії на тлі загальносвітових економічних процесів3. У 

зазначеному дискурсі відомий економіст М. Огановський прагнув довести, що 

розподіл засобів виробництва в Росії, зокрема, земельної власності не завжди 

відповідав світовим тенденціям економічного розвитку. У цілому визнаючи 

наявність економічного поступу Російської імперії і розвинених європейських 

                                                
1 Див. Сусоров В. Д. Аграрне питання в Україні : причини, прояви, шляхи розв’язання 

(кінець ХIХ – початок ХХ ст.) / В. Д. Сусоров. – Херсон : [б. в.], 1997. – С. 6. 
2 Туган-Барановский М. И. Национализация земли. Очерк движения в пользу 

национализации земли и практические выводы / М. И. Туган-Барановский. – Петербург : 

Типография И. Н. Скороходова, 1906. – С. 92. 
3 Лященко П. И. Очерки аграрной эволюции России : в 3 т. / П. И. Лященко. – Петербург : 

[б. и.], 1908. – Т. 1. – С. 113. 
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країн, він допускав, що аграрна складова формування ринку товарів і послуг в 

імперії Романових, могла бути “самобутньою”, тобто суто російською1. 

У першій частині фундаментальної праці П. Маслова “Условия развития 

сельского хозяйства России” (1903 р.) було викладено погляди автора на 

проблему розвитку виробничих сил і виробничих відносин у землеробстві в 

контексті висвітлення його заочної полеміки з одним із розробників теорії 

абсолютної та диференційної ренти К. Марксом. Аналіз праць П. Маслова 

свідчить про те, що майнове розшарування селянства відбувалося тільки там, де 

мав місце поступальний розвиток виробничих сил.  У тих економічних районах, 

де сільське господарство перебувало в режимі економічної стагнації або 

занепадало, спостерігалося своєрідне “вирівнювання” економічного стану 

селянських господарств, яке проявлялося в зменшенні виробництва продукції, 

зубожінні основної маси селянства. Учений виявив стійку тенденцію заміни 

великої поміщицької власності на земельну власність “неблагородних” верств 

російського суспільства, тобто селянства в другій половині ХIХ століття.2.  

На основі вивчення масиву даних земської статистики, матеріалів 

соціально-економічних досліджень широкий спектр проблем, присвячених 

еволюції общинного землеволодіння, діяльності Селянського банку, питанням 

оподаткування селянських і поміщицьких господарств висвітлювався в працях 

М. Ркліцького, С. Ніконова, О. Ізгоєва, О. Кареліної, П. Лященка, В. Скалона3.  

Функції селянської общини в умовах трансформацій економіки 

Російської імперії ґрунтовно досліджувалися П. Веніаміновим, К. Головіним, 

                                                
1 Огановский Н. П. Закономерность аграрной эволюции : в 3 ч. / Н. П. Огановский. – 

Саратов : Сотрудничество, 1909. – Ч. 1: Теории капиталистического развития. Общий ход и 

фазисы аграрной революции. – 308 с.; Огановский Н. Закономерность аграрной эволюции : в 

3 ч. / Н. Огановский. – Саратов : Сотрудничество, 1911. – Ч. 2 : Очерки по истории 

земельных отношений в России. – 634 с. 
2 Див. Маслов П. П. Аграрный вопрос в России : в 2 т. / П. П. Маслов. – Петербург : 

Типографія общества Общественная польза, 1908. – Т. 1 : Условия развития крестьянского 

хозяйства в России. – 520 с.; Т. 2 : Кризис крестьянского хозяйства и крестьянское движение 

в России. – 457 с. 
3 Див. напр. Рклицкий М. В. Из прошлого и настоящего черноземной деревни / 

М. В. Рклицкий. – Полтава : Изд-во журнала “Хуторянин”, 1914. – 110 с. ; Никонов С. П. 

Крестьянский правопорядок и его желательное будущее / С. П. Никонов. – Харків :  

Т-во Печатня С. П. Яковлева, 1906. – 330 с. та ін. 
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О. Ізгоєвим, О. Лосицьким, А. Ріттіхом, І. Чернишовим1. Тематиці правового 

становища селянства, його правосвідомості, ставлення до влади присвятили 

свої праці дослідники П. Вихляєв, М. Дружинін, О. Єфименко, Л. Кассо, 

К. Качоровський, О. Корнілов, О. Леонтьєв, В. Тенішев, Б. Веселовський2. 

Причини селянських виступів 1902 – 1906 років у Центральних чорноземних 

губерніях Росії та Лівобережній Україні російський історик Б. Веселовський, 

автор першої класифікації вимог протестантів, убачав у малоземеллі 

селянського двору, поширенні практики відходництва на сезонні роботи та 

промисли. Ці явища, на переконання вченого, сигналізували про кризу 

селянського  господарства, яке ставало все більше залежним від додаткових 

промислів, якими було охоплено більшість працездатних членів селянської 

родини в Російській імперії3.  

Проблеми мобілізації землеволодіння в українських губерніях Російської 

імперії кінця ХIХ століття були підняті в працях О. Русова, М. Порша, О. Зака і 

В. Святловського. Якщо в науково-статистичній розвідці О. Русова йдеться 

насамперед про купівлю-продаж поміщицької й селянської землі на 

Чернігівщині4, М. Порш, залучивши до аналізу матеріали багатотомного 

                                                
1 Вениаминов П. Крестьянская община. (Что она такое, к чему идет, что дает и что может 

дать России?) / П. Вениаминов. – Петербург : Книгоиздательство Трудовой союз, 1908. – 

260 с. ; Изгоев А. Общинное право (Опыт социально-юридического анализа общинного 

землевладения, как института гражданского права) / А. Изгоев. – Петербург: Типо-

Литография Надежда, 1906. – 160 с.; Лосицкий А. Распадение общины: Распадение общины 

до указа 9 ноября. Укрепление наделов в личную собственность. Выходы на хутора и отруба 

/ А. Лосицкий. – Петербург : Типо-Литография Н. Ныркина, 1912. – 65 с.; Риттих А. 

Зависимость крестьян от общины и мира / А. Риттих. – Петербург : Типография 

В. Киршбаума, 1903. – 217 с. та інші. 
2 Вихляев П. Аграрный вопрос с правовой точки зрения / П. Вихляев. – Москва : Т-во 

Типография А. И. Мамонтова, 1906. – 63 с.; Дружинин Н. Право и личность крестьянина / 

Н. Дружинин. – Ярославль : Типография К. Некрасова, 1912. – 297 с. ; Качоровский К. 

Народное право / К. Качоровский. – Москва : Молодая Россия, 1906. – 256 с.; Леонтьев А. 

Крестьянское право. Систематическое изложение особенностей законодательства о 

крестьянах / А. Леонтьев. – Петербург : Издание книжного магазина Законоведения, 1909. – 

401 с.; Тенишев В. Административное положение русского крестьянина / В. Тенишев. – 

Петербург : Типография А. Суворина, 1908. – 164 с. та інші. 
3 Веселовский Б. Крестьянский вопрос и крестьянское движение в России (1902–1906 гг.) / 

Б. Веселовский. – Петербург : Зерно, 1907. – 172 с. 
4 Русов А. А. Описание Черниговской губернии : в 2 т. / А. А. Русов. – Чернигов : 

Типография Губернского Земства, 1898. – Т. 1. – С. 274–277. 
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видання “Статистика землевладения 1905 г.”, здійснив загальний огляд тих 

змін, що відбувалися в Наддніпрянській Україні впродовж тривалого часу, а 

саме, від 1877 року до початку двадцятого століття. Економічна вартість і 

ринкова ціна дворянського землеволодіння визначалася М. Поршем на основі 

даних земельного кадастру, укладеного в землеробських районах Лівобережної 

України, офіційних даних щодо купівлі-продажу землі, а національний склад 

землевлавласників – на основі записів, здійснених нотаріальними установами1. 

У монографії О. Зака висвітлювалися проблеми становлення й фінансово-

економічної діяльності Селянського земельного банку від 1883 до 1910 року 

включно. На основі широкої джерельної бази автор висвітив формування цін на 

земельну власність, визначив причини їхнього зростання та проаналізував 

динаміку купівлі-продажу землі в підросійській Україні до початку ХХ ст. 

О. Заком наголошувалося на думці, що в роки Російської революції 1905 –

 1907 років до економічних причин, які спонукали поміщиків до продажу землі, 

додався страх перед можливістю остаточно втратити свою власність через 

аграрні селянські заворушення, що активізувалися в Лівобережній Україні2. 

Ґрунтовністю використання земської статистики вирізняється огляд руху 

земельної власності пореформеного часу в Росії здійснений В. Святловським. У 

дослідженнях ученого було підбито підсумки багаторічної роботи на посаді 

керівника Особливої наради при департаменті окладних зборів Міністерства 

фінансів Російської імперії. Як відомо, саме ця структура опікувалася 

підготовкою публікації багатотомного довідкового видання “Материалы по 

статистике движения землевладения в России”3. З огляду на професійну 

зайнятість і компетенції В. Святловського, основна увага в його дослідженні 

була приділена статистиці переходу землі “з рук у руки”: купівлі-продажу, 

                                                
1 Порш М. Із статистики України / М. Порш // Україна. – 1907. – № 3. – С. 20–46 ; Порш М. 

Статистика землеволодіння в 1905 р. і мобілізація земельної власності на Україні від 1877 і 

до 1905 р. / М. Порш // Україна. – 1907. – № 4. – С. 146–180. 
2 Зак А. Крестьянский поземельный банк : 1883 – 1910 гг. / А. Зак. – Петербург : [б. и.], 1911. 

– С. 339. 
3 Див. Шевченко В. М. “Материалы по статистике движения землевладения в России” як 

джерело вивчення еволюціїї поземельних відносин в Україні другої половини ХIХ – початку 

ХХ ст. / В. М. Шевченко // Український історичний журнал. – 2006. – № 6. – С. 203–212. 
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актам 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 1863 до 1905 років, укладеній 

на основі опрацювання великого масиву матеріалів, зокрема, трьох переписів, 

проведених у 1877, 1887 і 1905 роках у 47 губерніях Російської імперії1. Автор 

здійснив перехресний аналіз усіх статистичних даних та виявив пробіли й 

прорахунки в обчисленнях руху земельного фонду в основних землеробських 

регіонах Російської імперії, які були допущені з причини некоректного 

опитування чиновниками губернських статистичних комітетів та земських 

установ земельних власників, а також наявних суперечливих даних низки звітів 

Державного земельного банку про результати викупних операцій, проведених у 

1890-х роках й опублікованих у періодичних інформативних виданнях. 

Опрацювання статистичних даних за методикою нотаріального обліку 

належності тих чи тих земельних володінь, якої ретельно дотримувався 

В. Святловський, усунуло плутанину щодо подвійного врахування категорій 

земельної власності: дворянської, селянської, общинної. Залучення звітних 

документів нотаріальних установ і нотаріусів про укладені акти купівлі-

продажу (купчі документи), які публікувалися в “Сенатскихъ ВѢдомостяхъ”, 

дозволило автору відтворити систему обліку “переходу” земельної власності 

від однієї юридичної особи до іншої на підставах регуляторних актів державних 

установ, які були чинними в межах Російській імперії до початку ХХ століття. 

В. Святловський уважав, що особливості мобілізаційних процесів 

проявилися в Російській імперії в подрібненні нерухомої власності, значному 

зростанні ціни на землю та стабільному збільшенні числа укладених контрактів 

її купівлі-продажу в другій половині ХIХ століття. Він наголошувава на думці, 

що “…земля набувала в Росії типових ознак звичайного товару, а капіталістичні 

відносини ставали реальністю в аграрній області”2. Дані підрахунків, здійснені 

                                                
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. 
2 Там само – С. 84. 
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автором за достатньо тривалий період часу від 1893 до 1902 року включно, 

засвідчили найбільшу кількість випадків купівлі-продажу землі в українських 

губерніях та центральних землеробських районах Росії, на які в сукупності 

припадало 56 % від числа договорів, укладених у 45 губерніях1. 

Важливими є примітки В. Святловського щодо змістовності земської 

статистики, яка, за виразом дослідника, була не в змозі задовольнити існуючий 

попит на статистичні відомості про земельний фонд Російської імперії в цілому 

і про рух земельної власності в межах окремих регіонів. Статистика земських 

установ (комітетів та управлінь), на думку дослідника, не забезпечувала 

повноту й достовірність узагальнювальних даних з обширу території більшої 

від розмірів типової губернії Російській імперії кінця ХIХ, що, власне, 

визначалося службовими повноваженнями чиновників губернських 

статистичних комітетів, функціями місцевих органів влади й самоуправління2.  

Зазначимо, що сучасні науковці оцінюють працю В. Святловського 

“Мобилизация земельной собственности в России (1861 – 1908 гг.)” як перший 

фундаментальний історичний твір, у якому підбито підсумки вивченням 

земельного питання в період від другої половини ХIХ  – до початку ХХ ст. у 

Західній Європі, міститься ґрунтовна характеристика і критичний огляд 

земельних переписів ЦСК МВС, включно з даними українських губерній Росії3.  

Історія аграрних відносин у Східній Галичині в соціальній площині 

висвітлювалася В. Будзиновським, Т. Войнаровським, Ю. Павликовським. Вони  

виокремили складнощі в землекористуванні, які зумовлювалися пануванням 

польського магнатського господарства в Галичині, виявили причини 

обмеження прибутків українського селянства, в основі яких лежали виснажливі 

податкові витрати кожного селянського господарства, значні матеріальні 

видатки на його утримання та наявний загальний низький рівень культури 

                                                
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. – С. 84. 
2 Там само. – С. 73. 
3 Див. 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. 190. 
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землеробства більшості селянських обійсть. Вихід зі скрутного матеріального 

становища для основної маси селянства автори дописів вбачали в застосуванні 

т. зв. селянської суспільної агрономії (“агро-економічної праці”), тобто 

організації сільської виробничої та торгівельної кооперації, кас 

взаємодопомоги, орієнтованих на роботу з незаможним селянством, тощо1.  

Місце аграрного питання в соціально-економічній історії Східної 

Галичини, яка була в управлінні австрійського уряду, у загальних рисах було 

охарактеризувано в узагальнювальній праці польського дослідника Ф. Буяка2. 

Традиційну для польської історіографії п’ятдесятих років минулого століття 

думку про запізнілий характер розвитку ринкових відносин в українських 

землях у складі Австро-Угорської імперії, обстоював В. Найдус. Однак 

переконливих аргументів, щоб підтвердити її автор не спромігся навести3. 

Оригінальні наукові розвідки були опубліковано на початку ХХ століття 

українськими земськими діячами, активними учасниками українського 

громадського руху. Наукова вартість цих праць полягає в тому, що автори, які 

були безпосередніми учасниками досліджуваних процесів, долучали до 

наукового обігу цінні джерела: матеріали особистих архівів, задокументовані 

результати соціологічних опитувань, мемуари тощо. Прикладом тут є добре 

відома сучасним історикам чернігівська школа земської статистики, яка була 

представлена ґрунтовними працями П. Червінського, А. Шлікевича, О. Русова, 

В. Варзара, Г. Кущенка та інших, не менш знаних дослідників4. Окремі з праць 

не втратили своєї історіографічної актуальності. Зокрема, економічний огляд 

                                                
1 Будзиновський В. Хлопський страйк / В. Будзиновський – Чернівці : [б. в.], 1897. – 58 с. ;. 

Будзиновський В. Хлопська осілість в Галичині і новочасні суспільно-реформаторські 

змагання / В. Будзиновський. – Львів : [б. в.], 1901. – 194 с. ; Войнаровський Т. Справа 

парцеляційна / Т. Войнаровський // Діло. – 1901. – №. 254. – С. 3. ; Войнаровський Т. Вплив 

Польщі на економічний розвій України-Руси / Т. Войнаровський. – Львів : [б. в.], 1910. – 

59 с. ; Павликовський Ю. Земельна справа у Східній Галичині / Ю. Павликовський // 

Літературно-науковий вісник. – Львів, 1922. – Т. 76. – Кн. 1. – С. 138–161. 
2 Bujak F. Galicya / F. Bujak. – Lwów : [b. p.], 1908. – T. 1 : Kraj. Ludność. Społeczeństwo. 

Rolnictwo. – 562 s. 
3 Najdus W. Szkice z historii Galicji / W. Najdus. – Warszawa : [b. p.], 1958. – T. 1 : Galicja w 

latach 1900–1904. – 411 s. 
4 Див. Дорошок Н. Чернігівська земська статистика на зламі ХIX – ХХ століть / Н. Дорошок 

// Сіверянський літопис. – 2001. – № 1. – С. 86–90. 
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Г. Кущенка “Крестьянское хозяйство в Суражском уезде Черниговской 

губернии по двум переписям 1882 и 1911 гг.” вирізняється серед подібних 

залученням інформативно розмаїтого статистичного матеріалу, який дає 

підстави переглянути усталені погляди істориків та економістів на процеси 

майнової диференціації господарств дрібних виробників сільськогосподарської 

продукції в умовах розвитку ринкових відносин у Лівобережній Україні1. 

Показовими в зазначеному сенсі є наведені статистичні дані, опрацьовані 

Г. Кущенком, що торкаються посівної групи селянських господарств розміром 

володіння 0 – 3 дес. землі, з якої до вищих груп (3 – 6 і 6 – 12 дес.) перейшли за 

29 років 71,8% дворів. Статистика мобілізації земельної власності спростувала 

міфи про тотальне зубожіння дрібних землевласників, господарства яких нібито 

“поглиналися” заможними сусідами2. Однак, слід пам’ятати, що дані, які були 

опрацьовані в дослідженні Г. Кущенка, надають можливість оцінити лише 

означені автором тенденції до економічних змін, але не розкривають характер 

економічних процесів, що відбувалися в однотипних групах господарств 

Суразького повіту Чернігівської губернії впродовж достатньо тривалого часу3. 

Економічний стан сільського господарства, розподіл земельної власності, 

майнові статки селянських та поміщицьких господарств на Поділлі й Волині в 

1890-х роках репрезентували статистичні матеріали, узагальнені в працях 

дослідників, які були використані Т. Осадчим в економічному огляді “Земля и 

землевладельцы в Юго-Западном крае: (на Украине, Подолии и Волыни)”4. 

На думку істориків-краєзнавців, унікальні описи помісних землеволодінь 

                                                
1 Кущенко Г. А. Крестьянское хозяйство в Суражском уезде Черниговской губернии по двум 

переписям 1882 и 1911 гг. / Г. А. Кущенко. – Чернигов : Черниговская губернская земская 

управа, 1916. – 37 с. 
2Там само. – С. 11. 
3 Див. Волков Е. З. Аграрно-экономическая статистика России: в итогах ее научных и 

методологических достижений, земского опыта и практики последних пяти лет 

революционного перелома (1865 – 1922 гг.) / Е. З. Волков. – Москва : Госиздательство, 1923. 

– С. 125–126. 
4 Див. Осадчий Т. И. Земля и землевладельцы в Юго-Западном крае: (на Украине, Подолии и 

Волыни). Опыт статистико-экономического исследования Т. И. Осадчего / Т. И. Осадчий. – 

Киев : [б. и.], 1899. – 128 с. ; Осадчий Т. И. Крестьянское землепользование в Херсонской 

губернии / Т. И. Осадчий. – Одесса : Типография Н. Хрисогелос, 1898. – 65 с. 
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Подільської губернії, укладені в другій половині ХIХ століття працівниками 

губернського статистичного комітету І. Роллє, О. Дем’яненком1, 

В. Гульдманом2 не втратили наукового  значення як інформативні історичні 

джерела. У свій час науковець Л. Баженов правомірно зазначав, що статистичні 

матеріали склали основу джерельної бази низки краєзнавчих студій,  

дисертаційних робіт регіонального рівня, монографій, узагальнювальних праць, 

присвячених історії аграрних відносин в українських землях ХIХ століття3. 

Чимало уваги українськими науковцями приділялося вивченню аграрних 

відносин у Київській губернії. Зокрема, проблеми незадовільного забезпечення 

селянських господарств польовою землею, дешевими банківськими кредитами, 

необхідність збільшення числа переселенців на землі сільськогосподарського 

призначення при наявних поміщицьких латифундіях, збереженні сервітутів, 

відробіткової системи розглядалися в дослідженнях М. Реви4 та В. Сазонова5.  

Складною науковою проблемою залишається аналіз стану ринку праці в 

контексті висвітлення еволюції “селянської економіки” Правобережної й 

Піденної України в пореформену добу. Тут цінними є статистично-економічні 

нариси російського дослідника Я. Полферова, які містять дані про 

заробітчанство та вплив процесу відходництва на аграрну сферу економіки6. 

З початком Української революції проблема реформування агросектору 

                                                
1 Ролле И. Статистическое описание Подольской губернии / И. Ролле, А. Демьяненко. – 

Каменец-Подольск : Подольський губернский статестический комитет, 1865. – 65 с. 
2 Гульдман В. К. Поместное землевладение в Подольской губернии. Настольная справочная 

книжка для землевладельцев и арендаторов / В. К. Гульдман. – Каменец-Подольск : 

Типография подольскаго губернскаго управления, 1898. – 440 с. 
3 Див. Баженов Л В. Поділля в науково-краєзнавчій спадщині В. К. Гульдмана (до 150-річчя 

від дня народження) / Л. В. Баженов // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного 

університету. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський, 2004. – Т. 15. – С. 518–525; 

Ярославська Л. Розвиток сільського господарства Правобережної України кінця ХIХ – 

початку ХХ ст. : історіографічний аспект / Л. Ярославська // Сіверянський літопис. – 2010. – 

№ 6. – С. 122–128. 
4 Рева М. И. Киевский крестьянин и его хозяйство / М. И. Рева. – Киев : [б. и.], 1893. – 62 с. 
5 Сазонов В. М. К вопросу о крестьянском надельном землевладении в Киевской губернии / 

В. М. Сазонов. – Киев : Типография С. П. Яковлева, 1906. – 21 с. 
6 Див. Полферов Я. Я. Сельскохозяйственныя рабочія руки: (Стат.-экон. очеркъ) / 

Я. Я. Полферов. – Петербург : Ред. періодических изд-в Въстникъ финансовъ и Торг. пром. 

газ., 1913. – 53 с. 
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економіки неодноразово піднімалася політичними, державними діячами, 

науковцями, учасниками та свідками подій, що відбувалися в українському селі 

на початку Лютневої революції. Після повалення самодержавства в 1917 році 

було опубліковано десятки брошур і статей, які мали здебільшого політичний 

характер1. Окремі автори праць ретранслювали власну думку щодо шляхів 

розв’язання земельного питання в Україні. Так, громадський діяч з Полтавської 

губернії П. Сиротенко наголошував на непорівнюваності інтересів українців та 

росіян у сфері виробничих практик, пов’язаних із землеробством. Українці, у 

своїй масі трударі-хлібороби, були зацікавлені в зростанні ринкових цін на 

зерно, а росіяни-общинники – ні, уважав він. Відповідно, П. Сиротенко 

наполягав на тому, що земельне питання має розвʼязуватися місцевими 

представницькими органами, а не Всеросійськими Установчими зборами2. 

Межевий інженер М. Байер навів дані стосовно наявногого числа 

державної земельної власності та висловив поширену думку про виважений 

підхід щодо задоволення потреб селянства в землі, якої за його підрахунками в 

Україні було недостатньо. Розглядаючи “складний поточний момент”, автор 

зазначав: “Земельну справу може рішити тільки автономний український народ 

в порозумінні з трудовим людом всіх інших народів, що живуть на Українській 

землі, в спілці з трудящими всіх націй Російської держави”3. 

У 1918 році було перевидано навчальний посібник дослідника земельної 

реформи П. Столипіна, економіста О. Кауфмана “Аграрный вопрос в России”. 

Не поділяючи віри суспільства в рятівну силу збільшення кількості надільної 

польової (орної) землі для кожного малоземельного селянського господарства, 

О. Кауфман обґрунтував інше гасло для поточного моменту: “Не земля, а 

                                                
1 Див. Антонович Д. Земельна справа на Україні / Д. Антонович. – Київ : Видання редакції 

Робітничої газети, 1917. – 16 с. ; Рихтер Д. И. Сколько земли в России и кто этой землею 

владеет / Д. И. Рихтер. – Петроград : [б. и.], 1917. – 50 с. ; Фролов В. И. Характеристика 

крестьянского хозяйства и земельный фонд Подольской губернии / В. И. Фролов. – 

Винница : [б. и.], 1917. – 21 с. 
2 Сиротенко П. Де повинна вирішатись земельна справа / П. Сиротенко; 2-ге вид. доповн. – 

Полтава : Друкарня товариства Печатного Діла, 1917. – 24 с. 
3 Байер М. Земельна реформа і основи земельної політики на Україні / М. Байер. – Київ : 

[б. в.], 1917. – С. 4. 
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культура!”. Шлях до успіху в подоланні аграрної кризи, викликаної Світовою 

війною й революцією, науковець убачав не в розширенні селянського 

землекористування, а у використанні техніки та проведенні агрозаходів, які  б 

допомогли реформувати аграрні відносини в Наддніпрянській Україні. 

Дослідник позитивно оцінював роль селянської общини в суспільстві, 

негативно характеризував наслідки реформи уряду П. Столипіна, зокрема, 

заперечував економічну доцільність ставки влади винятково на “сильного 

господаря”, надання матеріальної підтримки лише тим селянським 

господарствам, які виділяли землі з общини у відруб або створювали хутірське 

господарство. Основну причину появи та зростання чисельності робітничого 

класу О. Кауфман убачав у руйнуванні системи общинного землеволодіння, 

вивільненні робочих рук у сільському господарстві Російської імперії1. 

Становлення марксистської історіографії в СРСР характеризувалося 

зростанням інтересу науковців до історії соціальної боротьби селянства. Було 

опубліковано зібрання документів державних архівів, які репрезентували 

аграрний селянський рух у Росії в період Першої російської революцій 1905 –

1907 років2. З’явилися збірки матеріалів, у яких містилися хронологічні описи 

подій місцевого значення, а також нариси та спомини, присвячені історії 

селянських заворушень, страйкової боротьби робітників в окремих повітових 

містечках Лівобережної України, Бердичевщини, Київщини, інших регіонів3. 

Історіографія збагатилася дослідженнями економістів та істориків, що 

мали дореволюційний стаж наукової роботи та досвід практичної діяльності: 

А. Шестакова, Л. Хрящевої, О. Чаянова, П. Маслова, В. Якиманського та інших. 

Спираючись на аналіз економічного становища селянського господарства в 

                                                
1 Кауфман А. А. Аграрный вопрос в России: Курс народного университета / А. А. Кауфман. – 

2-е изд. – Москва : Московское научное изд-во, 1918. – 268 с. 
2 Див. Крестьянские движения 1902 года: новые материалы / Центрархив. – Москва–

Петроград : Госиздательство, 1923. – 129 с. 
3 Див. Документи та матеріали до селянських рухів на Полтавщині в революцію 1905 –

 1907 рр. // Записки Полтавського інституту соціального виховання. – Полтава: 

Поліграфтрест. – 1930. – Т. V. – С. 33–884; 1905 рік на Бердичівщині: Нариси і спомини. – 

Бердичів : Радянський шлях, 1926. – 91 с. ; 1905 рік у Києві та на Київщині : збірник статей 

та спогадів / ред. В. Манілов, Г. Маренко. – Київ : Держвидав України, 1926. – 402 с. та ін. 
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українських землях пореформеного періоду, вони обґрунтували положення про 

детермінованість “другої соціальної війни” на селі, яка, на їхню думку, 

зумовлювалася аграрним перенаселенням європейської частини Росії1. 

Зокрема, у дослідженнях історика-аграрника А. Шестакова особлива 

увага приділялася проблематиці експлуатації найманої праці та класовій 

боротьбі робітників у Російській імперії доби Першої демократичної революції 

та Світової війни. Історик розв’язав низку важливих питань, серед яких були 

такі: про соціальний склад сезонних робітників, форми й умови найму, способи 

експлуатації їхньої праці та щоденний побут, чисельність сільських пролетарів 

у тому чи тому регіоні країни тощо. При цьому, тематичні пріоритети наукової 

роботи О. Шестакова, як історика-аграрника, були віддані дослідженню 

революційних виступів сільської бідноти, яку він розглядав як “природнього 

союзника” пролетаріату. Історик-марксист прагнув показати селянські рухи в 

розвитку та намагався якнайповніше визначити форми боротьби, властиві для 

різних історичних етапів розвитку революції. О. Шестаков детально розглянув 

причини й динаміку робітничих страйків у Полтавській і Харківській губерніях. 

Він пов’язав зростання їхньої чисельності з виступами селянства, виділивши 

окремо ті заворушення робітників і селян, що були організовані за підтримки 

більшовиків – РСДРП (б), замовчуючи при цьому участь у революційних 

подіях національних політичних партій, зокрема таких, як УСДРП таУПСР2.  

Низку праць, присвячених історії селянського руху, опублікувала 

київська дослідниця Н. Мірза-Авак’янц3. Вона пояснювала причини гострих 

                                                
1 Див. Хрящева Л. И. Группы и классы в крестьянстве: К ХІІІ съезду РКП(б) / Л. И. Хрящева. 

– Москва : ЦСУ СССР, 1924. – 172 с. ; Маслов П. П. Крестьянское движение в России: 

Аграрный вопрос в России : в 2 кн. / П. П. Маслов. – Москва : Мир, 1923. – Кн. 1. – 139 с.; 

Якиманский В. А. К итогам аграрной революции на Украине / В. А. Якиманский. – Харьков : 

ЦСУ УССР, 1924. – 37 с. та ін. 
2 Див. Шестаков А. В. Очерки по сельскому хозяйству и крестьянскому движению в годы 

войны и перед Октябрем 1917 г. / А. В. Шестаков. – Ленинград : Прибой, 1927. – 191 с.; 

Шестаков А. В. Борьба сельских рабочих в революции 1905 – 1907 гг. / А. В. Шестаков. – 

Москва–Ленинград : Госиздательство, 1930. – 124 с. 
3 Мірза-Авак’янц Н. Селянські рухи 1902 року на Полтавщині / Н. Мірза-Авак’янц. – Харків : 

ДВУ, 1924. – 67 с.; Мірза-Авак’янц Н. Селянські розрухи на Україні. 1905 – 1907 рр. / 

Н. Мірза-Авак’янц. – Харків: ДВУ, 1925. – 71 с. та ін. 
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соціальних конфліктів, що загострилися в українському селі, залишками 

феодально-кріпосницької системи та розвитком капіталістичних відносин : “…з 

одного боку, селянське безземелля та малоземелля..., а з другого – зріст 

капіталізму в сільському господарстві, що з кінця ХІХ ст. набував все більшої 

сили, тяжко відбиваючись на бідніших господарствах і доводячи їх до руїни”1. 

На малоземелля українського селянства, чисельність якого до 1905 року 

збільшувалася в геометричній прогресії, вказував О. Гермайзе. За його даними, 

на початку ХХ століття аграрне перенаселення призвело до того, що надільної 

землі, наприклад, на Київщині, припадало лише 3,4 дес. на один двір, що на 

одну душу становило не більше 0,65 десятини. Історик уважав, що для основної 

маси збіднілого українського селянства виходом зі страшного становища 

бідності й голоду залишалося поневіряння по сезонних сільськогосподарських 

роботах або оренда поміщицької землі. О. Гермайзе стверджував, що 

замордоване українське селянство спромоглося за обставин тяжкої експлуатації 

тільки на стихійний, слабо організований соціальний протест з типовим виявом 

кривавого бунтарства, руйнуванням поміщицьких маєтків, захопленням лісів2. 

Значна частина радянських істориків присвячувала свої публікації 

висвітленню селянського руху напередодні та в період Першої російської 

революції. Так, у роботі В. Качинського вперше було предметно вивчено 

майнове становище селян і сезонних робітників, охарактеризовано їхню 

боротьбу за землю в 1905–1907 роках3. Автор, як  переконаний прихильник ідеї 

соціалізації землі, уважав, що популярне на селі гасло “Земля – народу!” було 

єдиною платформою, яка дозволила залучити українське селянство до боротьби 

з поміщиками, церквою, власниками цукрових заводів, врешті, державою4.  

Наприкінці 1920-х років в УСРР помітно зростає інтерес дослідників до 

                                                
1 Там само. – С. 3. 
2 Гермайзе О. Соціяльно-економічні передумови революції 1905 року / О. Гермайзе // Життя 

й революція. – 1925. – № 9. – С. 66–71. 
3 Качинський В. Селянський рух на Україні в роки 1905–1907 / В. Качинський. – Полтава : 

Держполітвидав, 1927. – Ч. 1 : Рік 1905. – 230 с. 
4 Качинский В. Очерки аграрной революции на Украине / В. Качинский. – Харьков : ДВУ, 

1922. – Вып. 1 : Уравнительный раздел земли. – 106 с. 
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революційних подій, пов’язаних з локальними виступами селянства. Побачила 

світ фундаментальна праця В. Дубровського “Селянські рухи на Україні після 

1861 року”, присвячена історії боротьби за землю селян Чернігіво-Сіверщини. 

Аналіз тематично розмаїтих джерел соціально-економічного змісту дозволив 

автору розкрити причини й специфіку аграрних виступів у Поліському регіоні, 

виокремити  типові форми протестного руху. Окрім характеристики стану 

селянського господарства в Чернігівській губернії, В. Дубровський ґрунтовно 

описав проблеми економічного розвитку всіх її п’ятнадцяти повітів упродовж 

1861 –1866 років, виявив причини формування гальмівного механізму реформ1. 

Спираючись на вираз науковця, у якому стверджувалася думка, що історик має 

вивчати не лише окремі факти й події, а, щонайперше, економічні передумови 

та соціальні наслідки вияву революційних явищ вітчизняної історії, які є 

взаємопов’язаними, сучасні нам дослідники спадщини В. Дубровського 

наголошували на соціоцентризмі поглядів відомого вченого-аграрника2. 

Цю ж тезу на прикладі селянських виступів на Київщині 1905 –1906 років 

розвивав у своїх працях В. Іванушкін. На його думку, аграрний рух являв 

собою боротьбу, породжену капіталістичною організацією виробництва. У 

випадку перемоги селянства культурний рівень сільського господарства 

регресував би, уважав дослідник. Боротьбу проти поміщиків він виправдовував 

важким економічним становищем і бажанням селян уникнути наслідків 

господарювання в умовах малоземелля. Автор зробив висновки, що селянство 

не мало сили подолати поміщика як основого конкурента в економічній сфері і 

добивалося лише деякого поліпшення свого матеріального становища, 

здобуваючи право на збільшення площ орендного фонду, поліпшення умов 

оренди землі та оплати праці при наймі на сезонну роботу в поміщицьких 

економіях. В. Іванушкин припускав, що для основної маси селянства розвиток 

                                                
1 Дубровський В. Селянські рухи на Україні після 1861 року. Чернігівська губернія 1861–

1866 рр. / В. Дубровський. – Харків : ДВУ, 1928. – 215 с. 
2 Див. Казимір В. А. Селянство Чернігівщини у науковій спадщині Василя Дубровського / 

В. А. Казимір // Сіверщина в історії України : зб. наук. праць. – Київ–Глухів, 2010. – 

Випуск 3. – С. 297–299. 
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капіталістичних виробничих відносин мав величезне значення як чинник росту 

політичної свідомості, набуття досвіду соціальної боротьби і лише потім як 

чинник реалізації соціально-економічних прагнень. Це припущення не 

відповідає змісту вимог селянських приговорів та ухвал сільських сходів1. 

Значний масив статистичних даних з історії аграрно-соціальних відносин 

в українському селі увів до наукового обігу один з найвідоміших дослідників 

економічної історії України радянської доби М. Слабченко. У двотомнику 

“Матеріяли до економічно-соціяльної історії України ХІХ ст.” автор розглянув  

вплив селянської реформи 1861 року на стан сільського господарства, яку 

вчений схарактеризував як поворотний пункт в “економічно-соціальній” історії 

України нового часу. Стан селянського та поміщицького господарства, аграрні 

кризи кінця XIX століття, їхні причини та наслідки М. Слабченко визначав як 

явища діалектичного порядку: спочатку, на думку дослідника, це була боротьба 

дрібних землевласників з великими поміщицькими господарствами, а згодом 

розпочалися конфлікти між бідняками-наймитами та заможним селянством2.  

Варто погодитися з думкою радянського історика та історіографа 

А. Санцевича, який уважав, що навіть у 1990-і роки, коли нарешті відкрилися 

можливості використання альтернативних джерел пізнання вітчизняної 

соціально-економічної історії, узагальнені зусиллями М. Слабченка статистичні 

матеріали не втратили свого наукового значення, виглядали в перехідний 

період розвитку вітчизняної історіографії достатньо оригінальними і свіжими. 

Візьмемо до уваги, що висновки А. Санцевича було оприлюднено в 1993 році3.  

Соціально-економічна тематика історії України складала фундамент 

дослідницької схеми праць істориків-марксистів, зокрема, Матвія Яворського4. 

                                                
1 Див. Іванушкін В. Економіка селянського руху 1905–1906 рр. на Київщині / В. Іванушкин // 
Життя й революція. – 1925. – № 10. – С. 81–86. 
2 Див. Слабченко М. Є. Матеріяли до економічно-соціяльної історії України ХІХ ст. : у 2 т. / 
М. Є. Слабченко. – Одеса : ДВУ, 1925. – Т. 1. – С. 268–318. 
3 Див. Санцевич А. В. Видатний український історик М. Є. Слабченко / А. В. Санцевич ; 

Інститут історії України НАН України. – Київ : [б. в.], 1993. – С. 49. 
4 Див. Яворський М. І. Коротка історія України / М. І. Яворський. – Харків : ДВУ, 1926. – 

114 с. ; Яворський М. Нариси з історії революційної боротьби на Україні / М. Яворський. – 

Харків : ДВУ, 1927. – 415 с. ; Яворський М. Історія України в стислому нарисі : посібник для 
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Так, змальовуючи економічний стан українських земель на початку 

ХХ століття, історик зазначав, що капіталістичний лад довго не міг розвинутися 

тут аж до 1917 року. “Він [лад] у нас був, так би мовити, сумішкою давнього 

дворянського й нового буржуазного укладу з давнім самодержав’ям на чолі”, 

писав М. Яворський1. Селянські заворушення 1902 року, на його думку, 

“…розлилися у величезне море повстань мало не по всій Україні”. Ці повстання 

мали аграрний характер і керувалися переважно заможним селянством, яке 

найбільше очікувало розподілу поміщицьких земель, і саме з цих міркувань 

підтримувало гасло автономії України, проголошене Центральною радою в 

1917 році. Локальні події, що відбулися в декількох повітах Харківської й 

Полтавської губерній Лівобережної України, М. Яворський безпідставно 

кваліфікував як “селянську революцію”, яка, на його думку, мала класовий 

характер і була провісницею подій російської революції 1905 – 1907 років2. 

У рецензії, яка була укладена дослідником П. Кияницею на відому працю 

М. Яворського “Історія України в стислому нарисі”, зауважувалося, що 

“Стислий нарис”…освітив минуле України світлом тих класових сутичок і 

колізій, на які була так багата історія України”3. Критика праць М. Яворського 

колегами по “марксистському цеху історичної науки” не дає достовірної уяви 

про схему української історії Матвія Яворського, оскільки. вона не набула 

завершеності в українській радянській історіографії 1920 – 1930-х рр.4.  

Колоніальний стан економіки України впродовж декількох століть 

перебування в складі царської Росії історик марксистської школи В. Сухино-

                                                                                                                                                            

профшкіл та робфаків / М. Яворський. – Харків : ДВУ, 1928. – 339 с. ; Яворський М. Історія 

України в стислому нарисі / М. Яворський. – Харків : ДВУ, 1929. – 345 с. 
1 Яворський М. Нарис історії України : у 2 ч. / М. Яворський. – Аделаїда : Книга, 1987. – Ч. 1. 

– С. 194. 
2 Яворський М. Нарис історії України : у 2 ч. / М. Яворський. – Аделаїда : Книга, 1987. – Ч. 2. 

– С. 215, 217. 
3 Див. Кияниця П. М. Яворський Історія України в стислому нарисі / П. Кияниця // Літопис 

революції. – 1928. – № 6 (33). – С. 362. – Рец. на кн. : Яворський М. Історія України в 

стислому нарисі. – Харків : ДВУ, 1928. – 336 с. 
4 Див. Маслійчук В. Марксистські схеми української історії: Матвій Яворський, Володимир 

Сухино-Хоменко, Микола Горбань / В. Маслійчук // Україна модерна (Марксизм на Сході 

Європи). – Київ–Львів, 2009. – Ч. 14 (3). – С. 67–71. 
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Хоменко характеризував як результат боротьби “…між російським і 

українським капіталізмами за все більше і більше поневолення першим 

української економіки, за знищення української окремішности”1. Автор 

дотримувався погляду, що протекціоністська політика уряду Миколи II 

cформувала сировинний тип економіки України з розвиненою чорною 

металургією на Сході та сільським господарством у Наддніпрянщині. 

Спираючись на співвідношення таких показників, як середній розмір земельної 

ділянки селянського двору, чисельність робочих рук, форми оренди земельних 

наділів (дрібна оренда й суборенда), він дійшов висновку про екстенсивне 

ведення сільського господарства в Україні, відсутність заможного селянства2. 

Автор статті “Лютий по селах Харківщини” В. Лобахін намагався 

виявити причини аграрної кризи в Харківській губернії, спираючись на 

суперечливі показники, які з однієї сторони вказують на те, що близько 39 % 

селянських господарств Харківщини напередодні Лютневої революції 1917 р. 

залишалися малопосівними з причини відсутності робочих рук, худоби, а з 

іншої – засвідчують, що 40 % загального числа земельних наділів були 

орендовані селянами в поміщиків та заможних односельчан. За суперечливими 

даними автора, які, на жаль, ним ніяк не коментувалися, виходило, що 2/3 усієї 

орендованої землі припадало на найбідніші верстви українського селянства3.  

У 1935 році за редакцією М. Попова в УСРР вийшов збірник праць 

провідника марксистської школи в СРСР М. Покровського, що мав гучну назву 

“Про Україну”. У вступі до книги конкретизувалася мета цього видання: 

залучити проблемно розрізнені праці вченого, які не були пов’язані між собою, 

для “більшовицької розробки історії України”4. Орієнтиром у визначенні 

критеріїв розвитку капіталізму в сільському господарстві Росії та наслідків 

                                                
1 Сухино-Хоменко В. З приводу пролетарської революції на Україні / В. Сухино-Хоменко // 

Літопис революції. – 1928. – № 4. – С. 79. 
2 Сухино-Хоменко В. З приводу пролетарської революції на Україні / В. Сухино-Хоменко // 

Літопис революції. – 1928. – № 4. – С. 84–85. 
3 Див. Лобахін В. Лютий по селах Харківщини / В. Лобахін // Літопис революції. – 1930. – 

№ 2. – С. 51. 
4 Див. Покровский М. Об Украине : сборник статей и материалов / М. Покровский ; 

ред. Н. Попов. – Киев : ГСЭИ Украины, 1935. – С. 3. 
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реформи 1861 року для М. Покровського були положення праць В. Леніна, 

більшість з яких вождь більшовиків написав у період боротьби РСДРП (б) із 

“ліберальним народництвом” та “легальним марксизмом” 1880–1890-х років1. 

Історик зазначав, що чинник малоземелля мав вирішальний вплив на 

формування комплексу причин, які зумовили початок аграрної революції в тих 

районах Росії, де селяни були пограбовані двічі: у період зростання 

поміщицького землеволодіння XVIII – початку ХIХ століть та період після 

т. зв. “визволення” 1861 року. Виступи селянства в окремих повітах Харківської 

й Полтавської губерній М. Покровський кваліфікував як локальні, але водночас 

зазначав, що вони мали організований характер й охопили майже 150 тисяч 

осіб. У 1905 році, за даними дослідника, відбулося 54 підпали й розгроми 

поміщицьких маєтків селянами Полтавщини та 23 – Харківщини2. 

Виступ Й. Сталіна на конференції аграрників-марксистів у грудні 

1929 року, публікація листа генсека ВКП(б) “О некоторых вопросах истории 

большевизма” в історичного часописі “Пролетарская революция” зумовили 

згортання демократичних процесів у науковому середовищі, унеможливили 

дискусійність наукової діяльності. Під ідеологічний тиск партапарату в той час 

потрапили такі відомі учені, як історик С. Дубровський, економісти О. Чаянов, 

Ю. Ларін, українські дослідники М. Слабченко, М. Яворський, В. Сухино-

Хоменко, М. Горбань. За даними досліджень С. Водотики, на початку 1930-х 

років у Радянському Союзі було репресовано щонайменше п’ятдесят відсотків 

істориків з числа працюючих у наукових установах та навчальних закладах3.  

Ідеологічний тиск і політичні переслідування, евакуація установ Академії 

                                                
1 Див. Ленін В. Розвиток капіталізму в Росії / В. Ленін // Повне зібрання творів (далі ПЗТ) : у 

55 т. / В. Ленін. – Київ : Вид-во ПЛУ, 1970–1975. – Т. 3. – 1970. – С. 1–576 ; Ленін В. 

Пролетаріат і селянство / В. Ленін // ПЗТ : у 55 т. / В. Ленін. – Київ : Вид-во ПЛУ, 1970–1975. 

– Т. 9. – 1970. – С. 327–322 ; Ленін В. Аграрне питання в Росії наприкінці ХIХ ст. / В. Ленін // 

ПЗТ : у 55 т. / В. Ленін. – Київ : Вид-во ПЛУ, 1970–1975. – Т. 17. – 1971. – С. 53–129 та ін. 
2 Див. Покровский М. Начало масового движения в деревне / М. Покровский // Об Украине : 

сборник статей и материалов / под ред. Н. Попова [и др.]. – Киев : ГСЭИ Украины, 1935. – 

С. 115. 
3 Див. Водотика С. Історична наука УСРР 1920-х рр.: соціополітичні, організаційні та 
концептуальні основи функціонування : монографія / C. Водотика. – Херсон : ХЮІ ХНУВС, 
2006. – С. 87. 
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наук УРСР до республік Середньої Азії в 1941 році негативно вплинули на 

реалізацію наукових проектів і тем. Проте навіть у складних умовах воєнного 

лихоліття роботу українських учених вдалося організувати належним чином. За 

короткий час у зібранні “Наукові записки Інституту історії і археології АН 

УРСР” в 1942 – 1946 рр. вийшли з друку фундаментальні дослідження 

В. Погребінського, В. Мороховця, Н. Шахназарова, П. Єфремова, Ф. Лося, у 

яких розглядалися питання, пов’язані з вивченням ринкових відносин в Україні,  

зокрема, стану економіки поміщицького й селянського господарств1. 

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 плідно досліджувалися процеси міграції робочої сили всередині 

Російської імперії, продовжувалося вивчення майнової диференціації 

українського селянства. Зокрема, соціальні аспекти аграрних відносин, 

майновий стан селянських господарств у переддень Української революції 

досліджував український історик М. Рубач2. У матеріалах виступу М. Рубача на 

засіданні травневої сесії Академії Наук СРСР 1960 року та статті історика, яка 

мала назву “Социальная структура аграрных отношений и классовое 

расслоение крестьянства в украинской деревне к 1917 г.”, було зроблено 

висновки, що найбільшу кількість землі (біля 5 млн. десятин) до Лютневої 

революції втратило дворянство степової України. У зазначений історичний 

період процеси купівлі-продажу землі також активізувалися на Лівобережжі3. 

                                                
1 Див. Шевченко В. Проблема ринкових аграрних відносин в Україні другої половини ХХ – 
початку ХIХ ст. в історіографії / В. Шевченко // Український історичний журнал. – 2007. – 
№ 5. – С. 193. 
2 Рубач М. Социальная структура аграрных отношений и классовое расслоение крестьянства 
в украинской деревне к 1917 г.  мат. к Майской сессии АН СССР 1960 года / М. Рубач. – 
Москва : ИВЛ, 1960. – 27 с.; Рубач М. Особенности аграрного строя в России в период 
империализма / М. Рубач. – Москва : АН СССР, 1962. – С. 45–63. 
3 Див. Рубач М. Социальная структура аграрных отношений и классовое расслоение 
крестьянства в украинской деревне к 1917 г. : материалы к Майской сесии Академи наук 
СССР 1960 года / М. Рубач. – Москва : Изд-во Восточной литературы, 1960. – С. 6. 



84 
 

Монополія на велику земельну власність нащадків родин польських та 

українських магнатів Радзивілів, Потоцьких, Сангушків, Бобринських, 

Терещенків, установлена в Правобережній Україні, повністю виключала 

економічну конкуренцію зі сторони селянства та відкривала широкі можливості 

його напівфеодальної експлуатації. Окремі селяни-власники змушені були під 

тиском нових економічних обставин віддавати свої наділи в оренду поміщикам 

на невигідних умовах1. Істориками зазначалося, що стан ринку землі на 

Київщині, Поділлі та Волині в другій половині ХIХ століття, з урахуванням 

специфіки цього регіону, не відповідав тенденціям “відокремлення 

землеробства від землеволодіння”2. Зокрема, висновки М. Рубача стосовно 

шляхів економічного розвитку селянських господарств Правобережної України 

прусським шляхом, спиралися на припущення автора про домінування в регіоні 

дворянської земельної власності, експлуатацію селянства виключно через 

відробіткову систему3. Існуюча позиція не суперечила поширеній у працях 

радянських дослідників думці про те, що на початку ХХ століття за такими 

показниками, як капіталізація сільськогосподарського виробництва, рівень 

товаризації та агротехнічного забезпечення ведення землеробства поміщицькі 

господарства Правобережжя України зараховувалися до економічно 

розвинених районів Російської імперії4. При цьому кризовий стан більшості 

селянських господарств, збереження кріпосницьких обов’язків на селі, як 

стверджували історики Н. Єгізарова та О. Дружиніна, були зумовлені 

                                                
1 Див. Рубач М. Класове розшарування селянства України по землі напередодні 1917 р. / 

М. Рубач // Наукові записки АН УРСР. – Київ, 1948. – Кн. 2. – С. 179. 
2 Дубровский С. М. Сельское хозяйство и крестьянство России в период империализма / 

С. М. Дубровский. – Москва : Наука, 1975. – С. 28. 
3 Рубач М. Социальная структура аграрных отношений и классовое расслоение крестьянства 

в украинской деревне к 1917 года : материалы к Майской сесии АН СССР 1960 года / 

М. Рубач. – Москва : Изд-во Восточной литературы, 1960. – С. 5–7. 
4 Див. Дубровский С. М. Столыпинская земельная реформа: из истории сельского хозяйства 

и крестьянства России в начале XX века / С. М. Дубровский. – Москва : Изд-во АН СССР, 

1963. – 599 с. ; Сидельников С. М. Аграрная политика самодержавия в период империализма 

/ С. М. Сидельников. – Москва : Изд-во Московского университета, 1980. – 289 с.; 

Теплицький В. П. Реформа 1861 року і аграрні відносини на Україні / В. П. Теплицький. – 

Київ : Вид-во АН УРСР, 1959. – 307 с. ; Теличук П. П. Економічні основи аграрної революції 

на Україні / П. П. Теличук. – Київ : Вид-во Київського університету, 1973. – 189 с. 
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несправедливим розподілом землі при визначенні правил землевпорядкування 

на місцевому рівні ще за часів здійсненя Великої реформи 1861 року, 

відсутністю продуманої соціальної політики царського уряду, 

консервативністю політики місцевої влади, яка репрезентувала лише інтереси 

поміщиків, що врешті визначило характер Російської революції 1905 – 1907 рр. 

не тільки як народної, демократичної, але також як аграрної, селянської1. 

До вивчення проблеми мобілізації земельної власності, процесів 

майнового розшарування селянства в українських землях наприкінці ХIХ –

 початку ХХ століття радянські історики зверталися неодноразово. Зокрема, 

спираючись на матеріали видань “Статистика землеволодіння 1905 року по 50 

губерніях Європейської Росії” та “Збірник статистичних відомостей по 

народному господарству України”, деякі інші документи, П. Теличук здійснив 

аналіз правового статусу, придбаного у власність дворянського землеволодіння 

та визначив його чисельність у межах дев’яти губерній Наддніпрянської 

України2. Автор схилявся до сприйняття даних офіційної статистики, яка 

свідчила, що в Україні під час Першої російської революції 1905 – 1907 рр. 

значна частина приватновласницьких, переважно поміщицьких земель (5613,7 

тис. десятин, або 27,2 %), була куплена селянами. У наступні роки зменшення 

дворянського землеволодіння відбувалося прискореними темпами, а власність 

селян зростала щорічно в середньому на 200 – 220 тисяч десятин польової 

(орної) землі. На початку 1917 року вона становила біля 28 мільйонів десятин 

або 64 % від усього земельного фонду. У руках дворянства залишалося не 

більше 16 мільйонів десятин орної землі3.  

Окремі дослідження радянські науковці присвячували історії страйкового 

руху як вияву класової боротьби найманих та сезонних найманих працівників. 

                                                
1 Егизарова Н. А. Аграрный кризис конца ХІХ века в России / Н. А. Егизарова. – Москва : 

АН СССР, 1959. – 192 с. ; Дружинина Е. И. Генезис капитализма на Юге и Юго-Востоке 

Европейской России / Е. И. Дружинина // Материалы по истории сельского хозяйства и 

крестьянства СССР. – Москва : Институт истории СССР, 1980. – С. 149–171. 
2 Теличук П. П. Економічні основи аграрної революції на Україні / П. П. Теличук. – Київ : 

Вид-во Київського університету, 1973. – С. 39–40, 43–44, 46–47, 55. 
3 Теличук П. П. Економічні основи аграрної революції на Україні / П. П. Теличук. – Київ : 

Вид-во Київського університету, 1973. – С. 54. 
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Так, перебіг селянських виступів на Лебединщині в травні – червні 1905 року 

висвітлено в праці І. Реви. Автор уточнив  кількість робітничих страйків, що 

відбулися в період першої демократичної революції 1905 року в зазначеному 

регіоні та загалом на території Лівобережної України. Історик прийшов до 

висновку, що ефективність страйкового руху найманих сільськогосподарських 

працівників, порівняно з іншими формами соціальної боротьби українського 

селянства, була низькою та наголошував на його вторинності в порівнянні з 

політично вмотивованими виступами міського пролетаріату1. 

Заглиблення в проблему страйкового руху українського селянства в 

період Першої російської революції 1905 – 1907 рр. репрезентували праці 

відомого історика-аграрника М. Лещенка, який класифікував страйкові виступи 

сільськогосподарських робітників в Україні та порушив питання про їхній 

вплив на свідомість українського селянства, зокрема на формування його 

активної громадсько-політичної позиції, визначив роль та місце страйку серед 

інших форм боротьби селянства за землю на початку двадцятого століття2.  

Наукові погляди вченого на проблему страйкової боротьби українського 

селянства розглянуто в монографії Д. Кудінова, який зазначав, що на початку 

двадцятого століття страйк у сільській місцевості рідко обмежувався виступами 

наймитів, а радше був формою протистояння поміщика й усього “миру”, 

відбивав конфлікт локальних та корпоративних інтересів селянства, зрештою, 

підіймав на поверхню суспільних протиріч найважливіше – земельне питання3. 

Значну увагу радянські історики приділяли висвітленню переселенської 

політики царського уряду наприкінці ХIХ – початку ХХ століть у межах 

Російській імперії, дослідженню комплексу соціально-економічних причин, які 

спонукали українське селянство до внутрішньої міграції, а саме – до Сибіру й 

                                                
1 Рева И. Н. Забастовочная борьба сельскохозяйственного пролетариата в Первой русской 

революции (на материалах Левобережной Украины) / И. Н. Рева // История СССР. – 1975. – 

№ 5. – С. 83–98. 
2 Див. Лещенко Н. Н. Стачки сельскохозяйственных рабочих и крестьян на Украине в период 

Первой русской революции / Н. Н. Лещенко // Из истории экономической и общественной 

жизни России / Институт истории АН СССР. – Москва : Наука, 1976. – С. 205–223. 
3 Див. Кудінов Д. В. Селянський рух Наддніпрянської України у 1900 – лютому 1917 роках: 

Історіографія проблеми. – Суми: ТОВ “Друкарський дім “Папірус”, 2014. – С. 154, 156, 164. 
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Далекого Сходу. На думку дослідників, непродуманість організаційних заходів, 

відсутність належного фінансування переселенців, низький рівень забезпечення 

їхніх господарств посівним матеріалом зумовлювали зворотній рух селян. Його 

інтенсивність та періодичність визначалася низкою причин, серед яких 

домінували надзвичайно важкі умови господарювання на новому місці. Цей 

процес мав хвилеподібну природу. Істориками було встановлено, що 

інтенсивнісь переселенського руху зростала до 1900 року й характеризувалася 

спадом у 1904 році. Новий підйом наступив у 1906 році1. Економічні причини 

міграцій українського селянства, його роль у переселенських процесах, 

результати внутрішньої політики царського уряду, який у період здійснення 

реформи П. Столипіна в Росії перейшов від стримування переселенського руху 

всередині країни до його всебічної підтримки на державному рівні, детально 

аналізувалися в працях радянських істориків С. Брука та В. Кабузана2.  

У зазначений період дослідники піддали сумніву доцільність 

використання офіційної схеми аналізу аграрного ладу як “американського” або 

“прусського” шляху розвитку земельних відносин у дореволюційній Росії.  

Зокрема, російські вчені А. Корелін та К. Шацілло вдалися до аналізу 

соціально-економічного матеріалу без використання політичного догмату 

“революційної ситуації”. Їхні переконання в тому, що будь-які форми розвитку 

ринкового господарства, поміж ними індивідуальні, завжди ефективніші від 

праці керованого урядом ззовні селянського колективу, наштовхувалися на 

                                                
1 Див. Брусникин Е. М. Переселенческая политика царизма в конце ХІХ в. / Е. М. Брусникин 

// Вопросы истории. – 1965. – № 1. – С. 28–39 ; Тихонов Б. В. Переселения в России во 

второй половине ХІХ в. / Б. В. Тихонов. – Москва : Наука, 1978. – 212 с.; Якименко М. А. 

Організація переселення селян з України в роки столипінської аграрної реформи (1906–

1913 рр.) / М. А. Якименко // Український історичний журнал. – 1974. – № 7. – С. 32–42 ; 

Якименко М. А. Міграції українського селянства / М. А. Якименко // Український 

історичний журнал. – 1982. – № 9. – С. 61–71 ; Якименко М. А. Аграрные миграции в России 

(1861–1917 гг.) / М. А. Якименко // Вопросы истории. – 1983. – № 3. – С. 17–31. 
2 Кабузан В. М. Переселення українців у Далекосхідний край в 1850–1916 рр. / В. М. Кабузан 

// Український історичний журнал. – 1971. – № 2. – С. 65–70 ; Брук С. И. Численность и 

расселение украинского этноса в XVIII – нач. ХХ в. / С. И. Брук, В. М. Кабузан // Советская 

этнография. – 1981. – № 5. – С. 15–31 ; Брук С. И. Миграция населения в России в XVIII – 

нач. ХХ в. (Численность, структура, география) / С. И. Брук, В. М. Кабузан // История СССР. 

– 1984. – № 4. – С. 41–59. 
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поліваріантність потрактування політики царського уряду, яка втілювалася в 

проектах міністра внутрішніх справ Росії В. К. Плеве (збереження общини) й 

міністра фінансів С. В. Вітте (створення прошарку селян, власників землі). 

Історики дійшли висновку, що відміна кріпосного права сама по собі не 

розв’язувала більшість економічних проблем розвитку країни та селянського 

господарства. Влада в той час мала шукати інші варіанти стимулювання 

прогресу в аграрній галузі. Історичний вибір між ринковою моделлю й ручним 

керуванням був вираженням економічного вектора розвитку села поч. ХХ ст.1.  

Відповідальність за збої в реформуванні аграрного сектору економіки 

Російської імперії дослідники А. Корелін, К. Шацілло, Н. Рогаліна, І. Фроянов 

покладали на царську владу. У той самий час історик Ю. Афанасьєв уважав, що 

долю аграрних перетворень розв’язало саме селянство, зокрема його 

консервативна реакція на появу в Росії альтернативи общинному землеустрою – 

приватної земельної власності, несприйняття в будь-якій формі цінностей т. зв. 

“капіталістичної цивілізації”. Економічна стратегія царського уряду в 

довготривалій перспективі визнавалася російськими істориками неефективною, 

а здійснення земельних реформ у Російській імперії 1861, 1906 – 1911 років 

кваліфікувалися як незаверші або навіть цілком провальні з точки зору 

переходу Росії  від класичної моделі аграрного суспільства до індустріального 

суспільства з розвиненим фермерським господарством капіталістичного типу2. 

Вітчизняні історики М. Герасименко, С. Злупко, Я. Хонігсман, 

І. Гриценко, В. Ботушанський, В. Свєжинський, В. Ілько, які плідно 

досліджували аграрні відносини в західноукраїнських землях наприкінці ХIХ – 

на початку XX століття, дійшли висновку, що в економічному відношенні 

українська провінція була аграрно-сировинним придатком розвинутих районів 

Австро-Угорської імперії, частиною загального ринку збуту окремих видів 

                                                
1 Див. Ланской Г. Н. Современные историографические концепции аграрной истории России 

второй половины ХIХ – начала ХХ вв.: традиции и новаторство / Г. Н. Ланской // Новый 

исторический вестник. – 2007. – № 1 (15). – С. 28–45. 
2 Див. Ланской Г. Н. Отечественная историография экономической истории России начала 

XX века / Г. Н. Ланской. – Москва : Изд-во РГГУ, 2010. – 504 с. 
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промислових товарів, що вироблялися в багатонаціональній державі. 

Спираючись на аналіз таких показників, як розміри наділу селянського двору, 

вартість землі, ціна орендної платні та найманої праці, автори розкривали 

причини кризи дрібного селянського господарства Галичини, Буковини та 

Закарпаття, яка була основною причиною трудової еміграцію українців1. 

Я. Грицак звернув увагу на те, що в пореформені десятиліття на 

Правобережній Україні стан економіки характеризувався господарчим 

занепадом польського елемента, чому сприяла політика російського уряду, 

спрямована на ліквідацію національно-визвольних рухів пригноблених 

народів2. Описуючи причини аграрної кризи кінця ХІХ століття в європейській 

частині Російської імперії, він обґрунтував думку, що саме в цей час степова 

Україна втратила позиції на світовому ринку, як експортер зерна, через те, що 

“…конфігурація залізниць визначалася не економічними, а воєнно-

стратегічними потребами [царської Росії]”. У результаті її витіснили з цього 

ринку США, Канада, Аргентина та інші країни, “…залізнична мережа яких 

забезпечувала ефективніше й дешевше постачання збіжжя до морських портів”. 

Саме ця причина, на думку науковця, пояснює перемогу “заокеанського хліба” 

над “українським збіжжям”. Я. Грицак зауважив, що бездержавне становище 

українців гальмувало модернізаційні процеси, консервувало традиційні риси 

хліборобської ментальності в пореформений період. Мова йде фактично про 

оцінку автором соціальних та економічних причин та особливостей трудової 

міграції селянства за межі українських етнічних територій у другій половині 

                                                
1 Герасименко М. П. Аграрні відносини в Галичині в епоху кризи панщинного господарства / 

М. П. Герасименко. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1959. – 320 с. ; Злупко С. М. Ідейна боротьба 

навколо аграрно-селянського питання в Галичині (кінець XIX – початок ХХ століть) / 

С. М. Злупко. – Львів : Вид-во Львівського університету, 1960. – 83 с. ; Свєжинський В. П. 

Аграрні відносини на Західній Україні в кінці XIX – на початку XX ст. / В. П. Свєжинський. 

– Львів : Вид-во Львівського університету, 1966. – 192 с.; Хонігсман Я. С. Проникнення 

іноземного капіталу в економіку Західної України в епоху імперіалізму (до 1918 р.) / 

Я. С. Хонігсман. – Львів : Вид-во Львівського університету, 1971. – 254 с.; Ботушанський В. 

Становище і класова боротьба селянства Північної Буковини в період імперіалізму (1900 –

1914 рр.) / В. Ботушанський. – Київ : Наукова думка, 1975. – 256 с. ; Ілько В. Закарпатське 

село на початку ХХ ст. (1900 – 1919 рр.) / В. Ілько. – Львів : [б. в.], 1973. – 180 с. 
2 Див. Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної нації ХІХ – ХХ століття / 

Я. Грицак. – Київ : Генеза, 1996. – С. 60. 
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ХІХ – на початку ХХ століття. Коли б Україна була незалежною державою й 

мала б зовнішні кордони, припускає історик, надлишок селян шукав би роботу 

переважно всередині України, а не мігрував би на Далекий Схід і до Сибіру, де 

в мініатюрі відтворювалося типове українське село з його традиційним 

селянським побутом і хліборобською ментальністю осілого населення1. 

О. Реєнт уважав, що формування капіталістичних відносин у 

підросійській частині України відбувалося в умовах збереження економічного 

тиску російської влади на селянське та поміщицьке господарство через 

зростання числа державних податків, слабкої конкуренції в галузі виробництва 

та обмежених можливостей реалізації продукції сільського господарства на 

внутрішньому ринку з причини відсутності широкого попиту на їхнє 

споживання всередині країни, надто повільного перепрофілювання виробничих 

потужностей господарств під потреби переробної промисловості2.  

Товарообіг сільськогосподарської продукції в Україні розглядався в 

монографії О. Реєнта та О. Сердюка “Сільське господарство України і світовий 

продовольчий ринок (1861 – 1914 рр.)”. Економіка України на початку ХХ ст., 

за висновками авторів, пристосувалася до потреб світового ринку. За 

підрахунками науковців, на хвилі економічного пожвавлення 1909 – 1913 років 

експортери щорічно вивозили з України більше 1/6 частини від усього хлібного 

експорту Російської імперії, обсяги якого перевищували 1,8 млрд. пудів зерна3. 

Водночас історики зазначали, що неврегульовані в правовому відношенні 

питання власності стримували перехід основної маси виробника продукції в 

Україні до господарювання на основі ринкових відносин4. Отже, 

                                                
1 Див. Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної нації ХІХ – ХХ століття / 

Я. Грицак. – Київ : Генеза, 1996. – С. 60–62. 
2 Див. Реєнт О. П. Історія України ХIХ – початку ХХ ст.: методологічний зріз і тематичні 

напрями наукового пошуку / О. П. Реєнт // Український історичний журнал. – 2007. – № 7. – 

С. 224. 
3 Реєнт О. П. Сільське господарство України і світовий продовольчий ринок (1861 –

 1914 рр.) : монографія / О. П. Реєнт, О. В. Сердюк. – Київ : Інститут історії України 

НАН України, 2011. – С. 7. 
4 Реєнт О. П. Сільське господарство України і світовий продовольчий ринок  

(1861 – 1914 рр.) : монографія / О. П. Реєнт, О. В. Сердюк. – Київ : Інститут історії України 

НАН України, 2011. – С. 48. 
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нагромадження торгового капіталу в руках національної буржуазії та 

інтенсивний розвиток поміщицького й селянського господарства в українських 

землях гальмувався правовим нігілізмом чинної на той час бюрократичної 

системи, відсутністю науково вивіреної аграрно-продовольчої стратегії 

економічного розвитку царської Росії, зокрема, сільського господарства в 

українських землях у другій половині ХIХ – перших десятиліттях ХХ століття1.  

Дослідники П. Панченко та В. Шмарчук уважали, що основною 

причиною стагнації сільського господарства України, могло бути 

перевиробництво сільськогосподарської продукції, яка не поглиналася ринком. 

Не випадково фрагменти, пов’язані з описом економіки поміщицького 

господарства, займають значну частину їхньої монографії. Автори торкалися 

актуальної проблематики співвідношення капіталістичної та відробіткової 

систем господарювання й шляхів розвитку капіталізму в Україні. Вони 

стверджували думку про наявність двох тенденцій у капіталістичному розвитку 

українських земель: еволюційної й революційної, жодна з яких не перемогла. 

Спосіб реформування сільського господарства України визначався істориками 

П. Панченком і В. Шмарчуком, як специфічно російський, який 

характеризувала багатоукладність економіки. На наш погляд, аналізований 

нарис безперечно виграв би, якби автори виокремили специфіку поступу 

аграрного сектору України модерної доби в окремий розділ дослідження2. 

Історію формування великого поміщицького господарчого комплексу, 

його капіталістичної еволюції на прикладі Кам’янського маєтку поміщиків 

Давидових (Чигиринський повіт, Київської губернії) простежила Л. Горенко. 

Характерною рисою розвитку поміщицького господарства Давидових, як 

уважала Л. Горенко, була переорієнтація з аграрного на промислово-аграрне 

використання землі та організацію виробничих процесів, пов’язаних з 

                                                
1 Див. Гоцуляк В. В. Дослідження взаємовпливів українського сільськогосподарського 

виробництва царської Росії і світового продовольчого ринку / В. В. Гоцуляк // Історичний 

архів. – Вип. 8. – 2012. – С. 190. 
2 Див. Панченко П. П. Аграрна історія України / П. П. Панченко, В. А. Шмарчук. – Київ : 

Знання, 2000. – С. 54. 
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переробкою сільськогосподарської продукції. Типовим явищем доби розкладу 

кріпосницьких відносин, уважала дослідниця, залишалася величезна грошова 

заборгованість поміщиків перед державою й банками, як наслідок 

невиправданого вилучення з товарообороту прибуткової частини капіталу. 

Зауважимо, що все-таки головною причиною занепаду економій була 

нездатність останніх організувати раціональне ведення господарства, повна 

відсутність підприємництва, організаційна та агротехнічна непідготовленість до 

роботи в умовах капіталізації процесів сільськогосподарського виробництва1.  

Перша спроба поєднати еволюцію аграрних відносин  в українському селі 

з психологією сільського населення Наддніпрянської України в пореформену 

добу була реалізована в праці Л. Горенко і Ю. Присяжнюка. Соціальні 

очікування поміщиків і селян де-факто пов’язувалися авторами з родючістю 

українських ґрунтів, подвірною системою землеволодіння й традиційними 

способами організації хліборобства як виробничого процесу замкненого циклу. 

Дослідники прийшли до висновку, що не лише економічні, але й 

соціоментальні чинники гальмували процеси перебудови на капіталістичний 

лад поміщицьких і селянських господарств, зумовили їхній екстенсивний 

розвиток на фоні інтенсифікації землеробства в країнах Західної Європи2. 

У дисертаційному дослідженні П. Олешка зазначалося, що ринкові 

механізми регулювання виробничої діяльності поміщицьких і селянських 

господарств зумовили скорочення дворянського землеволодіння у Волинській 

губернії до загального показника у 26 відсотків у період від 1906 до 1917 року3.  

Характерною рисою аграрних відносин на Чернігово-Сіверщині в 

пореформений період, уважала І. Еткіна, було відносне зростання селянського 

                                                
1 Горенко Л. М. Еволюція поміщицьких господарств Правобережної України кінця ХVІІІ – 

початку ХХ ст. (на матеріалах Кам’янського маєтку Давидових) : автореф. дис. … канд. іст. 

наук : 07.00.01 / Горенко Леся Михайлівна ; Черкаський інженерно-технологічний інститут. – 

Черкаси, 1997. – С. 16. 
2 Присяжнюк Ю. П. Ринкова еволюція аграрних відносин в Україні / Ю. П. Присяжнюк, 

Л. М. Горенко // Український історичний журнал. – 2000. – № 5. – С. 88–97. 
3 Олешко П. С. Еволюція землеволодіння на Волині – друга половина XIX – початок XX ст. : 

атореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Олешко П. С. ; НАН України, Інститут 

українознавства ім. І. Крип’якевича, Інститут народознавства. – Львів, 2001. – С. 8. 
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землеволодіння в основному за рахунок купівлі поміщицьких земель, які в силу 

різних причин потрапляли на земельний ринок. Проте через стрімке збільшення 

народжуваності сільського населення забезпеченість землею селянського 

господарства в Чернігівській губернії залишалася незадовільною, складаючи не 

більше семи десятин на один двір. При цьому 50 % селян-власників станом на 

1916 рік, у середньому, володіли ділянками землі значно меншими, а саме – до 

чотирьох десятин. Дослідниця наголошувала на думці, що питома вага 

селянських господарств із наділом понад п’ятнадцять десятин орної землі 

складала в губернії не більше 9% від її загальної чисельності. Низький рівень 

агрокультури завадив зростанню врожайності сільськогосподарських культур. 

Чернігівська губернія не забезпечувала власні потреби у твердих сортах 

пшениці (хліба), зазначала І. Еткіна. На нашу думку, більш повному уявленню 

про стан “селянської економіки” та поміщицьких господарств в Чернігівській 

губернії  сприяв би аналіз статистики врожайності основних технічних культур, 

які складали основу сільськогосподарського виробництва в цьому регіоні1. 

Значну увагу дослідженню аграрного питання приділяли представники 

української інтелігенції, науковці, громадські діячі, які після поразки 

Української революції перебували в еміграції. Закономірними є звернення 

останніх до перегляду оцінок і висновків щодо передумов Визвольних змагань. 

Професор Української Господарської Академії й Українського вільного 

університету О. Мицюк присвятив більшість своїх праць дослідженню 

колоніальної політики урядів Росії й Австро-Угорщини в українських землях. 

Він з’ясував майновий стан різних соціальних груп населення українських 

земель, їхнє місце в економічних відносинах, здійснив огляд селянських рухів у 

Лівобережній Україні під час першої російської революції, змалював хід 

дискусій і формування поглядів на земельне питання в урядових колах та 

Державній Думі Російської імперії, охарактеризував перебіг столипінської 

                                                
1 Див. Еткіна І. І. Земельне питання в Чернігівській губернії (лютий 1917 – березень 

1921 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Еткіна Ірина Ігорівна ;Чернігівський 

державний педагогічний університет ім. Т. Шевченка. – Чернігів, 2007. – С. 9–10. 
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реформи в Наддніпрянщині та описав переселення українців до Сибіру й 

Далекого Сходу. О. Мицюк вказував на те, що на початку двадцятого століття 

майже половина населення України “тягла злиденне півголодне існування”. 

Аграрний рух відбувався на ґрунті малоземелля, нестачі угідь, заплутаності 

орендних відносин і класової ворожнечі поміщиків і селян. Боротьба селянства 

щонайперше була спрямована проти землевласників незалежно від станової та 

національної належності останніх, наголошував О. Мицюк1. Непересічною слід 

визнати його роботу “Земельні реформи на Україні”, яка має виразну критичну 

спрямованість міркувань автора щодо урядової політики самодержавства в 

українських етнічних територіях2. Зокрема, в аграрній реформі 1861 року 

дослідник бачив не лише позитивні сторони, а відзначав її негативні наслідки. 

Окрім отримання селянами юридичного права на особисту свободу, як 

небезпідставно вважав О. Мицюк, реформування призвели до того, що: “У 

селян одрізали частину тої землі, яку вони мали за панщини для прожиття…” а 

виключно високі оброчні платежі й плата за оренду землі перетворювали 

селянські маси в дешеву робочу силу для експлуатації в поміщицьких маєтках3.  

Стан родинного господарства “…в якому мінялися відповідно до нових 

політичних та економічних умов різних епох лише правні та суспільні норми 

землевпровадження та землекористування”, дослідив К. Мацієвич4. 

Фіскальна політика російського уряду була предметом дослідження в 

праці К. Кононенка “Україна і Росія: Соціяльно-економічні підстави 

української національної ідеї 1917 – 1960”5. Непередільна община, що 

відігравала вирішальну роль у побудові соціалістичних концепцій у програмах 

                                                
1 Мицюк О. Аграрна політика (1800 – 1925 рр.) : у 2 т. / О. Мицюк. – Подєбради : Видання 

То-ва при Українській господарській Академії в ЧСР, 1925. – Т. 2. – 270 с. 
2 Мицюк О. Земельні реформи на Україні / О. Мицюк. – Львів : Накладом Української 

Книгарні і Антикварні у Львові, 1921. – 26 с. 
3 Там само. – С. 4. 
4 Мацієвич К. Завдання сільсько-господарської політики та її напрямні в переходовий період 

/ К. Мацієвич // Сільське господарсьво України : збірник статей / ред. В. Доманицький. – 

Прага : Культурно-Наукове Товариство УНО, 1942. – С. 165. 
5 Кононенко К. С. Україна і Росія: Соціяльно-економічні підстави української національної 

ідеї 1917–1960 / К. С. Кононенко. – Мюнхен : Logos, 1965. – 535 с. 
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політичних партій, в Україні була чужим явищем незважаючи на її примусове 

нав’язування українському селянству самодержавною владою, зазначав автор. 

Він уважав, що лише в трьох губерніях Наддніпрянської України – Харківській, 

Херсонській та Катеринославській – громадська форма землеволодіння, але не 

суто общинна, охоплювала 89 – 97% усієї надільної землі. У решти губерній 

спостерігалася протилежна картина: подвірне землеволодіння сягало від 48,5% 

(Чернігівщина) до 94,6% (Поділля). Навіть у тих губерніях, де громадське 

землеволодіння було переважаючим, воно не мало характеру російської 

общини: загальні переділи землі не проводилися й вона (земля) фактично 

переребувала в постійному й незмінному подвірному землекористуванні. У 

Наддніпрянщині спостерігалася тенденція постійного зростання частки 

приватного землеволодіння селянського двору. Так, у 1887 році в Харківській, 

Херсонській та Катеринославській губерніях відсоток купленої селянами землі, 

у порівнянні з надільною, складав 10,1%, а в 1905 році цей показник уже 

становив 44,9%. До початку 1910 року кількість купленої у власність землі 

складала за підрахунками дослідника 7,1 млн. десятин. К. Кононенко вважав, 

що столипінська аграрна реформа, за задумом її натхненника й організатора 

П. Столипіна, мала остаточно повернути селянину право власності на землю, 

перетворити його на землевласника вільного від общинних обов’язків1. 

Аналіз стану селянського господарства в українських етнічних територіях 

кінця ХIХ – перших десятиліть ХХ століття здійснив І. Витанович. Він вказував 

на постійне дроблення селянських земель при спадщинних поділах упродовж 

тривалого історичного часу. Аналізуючи наслідки “аграрної революції 1905 –

 1906 рр.”, І. Витанович наголошував, що в кінцевому результаті вона не 

зменшила купівельну ціну на землю та вартість її оренди. Натомість дещо 

підвищилися заробітки селян, зменшився робочий день, було впорядковано 

розрахунки поміщиків за найману працю найманих робітників. Останні, на 

думку автора, здобули значний досвід боротьби за власні права й усвідомили 

                                                
1 Кононенко К. С. Україна і Росія: Соціяльно-економічні підстави української національної 

ідеї 1917–1960 / К. С. Кононенко. – Мюнхен : Logos, 1965. – С. 32–33. 
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свої сили та потребу в кращій організованості1. 

У фундаментальному дослідженні І. Витановича “Історія українського 

кооперативного руху” виокремлено розділ “Політичні й суспільно-економічні 

умовини на українських землях в 2-й половині ХIХ і на початку ХХ століть”. 

Автор вибудував власне бачення аграрної політики урядів Австро-Угорщини та 

Росії в українських землях. Він охарактеризував політику метрополій як 

антиселянську, суто пропоміщицьку, що засвідчувалося запізненням із 

прийняттям законів, що мали регулювати викупні операції, використання права 

селян на користування сервітутами, обмежували б зловживання дідичів при 

передачі в оренду пропінацій, призупинили  б дію Ліберального закону 

1868 року, який легалізував необмежену подільність землі в Австро-Угорщині.  

Сплату селянами коштів за т. зв. “відрізки”, а також збережений для 

основної маси селянства Наддніпрянської України подушний податок 

І. Витанович називає остаточним пограбуванням української народності2.  

У цьому контексті істориками зазначалося, що після “Великої селянської 

реформи” 1861 року один з основних видів прямого обкладання селянства – 

подушний податок зріс у підросійській Україні впродовж короткого часу майже 

на 80 відсотків, сягнувши в середньому 1,75 рублів на одну ревізьку душу3.  

Думки дослідників української зарубіжної історіографії збігалися в 

оцінках причин аграрного перенаселення, зростання цін на орну землю, 

орендну плату в Росії на початку ХХ століття, а також показників колоніальної 

експлуатації України. Статистичні дані, на які орієнтувався І. Витанович, 

вказують, що українські землі в російській імперії займали 2,5% території, тут 

проживало біля 20% населення, що продукувало 24,2% збіжжя та забезпечувало 

                                                
1 Витанович І. Аграрна політика українських урядів, 1917 – 1920 / І. Витанович // 

Український історик. – 1967. – № 3–4. – С. 8–16. 
2 Витанович І. Історія українського кооперативного руху. Із праць Історично-Філософічної 

Секції НТШ І. Витанович / І. Витанович. – Нью-Йорк : Поліграфічний відділ ТУК, 1964. – 

С. 20–26. 
3 Див. Берестовий А. Прямі податкові платежі селян підросійської України: спроби їхньої 

модифікації (1860-ті – 1870-ті рр.) / А. Берестовий // Гуржіївські історичні читання. – 

Черкаси, 2009. – Вип. 3. – С. 148. 
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в експорті Росії суму в 450 млн. рублів, або 32% прибутку державної казни1.  

Серед англомовних праць, що присвячувалися аграрній тематиці слід 

назвати дослідження професора Колумбійського університету Г. Робінсона 

“Сільська Росія при старому режимі”, яка була опублікована в США 1932 року. 

Автор зробив наголос на досягненні “індивідуалізованих” умов землеволодіння 

й землекористування, які стали можливими завдяки здійсненню реформи 

П. Столипіна. Г. Робінсон цілком слушно охарактеризував досягнуті зрушення 

як непорівнювані з правилами общинного землеустрою, а саме – традиційним 

“черезсмужжям” та круговою порукою селян перед державою в російській 

непередільній общині, відсталістю культури землеробства в одній з найбільших 

європейських країн, якою на початку ХХ століття була царська Росія2. 

Соціально-економічні дослідження селянського господарства в англо-

американській історіографії репрезентують праці Д. Яні3. Інший дослідник – 

Р. Хенессі – зосередився на висвітленні соціальної боротьби трьох сил – 

суб’єктів аграрних відносин на просторах Російської імперії: самодержавства, 

поміщиків і селян4. Д. Мейс, аналізуючи погляди радянських істориків, які 

стверджували думку про поразку аграрної реформи П. Столипіна, зазначав, що 

її результати слід розглядати комплексно, а саму реформу – як довготривалу 

урядову програму, розраховану на реалізацію аграрного курсу, кінцевою метою 

якого мала стати “хуторизація” селянських та общинних земель, створення 

міцного фермерського селянського господарства капіталістичного типу5. 

Дослідники Р. Рудольф та В. Лінкольн серед позитивних наслідків 

                                                
1 Витанович І. Історія українського кооперативного руху. Із праць Історично-Філософічної 

Секції НТШ І. Витанович / І. Витанович. – Нью-Йорк : Поліграфічний відділ ТУК, 1964. – 

С. 36. 
2 Robinson G. T. Ruzal Russia uncer the old regime. A histori and landlordpeasand wordl and a 

prologuut to the peasand revolution of 1917 / G. T. Robinson. – Los Angeles : [w. p.], 1972. – 

247 p. 
3 Yaney G. L. The Concept of the Stolypin Land Reform / G. L. Yaney // Slavic Review. – 1964. – 

Vol. 23 – № 2. – P. 275. 
4 Hennessy R. The agrarian guestion in Russia 1905–1907. The inseption of the Stolypin reform / 

R. Hennessy. – Giessen : [w. p.], 1977. – 174 p. 
5 Macey D. Bureaucratic solutions to the peasant problem: Before and after Stolypin / D. Macey // 

Russian and Eastern European History. Berkley Slavik Specialties. – Berkley, 1984. – P. 73–95. 
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реформи П. Столипіна називали невідкладне впровадження урядом в практику 

хліборобства “правильних сівозмін”, зменшення державою числа “прямих” і 

“непрямих” податків, які обтяжували селянство, а також створення державних 

земельних банків для кредитування потреб середніх селянських господарств 

фермерського типу, що дозволило їм доволі успішно розвиватися1. 

Отже, результати історіографічного аналізу свідчать, що значна увага в 

працях вітчизняних та зарубіжних дослідників приділялася вивченню 

землеробських практик, відхідництва та найму на сезонні роботи. Відбулися 

суттєві зрушення в дослідженні мобілізації земельної власності, правового 

статусу орендарів, селян-виробників сільгосппродукції, деякі інші.  

Очікують на об’єктивне вивчення питання організації виробництва в 

селянських господарствах  “фермерського типу”, розвитку внутрішнього ринку 

сільськогосподарської продукції, фінансово-кредитної політики уряду. 

 

2.2. Аграрний чинник соціальних трансформацій 

Явище трансформації (лат. transformatio – перетворення; англ. – 

transformation) в науковій літературі розглядається як сукупність соціально-

економічних та політичних процесів, що ведуть до зміни суспільних відносин. 

Трансформація передбачає переорієнтацію всієї економічної структури 

регіональних господарських систем, усього соціально-економічного простору2.  

“Наздоганяюча модернізація” (трансформація) економіки Російської 

імперії була тісно пов’язана із земельними  указами П. Столипіна  

1906 – 1911 рр. Критикуючи  окремі з них за велику кількість техніко-

юридичних помилок, дослідники визнавали, що в цілому законодавчі акти 

П. Столипіна не лише заклали основу приватного права, але й створили 

сприятливі умови для стимулювання господарчої діяльності підприємливої 

                                                
1 Rudolph R. L. Agricultural Strycture and Proto-Industrialization in Russia:Economic 

Development with Untree Labor / R. L. Rudolph // The Jornal of Economic History. – 1985. – 

Vol. 45. – № 1. – P 47–70 ; Lincoln W. B. In War’s dark Shadon: The Russians before the great 

War / W. B. Lincoln. – New York : Dial press, 1983. – 557 p. 
2 Див. Пепа  Т. В. Регіональна динаміка і трансформація економічного простору України / 

Т. В. Пепа. – Черкаси : Брама – Україна, 2006. – С. 41. 
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частини селянства чорноземних губерній Російської імперії1.  

Методологія досліджень столипінської аграрної реформи в радянській 

історіографії спиралася на праці В. Леніна, який кваліфікував аграрні заходи 

царського уряду як спробу російського самодержавства провести об’єктивно 

назрілий злам залишків кріпацтва кріпосницькими методами в інтересах 

поміщиків. Тобто, радянські історики були змушені доводити, що царський 

уряд намагався шляхом руйнування общини штучно створити соціальну опору 

на селі, – прошарок заможних селян (куркулів). Одним з перших 

фундаментальних “марксистських досліджень” столипінської реформи в 

історіографії радянської доби стала монографія І. Литвинова “Економічні 

наслідки столипінського аграрного законодавства” (1929 р.). З одного боку, 

автор праці визнавав вплив реформи П. Столипіна на розвиток сільського 

господарства Росії, а саме, збільшення виробництва та реалізації продукції 

всередині країни й за її межами, як результат застосування машин та здобутків 

агрономічної науки в поміщицькому й селянському господарствах, а з іншого, 

уважав, що вона не змогла розв’язати головної проблеми – подолати земельний 

голод і тим самим зупинити революційні процеси, які розгорталися в Росії 

впродовж 1902 – 1904 років та охопили фактично всі землеробські губернії2. 

У марксистській історіографії 1930-х рр. оформилися дві тенденції 

дослідження реформи П. Столипіна. Першу репрезентували праці Ю. Ларіна, 

М. Карпова, О. Тюменєва, які розглядали цей період розвитку економіки Росії 

як остаточну перемогу капіталістичних відносин. Другу – О. Шестаков, 

П. Лященко, С. Дубровський, які вважали, що відбулося становлення 

особливого типу аграрного російського капіталізму з пережитками 

кріпосництва, впливом поміщицького господарства на економіку країни3. 

                                                
1 Див. Теляк Л. В. Столыпинская аграрная реформа. Историография (1906 – 1917 гг.) : учеб. 

пособие по спецкурсу / Л. В. Теляк. – Самара : ТОР, 1995. – 81 с. 
2 Литвинов И. И. Экономические последствия столыпинского аграрного законодательства / 

И. И. Литвинов. – Москва–Ленинград : ГИЗ, 1929. – 144 с. 
3 Див. Ларин Ю. Советская деревня / Ю. Ларин. – Москва : Экономическая жизнь, 1925. – 

384 с.; Карпов Н. Аграрная политика Столыпина / Н. Карпов. – Ленинград : Научно-

исследовательный институт при Коммунистическом университете им. тов. Зиновьева, 1925. – 
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Багато радянських дослідників, які вивчали цю проблему в повоєнний 

період дотримувалися думки, що основні положення аграрної реформи були 

розроблені урядовцями до появи П. Столипіна на посаді прем’єр-міністра. При 

ньому вони лише набули законодавчого оформлення. Зокрема, такі висновки 

домінували в працях радянських істориків А. Анфімова, С. Дубровського, 

Є. Василевського, П. Першина, Л. Липинського та інших. Зокрема, А. Анфімов 

акцентував увагу на консервативних рисах реформи П. Столипіна, зазначаючи, 

що вона відповідала інтересам поміщиків, капіталістів, куркулів, уособлювала 

насильство невеликої меншості, верхівки суспільства, над селянською масою1. 

В Україні вивчення основ столипінської аграрної реформи започаткував 

О. Погребенський (у науковій літературі прізвище дослідника ретранслюється 

як О. Погребинський). Він дослідив особливості закріплення в законодавстві 

П. Столипіна положень щодо правового забезпечення землевпорядкування 

після виділення селянського наділу з общини у відруб, вивчав стан товаризації 

селянських хутірських господарств, причини антагонізму між фермерсько-

капіталістичними тенденціями розвитку сільського господарства в окремих 

регіонах України та формами “половинчатого аграрного капіталізму пруського 

типу”, який був основною пружиною економічного розвитку Росії з 1861 року2. 

Продовжуючи дослідницькі традиції, історики УРСР П. Єфремов, 

Ф. Лось, М. Рубач, С. Дубровський дотримувалися тієї думки, що столипінська 

земельна реформа спричинила ломку традиційних практик і звичаїв ведення 

общинного та селянського індивідуального землеробства, посприяла розвиткові 

                                                                                                                                                            

238 с.; Шестаков А. В. Капитализация сельского хозяйства России (от реформы 1861 г. до 

войны 1914 г.) / А. В. Шестаков. – Москва : Госиздат, 1924. – 88 с. ; Лященко П. И. История 

народного хозяйства СССР / П. И. Лященко. – Москва : Соцэкгиз, 1939. – 676 с.; 

Дубровский С. М. Столыпинская земельная реформа. Из истории сельского хозяйства и 

крестьянства России в начале ХХ века / С. М. Дубровский. – Москва : Изд-во АН СССР, 

1963. – 599 с. та ін. 
1 Див. Анфимов А. М. Крупное помещичье хозяйство Европейской России. Конец XIX – 

начало XX века / А. М. Анфимов. – Москва : Наука, 1969. – 323 с. ; Анфимов А. М. 

Экономическое положение и классовая борьба крестьян Европейской России, 1881 – 1904 гг. 

/ А. М. Анфимов. – Москва : Наука, 1984. – 232 с. 
2 Погребинський О. Столипінська аграрна реформа на Україні / О. Погребинський. – Київ : 

Пролетар, 1931. – 179 с. 
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капіталістичних відносин і вкрай загострила майнові суперечності, які існували 

на початку двадцятого століття в російському й українському селі1. На цих 

позиціях стояли всі радянські дослідники. Вони підкреслювали, що уряд та 

поміщики не змогли направити сільське господарство Росії прусським шляхом, 

тобто перетворити поміщицькі господарства на юнкерські, а селян розшарувати 

на заможних (бауерів) та наймитів (кнехтів). Зокрема, П. Теличук зазначав, що 

як тільки селяни, унаслідок реалізації столипінського аграрного законодавства, 

ставали господарями земельної власності й одержували право на її продаж і 

купівлю, негайно починався процес усунення малоземельних селян-власників зі 

сфери сільськогосподарського виробництва, і цей процес був неминучим2. 

Підвищенню рівня наукових досліджень сприяла дискусія в радянській 

історичній науці 1960-х рр., пов’язана з обговоренням проблеми особливостей 

аграрного капіталізму в економічно відсталій країні, якою дослідники бачили 

царську Росію пореформеної доби. Класовий підхід спонукав їх до вільного 

поводження з історичними фактами. Так, історики Г. Герасименко і В. Кудь, які 

висвітлювали класову боротьбу на селі, підкреслювали наявність масового 

невдоволення в середовищі малоземельного селянства нововведеннями 

П. Столипіна, що мали місце в сільському господарстві, виявляли причини 

такого стану громадської думки3. А. Барабой на основі вивчення статистичного 

                                                
1 Ефремов П. Н. Столыпиниская аграрная политика / П. Н. Ефремов. – Москва : 

Госполитиздат, 1941. – 144 с. ; Лось Ф. Є. Нариси з історії України / Ф. Є. Лось ; 

ред. Ф. Ястребов. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1944. – Вип. 11 : Україна в роки столипінської 

реакції. – С. 88–137 ; Дубровский С. М. Столыпинская земельная реформа / 

С. М. Дубровский. – Москва : Изд-во АН СССР, 1963. – 599 с. ; Рубач М. А. Социальная 

структура аграрных отношений и классовое расслоение крестьянства в украинской деревне к 

1917 году ; Особенности аграрного строя Росии в период империализма / М. А. Рубач // 

Материалы сессии Научного совета по проблеме “Исторические предпосылки Великой 

Октябрьской социалистической революции”. Май 1960 / ред. С. М. Дубровский. – Москва : 

Изд-во АН СССР, 1962. – С. 43–63. 
2 Теличук П. П. Економічні основи аграрної революції в Україні / П. П. Теличук. – Київ : 

Вид-во КДУ, 1973. – 190 с. 
3 Герасименко Г. А. Борьба крестьян против столыпинской аграрной политики / 

Г. А. Герасименко. – Саратов : Изд-во Саратовского университета, 1985. – 342 с. ; Кудь В. А. 

Крестьянское движение в Волынской губернии в период между двумя революциями (июнь 

1907 – февраль 1917) : автореф. дисс. … канд. ист. наук : 07.00.02 / Кудь Вадим Алексеевич ; 

Львовский государственный университет им. И. Франко. – Львов, 1970. – 25 с. 
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матеріалу доводив, що антикріпосницька реформа П. Столипіна сприяла 

зростанню селянської буржуазії на одному полюсі й збільшенню кількості 

найманих сільськогосподарських робітників, тобто сільського пролетаріату, на 

протилежному соціальному полюсі тодішнього російського суспільства1. 

Російський історик А. Анфімов уважав, що розвиток ринкових відносин у 

Російській імперії наприкінці ХIХ – початку ХХ  століття сформував особливий 

тип капіталізму. Сама ідея реформи, на його думку, полягала в прагненні 

ускладнити відділення селянського господарства від поміщицького, економічно 

прив’язати селянина до поміщика. Прихильники концепції багатоукладності 

економіки доводили, що в Російській імперії початкове нагромадження 

капіталу з притаманним йому широким поширенням торгівлі й лихварства 

гальмувало розвиток селянського дрібнобуржуазного укладу, його 

переростання в землеробський капіталізм. А. Анфімов наголошував на думці, 

що аграрна революція об’єктивно була спрямована не тільки проти залишків 

кріпосництва, а також на зміну форм та типів аграрного капіталізму в Росії2. В 

історіографії фактично відбувся перегляд суті аграрних відносин, зокрема, була 

показана недооцінювана раніше роль державної влади у визначенні шляхів 

розвитку аграрної економіки країни3. Ідеї багатоукладності економіки Росії 

суперечили панівним у радянській історіографії ленінським положенням про 

руйнівну силу ринку, розшарування селянських господарств, пролетаризацію 

села. Після публікації збірника “Вопросы истории капиталистической России. 

Проблема многоукладности” (Свердловск, 1972), позиції вчених А. Анфімова, 

П. Волобуєва, М. Гефтера, К. Тарновського було піддано розгромній критиці4. 

                                                
1 Барабой А. З. Аграрний капіталізм у Росії і столипінська аграрна реформа / А. З. Барабой // 

Український історичний журнал. – 1980. – № 11. – С. 86–96. 
2 Анфимов А. М. Крупное помещичье хозяйство в Европейской России (конец ХІХ – начало 

ХХ века) / А. М. Анфимов. – Москва : Наука, 1969. – С. 34. 
3 Див. Бондар В. Аграрно-селянське питання другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в 

радянській історіографії / В. Бондар // Історіографічні дослідження в Україні. – Київ, 2011. – 

Вип. 21. – С. 252. 
4 Див. Тарновский К. Н. Социально-экономическая история России. Начало ХХ века: 

Советская историография середины 1950 – 1960-х гг. / К. Н. Тарновский. – Москва : Наука, 

1990. – 292 с. 
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У той самий час дослідження І. Ковальченка та його учнів доводили, що 

аграрний лад у Росії був капіталістичним, попри всі наявні пережитки 

кріпосництва. Селянські реформи 1861 – 1866 рр. зумовили утвердження на 

селі капіталістичного способу виробництва, хоча еволюція поміщицького 

господарства Європейської частини Росії відбувалася на екстенсивній основі. 

Об’єктивно основу ринкових відносин (“аграрний капіталізм”) створювали 

селянські господарства, розвиток яких підривав “буржуазно-консервативну” 

модель, нав’язувану поміщицько-самодержавною системою влади в Росії1. 

Важливе значення історики надавали аналізу урядових заходів, які 

стосувалися реалізації землевпорядкування. Зокрема, підбиваючи підсумки 

переселенської політики уряду П. Столипіна, як складової частини здійснення 

аграрної реформи, радянські історики зауважували, що вона визначалася не 

офіційно проголошеною турботою влади про забезпечення землею 

безземельних і малоземельних селянських господарств, а виключно інтересами 

боротьби російського царизму із селянськими аграрними виступами. У працях 

згадувалося, що агрономічні й технічні проекти російського уряду мали 

позитивний результат у господарствах заможного селянства, оскільки їхнє 

впровадження вимагало великих площ і значних капіталовкладень. Банківські 

позики з високою відсотковою ставкою прирікали селянство на зубожіння й 

розорення господарства, часто ставали причиною втрати земельного наділу2. 

У підсумку значення і наслідки реформи П. Столипіна оцінювалися 

радянськими істориками суперечливо. Так, І. Ковальченко, підбиваючи 

                                                
1 Див. Ковальченко И. Д. Аграрный строй России второй половины ХІХ – начала ХХ вв. / 

И. Д. Ковальченко. – Москва : Роспэн, 2004. – 504 с. 
2 Див. Вергунов В. А. Україна та столипінська аграрна реформа: передумови, завдання, 

здійснення / В. А. Вергунов. – Київ : [б. в.], 2008. – 132 c. ; Кабузан В. М. Переселення 

українців у Далекосхідний край в 1850 – 1916 рр. / В. М. Кабузан // Український історичний 

журнал. – 1971. – № 2. – С. 65–70 ; Проскура Н. Л. Переселення селян з Харківської губернії 

у роки столипінської агарної реформи / Н. Л. Проскура // Український історичний журнал. – 

1973. – № 6. – С. 98–105 ; Скляров Л. Ф. Переселение и землеустройство в Сибири в годы 

столыпинской аграрной реформы / Л. Ф. Скляров. – Ленинград : Изд-во Ленинградского 

университета, 1962. – 588 с. ; Якименко Н. А. Переселение крестьян Украины на окраины 

России в период капитализма (1861–1917 гг.) : автореф. дис. … докт. ист. наук : 07.00.02 / 

Якименко Николай Андреевич ; Киевский государственный университет им. Т. Шевченко. – 

Киев, 1989. – 36 с. 
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результати своїх досліджень, писав, що реформа П. Столипіна зазнала краху ще 

до почату Першої світової війни1. Дослідниця О. Заграєвська зауважувала, що, 

незважаючи на всі недоліки та короткочасність реалізації, столипінська аграрна 

реформа сприяла прискоренню капіталістичного розвитку аграрного сектору 

економіки царської Росії та була своєрідним компромісом між існуючою 

системою влади й невідворотною потребою в здійсненні реформ, однак на 

практиці ще більше загострила селянське питання2. Ю. Єгоров уважав, що 

сутність реформи була вагомішою, ніж назрілий перехід від общини до 

індивідуального господарювання, а серед негативних моментів виділив виступ 

проти нових оцінок реформи відомих учених-економістів3. Л. Зайцева, навпаки, 

зазначала, що реформа призвела до руйнування общини та диференціації 

російського селянства. На думку дослідниці, першочерговим завданням 

російського уряду мало б стати збереження общини, а не її руйнування, 

оскільки існування останьої відповідало економічним інтересам переважної 

більшості малоземельного селянства незацікавленого в успіху реформи4.  

У працях відомих російських істориків-аграрників А. Авреха, 

П. Зирянова, В. Кабанова зверталася увага на складні історичні обставини 

діяльності уряду П. Столипіна. Зокрема авторами робився наголос на тому, що 

земельна реформа 1906 – 1911 років здійснювалася в умовах загрози Першої 

світової війни і революції, а постать П. Столипіна не отримала об’єктивного 

висвітлення в історичній науці як дореволюційного, так і радянського часу5. 

                                                
1 Див. Ковальченко И. Д. Столыпинская аграрная реформа (мифы и реальность) / 

И. Д. Ковальченко // История СССР. – 1991. – № 2. – С. 52–72. 
2 Див. Заграевская Е. Ю. Проблемы крестьянского хозяйства в буржуазно-экономической 

литературе России (конец ХІХ – начало ХХ в.) : автореф. дисс … канд. экон. наук : 08.00.02 / 

Заграевская Екатерина Юрьевна ; Московский государственный университет 

им. М. Ломоносова. – Москва, 1995. – С. 21–22. 
3 Див. Егоров Ю. Аграрная реформа: уроки пришлого и современности / Ю. Егоров // 

Свободная мысль. – 1993. – № 6. – С. 25–33. 
4 Див. Зайцева Л. Аграрная реформа П. А. Столыпина в документах и публикациях ХІХ – 

начала ХХ века: Аналитический обзор / Л. Зайцева. – Москва : ИЭ, 1993. – 77 с. 
5 Див. Аврех А. Я. П. А. Столыпин и судьба реформ в России / А. Я. Аврех. – Москва : 

Политиздат, 1991. – 286 с. ; Зырянов П. Н. Крестьянская община Европейской России в 

1907–1914 гг. / П. Н. Зырянов. – Москва : Наука, 1992. – 256 с. ; Кабанов В. В. Аграрная 

революция в России / В. В. Кабанов // Вопросы истории. – 1989. – № 11. – С. 32–48 ; 
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Загострення соціального напруження в українських землях унаслідок 

упровадження в практику столипінської аграрної реформи констатував 

В. Сарбей. Заможні селяни, за його висловом, жили, немов у ворожій країні, 

оточені ненавистю “здичавілої сільської вольниці”. Аграрні перетворення не 

зачепили поміщицького землеволодіння, але масовий відплив дешевої робочої 

сили в промисловість та виселення частини селян на хутори й відруби сприяли 

утвердженню ринкової економіки, зростанню товарності господарства, 

ширшому в порівнянні з попередньою епохою, застосуванню машин1. 

Висвітлюючи особливості реалізації столипінської аграрної реформи в 

українських землях, П. Панченко і В. Шмарчук зазначали, що внаслідок 

реформи значних економічних втрат зазнавало поміщицьке господарство. Цією 

причиною пояснювалося негативне ставлення імператорського двору, усього 

дворянства до Петра Столипіна. Адже добре відомо, що цар Микола II та все 

його оточення належали до найбільших землевласників у Росії. Вони в повній 

мірі усвідомлювали, які наслідки могли мати реформи Петра Столипіна. Адже 

заможне селянство, яке отримувало економічну свободу, хоча й забезпечувало 

розширення соціальної опори монархії, водночас було її опонентом2. 

Регіональні аспекти аграрної реформи П. Столипіна розглядалися в 

дисертаційних роботах двох останніх десятиліть. Так, вплив столипінської 

реформи на розвиток сільського господарства, промисловості, торгівлі та 

транспорту Правобережної України в 1906 – 1914 рр. дослідив І. Власюк. У 

його дисертації на основі джерел було ґрунтовно проаналізовано становлення 

системи кредитування  й діяльності Селянського поземельного банку; зміни, що 

відбулися в землеробстві та тваринництві; виявлено наслідки впровадження 

агрономічних заходів; охарактиризовано розвиток орендних відносин; означено 

                                                                                                                                                            

Кабанов В. В. Без альтернатив (Пути и бездорожье аграрного развития России: век ХХ – до 

коллективизации) / В. В. Кабанов // Крестьянское хозяйство: история и современность. – 

Вологда, 1992. – Ч. 1. – С. 85–102. 
1 Сарбей В. Г. Україна крізь віки : у 15 т. / В. Г. Сарбей. – Київ : Альтернатива, 1999. – Т. 9 : 

Національне відродження України. – С. 288. 
2 Панченко П. П. Аграрна історія України / П. П. Панченко, В. А. Шмарчук. – Київ : Знання, 

2000. – 342 с. 
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появу перших підприємств харчової та переробної промисловості, 

сільськогосподарського машинобудування; зрушення у внутрішній торгівлі (у 

тому числі збутову діяльність селянських кооперативів); транспортні 

перевезення по залізничній колії, будівництво складських приміщень, рейкових 

під’їзних шляхів; застосування здобутків агрономічної науки та інше1. 

Хід столипінської реформи в Катеринославській і Харківській губерніях 

Наддніпрянської України висвітлювався в дисертації В. Бочарова. Автором 

зазначалося, що реформа була не спонтанним кроком уряду П. Столипіна, а 

результатом зусиль чиновників, юристів-розробників аграрного законодавства, 

що мали органічно поєднуватися з історичними умовами економічного 

розвитку Лівобережної України. В. Бочаров підкреслив, що, маючи найвищий 

показник общинного землекористування в Україні, ці дві губернії швидко, хоча  

нерівномірно, йшли шляхом формування приватновласницького сектору в 

сільському господарстві. Він стверджував, що створення хуторів і відведення 

відрубів найактивніше проходило на надільних та громадських землях. 

Насамкінець В. Бочаров прийшов до висновку, що столипінські перетворення 

позитивно вплинули на рівень аграрного виробництва в цілому: значно 

збільшився збір зернових культур, підвищилася їхня врожайність, було 

досягнуто часткового приросту у тваринництві. Допомога, яку надавали 

селянам держава, самоврядні органи й товариства, відкривала широкі 

можливості технічно вдосконалити виробничий цикл, раціоналізувати його 

складові від посіву зерна до збирання врожаю. З низькопродуктивних, 

традиційних культур поміщики й селяни переключалися на вирощування 

збіжжя,  технічних культур, які були здатні давати достаньо високі врожаї та 

користувалися значним попитом на внутрішньому та зовнішньому ринках2. 

Підготовку столипінської аграрної реформи та причини низьких темпів 

                                                
1 Див. Власюк І. М. Вплив Столипінської аграрної реформи на соціально-економічний 

розвиток Правобережної України (1906–1914 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / 

Власюк Ігор Миколайович ; НАН України, Інститут історії України. – Київ, 2000. – 20 с. 
2 Див. Бочаров В. В. Столипінська аграрна реформа в Катеринославській і Харківській 

губерніях (1906–1916 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Бочаров Віталій 

Володимирович ; Донецький національний університет. – Донецьк, 2001. – 19 с. 
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приватизації та землевпорядних робіт у повітах Чернігівщини, роль 

селянського поземельного банку, кооперації в регіоні дослідив О. Герасимчук1. 

Здійснення столипінської земельної реформи на Півдні України 

висвітлювалося в дисертації О. Приймака. Автор наголошував на відсутності в 

місцевої общини класичних феодальних рис, вказав на схильність українців до 

традицій хутірського розселення. На фактичному матеріалі О. Приймак показав 

взаємозв’язок між рівнем розвитку товарно-грошових відносин у сільському 

господарстві й темпами проведення реформи П. Столипіна на Півдні України.  

Дослідником підкреслювалося, що процеси руйнації общини, мобілізація 

надільної землі протікали в цьому регіоні в кілька разів інтенсивніше, ніж в 

інших частинах Російської імперії. Наслідком упровадження столипінської 

реформи на Півдні України О. Приймак уважав виникнення тут особливого 

аграрного укладу, який був синтезом американської й прусської системи2. 

Особливості столипінської реформи на Катеринославщині стали 

предметом дисертаційного дослідження О. Овдіна. Зокрема, автор установив, 

що в різних повітах Катернославської губернії реформа проходила неоднаково; 

губернська влада, при наявності окремих зловживань та правопорушень, у 

цілому, успішно впоралася з організацією землевпорядних робіт; значна 

частина місцевих селян реформу підтримувала, хоча прихильники старого 

устрою, захищаючи свої наділи в общині, подекуди організовували побиття 

відрубників; в умовах малоземелля й поганого забезпечення водними 

ресурсами, надії селян-одноосібників на швидке досягнення високого рівня 

добробуту виявилися завищеними. Реформа П. Столипіна, на думку дослідника, 

щонайперше сприяла мобілізації ринкових відносин в аграрній галузі, і як 

наслідок – вона відповідала інтересам переважно заможних верств українського 

                                                
1 Див. Герасимчук О. М. Реалізація столипінської аграрної реформи в Чернігівській губернії 

(1906–1917 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Герасимчук Олександр 

Михайлович ; Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка. – 

Чернігів, 2014. – 20 с. 
2 Див. Приймак О. М. Столипінська аграрна реформа на Півдні України (1906–1917 рр.) : 

автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Приймак Олег Миколайович ; Запорізький 

державний університет. – Запоріжжя, 2002. – 19 с. 
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села, зокрема, Катеринославської, Полтавської, Херсонської губерній 1. 

Здійснення столипінської земельної реформи на Волині та Полтавщині 

ґрунтовно висвітлювалося в дослідженнях істориків-аграрників А. Козаченка, 

В. Приймак, В. Каюна та М. Якименка. Авторами було виявлено сутнісні 

складові діяльності губернських та повітових землевпорядних комісій, органів 

земського самоврядування, кредитних та ощадно-позичкових товариств2. 

Матеріали з історії впровадження аграрної реформи П. Столипіна в 

Україні було узагальнено в дисертації Л. Ігнатової. Авторка наголошувала на 

думці, що всупереч відсутності належного фінансування, слабкості 

організаційних заходів влади й місцевого самоуправління в Наддніпрянщині, 

було досягнуто вагомих результатів реалізації столипінської аграрної реформи3.  

До особливостей здійснення реформи в Україні авторка віднесла 

зменшення в перші роки її впровадження поміщицького землеволодіння (на 

8,2%), різке (утричі) зростання селянської власності; створенням відрубів і 

хуторів (у шести губерніях виокремилося понад 33% господарств на хутори, 

48% – відруби, від існуючих на початок 1911 року); недостатність фінансування 

державою переселення селян до Сибіру й Далекого Сходу; поява проектів, у 

яких селянство розглядалося як рушійна сила соціально-економічних процесів4.   

                                                
1 Овдін О. В. Столипінська аграрна реформа на Катеринославщині (1906 – 1916 рр.) : 

автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Овдін Олександр Володимирович ; 

Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2005. – 20 с. 
2 Козаченко А. Роль земського самоврядування у процесі проведення Столипінської аграрної 

реформи та після її згортання (1906 – 1916 рр.) / А. Козаченко // Вісник Академії правових 

наук України. – 2012. – № 2. – С. 84–93 ; Приймак В. О. Столипінська аграрна реформа на 

Волині: соціально-економічний аспект (1906 – 1914 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 

07.00.01 / Приймак Валентина Олексіївна ; Чернівецький національний університет 

ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2012. – 16 с. ; Якименко М. Столипінська аграрна реформа на 

Полтавщині: передумови, зміст і наслідки (1906 – 1917 рр.) / М. Якименко, В. Каюн. – 

Полтава : РВВ ПДАА, 2012. – 246 с. 
3 Див. Ігнатова Л. Р. Аграрна реформа П. А. Столипіна та ії здійснення в Україні (1906 –

 1914 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Ігнатова Людмила Русланівна ; 

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”. – 

Київ, 2002. – 19 с. 
4 Див. Ігнатова Л. Р. Аграрна реформа П. А. Столипіна та ії здійснення в Україні (1906 –

1914 рр.) : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Ігнатова Людмила Русланівна ; Національний 

технічний університет України “Київський політехнічний інститут”. – Київ, 2002. – С. 159–

170. 
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У монографії О. Реєнта та О. Сердюка було проаналізовано структуру 

землеробства і тваринництва пореформеної доби, визначено обсяги 

продовольчих ресурсів України, висвітлено здобутки українських господарств в 

експорті збіжжя та іншої аграрної продукції. Автори підкреслювали, що 

повноцінне дослідження цієї тематики потребує всебічного вивчення чинників, 

що впливали на економіку в контексті розвитку світового господарства. Вони 

поставили питання, яке донедавна перебувало на периферії: чи збагатилося 

село, а особливо дрібні виробники, унаслідок величезних експортних операцій 

із зерном, цукром, продукцією тваринництва, птахівництва тощо, і дали на 

нього негативну відповідь. О. Реєнт та О. Сердюк з’ясували причини, які 

гальмували розвиток вивізної торгівлі й призводили до значних фінансових 

втрат вітчизняних виробників. За обставин, коли селяни-підприємці через 

негаразди в організації експортної торгівлі втрачали майже чверть вартості 

продуктів землеробства, складно говорити про нагромадження в селі капіталів, 

формування національної сільської буржуазії, прискорену модернізацію 

селянського й поміщицького господарства. Після 1911 року становище 

сільськогосподарських виробників в Україні лише погіршувалося. Навіть 

рекордний урожай 1913 року в Росії й Україні не відновив попереднього 

становища аграріїв на світовому ринку, уважали автори аналізованої праці1. 

Досить показовим у контексті розвитку історіографії аграрної історії є 

звернення науковців до вивчення поміщицького господарства. На загальному 

фоні праць російських істориків М. Дружиніна, С. Дубровського, А. Анфімова, 

у яких комплексно досліджувався економічний стан поміщицьких господарств 

Європейської Росії, українська тематика згадувалася побіжно, як ілюстрація до 

подій, що відбувалися в тих чи тих регіонах Російської імперії2. Значний 

інформативний масив джерел “українського походження” ввели в науковий 

                                                
1 Див. Реєнт О. Сільське господарство України і світовий продовольчий ринок  
(1861 – 1916 рр.) / О. Реєнт, О. Сердюк. – Київ : Інститут історії України, 2011. – 365 с. 
2 Анфимов А. Крупное помещичье хозяйство Европейской России (конец ХІХ – начало 
ХХ вв.) / А. Анфимов. – Москва : Наука, 1969. – 395 с. ; Дружинин Н. Избранные труды. 
Социально-экономическая история России / Н. Дружинин ; ред. С. Дмитриев. – Москва : 
Наука, 1987. – 421 с. 
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обіг російські вчені І. Ковальченко, Б. Литваков, Т. Моїсеєнко, Н. Селунська, 

які на основі статистичних методів дослідження вивчали стан поміщицького 

господарства, як складову частину економічного комплексу Російської імперії, 

в умовах конкуренції між поміщицьким маєтком і селянським господарством1. 

Досліджуючи особливості мобілізації земельного фонду напередодні 

революції 1905 – 1907 рр., Л. Іванов виокремив основні недоліки відробіткової 

та переваги  капіталістичної системи організації землеробства в поміщицьких 

господарствах Наддніпрянської України2. У новітніх історіографічних 

дослідженнях значення праці історика “Распределение землевладения на 

Украине накануне революции 1905 – 1907 гг.” характеризується розбіжно3. 

Однак, в цілому, погодитимося з думками істориків, що написання цієї праці 

започаткувало спеціальне вивчення розподілу земельної власності між 

соціальними групами і станами: поміщиками, селянами, міщанами в Україні4. 

Науковець Р. Попова звернула увагу на зв’язок поміщицьких економій із 

селянськими господарствами, які працювали на ринок, на конкретних 

прикладах довела, що багато поміщиків продавали селянам насіннєвий 

матеріал, а останні використовували досвід обробки ґрунтів, набутий в 

економіях. Окрім того, розвиток поміщицьких винокурень та цукроварень, на 

думку дослідниці, стимулював розширення посівів технічних культур у 

селянських господарствах, відкривав можливості застосування найманої 

робочої сили на переробних підприємствах. Тим самим частково розв’язувалася 

                                                
1 Ковальченко И. Социально-экономический строй помещичьего хозяйства Европейской 
России в эпоху капитализма / И. Ковальченко, Н. Селунская, Б. Литваков. – Москва : Наука, 
1982. – 263 с.; Ковальченко И. Социально-экономический строй крестьянского хозяйства 
Европейской России в эпоху капитализма / И. Ковальченко, Т. Моисеенко, Н. Селунская. – 
Москва : Изд-во МГУ, – 1988. – 244 с. 
2 Див. Иванов Л. М. О капиталистической и отработочной системах в сельськом хозяйстве 

помещиков на Украине в конце ХIХ века / Л. М. Иванов // Вопросы истории сельского 

хозяйства, крестьянства и революционного движения в Росии. – М.: Наука, 1961. – С. 312–

337. 
3 Иванов Л. М. Распределение землевладения на Украине накануне революции 1905 –

 1907 гг. / Л. М. Иванов // Исторические записки. – Москва, 1957. – Т. 60. – С. 176–214. 
4 Див. Горбаньов В. В. Поміщицьке господарство Харківської губернії другої половини ХIХ 

– початку ХХ ст.: історіографія питання / В. В. Горбаньов // Вісник НТУ  “Харківський 

політехнічний інститут” – 2013. – № 25 (998). – С. 10. 
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проблема аграрного перенаселення в українському селі. Проте, як уважала 

Р. Попова, зазначені тенденції в значній мірі гальмувалися недосконалими 

формами управління й організації виробничих процесів у поміщицьких та 

селянських господарствах1. 

Розвиток панських садиб на Правобережній Україні в умовах модернізації 

економіки Російської імперії було піддано аналізу в дисертації О. Рудя. Автор 

охарактеризував економічний стан великих поміщицьких господарств, розкрив 

особливості адміністративного управління й планування економічного розвитку 

магнатських садиб, виявив чинники, які зумовлювали особливості 

землекористування в досліджуваному регіоні, а також виокремив напрямки 

благодійницької діяльності поміщиків-лібералів: фінансування ними народних 

шкіл, утримання церковних приходів, лікарень, будинків сиріт та інвалідів2. 

На основі широкого кола архівних джерел та наукових праць господарчий 

комплекс родини Потоцьких досліджувався О. Лобко. Авторка визначила 

динаміку кількісних і якісних змін економічного стану окремих галузей 

господарства, розглянула проблеми, які стосувалися продукування збіжжя на 

ринок, налагодження в промислових масштабах цукроваріння й винокуріння. 

Науковиця здійснила аналіз роботи управлінського апарату маєтків – від 

функцій управляючого до обов’язків низових ланок керування, а також 

показала вплив родини Потоцьких на економічний стан Правобережжя3. 

Як свідчить огляд сучасної наукової літератури, увагу дослідників 

продовжує привертти селянознавча тематика. Зокрема, у дисертації Ю. Вовка 

було здійснено комплексний аналіз соціально-економічного становища 

                                                
1 Див. Попова Р. С. Помещичье предпринимательство в период кризиса феодально-

крепостнических отношений / Р. С. Попова // Актуальные проблемы аграрной истории 

УССР : сборник научных трудов. – Днепропетровск : ДГУ, 1981. – С. 146–153. 
2 Рудь О. М. Панська садиба на Правобережній Україні: економічний та соціально-

культурний аспекти (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.) : автореф. дис … канд. іст. наук : 

07.00.01 / Рудь Олег Миколайович; Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – 21 с. 
3 Лобко О. А. Поміщицькі маєтки Правобережжя в умовах соціально-економічної 

трансформації 1831 – 1917 років (за матеріалами володінь графів Потоцьких) : автореф. 

дис ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Лобко Оксана Анатоліївна ; Національний університет 

“Києво-Могилянська академія”. – Київ, 2008. – 20 с. 
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українського селянства, відстежено розвиток селянського господарства в 

умовах інтенсивного формування ринкових відносин, вивчено форми 

соціальної активності селян у період Російської революції 1905 – 1907 рр., 

визначено вплив реформи П. Столипіна на розвиток “селянської економіки”1. 

Явище сезонного робітництва в сільського господарстві на 

Правобережній Україні в пореформену добу дослідив В. Пашук. Він установив, 

що селяни-робітники були беззахисними перед свавіллям чиновників і 

підприємців. На переробних підприємствах робітників піддавала постійним 

утискам адміністрація (погрози, штрафи, фізична розправа, робота у святкові 

дні, обрахування тощо). Незахищеними залишалися вони у випадку травм, 

каліцтва. В. Пашук звернув увагу, що в таких умовах працівники виробили 

свою особливу форму організації – артіль, яка ґрунтувалася на земляцькому 

принципі об’єднання (село, волость, повіт, губернія) та була формою 

ефективного захисту інтересів робітників. Даючи оцінку впливу сезонної праці 

на соціальні процеси, що відбувалися всередині селянства, як окремішнього 

суспільного стану, історик убачав у ній позитивні риси (сприяння адаптації 

селян до нового типу життя, розширення життєвого кругозору, знайомство з 

новими технологіями, новими видами робіт і професіями, оволодіння 

письменністю, формування громадянської позиції, розвиток вільнодумства) і 

негативні наслідки (поширення пияцтва, розпусти, побутової злочинності).  

Проведені автором статистичні підрахунки засвідчили, що зайнятість на 

сезонних роботах дозволяла селянам покривати виплату державних податків та 

викупних платежів, у кращому випадку, забезпечувала витрати на мінімальні 

побутові потреби. Купівля за накопичену в період відходництва певну суму 

коштів таких засобів виробництва, як реманент, робоча худоба або земля, для 

більшості селян-заробітчан була далекою й недосяжною мрією через 

короткотерміновість сезонних робіт та мізерність їхніх заробітків2. 

                                                
1 Вовк Ю. І. Українське селянство в соціально-економічній структурі суспільства на початку 

ХХ ст. : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Вовк Юрій Іванович ; Черкаський технологічний 

університет. – Черкаси, 2002. – 184 с. 
2 Див. Пашук В. С. Сезонні робітники Правобережної України в післяреформовий період 
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На основі аналізу статистичних даних І. Десятніков дослідив чисельність 

робочої сили зайнятої в сільському господарстві України, розглянув питання 

правового регулювання найму сільськогосподарських робітників, показав 

умови їхньої праці та виявив, при цьому,  невідповідність оплати встановленим 

нормам затрат трудового ресурсу конкретного працівника за видами 

виконуваної ним роботи, а також з’ясував особливості експлуатації сезонних 

робітників у період збору врожаю в окремих регіонах Наддніпрянської 

України1. Зокрема, він звернув увагу на промовистий факт, який завідчував, що 

впровадження урочної системи праці збільшувало витрати робочого часу 

робітника на виконання денної норми до 1,5 – 2-х і навіть більше двох днів. 

Робочий час для сезонного робітника в Україні, у середньому, становив біля 

225 днів на рік, що свідчило про надзвичайно високу трудову експлуатацію 

робочої сили українських наймитів на початку двадцятого століття2. Розмаїті 

причини, які спонукали більшість селян до важкої та інтенсивної найманої 

фізичної праці, автор дослідження кваліфікував переважно як економічні або 

соціальні, у меншій мірі, споживчого або побутово-споживчого характеру3. 

Формування селянського господарства фермерського типу в Україні – від 

початку його заснування до теперішнього часу –  досліджували М. Якименко, 

В. Нечитайло, В. Марочко, Д. Селіхов, В. Куліков та інші науковці4. Більшість 

                                                                                                                                                            

(1861 – на початку ХХ ст.) : дис … канд. іст. наук : 07.00.01 / Пашук Володимир 

Степанович ; Львівський державний університет ім. І. Франка. – Львів, 1995. – 190 с. 
1 Десятніков І. В. Становище українського селянства як передумова поширення найманої 

праці у сільському господарстві України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. / І. В. Десятніков // 

Український селянин. – Черкаси, 2002. – Вип. 5. – С. 51–54 ; Десятніков І. В. Чисельність 

найманих робітників у сільському господарстві Наддніпрянської України на зламі ХІХ –

ХХ ст. / І. В. Десятніков // Вісник Черкаського університету. Історичні науки. – Черкаси, 

2003. – Вип. 50. – С. 102–104 ; Десятніков І. В. Правове регулювання найму 

сільськогосподарських робітників на Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. / 

І. В. Десятніков // Вісник Черкаського університету. Історичні науки. – Черкаси, 2002. – 

Вип. 33. – С. 99–101 та ін. 
2 Десятніков І. В. Умови праці найманих сільськогосподарських робітників на Україні в кінці 

ХIХ – на початку ХХ ст. / І. В. Десятников // Український селянин. – Черкаси, 2003. – Вип. 6. 

– С. 49. 
3 Див. Десятніков І. В. Наймана праця в сільському господарстві України в кінці ХІХ – на 

початку ХХ ст. : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Десятніков Іван Валерійович ; Черкаський 

технологічний університет. – Черкаси, 2004. – 250 с. 
4 Нечитайло В. В. Становлення селянського господарства фермерського типу в Україні: 
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істориків датує його появу шістдесятими роками ХIХ століття, коли 

поміщицькі, державні й удільні селяни одержали право закріплення землі в 

особисту власність, стали юридично незалежними господарями. Селянське 

землекористування на рубежі 1870 – 1880-х рр. становило близько 3003,4 тис. 

дес., у тому числі 2570,3 – надільної (85,5%), 134,1 тис. дес. – приватної (4,5%), 

299,0 тис. дес. – орендованої (10,0%) землі. На початку ХХ століття площа 

селянського землекористування складалася з 2663,1 тис. дес. надільних (78,5%), 

510,8 тис. дес. приватних (15,0%), 220,9 тис. орендованих (6,5%) земель. Разом 

– 3394,8 тис. десятин. За двадцять вісім років збільшилася загальна площа 

селянського землекористування на 391,4 тис. дес., або на 13,0%. За цей період 

відбулися значні структурні зміни в селянському землекористуванні: 

збільшилася частка приватних земель, перемістившись на друге місце після 

надільного землеволодіння, частка якого помітно зменшилася1. При цьому до 

уваги дослідниками було взято той факт, що показники орендованої селянами 

землі були занижені. Тобто, теза радянської історіографії про зникнення 

дрібного селянського землеволодіння з розвитком ринкових відносин не 

витримує критики, адже наведені в літературі дані засвідчують нижній поріг 

землеволодіння селянського господарства без урахування середніх показників. 

Одим з перших, хто дослідив цю проблему був історик М. Якименко. 

                                                                                                                                                            

історія і сучасність / В. В. Нечитайло. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2004. – 436 с.; 

Якименко М. А. Становлення селянського (фермерського) господарства в Україні після 

скасування кріпосного права (1861 – 1918 роки) / М. А. Якименко // Український історичний 

журнал. – 1996. – № 1. – С. 3–14; Марочко В. І. Аграрні реформи в Україні (друга половина 

ХIХ – перша половина ХХ ст.): соціально-економічний аспект / В. І. Марочко // Матеріали 

Всеукраїнського симпозіуму з проблем аграрної історії. – Київ : Інститут історії України 

НАН України, 1996. – Ч. 1. – С. 73–79; Селіхов Д. А. Правове регулювання господарської 

діяльності індивідуального (фермерського) господарства в Україні в умовах реформ 1861 та 

1906 років / Д. А. Селіхов // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий 

збірник. – Харків, 1998. – Вип. 34. – С. 29–35; Куліков В. О. Селянські господарства 

Харківської губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. : дис. … канд. іст. наук : 

07.00.01 / Куліков Володимир Олександрович ; Харківський Національний університет 

ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2004. – 223 с. 
1 Див. Куліков В. О. Селянські господарства Харківської губернії в другій половині ХІХ – на 

початку ХХ ст. : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Куліков Володимир 

Олександрович; Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2004. – 

С. 11–12. 
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Здійснений ним аналіз статистичного матеріалу, який відбивав тенденції змін 

економічного становища селянського господарства в русі, дозволив зробити 

висновок, що селянин-власник поступово перетворювався в дрібнотоварного 

виробника сільськогосподарської продукції. Упродовж 1861 – 1917 років 

відстежується тенденція хоч і повільного, але очевидного зміцнення 

індивідуального селянського господарства при одночасному занепаді великого 

поміщицького господарства латифундистського типу, зазначав М. Якименко1. 

Щоправда, його аргументація переконала далеко не всіх науковців. Зокрема, 

А. Зінченко вважав, що при детальному огляді всі селянські господарства, які 

виникли в пореформений час, навряд чи можна віднести до фермерських. У 

пошуках вагомих аргументів історик покликався на суперечливі оцінки 

економічного стану більшості селянських господарств, відсутність ринку землі 

й праці в Україні, як складних перепон на шляху розвитку господарства 

фермерського типу на межі дев’ятнадцятого і двадцятого століть2. 

Деяке уявлення про ці процеси складає статистика виходу селян з общини 

в період здійснення в Україні аграрної реформи П. Столипіна. Дослідники 

дійшли висновку, що загальна кількість власників господарств, які 

виокремилися з общини на “хутори” та “відруби” в січні 1915 року, була 

незначною, а саме: на Катеринославщині – 74 496,5 (26% від загальної 

чисельності всіх дворів); Харківщині – 71 333 (17,8%); Волині – 35 836 (11,1%); 

Київщині – 32 877 (7,8%)3. Більше аргументації потребує висловлена 

істориками думка, що соціальною базою фермерства могло було не лише 

заможне селянство, а також господарі середнього статку. При цьому було 

враховано такі економічні чинники, як установлений на одну господарчу 

одиницю (двір) податковий тягар, його фінансові можливості та забезпеченість 

                                                
1 Див. Якименко М. А. Економічна ефективність індивідуального селянського 

(фермерського) господарства Лівобережної України в епоху утвердження і розвитку 

ринкових відносин (1861 – 1917 рр.) / М. А. Якименко // Україський селянин. – Черкаси, 

2001. – Вип. 3. – С. 133–134. 
2 Див. Зінченко А. Аграрна реформа 1861 р. в Україні як дискусійне поле історичної науки / 

А. Зінченко // Київська старовина. – 2006. – № 2. – С. 37. 
3 Див. Історія українського селянства. Нариси : у 2 т. / відп. ред. В. А. Смолій; Інститут 

історії України НАН України. – Київ : Наук. думка, 2006. – Т. 1. – С. 400. 
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селянського подвір’я  польовою землею. Рентабельність земельного наділу в 10 

десятин землі на господарчу одиницю могла забезпечити ефективне товарне 

виробництво, тобто компенсацію виробничих затрат та чистий прибуток1. 

Таким вимогам відповідали селянські господарства українського Південного 

Степу. Окрім наявності необхідної кількості землі, тут існували інші чинники, 

які забезпечували успішність їхнього розвитку. Зокрема, уміння власників 

використати у своїх інтересах потенціал земельного законодавства, залучення 

нових на той час агротехнологій вирощування сільськогосподарських культур, 

використання техніки для обробки ґрунтів, а також урахування кон’юнктури 

ринку. Однак 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,  як 

зазначалося істориками, не змогло адаптувати свої господарчі інтереси та 

використати навички продуктивної діяльності в новій економічній ситуації, 

перебудуватися в умовах ринкової трансформації економіки царської Росії2. 

Досліджуючи ментальність українського селянства, Ю. Присяжнюк 

дійшов висновку, що в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. в українському 

селі домінували домодерні форми виробничої діяльності, а світоглядні 

проблеми, які виникали в цей час, селянство продовжувало розв’язувати 

здебільшого в межах усталених релігійних уявлень і приписів. Розглядаючи 

зміни в системі селянського господарювання в умовах модернізації, у 

монографії “Українське селянство Наддніпрянщини: соціоментальна історія 

другої половини ХІХ – початку ХХ ст.”  Ю. Присяжнюк зробив такі висновки: 

“Відносини обміну, торгівля, посередницька діяльність, зрештою всі таємниці 

ринку, як на свій лад унікальної культур-економічної системи, – рільники 

ототожнювали переважно з обманом, підступом, клопотами, а то й 

                                                
1 Якименко М. А. Становлення селянського (фермерського) господарства в Україні після 
скасування кріпосного права (1861 – 1918 роки) / М. А. Якименко // Український історичний 
журнал. – 1996. – № 1. – С. 5. 
2 Див. Бондар В. Сучасна історіографія проблем селянського господарства України 
пореформеного періоду / В. Бондар // Український історичний збірник. – Київ, 2009. – 
Вип. 12. – С. 408–416. 
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дармоїдством”1. Якщо селяни й послуговувалися ринковими механізмами, 

зазначав дослідник, то, зазвичай, підпорядковували їх потребам традиційного 

господарювання, задоволення внутрішнього попиту на товари вжитку, щo 

засвідчувало “…очевидний запізнілий розвиток підприємницького начала” 

більшості господарств (дворів), що належали українському селянству2.  

У зазначеній ніші міркувань історик О. Михайлюк висловив думку, що на 

початку двадцятого століття селянство перебувало в рамках “традиційного 

суспільства”, а модернізаційні процеси були нав’язані йому ззовні розвитком 

міської цивілізації. Вимушена модернізація виявилася руйнівною для 

виробничої галузі селянства та його традиційної хліборобської культури. Автор 

установив, що внаслідок розвитку ринкових відносин експлуатація селянства 

набуває нових форм і більшої інтенсивності. Відбувається падіння його 

життєвого рівня. Це викликає зворотню реакцію суб’єктів відносин (селянства 

й держави) у вигляді заворушень, бунтів, повстань. Однак селянські протести 

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

традиційних устоїв селянської родини, тобто об’єктивно вони мали 

антимодернізаційну спрямованість. Існування багатомільйонного селянства, 

відособленого від “міської цивілізації”, яке зберегло докапіталістичні форми 

співжиття і власності, специфічну ментальність, елементи звичаєвого права, 

зумовлювало, на думку дослідника, своєрідність трансформації соціально-

економічних процесів у традиційну форму господарчої діяльності села3. 

Інтеграцію селянства в капіталістичні відносини “пом’якшувала” 

кооперація, зважаючи на її особливий статус і функції в Російській імперії. 

                                                
1 Присяжнюк Ю. П. Українське селянство Наддніпрянщини: соціоментальна історія другої 

половини ХІХ – початку ХХ ст. / Ю. П. Присяжнюк. – Черкаси : Вертикаль, 2007. – С. 544. 
2 Див. Присяжнюк Ю. П. Ментальність і соціальна поведінка українських селян у 

пореформений період (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Ю. П. Присяжнюк // Вісник 

Львівського університету. Історія. – Львів, 2002. – Вип. 37. – Ч. 1. – С. 213–228 ; 

Присяжнюк Ю. П. Ментальне “почування” українського селянства в умовах проведення 

столипінської аграрної реформи / Ю. П. Присяжнюк // Український селянин. – Черкаси, 2006. 

– Вип. 10. – С. 22–25 та ін. 
3 Див. Михайлюк О. В. Селянство України в перші десятиліття ХХ ст.: Соціокультурні 

процеси / О. В. Михайлюк. – Дніпропетровськ : Товариство “Інновація”, 2007. – С. 156–185. 
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Порівнюючи з країнами Європи, у Росії кооперація  була формою захисту 

інтересів виробників, вона створювалася “…з ініціативи інтелігенції й самих 

селян в основному на державні кошти і пожертви благодійників”1. 

Вагомий внесок у дослідження організаційно-господарчих підвалин 

кооперативної діяльності дрібних товаровиробників зробив український історик 

В. Марочко. Він звернув увагу науковців на те, що проблеми формування 

селянського приватного землеволодіння залишаються в сучасній вітчизняній 

історіографії маловивченими. Власне, предмет дослідження, яким є процес 

формування земельної власності, включає питання кількісних параметрів, 

таких, як: розміри наділів, умови набуття власності, спосіб землекористування, 

фінансово-кредитні показники господарчої діяльності, а також зміни 

соціального “обличчя селянина”, його психології, взаємин колишніх кріпаків з 

поміщиками-орендодавцями. Порівнюючи теоретичну модель розвитку 

селянської кооперації з реаліями кооперування дрібних селянських господарств 

у Росії й Україні на початку ХХ століття, автор орієнтувався на дані 

статистичних матеріалів праць відомих економістів М. Туган-Барановського, 

О. Чаянова, К. Кононенка, І. Короткова, О. Челінцева. Він розглянув економічні 

передумови та визначив динаміку становлення підприємництва (фермерства) в 

українському селі, налагодження взаємодопомоги селянських господарств 

через об’єднання в споживчо-кредитні товариства, виробничі кооперативи 

дрібних власників (артілі, громади, товариства з обробки землі тощо)2. 

Історія сільгосподарської кооперації Півдня України комплексно 

досліджувалася в дисертації І. Бутенко. Авторка виокремила головні етапи 

становлення й розвитку кооперативного руху в регіоні, охарактеризувала 

специфіку функціювання управлінських структур споживчих і виробничих 

селянських кооперативів. За твердженнями І. Бутенко, якісно новий етап 

                                                
1 Див. Реєнт О. П. Реформаторські процеси в аграрній сфері другої половини ХIХ – початку 

ХХ століття (стан наукової розробки) / О. П. Реєнт // Український селянин. – Черкаси, 2002. – 

Вип. 2. – С. 9. 
2 Див. Марочко В. І. Українська селянська кооперація: історико-теоретичний аспект (1861 –

1929) / В. І. Марочко. – Київ : Інститут історії України НАН України, 1995. – 217 с. 
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діяльності кооперації, який вирізняла культурно-просвітницька активність 

української земської інтелігенції, чиновництва, розпочався після Першої 

російської революції. Однак до початку національно-державного відродження 

1917 – 1921 років в українських землях ця робота не поширювалася далі 

українізації діловодства кооперативних об’єднань, формального відмежування 

українського кооперативного руху від російських керівних центрів кооперації1.  

Кооперативний рух у Лівобережній Україні висвітлювався в 

дисертаційному дослідженні та чисельних працях В. Половця. Автор виокремив 

два етапи еволюції кооперації в регіоні. Він зазначав, що до початку 

ХХ століття діяльність кооперативних товариств концентрувалася виключно в 

річищі матеріально-організаційних питань тому, що кооперативний рух в 

Україні очолювали цілком благонадійні та лояльні до влади поміщики-земці. З 

початку 1880-х років настав новий період розвитку української кооперації. 

Втручання державної влади в справи кооперативного руху, як небезпідставно 

вважав В. Половець, порушувало організаційні принципи та економічні основи 

діяльності сільської кооперації, що зумовило наростання опозиційних настроїв 

серед керівництва кооперативами, яке складалося з різночинної інтелігенції та 

ліберально налаштованого поміщицтва, у незначному відсотку – рекрутованих 

представників з числа молодих селян-гласних повітових земських управ2.  

Дослідивши структуру кооперативних об’єднань,  історик виокремив 

серед інших споживчі, кредитні, сільськогосподарські та кустарно-промислові 

добровільні об’єднання, як найбільш поширені в Лівобережній Україні. 

Завдячуючи використанню статистики та оригінальних архівних матеріалів, 

йому вдалося поетапно відтворити цілісну картину кооперативного руху в 

Полтавській, Харківській та Чернігівській губерніях від 1905 до 1917 рр.3. 

                                                
1 Див. Бутенко І. І. Сільськогосподарська кооперація Півдня України другої половини ХІХ – 
початку ХХ століття : дис. … канд. іст. наук : 07.00.02 / Бутенко Інна Іванівна ; Херсонський 
державний університет. – Херсон, 1994. – 198 с. 
2 Половець В. М. Кооперативний рух в Лівобережній Україні (1861 – 1917 рр.) : дис. … докт. 
іст. наук : 07.00.01 / Половець Володимир Михайлович ; НАН України, Інститут історії 
України. – Київ, 1997. – С. 147. 
3 Див. Половець В. М. Історія кооперації Лівобережної України (1861 – 1917) / 
В. М. Половець. – Черніггів : Просвіта, 2002. – 266 с. 
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О. Сидорович проаналізував співпрацю споживчих об’єднань (товариств) 

з кредитними та ощадно-позичковими товариствами. Автор зробив висновки, 

що розширення функцій кредитної кооперації, на відміну від споживчої, 

лежали в площині реалізації заходів столипінської аграрної реформи. Більшість 

товариств залишалися малочисельними та спиралися на малозаможне 

селянство, яке при відсутності наявних коштів брало необхідний товар у борг. 

Темпи приросту організацій споживчої кооперації в 1914 – 1917 рр. у 

Лівобережжі сягали 114,1%, що було на той час найвищим показником серед 

регіонів України. Наведені автором дані свідчили про затребуваність послуг 

споживчої кооперації в умовах Світової війни, наслідки якої зумовлювали 

дефіцит товарів першої необхідності, стрімке зростання цін на промислову та 

харчову групу товарів у тилу, зокрема, у прилеглих до лінії фронту губерніях1. 

Історія кооперативних організацій Правобережної України плідно 

досліджувалася в працях істориків О. Двойнінової, Ю. Магась-Демидас, 

В. Вісина, які на основі джерел, зокрема документів, що зберігаються в архівах 

Російської Федерації й Республіки Польщі, розглянули економічні та соціальні 

передумови виникнення в Київській, Подільській та Волинській губерніях 

сільських кооперативних об’єднань, а також ґрунтовно висвітили ідейно-

організаційні засади професійної діяльності керівного складу кооперативів2.  

Типовою формою об’єднання виробників сільгосппродукції на початку 

ХХ століття були сільськогосподарські асоціації, які діяли в межах повітів, 

рідше окремих українських губерній. У 1915 році в дев’ятьох українських 

                                                
1 Сидорович О. С. Споживча кооперація на Лівобережній Україні в другій половині ХІХ – на 

початку ХХ ст.: історичний аспект : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / 

Сидорович Олександр Сергійович ; Східнослов’янський національний університет 

ім. В. Даля. – Луганськ, 2006. – С. 17. 
2 Див. Двойнінова О. В. Кооперація в сільському господарстві Правобережної України (1906 

– лютий 1917 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Двойнінова Олена 

В’ячеславівна ; Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. – Івано-

Франківськ, 2004. – 20 с. ; Магась-Демидас Ю. І. Кооперативний рух Правобережної України 

у 1860-ті – 1914 роки : дис. … канд. іст. наук : 07. 00.01 / Магась-Демидас Юлія Іванівна ; 

Кам’янець-Подільський державний університет. – Кам’янець-Подільський, 2007. – 268 с. ; 

Вісин В. В. Кооперативний рух на Волині у другій половині ХIХ – першій третині ХХ ст.: 

історичний аспект : дис. … докт. іст. наук : 07.00.01 / Вісин Валентин Васильович ; 

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – 522 с. 
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губерніях існувало біля 1020 таких об’єднань. У середньому в одну 

сільськогосподарську асоціацію входило 63 господарства. Від загального числа 

кооператорів 91% складали селяни, решта – 9% належали до інтелігенції, інших 

верств населення. Діяльність сільськогосподарських асоціацій та місцевих 

органів самоуправління – земств, регулювалася законодавством. Вона 

спрямовувалася на підвищення ефективності сільського господарства, роботи 

збутових організацій, проведення просвітницької діяльності серед селян. Окрім 

асоціацій, функціювали сільськогосподарські товариства та “хліборобські 

артілі”, які керувалися положеннями типових статутів виробничих об’єднань, 

вироблених у 1897 та поновлених з дозволу влади в 1908 році1.  

На думку В. Сарбея, кооперативний рух відіграв важливу роль у боротьбі 

проти національного гноблення українців, адже за своєю природою він 

спирався на місцеве самоврядування та добровільну самодіяльність населення. 

Кооперативи були школою виховання національної самосвідомості й 

прикладом служіння інтересам народу, основу якого складало селянство. При 

кооперативах існували крамниці, де продавалися книги, а зовнішнє оформлення 

приміщень кооперативних установ передбачало використання національних 

кольорів: написи на вивісках робилися жовтими літерами на синьому тлі з 

елементами українського орнаменту. В. Сарбей описав кооперативну діяльність 

товариства “Просвіта”, буковинської “Селянської каси”, охарактеризував 

внесок у справу організації українського кооперативного руху таких відомих 

діячів, як М. Левитський, В. Доманицький, О. Юркевич та інших. Автором 

підкреслювалося, що широкого розмаху кооперативний рух набув у Східній 

Галичині завдяки тому, що митрополит греко-католицької (уніатської) церкви 

А. Шептицький 1904 року зобов’язав усіх священиків стати на чолі управління 

українськими кооперативними організаціями та закладами2. 

                                                
1 Див. Вісин В. В. Кооперативний рух на Волині у другій половині ХIХ – першій третині 
ХХ ст.: історичний аспект : дис. … докт. іст. наук : 07.00.01 / Вісин Валентин Васильович ; 
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 248, 
250, 253–254. 
2 Сарбей В. Г. Національне відродження України / В. Г. Сарбей. – Київ : Альтернатива, 1999. 
– С. 248–251. 
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Комплексний аналіз діяльності кооператорів у Наддніпрянській Україні 

було здійснено в докторській дисертації та низці публікацій черкаського 

науковця І. Фаренія. Він ґрунтовно дослідив причини, тенденції поширення й 

утвердження кооперативних форм організації економічного життя на початку 

ХХ століття, роль кооперативних об’єднань у соціально-економічному 

розвитку цього регіону. На початку ХХ століття коперація виявила себе як 

форма економічної діяльності й забезпечувала значну частку товарообороту в 

країні, обмежувала сферу впливу приватного підприємництва, стримувала ціни 

на товарні та інші послуги, убезпечувала селянські господарства від диктату 

приватних посередників і, як наслідок, сприяла оптималізації їхніх контактів із 

широким ринковим простором та забезпечувала стабільне існування 

землеробських господарств. Як зазначав І. Фареній, найефективніше діяла 

кооперація у сфері товарного постачання й розподілу. Вона забезпечувала 

зниження ринкових цін не лише для кооперованого споживача, а також усього 

населення. Організаційна структура кооперативів на початку ХХ століття 

складалися з товариств та їхніх союзних утворень, керівних органів (з’їздів), 

представників громадських об’єднань, соціально активних осіб з числа молодих 

селян, які займалися роботою у сфері поширення кооперативного руху1. 

Піднесення українського кооперативного руху на початку двадцятого 

століття зумовлювалося чинниками суспільного життя, а саме – національним 

підйомом. Важливу роль у становленні та розгортанні діяльності кооперативів в 

Україні відіграла інтелігенція, однак масовою соціальною базою української 

кооперації все-таки було селянство2. Успіх кооперативного руху історик 

                                                
1 Фареній І. А. Поширення ідей кооперації в українському селі (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) 

/ І. А. Фареній // Український селянин. – Черкаси, 2002. – Вип. 5. – С. 239–244 ; Фареній І. А. 

До питання про діяльність кредитної кооперації на території Наддніпрянської України на 

початку ХХ ст. / І. А. Фареній // Вісник Черкаського університету. Історичні науки. – 

Черкаси, 2003. – Вип. 50. – С. 104–107 ; Фареній І. А. З історії становлення кооперативного 

руху в Наддніпрянській Україні: друга половина ХІХ – початок ХХ ст. / І. А. Фареній. – 

Черкаси : Відлуння-Плюс, 2003. – 143 с. 
2 Фареній І. А. Участь інтелігенції в кооперативному русі Наддніпрянської України (кінець 

ХІХ – початок ХХ ст.) / І. А. Фареній // Вісник Черкаського університету. Історичні науки. – 

Черкаси, 2004. – Вип. 61. – С. 72–77. 
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пояснював тим, що позитивні уявлення про кооперативне господарювання 

будувалися на асоціаціях більшості селянства з відомими їм громадськими 

інституціями1. І. Фаренієм стверджується думка, що кооперація була місцем 

реалізації організаційно-управлінських здібностей молодих за віком, соціально 

активних селян: тут українські хлібороби виявляли здатність до успішного 

опанування ролі керівників низової ланки сільських кооперативів, при цьому 

нерідко показували високі ділові й моральні якості лідерів, управлінців2. В 

одній з публікацій історик розкрив причини морально-психологічного й 

економічного протистояння кооператорів з крамарсько-лихварською верхівкою 

села на початку ХХ століття, зумовлене поступом ринкових відносин3. 

Порівняльний аналіз змістовного контенту наукової продукції засвідчує 

певні фактологічні відмінності в потрактуванні змісту аграрної політики влади 

та соціального статусу селянства в російській історіографії.  Так, російський 

історик В. Безгін уважав, що село в Російській імперії залишалося носієм 

традиційної культури, виробництво було суто аграрним, соціальна структура – 

селянською, регулювання відносин – звичаєво-правовим, а основу духовного 

життя селянства становило східне православ’я. Землеробська праця у візії 

багатомільйонного селянства була моральною основою існування общини, 

миру. Сакральне відношення до землі мало під собою релігійне підґрунття, 

оперте на традиції колективного землеробства та звичаєвого права, яке 

регулювало відносини всередині общини і визначало характер її зовнішніх 

зв’язків з навколишнім світом. У відкритих селянських заворушеннях інтереси 

общини санкціонували загальну участь селян у погромах, що породжувало 

                                                
1 Див. Фареній І. А. Ідеї кооперації як компонент масової свідомості українського селянства 

початку ХХ століття / І. А. Фареній // Український селянин. – Черкаси, 2005. – Вип. 9. – 

С. 190–192. 
2 Див. Фареній І. А. Кооперативний рух у Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ – 

на початку ХХ століття : дис. ... докт. іст. наук : 07.00.01 / Фареній Ігор Анатолійович ;  

НАН України, Інститут історії України. – Київ, 2008. – 513 с. 
3 Див. Фареній І. А. Морально-психологічні аспекти взаємовідносин кооперованих селян та 

сільських підприємців (початок ХХ ст.) / І. А. Фареній // Проблеми історії України ХІХ – 

початку ХХ ст. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 78–84. 
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відчуття безкарності за скоєну “усім миром”  “шкоду”, кримінальні злочини1. 

Предметом дослідження динамічної епохи 1900 – 1907 років  О. Буховець 

обрав перемінну константу поземельних відносин та еволюцію податкової 

системи. Праця історика наповнена великою кількістю графіків, статистичних 

таблиць, що робить висновки автора аналізованого нами дослідження 

аргументованими й переконливими. Уникаючи застарілих оцінок 

“організованості” й “стихійності” селянського руху, побудови схеми 

дослідження матеріалу “від теорії” до практики, автор створив синтетичний 

текст за принципами відтворення локальних і загальноукраїнських подій, 

уникаючи їхнього потрактування як “недиференційованої абстракції”2. 

Соціально-політичні настрої селянства в пореформений період стали 

предметом дослідження Д. Трофімова. Історик уважав, що з розвитком 

капіталізму на селі намітився новий, поворотний момент формування масової 

свідомості: селяни розчаровуються спочатку в місцевій владі, а потім – у самій 

персоні “доброго царя”. У соціально-політичних настроях селянства склалася 

доволі чітка система уявлень про образ державної влади, ідеального правителя 

й політичну систему російського суспільства3. Як зазначала автор-упорядник 

зібрання матеріалів Л. Сєнчакова, характер селянських вимог в офіційних 

документах і зверненнях був завуальований звичною вірнопідданською 

фразеологією, властивою для масових зібрань. Досліджені нею селянські 

“накази” й “приговори” періоду Російської революції 1905 – 1907 років 

показали, що цей тип джерел украй рідко фіксував вимоги демократичної 

республіки або повалення самодержавства, але відображав сподівання й ілюзії, 

                                                
1 Див. Безгин В. Б. Крестьянская повседневность (традиции конца XIX – начала ХХ века) / 

В. Б. Безгин. – Москва–Тамбов : Изд-во Тамбовского государственного технического 

университета, 2004. – 304 с. 
2 Див. Буховец О. Г. Социальные конфликты и крестьянская ментальность в Российской 

империи начала XX века: новые материалы, методы, результаты / О. Г. Буховец. – Москва : 

Мосгорархив, 1996. – 398 с. 
3 Трофимов Д. В. Социально-политические настроения российского крестьянства в 

пореформенный период 1861 – 1905 гг. : дисс. … канд. ист. наук : 07.00.02 / Трофимов 

Дмитрий Владимирович ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. 

– Москва, 2005. – 218 с. 
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що запити “землі і волі” можуть бути задоволені урядом чи “добрим царем”1. 

Питання традиційної поведінки, духовний і соціальний досвід селянства 

на основі етнографічного матеріалу висвітлювала у своїй праці М. Громико. У 

її дослідженнях селяни постають особистостями, а не істотами, “забитими” 

щоденною важкою роботою. На думку історика, селянство створило свою 

систему соціально-утопічних уявлень про суспільство і владу, органічно 

пов’язане з релігійними поглядами дохристиянської віри предків та православ’я 

початку двадцятого століття. Для цієї системи було характерним поєднання 

образів ідеальної общини, яка живе “по-божеськи”, та царя (монарха), який мав 

правити підданими виключно за законами “миру й справедливості”2. 

Отже, дослідження соціальної історії України у вітчизняній та зарубіжній 

історіографії мало кілька етапів розвитку: від аналізу аграрних відносин 

початку двадцятого століття з помітним акцентом на вивчення практичної 

сторони розв’язання аграрного питання, історії селянства крізь призму вчення 

про класову боротьбу в радянській історичній науці до міждисциплінарного 

аналізу соціально-економічних та соціоментальних (соціокультурних) аспектів 

аграрної історії й вітчизняного селянознавства в добу незалежної України. 

2.3. Земельне питання в громадсько-політичній думці 

Земельне питання на початку ХХ століття з новою силою постало в 

суспільній думці. М. Грушевський стверджував, що український елемент 

історично був представлений переважно селянством, а “…велика власність 

спочиває в руках або тих, що зрадили свій народ, свою національність, свою 

культуру й пішли в службу чужому, ворожому правительству, пристали до 

табору чужих насильників, завойовників, гнітителів, або в руках сих самих 

чужих насильників і гнітителів, репрезентантів, агентів і слуг чужого режиму”3.  

                                                
1 Див. Приговоры и наказы крестьян Центральной России. 1905 – 1907 гг. : сборник 
документов / сост. Л. Т. Сенчакова ; ред. В. П. Данилов, А. П. Корелин. – Москва : 
Эдиториал УРСС, 2000. – С. 16. 
2 Громыко М. М. Мир русской деревни / М. М. Громыко. – Москва : Молодая гвардия, 1991. 
– С. 266–269. 
3 Грушевський М. На порозі нової України. Гадки і мрії / М. Грушевський. – Київ : Наук. 

думка, 1991. – С. 162. 



126 
 

В обставинах протистояння українства аграрній колоніальній політиці 

російської влади М. Грушевський, як політик нової доби, обстоював тезу, що 

означувала розуміння земельної проблеми у площині вироблення національно-

автономістської, а згодом, незалежницької програми. Він наголошував: “Велике 

землеволодіння на Україні чи репрезентанти його, загалом беручи елемент нам 

чужий, ворожий, чужонародний, антинаціональний”1. На думку автора, 

унаслідок земельної реформи мають зникнути ті підстави, на які спиралася 

політика панування метрополій в українських землях упродовж багатьох сотень 

років. З огляду на зраду інтересів українського народу національною елітою, 

ліквідація великого землеволодіння й передача українських земель у руки 

українських трудових мас постає актом найбажанішим не лише з економічної й 

соціальної точок зору, а також з точки зору національної, державницької, 

оскільки земельна реформа, у категоричних ствердженнях М. Грушевського, 

була актуальною для абсолютної більшості українців, зокрема селянства, тим, 

що вона повертала в національне надбання земельний капітал, вилучений 

дезертирством вищих класів в історичних змаганнях за національну 

державність у Литовсько-польську добу та модерні часи вітчизняної історії2. 

Осмислення історії аграрно-селянського питання репрезентовано в 

працях відомих громадських діячів Галицької України кінця ХIХ – початку 

ХХ століття – І. Наумовича, В. Барвінського, І. Франка, М. Павлика, 

Ю. Бачинського, Л. Цегельського, О. Бочковського, В. Будзиновського, 

С. Томашівського. Думки названих історичних діячів мали як політичне, так і 

суто практичне значення. Зокрема, один із лідерів галицьких москвофілів 

І. Наумович виступав прихильником усталення в регіоні дрібних селянських 

господарств. Він пропонував боротися з малоземеллям регулюванням 

                                                
1 Грушевський М. Аграрне питання / М. Грушевський // Літературно-науковий вісник. – 

Львів, 1906. – Т. 35. – Кн. 7. – С. 147–151 ; Грушевський М. Ілюстрована історія України / 

М. Грушевський. – Нью-Йорк : [б. в.], 1967. – С. 527–528. 
2 Грушевський М. Визволення Росії і українське питання / М. Грушевський // Твори : у 50 т. / 

М. Грушевський ; ред. П. Сохань [та ін.]. – Львів : Світ, 2002–2016. – Т. 1 : Суспільно-

політичні твори (1894–1907). – 2002. – С. 455. 
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податкової системи й розширенням орних площ шляхом осушення боліт1. 

Народовець В. Барвінський вихід з аграрної кризи вбачав у наданні селянам-

власникам “раціонального кредиту” за підтримки владою державних та 

приватних банків. Учений уважав доцільним створення спеціального 

“рільничого банку”, який би надавав дешеві кредити для розвитку господарств. 

Насамперед, мова в його працях йшла про заможних селян, які можуть вчасно 

повернути кредит з відсотками та отримати від користування ним вигоду для 

свого господарства. Водночас, автор картав українських селян за пияцтво, 

лінощі, розпусту, закликав до ощадливості в дрібницях господарювання2. 

Значну увагу дослідженню аграрного питання приділяв учений, 

письменник, громадський діяч, виходець із селянської верстви І. Франко. На 

його думку, уся “…земля перейшла у власність одиниць тільки шляхом 

насильства і підкорення... колись вона була суспільною власністю”3. У відомій 

тогочасному читачу статті “Чого хоче “Галицька робітницька громада?” вчений 

писав, що “…уся земля з лісами та пасовиськами, ріками й озерами належала до 

тих громад, котрі на них працюють”, а громадяни “…ділили б поміж себе 

напрацьоване добро у міру того, як хто потребує і скільки та як працював”4. 

Як наголошував дослідник історії соціал-демократичного руху початку 

двадцятого століття в Східній Галичині О. Жерноклеєв, І. Франко не дивився на 

приватну власність у сфері аграрних відносин як на панацею, що вилікує хворе 

на малоземелля українське суспільство. Так, 1878 року в “Катехізисі 

економічного соціалізму” він писав, що суть соціалізму “по-українському”, 

полягає в усуненні “…всякої суспільної нерівності, усякого визиску та злиднів” 

шляхом передачі засобів виробництва з приватної власності в загальну 

                                                
1 Наумович І. Пример подражанія достойний / І. Наумович // Господар і промишленник. – 

1880. – Ч. 6. – С. 86–87. 
2 Барвінський В. Наші довги / В. Барвінський // Діло. – 1880. – № 10. – С. 7–10 ; № 16. – 

С. 12–13. 
3 Франко І.Чого ми вимагаємо? Твори : у 50 т. / І. Франко. – Київ : Наук. думка, 1984. – Т. 44. 

– Кн. 1. – С. 41. 
4 Франко І. Чого хоче Галицька робітницька громада? – Твори : у 50 т. / І. Франко. – Київ : 

Наукова думка, 1986. – Т. 45. – С. 159–160. 
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власність1. Водночас І. Франко не вказував, який тип господарства повинен був 

постати на усуспільненій землі. На думку письменника, справа була не в тому, 

чи буде це господарство “індивідуальне, родинне чи колективно-громадське”, а 

в тому, що кожен громадянин повинен мати право на таку частину землі, “…яка 

би запевнила йому і його родині удержання та правдиво людський розвій”2. 

І. Франко пропонував частину орних земель надати у власність державі, а 

частину в оренду селянам у потрібному для ведення господарства розмірі. При 

цьому держава повинна забезпечити останніх початковим оборотним 

капіталом3. Учений вимагав остаточного знищення залишків панщинної 

системи (пропінацій, монополій держави на тютюн, сіль), створення фонду для 

підтримки селянської земельної власності. Ведення колективного господарства, 

як неодноразово стверджував І. Франко, сприятиме більшій продуктивності 

праці, меншим витратам робочого часу4. 

Парцеляція, на думку відомого в історії українського громадського руху 

діяча Юліана Бачинського, з одного боку, могла перешкоджати капіталізації 

села, а з іншого – не зупиняла його пролетаризації, як це відбувалося в тодішній 

царській Росії. Засуджуючи ідею парцеляції землі як принцип розв’язання 

аграрного питання, він обстоював селянську приватну власність на землю та 

уявляв правовий статус селянського господарства в Україні як “…щось в роді 

акційного підприємства, де приміром оден морг ґрунту рівняв би ся одній 

акції”5. Юліан Бачинський закликав українських селян до об’єднання трудових 

зусиль, зокрема, залучення безземельних і найбідніших верств села до 

створення гуртових господарств різного типу – т. зв. “мужицьких фільварків”6. 

                                                
1 Цит. за Жерноклеєв О. Національні секції австрійської соціал-демократії в Галичині й на 

Буковині (1890 – 1918 рр.) / О. Жерноклеєв. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2006. – С. 67. 
2 Франко І. Земельна справа у Галичині. – Твори : у 20 т. / І. Франко. – Київ : Державне вид-

во художньої літературири, 1956. – Т. 19. – С. 302. 
3 Франко І. Земельна справа у Галичині. – Твори : у 20 т. / І. Франко. – Київ : Державне вид-

во художньої літературири, 1956. – Т. 19. – С. – С. 302–304. 
4 Франко І. Кілька слів о проекті фільваркової господарки на селянських ґрунтах – Твори : у 

50 т. / І. Франко. – Київ : Наукова думка, 1986. – Т. 44. – Кн. 2. – С. 218–221. 
5 Бачинський Ю. Україна irredenta / Ю. Бачинський. – Берлін : Вид-во української молоді, 

1924. – С. 23. 
6 Там само. – С. 84. 
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Противником приватної власності та парцеляції землі з метою штучного 

створення дрібних селянських господарств виступав М. Павлик. Він уважав, що 

велике виробництво має значні переваги, а саме: передбачає спеціалізацію 

праці на землі, “виготовляє” товари дешевші, якісніші поріняно з кустарними. 

Тому виробник має змогу вигідно їх продати з користю для себе й усього 

суспільства. Натомість, дрібне сільськогосподарське виробництво потребує 

великих затрат фізичної праці, унаслідок чого зростають ціни на товари та 

знижується конкурентоспроможність виробництва, що призводить до занепаду 

господарств дрібних товаровиробників. Єдиний спосіб оптимізації роботи 

селянського господарства М. Павлик убачав у створенні великих хліборобських 

об’єднань на зразок виробничих кооперативів, гуртовій закупівлі для них 

сільськогосподарських машин, добрив, а також робочого інвентарю1. 

Ідею викупу державою приватної землі і розподіл її між селянами на 

основі трудового принципу обстоював у своїх працях В. Будзиновський. Він 

також передбачав широке впровадження в практику сільськогосподарського 

виробництва технічних нововведень, які могли б суттєво збільшити прибуток 

від землеробства, сприяли б зростаню конкурентної спроможності української 

продукції на внутрішньому й зовнішньому ринках. За цих умов, як писав 

В. Будзиновський, кожен землероб-українець одержить за меншу працю більше 

товару та поліпшить своє матеріальне становище і становище своєї родини2. 

Спроби аналізу програмних документів українських політичних партій 

уперше було здійснено сучасниками Визвольних змагань 1917 – 1921 рр. Це 

були невеликі за обсягом публікації О. Лоли, В. Левинського, В. Степанюка, 

Я. Довбищенка, історичні нариси П. Гайдалемівського, В. Дорошенка3. У своїй 

більшості автори аналізованих праць не приховували симпатій та антипатій до 

                                                
1 Павлик М. Кілька слів про працю / М. Павлик // Praca. – 1879. – № 4. – С. 9–11. 
2 Див. Будзиновський В. Аграрні відносини Галичини / В. Будзиновський // Записки 

наукового товариства ім. Т. Шевченка. – Львів, 1894. – Т. 4. – С. 65. 
3 Лола О. З історії українського соціалістичного руху / О. Лола. – Київ : Типографія 

Юдицкаго, 1917. – 15 с.; Левинський В. Початки українського соціалізму в Галичині / 

В. Левинський. – Торонто : Робітничі слова, 1918. – 77 с.; Степанюк В. З історії українського 

соціяль-демократичного руху (1900 – 1918) / В. Степанюк, Я. Довбищенко. – Харків : Вид-во 

Харківського комітету УСДРП, 1918. – 32 с. 
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програмних положень тих чи тих політичних і громадських організацій. 

Суб’єктивний підхід до висвітлення досліджуваної проблеми демонструє 

робота П. Гайдалемівського “Українські політичні партії. Їх розвиток і 

програми”. Огляд аграрних складових програмних положень національних 

партій Соціалістів-Федералістів (УПСФ), хліборобів-демократів (УДХП), 

соціалістів-самостійників (УПСС) у нарисі П. Гайдалемівського зроблено 

побіжно. Аналізуючи програми політичних партій соціалістичного сегменту, 

автор зазначив, що відмінність земельних проектів українських соціал-

демократів (УСДРП) та партії українських есерів (УПСР), у головному, не 

суперечили кінцевій меті – побудові в недалекому майбутньому часі 

української демократичної соціально орієнтованї держави європейського типу1. 

Історію першої організованої в Наддніпрянській Україні Революційної 

української партії (РУП) було висвітлено в науковій розвідці В. Дорошенка. 

Період від початку 1900 до кінця 1903 року автор називає селянською добою 

діяльності РУП, маючи на увазі специфіку становища українців у Російській 

імперії, описану в політичному памфлеті Миколи Міхновського “Самостійна 

Україна”, орієнтацію рупівців на партійну роботу серед селян. В. Дорошенко 

наголошував, що провідники Революційної Української Партії, усвідомлюючи, 

що тісний соціальний зв’язок із селом єднав усіх політично свідомих українців, 

акцентували увагу на проблемі розв’язанння земельного питання2.  

Автор відомої праці “Український громадський рух у ХХ ст.” П. Феденко 

зробив висновки, що робота організаторів РУП серед селянства вирізнялася 

агітаційно-пропагандистським, “…аграрно-соціалістичним” характером. У 

своїх відозвах “партія стверджувала”, що “…тільки той, хто працює, має право 

на землю і на те, що він на ній виробить”3. За браком автентичних джерел, 

                                                
1 Див. Гайдалемівський П. Українські політичні партії. Їх розвиток і програми / 

П. Гайдалемівський. – Зальцведель : Наклад Української військової місії, 1919. – С. 25–40. 
2 Дорошенко В. Революційна українська Партія (РУП). (1900 – 1905 рр.). Нарис історії 

Української соціал-демократичної партії / В. Дорошенко. – Львів–Київ : Вид-во ЦК УСДРП, 

1921. – 40 с. 
3 Феденко П. Український громадський рух у ХХ ст. : курс лекцій / П. Феденко. – 

Подєбради : Вид-во Українського техніко-господарського інституту, 1934. – С. 12–13. 
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досліднику, на наш погляд, не вдалося здійснити ґрунтовний огляд діяльності  

Революційної Української партії, оскільки його увага була зосереджена на 

осягненні програм ідейних наступників РУП – соціалістичного крила та партій 

національної демократії, від зародження на початку двадцятого століття в 

Наддніпрянщині, до завершення політичної кар’єри в країнах Західної Європи1. 

У концептуальній монографії “З історії української політичної думки за 

часів світової війни” Д. Дорошенко розглянув творення національного проекту 

державності. Основну увагу автор звернув на розкол РУП, організаційне 

становлення на її платформі Української Народної Партії (УНП), виокремлення 

соціал-демократичного руху в Наддніпрянщині. Він підкреслював, що в 

українському відродженні початку ХХ століття селянство “…скрізь є 

найміцнішою підвалиною всякого руху, і котре на Україні є ніщо, як гній для 

вищих культур”2. Д. Дорошенко був першим дослідником, який долучився до 

висвітлення ролі визначних осіб в українському громадському русі ХХ ст.3. 

Потрактування земельного питання в програмних документах 

українських політичних партій комплексно охарактеризував історик 

І. Витанович. На його думку, лідери УСДРП та УПСР виховувалися під 

впливом ідей російських соціалістів, тому запозичили тверду віру в 

революційність селянства. Автор констатував, що українські партії не мали 

власної програми в земельній справі в переддень Української революції, а їхні 

лідери покладалися виключно на соціалістичні вподобання й настрої селянства. 

Єдиною політичною силою, яка обстоювала на часі інтереси всіх верств 

українського селянства, була партія хліборобів-демократів (УПХД)4. 

У 1920-х – на початку 1930-х років у радянській (марксистській) 

історіографії з’явилися перші дослідження історії національних партій. До 

                                                
1 Див. Феденко П. Соціялізм давній і новочасний / П. Феденко. – Лондон–Париж–Мюнхен : 

Наше слово, 1968. – 230 с. 
2 Дорошенко Д. З історії української політичної думки за часів світової війни / 

Д. Дорошенко. – Прага : [б. в.], 1936. – С. 98. 
3 Дорошенко Д. Євген Чикаленко: його життя і громадська діяльність / Д. Дорошенко. – 

Прага : Видання Фонду ім. Є. Чикаленка, 1934. – 100 с. 
4 Витанович І. Аграрна політика українських урядів 1917 – 1920 / І. Витанович. – Мюнхен–

Чикаго : [б. в.], 1968. – C. 16–26. 
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таких, зокрема, належала праця О. Гермайзе “Нариси з історії революційного 

руху на Україні”, що була задумана автором як “...аналіз витоків революційного 

марксизму на українському ґрунті”1, а також відома робота А. Ріша, присвячена 

літопису історії Української соціал-демократичної Спілки2. Ідейну та фактичну 

складову цих праць висвітлено в історіографічному огляді О. Березовського3. 

Однак, не буде зайвим зазначити, що в аналізованих дослідженнях О. Гермайзе 

та А. Ріша існували принципові розбіжності в оцінках змісту програмних 

документів обох партій, проте їхні стратегія й тактика щодо розв’язання 

аграрного питання, на що вказували обидва автори, були дуже схожими. 

Критика членами “Спілки” програми РУП–УСДРП свідчить про незрілість 

теоретичних поглядів соціал-демократичної партійної еліти, нерозуміння її 

представниками “азів” партійного будівництва, незнання соціальних настроїв 

населення не тільки в місті, але, місцями, у селі. По суті, як зазначав А. Ріш, 

домагання зі сторони УСДРП опанувати ситуацію були лише спробою 

революційної інтелігенції встановити зв’язок із селом через міський 

пролетаріат, використовуючи його потенціал як засіб для досягнення своїх 

тактичних цілей у революційну добу в Україні4. Відомий політик, член УПСР 

П. Христюк, аналізуючи спроби розв’язання земельного питання в 

протистоянні різних політичних сил у Наддніпрянській Україні сформулював 

такий логічний висновок: “Само собою зрозуміло, [що] різні партії виходили з 

різних засад і мали різні цілі, пропонуючи радикальні проекти розв’язання 

аграрного питання. Але на всіх цих партіях позначився вплив революційних 

виступів селянства, і їхні аграрні програми свідчать не про що інше, як про 

                                                
1 Гермайзе О. Нариси з історії революційного руху на Україні / О. Гермайзе – [б. м.] : 

Книгоспілка, 1926. – Т. 1 : Революційна українська партія (РУП). – 388 с. 
2 Риш А. Очерки по истории Украинской социал-демократической “Спілки” / А. Риш. – 

Харків : Пролетарий, 1926. – 141 с. 
3 Див. Березовський О. М. Революційна українська партія в працях дослідників  

1917 – 1920 рр. / О. М. Березовський // Cумський історико-архівний журнал. – 2010. – № Х–

ХI. – С. 75–77. 
4 Риш А. Очерки по истории Украинской социал-демократической “Спілки” / А. Риш. – 

Харків : Пролетарий, 1926. – С. 107–109. 
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бажання підбити під свій політичний провід велику селянську стихію”1. 

У монографії Є. Мороховця “Cелянський рух і соціал-демократія в епоху 

першої російської революції” розглядалися питання організаторської роботи 

представників усієї української соціал-демократії серед селянства. Цінність 

аналізованого дослідження полягає в тому, що його автор порівнював 

діяльність таких політичних партій Наддніпрянщини, як УСДС (спілка), РУП 

(УСДРП) та Бунд (Загальний єврейський робочий союз ). Є. Мороховець поміж 

іншим зауважував, що найбільш популярними формами роботи на селі були 

агітаційно-пропагандистські заходи, а саме, поширення політичних видань 

серед селян і найманих сезонних робітників. Зокрема, відомо, що Українськими 

соціал-демократами розповсюджувалися орієнтовані на робітників та селян 

випуски брошур “Селянин”, “Гасло”, “Праця”, а також листівки й газети 

“антидержавного змісту”, у яких містилися матеріали з вимогами повернення 

селянам т. зв. “відрізків”, – земель, втрачених за аграрної реформи 1861 року, та  

скасування “викупних платежів”, які селяни заборгували перед державою2. 

М. Равич-Черкаський, як перший офіційно визнаний історик 

Комуністичної партії більшовиків України (далі КП(б)У), запропонував 

своєрідну альтернативу теорії безбуржуазності української нації, автором якої 

був М. Грушевський. Україну він описував як відсталий землеробський регіон, 

де “молодий капіталізм” почав розвиватися лише наприкінці ХIХ – початку 

ХХ століть. Презентуючи програму КП(б)У, створену в Москві, як “…великий 

історичний синтез двох великих паралельних рухів, які охоплювали величезні 

маси робітників двох національностей: української і російської”, автор уважав, 

що більшовицька агітація серед українського пролетаріату та селянської 

бідноти не могла не мати свого центру в Україні (поряд із загальноросійським у 

Петербурзі). Тому історик обґрунтував сумнівну з наукової точки зору тезу про 

                                                
1 Христюк П. 1905 рік на Україні / П. Христюк. – Харків : Державне видавництво України, 

1925. – С. 169. 
2 Див. Мороховец Е. А. Крестьянское движение и социал-демократия в эпоху первой русской 

революции / Е. А. Мороховец. – Москва–Ленинград : Государственное издательство, 1926. – 

232 с. 
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“двокорінність КП(б)У”, ідейними попередниками якої начебто були російські 

більшовики та ліві соціал-демократи Наддніпрянської України1.  

Історико-партійний ухил висвітлення проблеми простежується в працях 

радянських істориків-аграрників Є. Василевського, О. Вороновича, 

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

частину програми РСДРП(б) не стільки як економічний проект земельних 

реформ, а як своєрідну політичну платформу, створену з метою об’єднання 

міського пролетаріата й селянства на етапі розвитку визвольного руху в Росії2.  

В. Сарбей, досліджуючи витоки визвольного руху в Наддніпрянщині, 

звернувся до висвітлення діяльності інтелігенції, спрямованої на піднесення 

національної свідомості селянства. Історик вказав на значення  брошур 

Революційної української партії, які видавалися українською мовою й на 

конкретному матеріалі висвітлювали кріпосницькі пережитки, національне 

гноблення українців. Він наголошував, що прокламації загальноросійської 

ПСР, написані російською мовою, були незрозумілими для селянина-українця 

та особливого впливу на його прагнення до соціальної боротьби не справляли3. 

Актуальні питання наступності традицій ідеології та основ 

партбудівництва в період становлення українських партій соціал-

демократичного типу в Наддніпрянській Україні розглядалися в працях 

істориків: О. Рафальського, О. Тимошенко, В. Колесника. Теоретичні витоки 

української соціал-демократичної думки науковці вбачали в общинному 

соціалізмі М. Драгоманова, ідеях “демократичного соціалізму” Е. Берштейна4.  

                                                
1 Равич-Черкасский М. История Коммунистической партии (большевиков) Украины / 

М. Равич-Черкасский. – Харьков : Государственное изд-во Украины, 1923. – С. 3, 5. 
2 Див. Василевский Е. Г. Аграрный вопрос в работах В. И. Ленина / Е. Г. Василевский. – 

Москва : Изд-во Московского университета, 1964. – 155 с. ; Трапезников С. П. Аграрный 

вопрос и ленинские аграрные программы в трех русских революциях / С. П. Трапезников. – 

Москва : Изд-во ВПШ и АОН, 1963. – 656 с. ; Трапезников С. П. Ленинизм и аграрно-

крестьянский вопрос : у 2 т. / С. П. Трапезников. – 3-е доп. изд. – Москва : Мысль, 1983. – 

Т. 1. – 653 с. ; Т. 2. – 590 с. 
3 Див. Сарбей В. Г. Національне відродження України / В. Г. Сарбей. – Київ : Альтернатива, 

1999. – С. 254. 
4 Див. Колесник В. Ф. Шляхом національного відродження 1900 – 1907 / В. Ф. Колесник, 

О. О. Рафальський, О. П. Тимошенко. – Київ : Стилос, 1998. – С. 40. 
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Організаційне становлення соціал-демократії в Наддніпрянській Україні 

висвітлювалися В. Головченком, А. Голубом, у Галичині – О. Жерноклеєвим1. 

Проблеми формування аграрних програм українських партій й організацій 

Наддніпрянщини досліджувалися в публікаціях О. Федькова та В. Дубінського. 

Спираючись на оригінальні джерела Центральних та місцевих архівів, у яких 

зберігаються документи політичних партій і громадських організацій, автори 

здійснили детальний аналіз проектів програм РУП, УСП та УСДС (“Спілка”). 

Історики зазначали, що підґрунтя ідеології названих політичних партій 

сформували аграрно-соціалістичні ідеї, а очільники цих партій, як зауважували 

дослідники, були твердо переконані, що аграрні проблеми можна було 

розв’язати лише шляхом запровадження соціалістичного ладу в Україні. 

Чи не найбільш прискіпливо істориками вивчалася  ідейно-організаційна 

еволюція Революційної Української партії, як протооб’єднання української 

соціал-демократії. Зокрема, зазначалося, що на початковому етапі діяльності 

РУП пропагувала народницько-терористичні методи боротьби, орієнтувалася 

переважно на українське селянство та сільськогосподарських робітників. 

Поступово ідеологічно розмита політична програма Революційної Української 

Партії еволюціонувала в напрямку соціалістичних та демократичних ідейних 

засад. Із набуттям досвіду організаційної діяльності керівне крило партії 

визначилося в поглядах на нові форми й методи боротьби в Україні.  Зокрема, 

після агітаційно-пропагандистської роботи важлива місце займала організація 

робітничих страйків. Рупівці вважали їх ефективним способом реалізації 

революційної тактики в період повстань 1907 – 1907 років у військових 

частинах російської армії, на Чорноморському флоті. Водночас, як уже нами 

зазначалося, матеріали національного та соціально-аграрного змісту 

                                                
1 Див. Головченко В. І. Ідейне становлення української соціал-демократії та еволюція її 

поглядів на шляхи і перспективи визвольної боротьби (кінець XIX – початок XX ст.) : 

дис. ... докт. політ. наук : 23.00.01 / Головченко Володимир Іванович ; НАН України, 

Інститут національних відносин і політології. – Київ, 1997. – 383 с.; Голуб А. І. Європейські 

обрії української соціал-демократії (кін. ХІХ – перша половина ХХ ст.) / А. І. Голуб. – 

Дніпропетровськ : Вид-во ДДУ, 1998. – 155 с. ; Жерноклеєв О. С. Українська соціал-

демократія в Галичині : нарис історії (1899–1918) / О. С. Жерноклеєв. – 2-е вид., випр. і доп. 

– Київ : Основні цінності, 2000. – 168 с. 
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публікувалися в часописі “Селянин”, який друкувався в Чернівцях і Львові та 

поширювався в селах і повітових містечках Наддніпрянської України.  

Дослідники наголошували, що проект програми Революційної 

Української партії передбачав розв’язання земельного питання впродовж двох 

етапів розвитку революції – на буржуазно-демократичному та соціалістичному.  

Складовою частиною програми рупівців була концепція політичної 

організації селянства, яка визначала форми його боротьби, де основним, 

повторимося, уважався робітничий страйк. Важлива роль у програмі РУП 

відводилася питанням застереження традиційного для українців права власності 

селянського  двору та сільської громади на землю. За результатами аналізу 

документальних свідчень, зазначали науковці, РУП була єдиною на той час 

політичною партією, яка займалася активною революційною пропагандою 

серед усіх верств українського селянства та найманих робітників. 

Так само детально О. Федьков і В. Дубінський розглянули проблематику 

відображення аграрної складової програми Української Соціал Демократичного 

Союзу (“Спілки”), яка сформувалася внаслідок розколу РУП. Для захисту 

економічних інтересів сільських трударів “Спілка” пропонувала мирні методи 

боротьби, серед яких провідне місце відводилося страйку. Політична Програма 

УСДС передбачала встановлення демократичної республіки й передачу влади 

на місцях демократично обраним селянським комітетам, які мали розглядати 

всі питання, зокрема й аграрне. Спілчани обстоювали ідею муніципалізації 

землі. Кінцевою метою своєї діяльності керівники “Спілки” та партійці, як 

зазначалося авторам, уважали встановлення соціалістичного ладу в Україні1. 

Процес формування аграрної платформи УСДРП було розглянуто в 

декількох публікаціях В. Дубінського. На його думку, розробка есдеками 

аграрного питання “подавалася” виключно в соціально-класовому аспекті. 

Важливим здобутком стратегії і тактики української соціал-демократії історик 

                                                
1 Див. Федьков О. М. Формування аграрних програм українських соціалістичних партій 

Наддніпрянщини на початку ХХ ст. / О. М. Федьков, В. А. Дубінський // Збірник наукових 

праць “Політологічні студії”. – Кам’янець-Подільський, 2010. – Вип. 1. – С. 114–131. 
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визнає відхід частини представників партії (В. Садовський, Л. Юркевич) від ідеї 

класового потрактування історії, тобто поділу нації на пролетаріат, селянство й 

буржуазію. Це зумовило усвідомлення більшістю українських політиків 

необхідності працювати серед середніх та навіть заможних верств селянства. 

Натомість, М. Порш звертав головну увагу на “інтелігентний пролетаріат”, 

тобто вчителів, фельдшерів, дрібних службовців, які не втратили зв’язок з тими 

селянськими й робітничими верствами, з яких вони вийшли. Таким чином, як 

зазначав В. Дубінський, у середовищі УСДРП існувала певна невизначеність у 

ставленні до різних соціальних груп населення, що згубним чином 

відобразилося на реалізації потенційних можливостей партії. Члени УСДРП 

неоднозначно оцінювали результати столипінської аграрної реформи, 

вказували на те, що ідеологія реформи не враховувала специфіки розв’язання 

земельного питання в усіх регіонах Російської імперії. Оскільки, як уже 

зазначалося, соціал-демократи стояли на позиціях муніципалізації землі, 

найкраще специфіку аграрних відносин у регіонах, на їхнє переконання, знали 

місцеві органи самоврядування (муніципалітети), які й повинні були 

безпосередньо здійснювати земельні перетворення. Саме тому М. Порш, як 

розробник аграрного законодавства, пропонував надати місцевим органам 

влади в цій справі широкі повноваження. Значна роль у здійсненні земельної 

реформи відводилася Центральному селянському банку, який мав полегшити 

перехід селянського господарства до ринкової економіки, але при цьому 

українські соціал-демократи відкидали можливість купівлі землі виключно за 

його участі (посередництва), як це пропонувалося російським урядом.  

У партійній пресі та пропагандистських виданнях соціал-демократи 

гостро критикували діяльність членів урядових землевпорядних комісій, 

створених за постановою Тимчасового уряду, які, за їхніми даними, 

обстоювали виключно інтереси поміщиків й заможного селянства. Вони 

негативно ставилися до виокремлення з общинної власності земельних наділів і 

створення селянами на їхній основі відрубів і хутірських господарств. 

Натомість, важливе місце в аграрних проектах УСДРП відводилося заходам, 
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спрямованим на інтенсифікацію сільськогосподарського виробництва, а саме: 

використання здобутків агрономічної освіти, залучення сільськогосподарської 

техніки, пропагування передових методів обробітку ґрунтів. УСДРП 

підтримувала кооперативний рух, убачаючи в ньому перспективи розвитку 

колективних начал сільськогосподарського виробництва в Україні1. 

Досліджуючи програмні документи партій соціалістичного сегменту, які 

поновили діяльність у громадському та політичному русі Наддніпрянської 

України на початку Лютневої революції 1917 року, В. Дубінський звернув 

увагу на відсутність в УПСР власної аграрної програми на етапі її 

організаційного становлення, виокремив політичні складові вимог есерів, 

поширювані в селянському середовищі через листівки та прокламації, які, у 

головному, зводилися до здійснення соціалізації землі, поширення 

сільськогосподарської освіти на селі, створення кооперативів та деякі інші2. 

Слід зазначити, що політологічний дискурс дослідження аграрної історії  

отримав подальший імпульс завдяки працям історика О. Висоцького. Уперше в 

українській історіографії автором було з’ясовано спільні й відмінні риси 

організаційного становлення первинних структур УСДРП та УПСР, витоків і 

генези ідеології Української соціал-демократичної робітничої партії та 

Української партії соціалістів-революціонерів у 1900 – 1920 роках. Істотною 

відмінністю між ними, уважав О. Висоцький, було те, що перша головну роль у 

революційних перетвореннях суспільства відводила пролетаріату, а друга – 

трудовому селянству. Однак, практична робота обох партій зводилася до 

поширення революційних ідей як у місті, так і в сільській місцевості, серед 

селян та найманих сезонних робітників. Це пояснювалося тим, що, по-перше, 

                                                
1 Див. 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 ; Дубінський В. А. УСДРП про шляхи розв’язання аграрного питання у 

міжреволюційний період (1907 – 1917 рр.) / В. А. Дубінський // Український селянин. – 

Черкаси, 2008. – Вип. 11. – С. 227–230. 
2 Див. Дубінський В. Формування аграрної програми українських есерів на початку ХХ ст. 

(1905 – 1917 рр.) / В. Дубінський // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного 

університету. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський, 2008. – Т. 18. – С. 247–256. 
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згідно з текстом та ідеями Програми УПСР  т. зв. “трудове селянство”, було 

“основним населенням країни”; по-друге, як суто “українське за своїм 

національним складом”, наддніпрянське селянство більш за все пасувало до 

ролі головної рушійної сили в боротьбі за розв’язання національних завдань 

українського національного руху; по-третє, українські есери були ідейними 

послідовниками М. Драгоманова, зокрема, у тому переконанні, що селянство в 

Україні є “основним суспільним трудовим класом”; по-четверте, вони зазнали 

впливу російських есерів з їхньою переважною традиційною орієнтацією на 

репрезентування інтересів незаможного селянства, наголошував О. Висоцький1. 

Діяльність ПСР в Україні досліджувалася в кандидатських дисертаціях та 

статтях істориків С. Сусорова, Н. Ковальової, Н. Сіталової, А. Хоптяра2.   

У працях піднімалися питання взаємовпливу селянсько руху й партійної 

тактики соціалістів-революціонерів, відношення ПСР до “аграрного терору” та 

вироблення цивілізованої політики “соціалізації землі”, яка остаточно була 

затверджена в Програмі партії на I з’їзді (грудень 1904 – січень 1905 рр.)3.  

Авторами було висвітлено основні форми й напрямки роботи партійних 

комітетів, організацій і груп Партії Соціалістів Революціонерів, виявлено 

чисельність та охарактеризовано зміст опублікованих у пресі матеріалів 

агітаційних видань російських есерів, розглянуто заходи реалізації ними 

стратегії “ходіння в народ” у Полтавській, Харківській, Катеринославській, 

Херсонській і Таврійській губерніях, до якої верхівка ПСР повернулася з 

                                                
1 Див. Висоцький О. Українські соціал-демократи та есери: досвід перемог і поразок / 

О. Висоцький. – Київ: Основні цінності, 2004. – 272 с. 
2 Сусоров С. В. Аграрно-селянська проблема в програмах і практичній діяльності 

неонародницьких партій в 1902 – 1907 рр. (На матеріалах України) : автореф. дис. ... канд. 

іст. наук : 07.00.01 / Сусоров Сергій Вікторович; Херсонський індустріальний інститут. – 

Херсон, 1994. – 18 с.; Сіталова Н. О. Діяльність соціалістів-революціонерів Південної 

України напередодні та в період революції 1905 – 1907 рр.: автореф. дис. ... канд. іст. наук / 

Наталія Олександрівна Сіталова. – Дніпропетровський національний університет імені 

О. Т. Гончара. – Дніпропетровськ, 2009. – 20 с.; Хоптяр А. Ю. Діяльність партії соціалістів-

революціонерів в Правобережній Україні 1896 – 1907 рр.: автореф. … канд. … іст. … наук / 

Анатолій Юрійович Хоптяр; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2015. – 20 с. 
3 Див. Сусоров С. ПСР і українське селянство : до проблеми взаємосприйняття / 

С. В. Сусоров // Наддніпрянська Україна : історичні події, процеси, постаті. – 

Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 6. – С. 181–187. 
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початком “великої селянської війни 1902 – 1922 років” у Росії1.  

Історики О. Федьков та В. Магась розглянули передумови скликання 

Всеукраїнського селянського з’їзду, організації Української селянської спілки, 

яка була створена представниками національних політичних партій за 

безпосередньої участі селянства на хвилі демократичної революції 1905 –

 1907 рр. Зокрема, істориками було встановлено, що ініціатива започаткування 

Спілки належала учасникам наради українських делегатів Першого з’їзду 

Всеросійського селянського союзу. Відзначалося, що найбільшого розмаху 

процес самоорганізації українського селянства набув на Полтавщині й 

поширився по всій території підросійської України від Донецького округу 

області Війська Донського до Волині. Очолювали його в більшості випадків 

представники національно свідомої інтелігенції та члени українських 

політичних партій – РУП, УСДРП, УДП, УРП, УДРП, Української соціал-

демократичної спілки. Авторами наголошувалося, що важливу роль у 

пропагандистській роботі “Спілки” відігравала українська преса,  зокрема, 

газета “Хлібороб”, багато номерів якої присвячувалося справі організації 

роботи бюро Українського селянського з’їзду (УСЗ). Невдачі, які переживала 

“Спілка” після найвищого підйому революції, на думку дослідників, 

зумовлювалися розгортанням політичної реакції в Росії, зокрема, забороною 

київським губернатором у грудні 1905 року скликання  зібрань і з’їздів2.  

У історіографічному ключі підсумки розробки проекту створення 

загальноукраїнської (національної) селянської спілки на межі 1905 – 1906 рр. 

було підбито в статті В. Кудінова. Вузловим пунктом подальшого вивчення цієї 

проблеми, як уважав автор, має стати з’ясування причетності всіх українських 

партій до справи гуртування селянства в загальноукраїнську станову 

                                                
1 Див. Ковальова Н. А. Ідея революційного захоплення землі у планах партії соціалістів-

революціонерів в Україні (початок ХХ ст. – 1917 р.) / Н. А. Ковальова // Український 

селянин. – Черкаси, 2016. – Вип. 16. – С. 70–73.  
2 Федьков О. М. Участь українських політичних партій у підготовці Українського 

селянського з’їзду та організації Української селянської спілки наприкінці 1905 – на початку 

1906 року / О. М. Федьков, В. О. Магась // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – 

Київ, 2009. – Вип. 16 – С. 348–361. 
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організацію – Українську селянську спілку (УСС), а також виявлення 

ексклюзивних фактів, які торкаються діяльності Всеросійського селянського 

союзу (ВСС) щодо розбудови на регіональному рівні (Харківської, 

Катеринославської, Волинської губерній) структур Української селянської 

спілки як філій цього загальноросійського селянського об’єднання1. 

Діяльність ліберальних українських політичних партій у сфері 

розв’язання земельного питання знайшла відображення в працях В. Головченка, 

В. Колесника, Л. Могильного, О. Рафальського, О. Тимошенко, А. Павка, 

деяких інших науковців. Дослідники вказували, що головною метою діяльності 

ліберальних партій була вимога надати політичний простір становленню й 

наступному розвитку базових елементів громадянського суспільства, створення 

автономної української держави в складі Росії. Перш за все, мова йшла про 

заходи, які забезпечували б громадянські й політичні права й свободи, 

демократичні вибори, опозиційну діяльність, свободу функціювання 

демократичної преси. Для запобігання соціальної напруги в Наддніпрянській 

Україні лідери УДП, УРП та УДРП пропонували розпочати соціально 

орієнтовані економічні реформи, спрямовані на розвиток ринкових відносин, 

першочергове розв’язання аграрного питання. Істориками зазначалося, що в 

програмних документах ліберальних партій домінували демократичні, 

реформістські підходи до розв’язання соціально-економічних проблем, які 

стояли перед суспільством, на відміну від революційних рецептів, 

запропонованих Українською Партією соціалістів революціонерів2. 

                                                
1 Кудінов Д. В. Підготовка проведення з’їзду Українського селянського союзу в Києві у 1906 

році : до історіографії проблеми / Д. В. Кудінов // Гілея : науковий вісник. Історичні науки. – 

Київ, 2014. – Вип. 85. – С. 91–96. 
2 Див. Головченко В. І. Від “Самостійної України” до Союзу визволення України: Нариси з 

історії української соціал-демократії початку ХХ ст. / В. І. Головченко. – Харків : Майдан, 

1996. – 190 с. ; Колесник В. Ф. Шляхом національного відродження: Національне питання в 

програмах та діяльності українських партій Наддніпрянщини 1900 – 1907 / В. Ф. Колесник, 

О. О. Рафальський, О. П. Тимошенко. – Київ : Стилос, 1998. – 228 с. ; Колесник В. Ф. 

Українські ліберально-демократичні партії в Російській імперії на початку ХХ століття / 

В. Ф. Колесник, Л. П. Могильний. – Київ : Київський університет, 2005. – 244 с. ; Павко А. І. 

Політичні партії та організації в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть: 
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Ліберальні проекти врегулювання аграрних відносин у Наддніпрянській 

Україні на початку ХХ століття було ґрунтовно розглянуто в статтях 

О. Федькова та А. Дубінського. Автори зазначали, що ліберально-демократична 

ідея заявила про себе в українських землях появою на політичній арені 

Української Демократичної партії (УДП), яка постала на хвилі національного 

піднесення в переддень революції 1905 року. УДП на початку політичної 

діяльності виступала за поступовий викуп земель і передачу їх у власність 

краю. Розв’язання аграрного питання в Україні ліберали узгоджували з 

національно-державним устроєм українських земель, установленням їхнього 

автономного статусу в Російській Федеративній Республіці на основі законів, 

вироблених місцевим законодавчим і представницьким органом – Сеймом. 

Обстоювання лібералами приватновласницьких інтересів селянства, 

наявність у “партійному портфелі” проекту здійснення земельної реформи на 

основі викупної системи, залучення “державного крайового земельного фонду” 

не завадило окремим відомим діячам УРДП, зокрема, Є. Чикаленку, 

Ф. Матушевському , С. Єфремову обстоювати ідеї соціалізації землі1.  

Тема взаємовідносин українських лібералів і селянства висвітлювалася в 

монографії В. Колесника і Л. Могильного2. Покликаючись на виявлені чисельні 

матеріали агітаційної продукції УДП та УРП, історики спростували 

традиційний для пострадянської історіографії погляд про недостатньо активну 

діяльність цих партій у повітових містечках та селах Наддніпрянської України3. 

Водночас, як показав історіографічний аналіз, здійснений у статті В. Колесника 

                                                                                                                                                            

методологія, історіографія проблеми, перспективні напрямки наукових досліджень / 

А. І. Павко. – Київ : Знання України, 2001. – 112 с. та ін. 
1 Див. Федьков О. М. Українські ліберали про шляхи і засоби врегулювання аграрних 

відносин на початку ХХ ст. в Наддніпрянщині / О. М. Федьков, В. А. Дубінський // Збірник 

наукових праць “Політологічні студії” – Кам’янець-Подільський, 2011. – Вип. 2. –  

С. 154–174. 
2 Колесник В. Ф. Українські ліберально-демократичні партії в Російській імперії на початку 

ХХ століття / В. Ф. Колесник, Л. П. Могильний. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2005 – 

244 с. 
3 Див. Кудинов Д. В. Политические организации и крестьянское движение в Украине в 

начале ХХ в.: постсоветская украинская историография / Д. В. Кудинов // Русская старина. –  

2012. – № 2 (8). – С. 71. 
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та Л. Підмогильного, вітчизняні та зарубіжні науковці не дослідили зворотній 

зв’язок, а саме, вибіркову участь робітників і селян у партійній, політичній та 

культурно-просвітницькій роботі УДП, УРП, УДРП на початку ХХ століття1. 

Шляхи розв’язання аграрного питання Українською народною партією 

(УНП) та погляди її лідера М. Міхновського досліджував А. Бутенко. Усупереч 

наявним у радянської історіографії стереотипам про вузькість політичних 

міркувань керівного проводу УНП, начебто обмежених рамками національного 

питання, автор охарактеризував аграрну політику партії як суто соціалістичну. 

А. Бутенко стверджував, що в програмних документах УНП “червоною 

ниткою” проходила думка про те, що причиною панування чужинців над 

українцями є нерозв’язане, в інтересах корінної нації, земельне питання2. 

Предметом дисертаційного дослідження І. Бегей обрав аграрні проекти 

української лівиці Галичини. Попри аграрний характер економіки регіону, 

зазначав дослідник, аграрне питання в програмах об’єднання лівих політсил 

Галицької України посідало менш важливе місце, ніж робітниче. Зокрема, під 

впливом групи “молодих” (М. Ганкевич, Ю. Бачинський, Р. Яросевич, 

В. Будзиновський, С. Вітик, Є. Левицький, В. Охримович, О. Колесса) до 

програми РУРП було включено положення про “переміни способу продукції 

згідно зі здобутками наукового соціалізму та колективного устрою праці й 

колективної власності средств продукційних”. Соціал-демократи Галичини 

домагалися скорочення робочого дня для найманих та сезонних 

сільськогосподарських робітників, висували програми усуспільнення землі 

(Ю. Бачинський, М. Огородник). Великого значення керівники партії надавали 

організації аграрних страйків за участі селянства. Так, члени РУРП та УСДП 

були організаторами великого селянського страйку 1902 року. І. Бегей зазначав, 

що вперше питання про необхідність організації та проведення страйків селян, 

                                                
1 Колесник В. Ф. Українські ліберально-демократичні партії в Російській імперії на початку 

ХХ століття : сучасна історіографія / В. Ф. Колесник, Л. П. Могильний // Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. – Історія. – 2007. – Вип. 91–93. – С. 32. 
2 Бутенко А. Аграрне питання в програмових документах Української народної партії / 

А. Бутенко // Гуржіївські історичні читання. – Черкаси, 2009. – Вип. 3. – С. 158–160. 
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як найбільш ефективного засобу боротьби за поліпшення соціально-

економічного становища, поставив на порядок денний та обґрунтував на з’їздах 

РУРП 1893 – 1894 років один із співзасновників цієї партії Юліан Бачинський1. 

Вагомим внеском у вивчення громадсько-політичної думки України щодо 

шляхів розв’язання аграрного питання стала монографія О. Федькова 

“Політичні партії і селянство в 1905 – 1907 роки (діяльність партійних та 

непартійних організацій в селах Правобережної України)”. На основі широкого 

кола джерел у ній розглянуто особливості аграрних відносин у Правобережній 

Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття, розкрито сутність аграрних 

програм соціал-демократичних партій, зокрема, РСДРП, УПСР, Української 

соціал-демократичної спілки, чорносотенного Союзу російського народу, 

проаналізовано їхню діяльність на селі в період 1905 – 1907 років. 

Безперечною заслугою автора є концептуальне визначення нових 

принципів класифікації суб’єктів громадсько-політичного руху, відмова від 

радянської градації та класових оцінок т. зв. “пролетарських”, “буржуазних”,  

“дрібнобуржуазних”, “чорносотенних”, “націоналістичних” партій та 

організацій, що уможливило об’єктивне дослідження тієї ролі, яка відводилася 

селянству в боротьбі останніх за владу, дозволило вибудувати гнучку шкалу 

“рейтингу” впливу агітації російських та національних партій на селянство. 

Порівнюючи аграрний складник політичних програм ліберально-

демократичного та соціалістичного крила репрезентованих політичних сил, 

автор акцентував увагу на думці, що радикальні положення, прописані в 

програмах соціалістичних партій, не лише порушували зв’язки земельного 

капіталу з фінансовим і промисловим капіталом, унеможливлювали економічні 

(земельні) реформи, а вели Україну до повного колапсу господарчого життя2. 

                                                
1 Бегей І. І. Ідейно-теоретична спадщина та практична діяльність української лівиці 

Галичини (кінець ХІХ – перша третина ХХ століття) : дис. … докт. політ. наук : 23.00.01 / 

Бегей Ігор Іванович ; Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”. – 

Львів, 2015. – С. 186, 189, 190. 
2 Див. 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. 
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Селянський чинник революції розглядався В. Солдатенком в історико-

політологічному ракурсі формування програмових документів і практичної 

діяльності партійних структур українських політичних партій, Єврейської 

соціал-демократичної спілки (Бунду) та Єврейської соціал-демократичної 

робітничої партії Поалей Ціон (Робітники Сіону)1. 

Наголошувалося, що тема “партії – українське селянство” захопила ареал 

регіональних досліджень, що дозволяє поглибити вивчення її складових, 

визначити нові пласти пізнання діяльності партій, їхнього зв’язку із селянським 

рухом у конкретиці історичних реконструкцій подій місцевого значення2. 

Більшість дослідників правомірно вважає, що основою українського 

визвольного руху в Російській імперії кінця ХIХ – початку ХХ ст. була 

боротьба за соціальне й національне звільнення українців, зокрема, 

переведення існуючого на той час соціально-політичного ладу царської Росії 

переважно на соціалістичні засади, які мали відкрити шлях для національного 

визволення – створення автономії чи самостійної української держави.  

Провідники визвольного руху в Галичині підходили до цієї дилеми в 

інший, відмінний від тактики наддніпрянських політиків спосіб. Спочатку 

розв’язанню підлягало національне питання, а лише потім, спираючись на 

здобутки цього етапу, могло бути розв’язаними питання усунення економічного 

визиску українців іноземцями – великими земельними власниками3. 

В останнє десятиліття історики продовжили розробку аграрної проблеми 

в особах найвидатніших її представників – учених-економістів, практиків-

кооператорів4. Зокрема, В. Приймак здійснив аналіз аграрних поглядів 

                                                
1 Див. Солдатенко В. Ф. Деміурги революції: нарис партійної історії України 1917 – 1920 рр. / 

В. Ф. Солдатенко. – Київ : Наук. думка, 2016. – С. 99, 106, 177–178, 382–383, 450 та ін.  
2 Див. Кудинов Д. В. Политические организации и крестьянское движение в Украине в 

начале ХХ в. : постсоветская украинская историография / Д. В. Кудинов // Русская старина. – 

2012. – № 2 (8). – С. 76–77.  
3 Див. Яремчук В. Д. Українська багатопартійність Наддніпрянської і Західної України: 

компаративний аналіз (1899 – 1918 рр.) / В. Д. Яремчук. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Кураса НАН 

України, 2012. – С. 164–165. 
4 Шатохін А. М. Селянське питання у соціологічній думці Росії та України в 

післяреформений період / А. М. Шатохін // Український селянин. – Черкаси, 2002. – Вип. 5. – 

С. 73–76. 



146 
 

економістів та соціологів О. Пєшехонова, П. Струве, М. Туган-Барановського. 

На думку дослідника, висновки відомих у Росії та Україні науковців, які писали 

про розорення селянських господарств унаслідок розвитку ринкових відносин у 

сільському господарстві, висвітлювали зміст урядових заходів, спрямованих на 

захист інтересів поміщиків і розкривали причини соціальної боротьби 

селянства за землю, були історично зумовлені станом осмислення селянської 

проблеми в російському суспільстві, позицією представників офіційної 

російської історіографії кінця ХІХ – початку ХХ ст.1. 

Ідейну еволюцію поглядів Дмитра Антоновича, який засуджував 

поширені в середовищі європейських марксистів оцінки боротьби селянства за 

землю, зважаючи на значення страйкового руху сільськогосподарських 

робітників Наддніпрянщини, як “…єдиного засобу інтелектуальної боротьби в 

українському селі”, висвітлювали О. Федьков та В. Дубінський2. 

Постаті знаних діячів-кооператорів М. Левитського, В. Доманицького, 

О. Черненка, Й. Юркевича репрезентовано в біографічних описах І. Фаренія, 

Є. Костика, ґрунтовній монографії Н. Токар. На відміну від попередників, 

вітчизняні дослідники зосередили увагу на виявленні мотивації подвижництва 

української земської інтелігенції початку ХХ століття, показали організаційні 

засади громадської роботи названих осіб у селянському середовищі3.  

До категорії дискусійних слід віднести дослідження наукової спадщини 

В. Липинського. Вивчення його історико-соціологічних та політологічних 

                                                
1 Приймак В. О. Вітчизняна та зарубіжна історіографія проблеми соціально-економічного 

становища селян Волинської губернії в період проведення столипінської аграрної реформи 

(1907–1914 рр.) / В. О. Приймак // Науковий вісник Волинського державного університету 

ім. Лесі Українки. – 2007. – № 1. – С. 228–232. 
2 Цит. за Федьков О. М. Формування аграрних програм українських соціалістичних партій 

Наддніпрянщини на початку ХХ ст. / О. М. Федьков, В. А. Дубінський // Збірник наукових 

праць “Політологічні студії”. – Кам’янець-Подільський, 2010. – Вип. 1. – С. 120. 
3 Фареній І. А. З історії діяльності “артільного батька” Миколи Левитського у період 

становлення кооперативного руху (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / І. А. Фареній // Проблеми 

історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 204–208 ; Костик Є. П. 

Микола Левитський – організатор артільного руху / Є. П. Костик // Український селянин. – 

Черкаси, 2002. – Вип. 5.– С. 48–51; Токар Н. М. Василь Миколайович Доманицький : 

особистість, науковець, громадський діяч : монографія / Н. М. Токар. – Кіровоград : 

П. П. Олександрова М. В., 2012. – 239 с. 
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поглядів започатковано в студіях істориків української діаспори Д. Дорошенка, 

А. Монтрезора та С. Шемета1. Об’єктивація “селянської” теми в працях 

В. Липинського набуває сили за доби державної незалежності України. 

Зокрема, комплексний аналіз думок В. Липинського на аграрну реформу в 

Україні здійснив В. Масненко. Дослідник зазначив, що саме концепція 

консервативної моделі українського суспільства в уяві В. Липинського, як 

історика й політика, набула виразних рис у добу Української революції 1917 р.2.  

Огляд аграрної програми Української демократичної хліборобської партії, 

автором якої був В. Липинський, подано в низці публікацій вітчизняних 

істориків Ф. Турченка, Н. Заліської, О. Любовець, Н. Ковальової, Земзюліної3. 

“Хліборобський світогляд” програми УДХП у контексті формування ідейного 

багажу східноєвропейського аграризму досліджував історик К. Галушко4.  

Значну археографічну роботу з підготовки й публікації компендіуму 

історико-політологічних праць В’ячеслава Липинського, а також наукового 

коментування та сучасної аналітики творчої спадщини вченого й громадського 

діяча здійснив колектив істориків на чолі з Ю. Терещенком, якому вдалося 

успішно завершити багаторічний проект “В’ячеслав Липинський та його доба”. 

Цей проект є унікальним щонайперше в тому плані, що упорядкований 

істориками в чотирьох книгах значний за обсягом тематики, дискусійний за 

змістом історіографічний матеріал репрезентує чотири періоди становлення, 

                                                
1 Монтрезор А. В’ячеслав Липинський / А. Монтрезор // В’ячеслав Липинський як ідеолог і 

політик. – Ужгород : [б. в.], 1931. – С. 5–16 ; Шемет С. Сучасна боротьба за новий світ та 

аграрна проблема України в освітленні В’ячеслава Липинського / С. Шемет // Нація в поході. 

– Берлін, 1940. – Ч. 19–20. – С. 9–22. 
2 Масненко В. В. Погляди В’ячеслава Липинського на аграрну реформу в Україні / 

В. В. Масненко // Український селянин. – Черкаси, 2011. – Вип. 8. – С. 22–26. 
3 Турченко Ф. В’ячеслав Липинський – ідеолог Української демократичної хліборобської 

партії / Ф. Турченко, Н. Заліська // В’ячеслав Липинський – історико-політологічна 

спадщина і сучасна Україна : матеріали Міжнародної конференції, 2–6 червня 1992 р. / Київ. 

– Київ–Філадельфія : [б. в.], 1994. – С. 171–180; Любовець О. Аграрна програма Української 

демократично-хліборобської партії / О. Любовець // Український селянин. – Черкаси, 2005. – 

Вип. 9. – С. 219–221 ; Земзюліна Н. І. Аграрне питання в програмних документах 

українських національних партій на початку ХХ століття / Н. І. Земзюліна // Український 

селянин. – Черкаси, 2001. – Вип. 3. – С. 205–209 та ін. 
4 Галушко К. Ю. Консерватор на тлі доби: В’ячеслав Липинський і суспільна думка 

європейських “правих” / К. Ю. Галушко. – Київ : Темпора, 2002. – С. 193–221. 
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розвитку й вивчення спадщини засновника українського консерватизму 

В. Липинського: дореволюційний, Української революції й періоду еміграції та 

сучасний етап української історіографії доби незалежності України1. 

Отже, вивчення комплексу історіографічних джерел засвідчило зростання 

наукового потенціалу історико-політологічних та селянознавчих досліджень, 

присвячених аграрній історії України модерної доби. Об’єктивація матеріалів 

особового походження, залучення нових архівних документів стали основою 

реконструкції аграрної складової політичних проектів партій і громадських 

організацій, висвітлення діяльності останніх у селянському середовищі. Однак, 

історикам не вдалося всебічно розкрити спільність боротьби політичних сил і 

селянства за відміну “відрізків”, викупних платежів, обмеження сервітутів та ін. 

 

Висновки до розділу 2 

У другому розділі дисертації досліджувалися проблеми історіографічного 

аналізу аграрних відносин, мобілізації земельної власності та модернізації 

аграрного ладу в українських етнічних землях пореформеного періоду в різний 

час інкорпорованих до складу Російської та Австро-Угорської імперій. 

Автором виокремилися декілька груп джерел, які розглядалися в працях 

економістів, урядовців та громадських діячів як складова частина соціально-

економічної політики російського та австрійського урядів. Розв’язання 

земельного питання згори мало, на їхню думку, усунути недоліки реформи 1861 

року, яка гарантувала селянам економічні свободи, але позбавила права на 

володіння основним засобом виробництва – землею. Ця ідея домінувала в 

наукових колах, мала підтримку значної частини ліберальної інтелігенції. 

Пропонувалися різні рецепти усунення аграрного перенаселення в країні – від 

скасування архаїчних пережитків феодалізму до модернізаційної реформи, що 

відбилося в дослідженнях ринку сільськогосподарської продукції, урядової 

                                                
1 Див. В’ячеслав Липинський та його доба : у 4 кн. / ред. Ю. Терещенко ; упоряд. Т. Осташко, 

Ю. Терещенко. – Київ : Темпора, 2010–2015. – Кн. 1. – 2010. – 624 с. ; Кн. 2. – 2010. – 560 с. ; 

Кн. 3. – 2013. – 796 с. ; Кн. 4. – 2015. – 824 с. 
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фінансово-кредитної політики, “фермеризації” селянських господарств.  

Вітчизняні історики М. Герасименко, С. Злупко, Я. Хонігсман, 

І. Гриценко, В. Ботушанський, В. Свєжинський, В. Ілько, які плідно 

досліджували аграрні відносини в західноукраїнських землях наприкінці ХIХ – 

на початку XX ст., дійшли висновку, що в економічному відношенні українська 

провінція була аграрно-сировинним придатком розвинутих районів Австро-

Угорської імперії, частиною ринку збуту окремих видів промислових товарів, 

що вироблялися в багатонаціональній державі. Спираючись на аналіз таких 

показників, як розміри наділу селянського двору, вартість землі, ціна орендної 

платні та найманої праці, автори розкривали причини кризи дрібного 

селянського господарства Галичини, Буковини та Закарпаття, яка була рушієм 

механізму трудової еміграції українців до Америки та Канади. 

Дисертантом було встановлено, що аграрно-селянська тематика у 

вітчизняній та зарубіжній історіографії є пріоритетною, а її комплексне 

вивчення засвідчило кардинальні розбіжності в оцінках результативності 

земельної реформи П. Столипіна в Україні й Росії. У більшості праць 

вітчизняних та зарубіжних істориків зазначалося, що підсумки “фермеризації” 

українського селянства виявилися більш успішними в порівнянні з російськими 

реаліями. Очевидним є те, що фахівцями не було враховано несумісність 

загальноімперських і регіональних інтересів у здійсненні урядом 

переселенської політики, забезпечення фінансовою допомогою селянських 

господарств, які створювалися в регіонах Східного Сибіру та Середній Азії.  

Автор дисертаційної роботи вважає доцільним рекомендувати предметне 

вивчення діяльності повітових земств у налагодженні діалогу влади й громади, 

облаштування землевідведення общинних наділів для хутірських господарств і 

відрубів, розв’язання доволі частих конфліктів, що виникали між новими 

власниками землі й громадою. На часі залучення архівних та опублікованих 

матеріалів, наприклад, звітів управлінь губернських земств, даних статистики 

щодо висвітлення медичного забезпечення сезонних сільськогосподарських 

робітників, розбудови закладів сільської медицини й шкільної освіти на селі. У 
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даний момент архівний сегмент документів виборних органів управління не має 

централізованого архівного зберігання й розміщується у фондах  обласних 

державних архівів, що наштовхує на думку про поновлення археографічної 

роботи з метою підготовки спеціальних зібрань документів та матеріалів, 

присвячених історії діяльності повітових земств, селянських сходів і т. п. 

Важливо встановити кореляційний зв’язок між аграрними складовими 

програм українських політичних партій і громадських організацій та 

чинниками, які засвідчували участь селянства в акціях політичного протесту й 

національно-визвольного руху. При цьому слід уникати усталеної у вітчизняній 

історіографії традиції штучного здрібнення аграрно-селянської проблематики 

до рівня реєстрації масових погромів поміщицьких господарств, страйків, 

протиріч у системі майнових інтересів основних суб’єктів історичного процесу, 

якими в Україні були держава, церква (монастирі), поміщики та селянство. 

Зміст другого розділу викладено в роботах автора (див. додаток А2, Аз,  

А5,А13, А16, А21, А27, А36, А41). 
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РОЗДІЛ 3. 

АГРАРНО-СЕЛЯНСЬКИЙ НАРАТИВ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ  

1917–1921 рр. 

 

3.1. Виклики аграрної революції й земельна політика Центральної 

ради 

Об’єктивний теоретичний аналіз аграрної політики Центральної ради 

уможливлює наявний у розпорядженні науковців розмаїтий історіографічний 

матеріал, юридичні джерела, документи центральних і місцевих архівосховищ.  

Автор дисертаційного дослідження “Історіографія Української революції 

1917 – початку 1918 рр.” П. Білян зробив висновок, що: “Першим, хто взявся за 

висвітлення революційних подій в Україні у 1917 – 1918 рр., були провідники 

Центральної Ради і її уряду – М. Грушевський, В. Винниченко, П. Христюк, 

М. Шаповал, І. Мазепа”1. Слід додати, що в джерелах особового походження 

аграрна тематика Визвольних змагань розглядалася крізь призму суб’єктивних, 

політично заангажованих оцінок, або політичних переконань. Лише окремі 

твори учасників подій у силу вагомих причин, серед яких переважає фаховий 

компонент, виявляють дослідницький потенціал авторів. У зазначеному сенсі 

доцільно розглянути професійну діяльність історика й політика Михайла 

Грушевського. Відомо, що перші науково вартісні результати вивчення 

наукової спадщини М. Грушевського здобули дослідники української діаспори, 

більшість з яких були згуртовані спільними інтересами в складі професійного 

об’єднання науковців і видавців “Українське Історичне Товариство” (далі УІТ), 

засноване 1965 року в США. Ініціатором системного та неупередженого 

вивчення громадської діяльності та наукової творчості М. Грушевського, від 

середини 1960-х років був один з організаторів УІТ Л. Винар. Саме цей учений 

розробив засади аналізу наукових студій М. Грушевського, які визначили назву 

                                                
1 Див. Білян П. Я. Історіографія Української революції 1917 – початку 1918 рр. : дис. … канд. 

іст. наук : 07.00.06 / Білян Петро Ярославович; Львівський Національний університет 

ім. І. Франка. – Львів, 2001. – С. 19. 
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наукового напрямку дослідження спадщини вченого як “грушевськознавство”1. 

Від 1974 року в науковому виданні УІТ “Український історик”, друкуються 

праці М. Грушевського та публікується  наукова бібліографія творів ученого2.  

Досліджуючи національну ідею свободаризму в “Нарисах історії 

українського народу” (1906 р.), М. Грушевський писав, що культурна й 

релігійна індивідуальність, притаманна основній масі трудового населення, у 

той час, як вищі верстви його під впливом чужих ідей відокремлюються на 

стрімких поворотах історичного лихоліття від етнічної маси. Тому “народ-

нація” неодноразово підносить боротьбу за реформування економічних, 

соціальних і культурних умов свого життя. Це загальнонародне прагнення є 

результатом розвитку національної свідомості, яка формується через 

поширення освіти, науки, прогресивних суспільних ідей. Чим вище рівень 

культури народу, тим більше ця боротьба набирає не революційного, а 

реформаторського характеру. Ці думки є ключовими в сенсі розуміння 

Михайлом Грушевським сутності реформаційних процесів як зрушень 

соціально-етнографічної маси, що спричиняють важливі зміни суспільного 

життя країни. При цьому вчений вказував на важливе значення зовнішніх 

чинників історії українського народу, які “…диктуються самим її змістом”3. 

На нашу думку, аналіз співвідношення історичних категорій “народ” і  

“селянство”, які уособлюють не лише етнографічну єдність українства, а його 

трансформацію в політичну спільноту – націю, дозволив М. Грушевському 

зробити висновок, що перебіг Ввизвольних змагань визначався рівнем 

свідомості селянства. Учений уважав, що на початку ХХ століття українське 

селянство не реалізувало свого потенціалу та підкреслював, що революція 

1905 – 1907 років у Російській імперії “… пішла іншими дорогами, ніж на 

                                                
1 Див. Винар Л. Грушевськознавсво: Генеза й історичний розвиток / Л. Винар. – Київ :  

Вид-во ім. О. Теліги, 1998. – 216 с. 
2 Див. Винар Л. Бібліографія праць про Михайла Грушевського / Л. Винар // Український 

історик. – Нью-Йорк–Мюнхен, 1966. – Вип. 1–2. – С. 9–10 ; Wynar L. Bibliography of 

publications on M. Hrushevskyi // Український історик. – Нью-Йорк–Мюнхен, 1984. –  

Вип. 1–4. – С. 294–319. 
3 Грушевский М. Очерк истории украинского народа / М. Грушевский. – Київ : Лыбидь, 

1990. – С. 17. 
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заході, з іншого боку підійшла до розв’язання соціяльної проблеми і цією 

наміченою стежкою повинно йти й далі наше соціяльне й державне 

будівництво, маючи своєю підставою інтереси трудового селянства”1.  

Провідну роль селянства у Визвольних змаганнях М. Грушевський 

пояснював тим , що “…творчої, здорової, роботящої буржуазії у нас не було й 

нема, те, що зветься буржуазією, це переважно паразитарні елементи, викохані 

протекцією старого режиму, нездібні до творчої праці, – в більшості не творці, 

а марнувачі економічних засобів нашого краю”2. Історик наголошував на думці, 

що “Земля повинна бути в тих, хто на ній працює ”, а поміщицькі наділи “по 

справедливій оцінці … треба викупити коштом українського краєвого скарбу 

(казни) і роздавати в користування людям”3. Ухвалу цього важливого рішення 

М. Грушевський покладав на вищий законодавчий орган республіки – Сейм.  

Досліджуючи правовий механізм наділення селян землею, історик 

В. Лозовий зауважував, що викуп та передача земельних наділів селянству, яку 

обстоював М. Грушевський, мала забезпечити відносно спокійний перебіг 

реформи та вберегти суспільство від радикалізму есерів, які були широко 

представлені в УЦР. Однак, остання теза не стала домінувальною в аграрній 

політиці Української Центральної Ради, яка, врешті-решт, після тривалих 

міжпартійних дискусій проголосила Тимчасовим земельним законом 

безоплатну конфіскацію землі та її передачу в землекористування селянства на 

конфіскаційній основі, що відповідало програмовим положенням УПСР. Для 

М. Грушевського, який глибоко розумівся на селянській психології, важливим 

було не втратити соціальний зв’язок влади з усіма верствами села. Задля 

досягнення цієї мети він використовував свій вплив та значний авторитет 

голови Центральної ради. Висуваючи завдання об’єднати державницькі сили, 

                                                
1 Грушевський М. Підстави великої України / М. Грушевський // На порозі нової України. 

Статті і джерельні матеріали / М. Грушевський; ред. Л. Р. Винар. – Нью-Йорк–Львів–Київ–

Торонто–Мюнхен : [б. в.], 1992. – С. 40. 
2 Грушевський М. Підстави великої України / М. Грушевський // На порозі нової України. 

Статті і джерельні матеріали / М. Грушевський; ред. Л. Р. Винар. – Нью-Йорк–Львів–Київ–

Торонто–Мюнхен : [б. в.], 1992. – С. 40. 
3 Грушевський М. С. Хто такі українці і чого вони хочуть / М. С. Грушевський. – Київ : Т-во 

“Знання України”, 1991. – С. 73. 
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М. Грушевський наголошував на потребі формування єдиної платформи всіх 

соціальних станів і національних груп, які були в Україні. На його думку, така 

коаліція могла утворитися тільки “… об’єднаннєм, щирим і міцним, правдиво-

демократичних, а передусім соціалістичних елементів України без ріжниці 

національності”1. Треба було “…тільки щиро й сміливо продумати до кінця всій 

демократії, і тоді вона прийме за свою всю ту програму твердої солідарності 

демократії села і демократії міста, твердого об’єднання демократичних груп 

українських і неукраїнських і укріплення державности їх силами”2. Це 

об’єднання, на думку М. Грушевського, могло відбутися лише на засадах 

територіальної автономії України, проголошеної I Універсалом Центральної 

ради, у якому зазначалося, що право порядкування українськими землями, 

право користування ними, належало Українським загальнонародним зборам.  

У широкому контексті вивчення основи економічних поглядів 

М. Грушевського вмотивованими виглядають спостереження історика 

С. Заброварного, який зазначав, що “…економічний чинник є суттєвим і одним 

з найважливіших елементів у методології досліджування М. Грушевським 

історичного процесу, аналізованого ним комплексно у всіх аспектах і 

зв’язках”3. Водночас, С. Заброварний звернув увагу, що, на думку 

М. Грушевського, у сільському господарстві майбутньої незалежної України 

надзвичайно важливою справою мало стати прийняття доброго закону про 

землю, який мав зайняти місце в головній національній бібліотеці України 

поруч з “Кобзарем” Тараса Шевченка. Помилка М. Грушевського, як керівника 

держави, полягала в тому, писав С. Заброварний, що він відкидав можливість 

ринкової конкуренції, як основи розвитку економіки України, “…постулюючи 

охорону прав, інтересів та економічних впливів слабших членів суспільства, 

                                                
1
 Грушевський М. Підстави великої України / М. Грушевський // На порозі нової України. 

Статті і джерельні матеріали / М. Грушевський; ред. Л. Р. Винар. – Нью-Йорк–Львів–Київ–

Торонто–Мюнхен : [б. в.], 1992. – С. 55. 
2 Там само. 
3 Заброварний С. І. Економічні погляди М. С. Грушевського / С. І. Заброварний // 

Український історичний журнал. – 2009. – № 6. – С. 47–48. 
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регуляцію економіки і політики в їх інтересах”1. У загальних рисах ідеї 

національної економічної думки, якими керувався М. Грушевський як політик, 

окреслив С. Злупко, зазначивши, що найважливішими серед них були 

положення соборності України (духовної й матеріальної); єдності господарчих 

та соціально-культурницьких традицій українців Наддніпрянщини та 

західноукраїнських земель; урахування  регіонального характеру економіки2. 

Реконструкцію соціально-економічних поглядів М. Грушевського та 

П. Скоропадського на основі джерел здійснив А. Мартинов. Тема, яка 

привернула увагу дослідника, належить до категорії дискусійних і вимагає 

глибоких знань соціальної антропології, уміння й навичок аналізу політичних 

процесів, а виклад матеріалу – характеристики стану соціальних відносин в 

умовах революційних змін, становлення відмінних політичних типів влади в 

1917 – 1918 рр. У цілому, слід погодитися з думками А. Мартинова, який серед 

основних економічних переконань видатного вченого прогнозовано назвав 

детермінований попереднім розвитком українського суспільства соціальний 

характер аграрного питання й земельного законодавства, яке (законодавство), 

за визначенням М. C. Грушевського, повинно мати своєю підставою 

щонайперше інтереси трудового селянства, усього українського народу3. 

Кваліфікованими та інформативними є міркування в площині аналізу 

аграрно-селянської проблематики творів М. Грушевського, які оприлюднили 

В. Масненко4 та В. Дудка1. Слід зазначити, що поєднання аграрної проблеми із 

                                                
1 Заброварний С. І. Економічні погляди М. С. Грушевського / С. І. Заброварний // 

Український історичний журнал. – 2009. – № 6. – С. 61. 
2 Злупко С. Наукова спадщина Михайла Грушевського – джерело з історії економічної думки 

України (Методологічний аспект) / С. Злупко // Михайло Грушевський : збірник наукових 

праць і матеріалів Міжнародної ювілейної конференції, присвяченої 125-й річниці від дня 

народження Михайла Грушевського. – Львів : Наукове т-во ім. Т. Шевченка, 1994. – С. 238. 
3 Мартинов А. Ю. Моделі соціально-економічної політики М. С. Грушевського і 

П. П. Скоропадського (спроба порівняльного аналізу) / А. Ю. Мартинов // 

Михайло Грушевський і сучасність : матеріали Міжнародної наукової конференції, 

присвяченої 130-річчю від дня народження М. С. Грушевського. – Київ: РВЦ “Київський 
університет”, 1998. – С. 55. 
4 Масненко В. В. Селянство в історичній концепції Михайла Грушевського / В. В. Масненко 

// Український селянин. – Черкаси, 2004. – Вип. 8. – С. 47–50. 



156 
 

селянською є прийнятним і виправданим методологічним прийомом, оскільки 

їхнє штучне розмежування не відповідає змісту й духу праць Михайла 

Грушевського. Зазначимо, що окремі висновки дослідників потребують деяких 

уточнень і переакцентуації. Зокрема, у публікації В. Дудки стверджувалося, що 

“…селянський ідеал М. Грушевського розпадався під тиском обставин 

національної революції”. Хід подій вказав на те, що теоретичні помилки 

М. Грушевського зумовили його помилки як політика: “Виявилося, що ці 90% 

української селянської маси становили єдність лише в думках великого 

історика, насправді ж були почленовані і мали, часто, абсолютно протилежні 

інтереси, доведенням цього є незадоволення селянської маси земельними 

проектами 1917 – початку 1918 рр. Підхід УЦР до проблеми виказував 

нерішучість і розкол у стані українських політиків”2. На підтвердження власної 

позиції дослідник, як варіант доказу, наводить слова М. Грушевського з його 

праці “Хто такі українці і чого вони хочуть”, які передамо словами з цитати 

В. Дудки: “Се справа складна, котру треба добре обміркувати, щоб не 

скривдити непотрібно людей, не витвориш (в оригіналі, “не витворити”) 

даремного і шкідливого заколоту. Тепер до неї пориватися не можна”3. 

В. Дудка уважає, що “М. Грушевський тут стає на позицію поміркованості, 

намагаючись задовольнити потреби всього “трудящого народу”4. Цитування 

оригіналу дає змогу зрозуміти, що мова йде про застереження М. Грушевським 

самочинних дій селянства, які почали проявлятися в погромах поміщицьких 

маєтків та фіксує державницьку позицію М. Грушевського, як Голови 

Української Центральної Ради. Отже, у праці М. Грушевського читаємо: 

                                                                                                                                                            
1 Дудка В. І. Михайло Грушевський про роль селянства в Українській національно-

демократичній революції / В. І. Дудка // Вісник Черкаського університету. Історичні науки. – 

Черкаси, 2003. – Вип. 50. – С. 12–16. 
2 Дудка В. І. Михайло Грушевський про роль селянства в Українській національно-

демократичній революції / В. І. Дудка // Вісник Черкаського університету. Історичні науки. – 

Черкаси, 2003. – Вип. 50. – С. 14. 
3 Див. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть / М. Грушевський. – Київ : Т-во 

“Знання України”, 1991. – С. 119. 
4 Дудка В. І. Михайло Грушевський про роль селянства в Українській національно-

демократичній революції / В. І. Дудка // Вісник Черкаського університету. Історичні науки. – 

Черкаси, 2003. – Вип. 50. – С. 14. 
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“Охорони, Боже, хапатися тепер захоплювати землю, ділити її силоміць, або 

нищити чиєсь хазяйство …треба, насамперед, укріпити свободу, здобути волю 

Україні, її автономію, а тоді трудящий народ буде хазяїном на Україні і 

упорядкує земельну справу на Українській землі так, аби було для нього 

найкраще, і щоб до неї ніхто сторонній не мішався”1. 

Стосовно політичних переконань Голови Української Центральної ради 

Михайла Грушевського маємо записані ним по слідах подій 1917 – 1918 років 

найбільш важливі думки щодо планів відродження й будівництва економічних, 

соціальних і політичних підмурків української державності. Деякі з них були 

опубліковані окремішньо, а деякі ввійшли до тематичних зібрань статей: 

“Вільна Україна”, “Якої ми хочемо автономії й федерації”, “Хто такі українці і 

чого вони хочуть”, “Україна і Росія” (видані 1917 року) та “На порозі Нової 

України” 1918 року видання. Л. Винар, який був упорядником чисельних збірок 

праць видатного історика, принагідно висловив думку, що остання збірка “На 

порозі Нової України “…містить деякі центральні історіософічні й 

історіографічні концепції Грушевського, що стали інтегральною частиною 

української національно-революційної ідеології періоду Української 

Центральної Ради і народження Української Народної Республіки”2.  

У зазначеному контексті доцільно констатувати, що українську 

державність М. Грушевський розглядав не як кінцеву мету революційних 

змагань, а лише як засіб створити міцну твердиню народної влади: 

“Укріпляючи авторитет нашої соціалістичної Центральної Ради й її 

соціалістичного міністерства, хочемо зробити нашу Україну твердою кріпостю 

соціалізму. Будуємо республіку не для буржуазії, а для трудящих мас України, і 

від цього не відступимо!”3 – наголошував М. Грушевський. Урочисту промову 

на засіданні Малої ради з нагоди першої річниці утворення Центральної Ради 

                                                
1 Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть / М. Грушевський. – Київ : Т-во 

“Знання України”, 1991. – С. 119. 
2 Грушевський М. На порозі нової України. Статті і джерельні матеріали / М. Грушевський; 

ред. Л. Р. Винар. – Нью-Йорк–Львів–Київ–Торонто–Мюнхен : [б. в.], 1992. – С. 9. 
3 Грушевський М. Повороту не буде / М. Грушевський // На порозі Нової України. Гадки і 

мрії / М. Грушевський. – Київ : Друкарня АТ Петро Барський у Києві, 1918. – С. 84. 
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20 березня 1918 року він завершив так: ”У своїй діяльності Центральна Рада 

завжди мала єдиний критерій, єдиний компас, це – інтереси трудящих мас”1. 

Погляди М. Грушевського на аграрну проблему, у головному, визначалися 

професійними переконаннями. Виступаючи на заключному засіданні Восьмої 

сесії Української Центральної ради в грудні 1917 року, яка розглядала 

Тимчасовий Земельний закон, М. Грушевський зазначав, що земельна реформа 

для нього, як історика, не є чимось новим, адже “Кілька століть тому назад 

український народ, так само, як і тепер, гаряче заходжувався коло цієї справи. 

Тоді не було тільки цих назв – соціалізація, націоналізація, муніципалізація – 

якими тепер більш докладно означуються ті самі думки й бажання, що мав 

український народ давно. Тоді не було тої свіжості, тої організованості, яка є 

тепер. В цьому велика ріжниця між теперішньою боротьбою за землю і волю і 

колишньою, а також в цьому і великий залог успіху наших домагань”2. 

У політичному відношенні Михайло Грушевський віддавав перевагу 

Українській Партії Соціалістів Революціонерів. Вітчизняна дослідниця 

Л. Буряк звернула увагу на один з епізодів, згадуваний у мемуарах Олександра 

Шульгина, який писав, що “Як історик він [М. Грушевський] завжди був 

скоріше народником і з великою симпатією писав про всі народні рухи”3. У 

зближенні голови Центральної ради М. Грушевського з лідерами УПСР 

Л. Буряк убачала не лише ідеологічну вмотивованість, а, як випливає з тексту 

вже згадуваних мемуарів О. Шульгина, професійні інтереси та ідейні 

переконання, які були спонукальними мотивами, внутрішньою опорою його 

перебування в лавах партії українських соціалістів-революціонерів. При цьому 

                                                
1 Українська Центральна рада: документи і матеріали : у 2 т. / упоряд. В. Ф. Верстюк [та ін.]; 

ред. В. А. Смолій [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1996–1997. – Т. 2 : 10 грудня 1917 – 29 квітня 

1918 р. – 1997. – С. 217. 
2 Грушевський М. Промова на заключному засіданні Восьмої сесії Української Центральної 

Ради, 17 (30) грудня 1917 р. / М. Грушевський // Твори : у 50 т. / М. Грушевський ; ред. 

П. Сохань [та ін.]. – Львів : Світ, 2002–2016. – Т. 4. – Кн. 1 : Суспільно-політичні твори (доба 

Української Центральної Ради, березень 1917 – квітень 1918). – 2007. – С. 82. 
3 Цит. за Буряк Л. Пам’ять про Михайла Грушевського у спогадах його сучасників : штрихи 

до просопографічного портрету людини, політика, вченого / Л. Буряк // Наукові записки з 

української історії : збірник наукових статей. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 32. – 

С. 235. 
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не слід відкидати практичного значення та символізму цього факту. Як відомо, 

М. Грушевський брав участь у розробці проекту програми партії на період 

“наступної боротьби за владу”, був делегатом Третього з’їзду УПСР, який 

відбувся 21 – 24 листопада 1917 року в Києві. У піднесеній, емоційній промові 

на цьому з’їзді М. Грушевський, як лідер Української Центральної ради, 

звернувся до делегатів із закликом “творити своє історичне діло”, а саме 

підтримувати політичний курс Української Центральної ради, і, за спогадами 

очевидців та учасників зібрання однопартійців, Михайло Грушевський зустрів 

очікувану підтримку та овації переважної більшості присутніх у залі делегатів1. 

Голова Української Центральної ради М. Грушевський був твердо переконаний 

у тому, що реформи українських урядів, напевне, земельна також, мали саме 

соціалістичний характер, стверджувають сучасні вітчизняні дослідники2. 

Синкретизм поглядів прем’єр-міністра першого уряду Центральної Ради 

Генерального Секретаріату та голови Директорії УНР В. Винниченка на історію 

Української революції знайшов відображення в праці “Відродження нації”. 

Історія видання цієї книги є доволі драматичною: майже увесь її 15-тисячний 

наклад 1920 року, попри прагнення автора донести своє слово в Україну, 

залишився за кордоном, а невеликий тираж, який потрапив на Батьківщину 

очікувано осів у спецфондах радянських книгозбірень. За життя В. Винниченка 

в колах української еміграції вперто не хотіли помічати “Відродження нації” та 

трактували появу праці лише як чинник міжфракційних емігрантських чвар або 

як прагнення автора добитися прихильності Радянського уряду окупованої 

більшовиками України3. Лише в 1980 році було опубліковано перше ґрунтовне 

дослідження цього твору в науковій розвідці історика української літератури в 

діаспорі І. Лисяка-Рудницького “Суспільно-політичний світогляд Володимира 

                                                
1 Див. Бевз Т. М. Грушевський та Українська партія соціалістів-революціонерів / Т. Бевз // 

Михайло Грушевський – науковець і політик у контексті сучасності / ред. В. Д. Баран. – 

Київ : Українська Видавнича Спілка, 2002. – С. 210. 
2 Див. Солдатенко В. Внесок М. Грушевського у розробку концепції національно-

демократичної революції / В. Солдатенко // Михайло Грушевський – науковець і політик у 

контексті сучасності / ред. В. Д. Баран. – Київ : Українська Видавнича Спілка, 2002. – С. 206. 
3 Див. Солдатенко В. Ф. Володимир Винниченко: на перехресті соціальних і національних 

прагнень / В. Ф. Солдатенко. – Київ : Світогляд, 2005. – С. 155. 
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Винниченка у світлі його публіцистичних писань”. На сторінках цієї праці 

критична оцінка винниченкової концепції “всебічного визволення”, як ідейної 

основи книги, поєднувалася з визнанням її значення як історичного джерела, у 

якому акумулювалися оцінки і враження “…менше чи більше типові для певної 

впливової течії в українській політичній думці революційної доби”1. 

На думку Р. Пирога, використання В. Винниченком оригінальних 

документів і матеріалів періодичної преси, соціально-класовий підхід до 

висвітлення подій революційної доби 1917 – 1919 рр. в Україні надавали праці 

“Відродження нації” дослідницьких рис. Водночас Р. Пиріг звернув увагу  на 

заангажованість авторської концепції, вказуючи, зокрема, на той факт, що 

“Державні інститутуції, провідні політичні діячі подаються В. К. Винниченком 

через призму власного, нерідко надто суб’єктивного бачення”2. 

Аграрно-селянська тема представлена В. Винниченком практично у всіх 

розділах тритомної праці, а це свідчить про те, що автор добре розумів 

значення земельного питання, як потужної мотивації для посилення політичної 

боротьби українців за владу. Більше того, В. Винниченко бачив, що “Це було 

іменно те питання, на якому могла розбитись єдність української демократії, бо 

дві найвпливовіші течії українства, – соціальдемократи й соціалісти-

революціонери, – розв’язували це питання кожна по своєму”3. Пояснюючи 

відмінності програмних положень аграрної доктрини УСДРП та програми 

УПСР, автор звертається до потрактування економічних категорій “…розвитку 

загального сільського господарства, пов’язаного з розвитком усіх продукційних 

сил краю, а також з погляду тих реальних відносин на селі, які були на 

Україні”. В. Винниченко виокремлював історичну ретроспективу у формування 

землеволодіння в українських землях від часів козаччини до 1917 р.. Аналіз  

                                                
1 Лисяк-Рудницький І. Суспільно-політичний світогляд Володимира Винниченка у світлі 

його публіцистичних писань. Історичні есе / І. Лисяк-Рудницький. – Київ : Основа, 1994. – 

С. 96. 
2 Пиріг Р. Я. Мемуари сучасників як джерело з історії Української революції 1917 – 1921 рр. / 

Р. Я. Пиріг // Проблеми вивчення історії Української революції 1917 – 1921 років. – Київ, 

2009. – Вип. 4. – С. 32. 
3Винниченко В. Відродження нації. – Ч. I. Репринтне відтворення видання 1920 року. – Київ : 

Вид-во політичної літератури України, 1990. – С. 181. 
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“Відродження нації” свідчить, що автором, брався до уваги характер загального 

селянського господарства на Україні, його “суто-індівідуалістична сістема”1. 

В. Винниченко уважав, що декларації влади про скасування приватної 

власності на землю та її передача без викупу до українського Земельного 

фонду, а також наділення селян землею в розмірах “…не меньче від норми 

зуживання й не більше від трудової”, а також передачі у власність усього 

народу зразкових господарств, лісів, природних багатств та здійснення 

земельної реформи коштами держави, стало тим соціальним компромісом, 

котрий разом з ухвалою Загальними зборами Української Центральної ради в 

січні 1918 року “Тимчасового земельного закону” на якийсь час задовольнив 

усіх – заможні і найбідніші верстви українського селянства2. Оцінюючи 

недоліки впровадження в дію положень закону, В. Винниченко зауважив, що 

лідерам УЦР не вистачило належної рішучості й послідовності його реалізації. 

Він писав: “Взяти хоча б таке питання, як земельне, де ми були й повинні були 

бути найбільш радікальними, (бо в йому полягала найбільша вага нашої влади). 

Але… бути в життю такими радікалами не змогли. Переведення в дійсність 

наших постанов одбувалось нерішуче, неупевнено, з огляданням на 

поміщицтво, з прислуханням до ґвалту фабрикантів, заводчиків”3. 

На переконання В. Винниченка, опорна сила революції була в 

українському селянстві, зокрема в заможному селянстві, як більш розвиненому 

й національно більше свідомому4. Характеризуючи революційний потенціал 

цієї верстви суспільства, він водночас зауважував, що селянство ніколи не 

грало керівної ролі в соціальних рухах, йшло за більш розвиненими й 

революційними класами. Відповідно, воно не могло витворити “сили 

ініціативи”, дати нових керівників. В. Винниченко вказує на станову 

                                                
1 Винниченко В. Відродження нації: – у 3 ч. / В. Винниченко. – Київ : Вид-во політичної 

літератури України, 1990. – Ч. 1. – С. 182. 
2 Винниченко В. Відродження нації: – у 3 ч. / В. Винниченко. – Київ : Вид-во політичної 

літератури України, 1990. – Ч. 1. – С. 82. 
3 Винниченко В. Відродження нації: у 3 ч. / В. Винниченко. – Київ : Вид-во політичної 

літератури України, 1990. – Ч. 2. – С. 111. 
4 Там само. – С. 96. 
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обмеженість, зацикленість селянства на вимогах отримання землі й ставить 

крапку в цьому питанні таким висновком: “Найбільше, що воно [селянство] 

могло зробити, це одвернутись від тих, хто не задовольняв його, й піти за 

рішучими й сміливими”1. 

Отже, слід погодитися з думкою науковців, які стверджували, що праця 

В. Винниченка “Відродження нації” структурно і змістовно є близькою до 

фахового історичного дослідження. Автор виокремив та обґрунтував якісні 

етапи Української революції (історична доба), використав соціально-класовий 

підхід стосовно аналізу рішень Першого Всеукраїнського селянського з’їзду 

(травень-червень 1917 р.), протоколів ухвали проекту “Тимчасового земельного 

закону” Центральної ради, документів опублікованих у періодичній пресі.  

Маловідомі факти, які суттєво розширили уявлення науковців про роботу 

комісій та представництв Першого Всеукраїнського селянського з’їзду було 

оприлюднено в книзі Б. Мартоса “Визвольний здвиг України”. Так, автор 

уточнив склад і повноваження Комісії з’їзду з укладення резолюції “Про 

землю”, яка виробила проект рішення відповідно до поправок, висловлених у 

виступах делегатів. У цьому документі передбачалося скасування приватної 

власності на землю, її передачу до державного земельного фонду, яким мали 

розпоряджатися Всеукраїнський, губерніальні та повітові земельні комітети2. 

Історичну канву праці П. Христюка “Замітки і матеріали до історії 

Української революції 1917 – 1920 рр.” складають опубліковані в пресі витяги з 

рішень всеукраїнських та губернських селянських з’їздів, зібрань військовиків, 

а також програмові документи, резолюції та постанови керівних органів УПСР, 

універсали та відозви Української Центральної ради, спираючись на які, автор 

відтворив обстановку в Україні та охарактеризував основні етапи національної 

революції, не залишаючи без уваги одне з найважливіших питань революції 

– аграрне. Земельну політику Центральної Ради він оцінював критично. 

                                                
1 Винниченко В. Відродження нації: у 3 ч. / В. Винниченко. – Київ : Вид-во політичної 

літератури України, 1990. – Ч. 2. – С. 97. 
2 Мартос Б. Визвольний здвиг України / Б. Мартос. – Нью-Йорк–Париж–Сідней–Торонто : 

[б. в.], 1989. – С. 59. 
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Один із підрозділів праці П. Христюка, присвячений досліджуваній проблемі, 

отримав достатньо промовисту назву “Запізніле законодавство: Закон 

Центральної ради про землю і восьмигодинний робітничий день”. 

Відштовхуючись від критичних оцінок внутрішньої політики Генерального 

Секретаріату, у складі якого переважали ідейні опоненти есерів – соціал-

демократи, П. Христюк характеризує зусилля кабінету В. Винниченка щодо 

розв’язання земельного питання як провальні, вказує на випадки бездіяльності 

керівництва ГСЗС. Він, зокрема, пише, що: “…оголошені Третім Універсалом 

реформи так само залишились на папері, як і попередні обіцянки “встановити 

негайно лад і порядок”, … “тільки в земельній справі щось дуже повагом 

“творилося” в міністерських канцеляріях і то через те, що селянство не ждало 

вже наслідків тої творчости і переводило земельну реформу “самочинно”1.  

Зразком фрагментарного висвітлення аграрної тематики в працях авторів 

української діаспори є звернення М. Шаповала до резонансної події – участі 

української делегації в роботі наради т. зв. “трудової революційної демократії”, 

скликаної Петроградською Радою робітничих і солдатських депутатів на12 

вересня 1917 року, де українська делегація в складі восьми осіб (чотири члени 

УСДРП та чотири представники від УПСР) мала обстоювати принципи 

розв’язання земельного питання на основі ідеї соціалізації землі, які на той час 

обговорювалися в Малій раді УЦР. На нараді мовилося про фактичне визнання 

автономії України, а саме: “…передання всіх поміщицьких, монастирських і 

церковних земель до Установчих зборів у завідування земельних комітетів” та 

“…заведення контролю державної і краєвої влади над продукцією і поділом… 

цієї продукції серед трудящого населення краю”2. 

Аграрна тематики у загальних рисах висвітлювалася соціал-демократом 

І. Мазепою, який у Празі 1942 року опублікував тритомник спогадів “В огні і 

                                                
1 Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції 1917 – 1920 рр. : у 4 т. / 

П. Христюк. – Нью-Йорк : Вид-во Чарторийських, 1969. – Т. 2. – С. 120–121. 
2 Шаповал М. Велика революція і українська визвольна програма (Виклади в Америці) / 

М. Шаповал. – Прага : Вільна спілка, 1927. – С. 87. 
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бурі революції”1. Від початку революції і до січня 1919 року І. Мазепа 

перебував у Катеринославі на посадах губернського рівня, тому мав змогу 

спостерігати за розвитком революційних подій у регіоні, оцінюючи реакцію 

населення на політику Української Центральної ради та українського уряду – 

Генерального Секретаріату. Зокрема, він зазначав, що соціальною базою 

Центральної ради на Катеринославщині було селянство. Проте українські 

партії, Селянська спілка через організаційну слабкість не змогли налагодити 

тісного контакту із селянськими масами. Український рух у губернському 

центрі, за свідченням І. Мазепи, проявив себе виключно в справах культурно-

освітнього характеру. Більшій згуртованості селянства навколо питань, які 

торкалися земельної реформи, заважала незрілість і недосвідченість 

українського партійного проводу на місцях, писав І. Мазепа. Окрім того, він 

зазначав, що “…українські соціялісти, провадячи тяжку працю, серед 

українських мас, … мусіли рахуватися з тими соціяльними гаслами, під знаком 

яких велася пропаганда з боку російських соціялістичних партій [в Україні], … 

які в той час мали особливу популярність в народніх масах”2.  

Відзначимо змістовну працю лідера УПСР, голови Центрального 

Комітету Селянської спілки, члена Центральної ради М. Ковалевського “При 

джерелах боротьби. Спомини, враження, рефлексії”3. Автор детально описав 

взаємовідносини між різними верствами й групами суспільства. 

Характеризуючи настрої селянства, М. Ковалевський зауважував, що за 

декілька місяців після Лютневої революції в його свідомості відбулися значні 

зміни, а саме: “В той час, коли в перших днях революції селянство виявляло 

певну байдужість до справ майбутнього устрою України, тепер майже кожен 

селянський промовець висував гасло автономії України”4. М. Ковалевським 

                                                
1 Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917 – 1921 : у 3 т. / І. Мазепа. – Прага : Пробоєм, 

1942 – 1943. – Т. 1 : Центральна Рада – Гетьманщина – Директорія. – 1942. – 210 с. 
2 Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917–1921 : у 3 т. / І. Мазепа. – Мюнхен : 

Прометей, 1950. – Т. 1 : Центральна Рада – Гетьманщина – Директорія. – С. 26. 
3 Див. Ковалевський М. При джерелах боротьби. Спомини, враження, рефлексії / 

М. Ковалевський. – Інсбрук : Biblios, 1960. – 720 с. 
4 Там само. – С. 285. 
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наведено чимало фактів, які засвідчували, що в 1917 році Центральній раді 

надавалася підтримка більшості українського селянства. Прискорення 

земельних реформ М. Ковалевський пов’язував з прийняттям доленосних 

рішень Третього Універсалу, однак у праці обмежився загальними 

міркуваннями про важливість своєчасного розв’язання земельного питання. 

У статті Д. Дорошенка “Замітки до історії 1918 року на Україні” 

діяльність  урядів Центральної ради, усупереч свідченням В. Винниченка та 

П. Христюка, оцінюється як провокативна, згубна для долі Української 

революції. Перекладаючи провину за хаос і погроми поміщицьких маєтків на 

Центральну раду, яка ухвалила “грабіжницькі земельні закони”, Д. Дорошенко 

характеризував ситуацію, що склалася в українському селі, як драматичну: 

“Одна частина селянства була роздратована й озлоблена соціялістичними 

есперементами й бачила в них для себе лише руїну та загибель. Друга частина 

під впливом демагогії та під вражінням загального розстрою громадського 

життя, прийняла гасла цієї соціялізації зовсім буквально й елементарно, 

заходившись спочатку розбивати винокурні та сахарні, а потім руйнувати та 

палити панські економії, рубати ліси, грабувати всяке майно й худобу”1. 

Аграрна політика Центральної Ради концентровано висвітлювалася в 

першому томі праці Д. Дорошенка “Історія України”2. На думку автора, період 

найбільшого політичного успіху українських соціалістичних партій, причетних 

до утворення Селянської спілки, організації роботи губернських кооперативних 

об’єднань, селянських з’їздів, “опанування” провідних органів влади в Україні 

– Центральної Ради й Генерального Секретаріату, припав на першу половину 

1917 року. Після підписання Берестейського миру, появи в Україні військових 

частин німецької армії, “… з упадком усякого стримуючого авторитету й усякої 

влади, українське село почало швидко котитися в площину анархії”3.  

                                                
1 Дорошенко Д. Замітки до історії 1918 року на Україні / Д. Дорошенко // Хліборобська 

Україна. – Відень, 1920 – 1921. – Ч. 2–4. – С. 84. 
2 Дорошенко Д. Історія України 1917 – 1923 : у 2 т. / Д. Дорошенко. – Ужгород – Нью-Йорк : 

[б. в.], 1930. – Т. 1 : Доба Центральної Ради. – 436 с. 
3 Там само. – С. 75. 
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Д. Дорошенко ґрунтовно відтворив зміст політичних дискусій на етапі 

підготовки та обговорення “Тимчасового Земельного закону” в період роботи 

Восьмої сесії Української Центральної ради, яка відбулася в грудні 1917 року. 

Велику увагу автор приділив висвітленню позиції  представників у Раді від 

малоземельних селян, зазначаючи, що вони перебували під впливом Селянської 

спілки, якою керували есери, а тому одностайно виступили проти 

запропонованого Б. Мартосом проекту “Тимчасового Земельного закону”, 

оскільки вважали, що визнання норми 40 десятин приватної власності на одне 

селянське господарство розміром трудового наділу, створить умови 

відродження в українському селі верстви заможного селянина-куркуля, 

повністю обезземелить “трудове селянство”, якому землі не дістанеться1.  

Думки Д. Дорошенка кореспондуються з позицією В. Тимошевського. 

Останній писав, що важливий для України “Тимчасовий Земельний закон” УЦР 

був укладений нашвидкоруч і прийнятий без обговорення. Розмірковуючи над 

помилками урядовців Генерального Секретаріату у сфері регулювання 

земельних відносин, В. Тимошевський стверджував, що : “…в справі земельної 

реформи, хоч говорилось про неї багато – нічого не [було] зроблено”2.  

Проблематика аграрних реформ висвітлюватися на сторінках 

закордонних українськомовних періодичних видань суспільно-політичного 

характеру, у яких публікувалися історичні матеріали, огляди наукової 

продукції. Так, у згадуваному щомісячнику “Самостійна Україна” було 

надруковано спогади учасників Української революції, статті та критичні 

огляди резонансних публікацій відомих радянських істориків3. Щоправда, деякі 

з аналітичних матеріалів заслуговують більше на об’єктивну критику, ніж на 

компліментарні оцінки. Так, у рецензії М. Селешка ігнорувалися випадки 

фальсифікації фактів, допущені М. Поповим у його узагальнювальній праці 

                                                
1 Дорошенко Д. Історія України 1917 – 1923: у 2 т. / Д. Дорошенко. – Ужгород–Нью-Йорк : 

[б. в.], 1930. – Т. 1 : Доба Центральної Ради. – С. 249. 
2 Тимошевський В. Історія Української влади 1917 – 1919 / В. Тимошевський. – Київ–

Відень : [б. в.], 1920. – С. 3. 
3 Див. Смовський К. Моя служба в Україні під командуванням Головного Отамана 

Симона Петлюри / К. Смовський // Самостійна Україна. – 1950. – Ч. 6–7 . – С. 12–15. 
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“Жовтень на Україні”. Останній стверджував, що УЦР мала “… свої збройні 

сили і досить значні”. Не було реакції на узагальнення М. Попова, який 

описував значення III-го Універсалу таким чином: “Універзал касував право 

власності на землю, але в роз’ясненнях [українського уряду] не дозволялося 

самовільного захоплення землі і всякого добра”, а виданий у жовтні 1917 року 

“…ленінський декрет [про землю] ішов попереду і загасити універзалом [так у 

тексті документу] селянський рух не вдалося”1.  

Зазвичай, вістря критики адептів націоналістичної течії в українській 

зарубіжній історіографії М. Сціборського, П. Мірчука, Р. Млиновецького, 

І. Нагаєвського та інших спрямовувалося в сторону соціалістичних урядів УЦР 

– Генерального Секретаріату, згодом Ради Народних Міністрів УНР, які 

звинувачувалися в пасивності щодо захисту національних економічних 

інтересів України, неготовності до компромісу влади з політичними 

опонентами всередині суспільства, невиправданому радикалізмі аграрних 

перетворень, що призвело, на думку авторів, до втрати української державності. 

Радикальність настроїв українського селянства, яке з початку революції 

включилося у війну за землю, один з організаторів та керівників ОУН 

М. Сціборський пояснював тим, що старі порядки землеустрою стримували 

розвиток господарства, а Тимчасовий уряд і Центральна Рада не мали як 

політичної волі для здійснення земельної реформи, так, власне, й самого 

проекту реформи. Тому “…серед революційної анархії, що все поглиблювалася, 

селянство силою, само рубало заплутаний вузол дореволюційних земельних 

відносин, не оглядаючись уже на правність і закон”2. Не випадково, аграрне 

законодавство, укладене за доби Української Центральної Ради, 

М. Сціборський оцінює як таке, що не мало вирішального впливу на настрої 

селянських мас, але ґрунтовних аргументів на підтримку висловленої думки не 

надає, обмежуючись загальними покликаннями на нечебто низький авторитет 

                                                
1 Селешко М. Жовтень на Україні / М. Селешко // Самостійна Україна. – 1952. – Ч. 6  – С. 14–

17. 
2 Сціборський М. Земельне питання / М. Сціборський. – Париж : Українська Книгарня-

Накладня, 1939. – С. 16–17. 
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УЦР серед селянства й робітників як “…національного проводу – роздертого 

партійними чварами й ослабленого програмовими розбіжностями”1.  

У працях П. Мірчука “Українська державність 1917 – 1921 рр.” та 

“Україно-московська війна (1917 – 1919)” земельна політика Центральної Ради 

оцінювалася суто критично. Автор зауважував, що український уряд, який 

складався із соціалістичних елементів (міністрів від УСДРП та УПСР) 

заплутався в соціальних питаннях, “…не вміючи знайти розв’язки, яка 

задовольнювала б селян і разом з тим забезпечувала б нормальний, здоровий 

процес господарчого життя країни”2. П. Мірчук убачав головну помилку урядів 

УНР у тому, що вони підходили до розв’язання земельного питання не з 

“ділово-суттєвого”, а з “партійно-агітаційного” боку. Точкою відліку початку 

радикальних реформ в Україні автор називає проголошення Третього 

Універсалу УЦР, який через відсутність чітких формулювань стосовно 

правового способу розв’язання земельного питання, спричинив загальний хаос і 

відкрив шлях для масових погромів. Схвалений Центральною радою 

Тимчасовий земельний закон був популістським, таким що мав прихилити на 

свою сторону “весь робочий люд”, але вийшло навпаки, пише П. Мірчук: 

“…баламутний закон разом з невмінням соціялістичного уряду реалізувати 

його на ділі, викликали загальне невдоволення серед українських селян”3. Вихід 

з урядової кризи автор убачав у визнаннні й охороні державою земельної 

власності, у тому, щоб парцеляція землі здіснювалася державою за викуп та 

нормою наділу встановленою Українським сеймом, а також за умови 

“прийняття до уваги потреб агрікультури і державних інтересів”4. Звертаючись 

до аналізу програми УДХП, укладеної восени 1917 року В. Липинським, автор 

відтворює її основні “аграрні положення”: створення земельного фонду з числа 

                                                
1 Там само. – С. 16. 
2 Мірчук П. Україно-московська війна (1917 – 1919) / П. Мірчук. – Торонто : [б. в.], 1957. – 

С. 36–37 ; Мірчук П. Українська державність 1917 – 1921 / П. Мірчук. – Філадельфія : [б. в.], 

1967. – С. 225. 
3 Мірчук  П. Українська державність 1917 – 1921 / П. Мірчук. – Філадельфія : [б. в.], 1967. – 

С. 225. 
4 Там само. – С. 146–147. 
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поміщицьких, державних, монастирських земель; виокремлення на їхній основі 

хутірського господарства; визнання на рівні державного закону довічного 

спадкового володіння цими землями на принципах трудового обробітку; 

заборона купівлі-продажу землі та деякі інші менш важливі пункти1. П. Мірчук 

намагається переконати читача в тому, що саме ці заходи, здійснені 

українським урядом, повернули б хід Української революції в інший бік.  

Р. Млиновецький уважав, що проголошена Третім Універсалом відміна 

приватної власності не розв’язувала кардинальним чином земельного питання в 

Україні, зважаючи на обмежені можливості залучення до державного фонду 

конфіскованої в поміщиків держави і церкви польової землі. Аналізуючи 

національний склад населення таких регіонів України, як Таврія, Херсонщина, 

Катеринославщина, де чисельність росіян-землевласників доходила до  

20 – 25%, дослідник висловлював думку, що в інтересах українського народу 

важливою була б конфіскація земель російських поміщиків та їхній розподіл 

серед безземельного й малоземельного українського селянства2.  

І. Нагаєвський стверджував, що проголошення націоналізації землі не 

викликало ентузіазму в землевласників, “а між ними й селян”, а також вищого й 

нижчого духовенства, від якого було відібрано споконвічну церковну землю. 

Більше того, саме Третій Універсал Центральної Ради, як стверджує 

І. Нагаєвський, започаткував безлад і загострив боротьбу між власниками і 

безземельним селянством. Але при цьому він жодним словом не згадав у своїй 

праці, що два документи української влади, а саме “Відозва земельного 

секретарства” та “Роз’яснення Генерального Секретаріату із земельного 

питання, викладеного в Третьому Універсалі”, оприлюднені в листопаді 

1917 р., спрямовувалися на недопущення беззаконня й безладу в Україні. 

Дослідником помилково стверджувалося, що за рішенням Четвертого 

Універсалу уряд мав “роздати всю землю (підкреслено нами) селянам без 

                                                
1 Мірчук  П. Українська державність 1917 – 1921 / П. Мірчук. – Філадельфія : [б. в.], 1967. – 

С. 148. 
2 Млиновецький Р. Нариси з історії українських визвольних змагань 1917 – 1918 рр. : у 2 т. / 

Р. Млиновецький. – 2-е вид. – Торонто : [б. в.], 1973. – Т. 2. – С. 84. 
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викупу на початку весняних робіт1. Цей висновок потребує певного уточнення. 

Так, у розділі третьому статті 21-ї Тимчасового Земельного закону зазначено, 

що в користуванні попередніх власників й орендарів постановою волосних 

земельних комітетів залишаються ділянки землі із садами, виноградниками, 

хмільниками та ін. у кількості, яку вони власною працею або працею своєї сім’ї 

можуть обробити. Автор чомусь оминув увагою це важливе положення закону. 

Найбільшою втратою в історії української державності 1917 – 1920 рр. він 

уважав “захоплення влади” в Генеральному Секретаріаті “соціалістичими 

доктринерами і романтиками” від УПСР, які “…замість вести політику 

національного визволення, … поставили на перше місце соціальну програму”2.  

У дослідженні К. Кононенка було висловлено думку, що якби в розумінні 

міністрів Тимчасового уряду назрілі зміни реформ своєчасно знайшли б відгук, 

то значно швидше активізувалася б та усамостійнювалася б увага до соціально-

економічних питань, в іншому плані розмістилися б соціальні сили революції3. 

Варті уваги міркування дослідника, що торкалися оцінок соціального значення 

Тимчасового Земельного закону, прийнятого УЦР 18 січня 1918 року. 

Спираючись на постатейний аналіз цього документа, К. Кононенко зробив 

висновок, що він зруйнував ту систему господарства, яка історично склалася в 

Україні, боляче вдарив по інтересах малоземельного й безземельного селянства, 

для якого наймана праця була головним джерелом існування при тому, що 

наділення землею не розв’язувало проблеми становлення міцного господарства 

через відсутність потрібних засобів виробництва в основної маси селян4. Такий 

стан породжував невдоволення та бажання мас у подальшому “поглиблювати 

революцію”, що, у свою чергу, спричиняло наростання майнових конфліктів 

усередині селянства, грало на руку більшовикам, зокрема, у майбутньому 

                                                
1 Нагаєвський І. Історія української держави двадцятого століття / І. Нагаєвський. – Київ : 

Український письменник, 1993. – С. 101. 
2 Нагаєвський І. Історія української держави двадцятого століття / І. Нагаєвський. – Київ : 

Український письменник, 1993.. – С. 407. 
3 Кононенко К. С. Україна і Росія. Соціяльно-економічні підстави української національної 

ідеї 1917–1960 / К. С. Кононенко. – Мюнхен : Logos, 1965. – С. 43. 
4 Там само. – С. 56. 
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створенні класових організацій – комітетів бідноти й комнезамів. Те, що 

спочатку приваблювало безземельних і малоземельних селян, як гасла Третього 

Універсалу, ухваленого Центральною Радою при перетворенні в правові норми 

земельного законодавства, не тільки не принесло заспокоєння, а навпаки, 

породило в революційному середовищі українського села ще сильніші 

конфлікти. Автор зазначав, що “Тимчасовий земельний закон” Української 

Центральної Ради суперечив “…характеру українського сільського 

господарства, не завершував аграрної революції в Україні, як це він мав би 

зробити, а переносив її в іншу, ще більш небезпечну площину”1. 

Аналізуючи Тимчасовий Закон про землю, І. Витанович зосередився на 

коментуванні тих його статей, які визначали умови землевпорядкування при 

скасуванні власності; окреслювали коло повноважень земельних комітетів усіх 

рівнів; установлювали споживчу норму землі; оберігали майнові права 

власників та урівнювали в правах користування землею, лісами й угіддями всіх 

членів громади на основі трудового принципу розпоряджання природними 

ресурсами у вигляді земельних площ та надр землі. Слід узяти до уваги, що 

інтерпретації І. Витановичем характеру “Тимчасового Земельного закону” не 

позбавлене елементів дискусійності. Зокрема, він уважав, що вивласнення не 

лише поміщицьких земель, але й скасування всієї власності включно й 

селянської (подвірної землі), а також поширення цих принципів на прикуплені 

селянами ділянки, свідчить про тенденції закріплення в законі принципу 

соціалізації. На його думку, зміст статей 13, 14, 15 та статті 29 Тимчасового 

Закону, якими визначалися права землекористування, відповідальність громад і 

земельних комітетів за догляд над умовно-терміновим користуванням землею і 

веденням діяльності в приватно-трудових господарствах, засвідчували 

перехідні форми землерозпоряджання. Тут І. Витанович покликався на думку 

М. Шаповала, який стверджував, що зазначені норми закону забезпечували 

проведення соціалізації землі через перенесення права власності на все 

                                                
1 Кононенко К. С. Україна і Росія. Соціяльно-економічні підстави української національної 

ідеї 1917–1960 / К. С. Кононенко. – Мюнхен : Logos, 1965. – С. 56. 
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селянство та закріплення землі в подвірне спадкове землекористування1.  

Оцінюючи земельне законодавство Української Центральної ради 

І. Витанович зазначав, що воно не мало характеру продуманих та підготовлених 

реформ, а було лише “засобом відпруження політичної ситуації” в країні2, у той 

час, як державна політика “…мусить бути органічною, узгоджуватися з 

національними, соціальними й економічними постулатами, з увагою на 

цілісність розвитку національного господарства, добра громадянства, 

господарчого й культурного зміцнення села, щоб воно могло стати 

повноцінним фактором у своїй функціональній ролі й призначенні в 

національній державі та її культурному розвитку й політичній силі”3. 

Історія українства доби Визвольних змагань привертала увагу дослідника 

Б. Кравченка, який опублікував у суспільно-політичному виданні Українського 

товариства закордонних студій “Сучасність” аналітичну статтю під назвою 

“Селянство і українська революція”. Автор підводив читача до висновку, що 

зростання масової свідомості селянства зумовлювалося загальним 

національним підйомом, який переживала Україна 1917 року, впливом на нього 

таких важливих суспільних чинників, як війна та національний рух української 

інтелігенції: учителів, дрібних урядників, нижчого офіцерства. На думку 

Б. Кравченка, ці суспільні стани формували революційні переконання т. зв. 

“малих українців”. Як визнав автор, національне пробудження пересічного 

селянина було тісно пов’язане з його сподіваннями на швидке розв’язання 

аграрного питання “своєю владою в Києві”. “Селяни потребували запевнення, 

що їхнє право на володіння землею, і, важливіше, що право на всю землю, яку 

вони в майбутньому візьмуть у свої руки, буде захищене державною владою, 

від котрої вони могли б сподіватися співчутливого ставлення”, зазначав він4.  

                                                
1 Витанович І. Аграрна політика українських урядів / І. Витанович // Український історик. – 

Нью-Йорк–Мюнхен, 1967. – Вип. 3–4. – С. 40. 
2 Витанович І. Аграрна політика українських урядів / І. Витанович // Український історик. – 

Нью-Йорк–Мюнхен, 1967. – Вип. 3–4.  – С. 56. 
3 Там само. – С. 60. 
4 Кравченко Б. Селянство і українська революція / Б. Кравченко // Сучасність. – 1987. – Ч. 3. 

– С. 70. 
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У той час селяни не завжди усвідомлювали, що на практиці означав 

термін “соціалізація землі”, а сприймали його щонайперше як можливість в 

умовах революційних змін безкоштовно отримати у свої руки земельний наділ, 

писав І. Лисяк-Рудницький. Відповідно, “…якби [Центральна] Рада була 

розсудливішою, вона могла здійснити конечну аграрну реформу, не касуючи 

принципу приватної власності на землю: цей погано продуманий захід вніс 

багато хаосу в життя на селі”1. 

Значний за обсягом матеріал було акумульовано в дослідженні В. Вериги 

“Визвольні змагання в Україні 1914 – 1923”. Аналіз історії Української 

революції містить у цій праці цілісні інформативні блоки. У значній мірі увага 

автора концентрувалася на висвітленні значення аграрного питання й ролі 

селянства у Визвольних змаганнях. Прийнятий 8 січня 1918 року Центральною 

Радою “Тимчасовий закон про землю” базувався, на думку В. Вериги, не на 

українській хліборобській традиції, а на московській доктрині не передільної 

общини, оскільки в Україні, як помилково стверджував дослідник, ніякої 

общини ніколи не існувало. Він наголошував на думці, що в Україні “Земля 

була епіцентром селянського думання, а селянським масам найбільше 

подобалась Програма українських соціял-революціонерів. Ця партія була 

найчисельнішою і найбільш впливовою, і коли б у її проводі стояли особистості 

з баченням державницьких устремлінь, вона мала б усі можливости повести за 

собою народ…через земельну революцію до української державности”2. У 

контексті потрактування революційного потенціалу українців-хліборобів доби 

Визвольних змагань В. Верига висловив переконання, що “Селяни приймали 

національну ідею і швидко орієнтувались в ній.[а] При добрій агітації можна 

було спрямувати всю їхню енергію на користь української державности”3.  

У рецензії на працю В. Вериги “Визвольні змагання в Україні  

                                                
1 Лисяк-Рудницький І. Четвертий Універсал та його ідеологічні попередники / І. Лисяк-

Рудницький // Історичні есе: у 2 т. / І. Лисяк-Рудницький. – Київ : Основа, 1994. – Т. 2. – 

С. 14. 
2 Верига В. Визвольні змагання в Україні 1914 – 1923 : у 2 т. / В. Верига. – Львів : Місіонер, 

1998. – Т. 1.– С. 284. 
3 Там само. – С. 106. 
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1914 – 1923”, правомірно зазначалося, що її автором не було враховувано 

результати досліджень, репрезентованих в українській пострадянській 

історіографії першої половини1990-х років, а до вивчення не було залучено 

опубліковані українськими істориками документи і матеріали. Доречною є 

констатація Н. Миронець та О. Яся стосовно вторинності критичного 

потенціалу роботи, який акумулювався на скопроментованій концепції 

більшовицького перевороту в неіснуючій радянській історіографії1.  

Суперечиво висвітлювалося аграрно-селянська політика Центральної 

ради зарубіжними авторами в навчальних посібниках та підручниках з історії 

України. Окремі висновки істориків потребують коментування. Так, провину за 

провал земельних реформ у Наддніпрянській Україні Н. Полонська-Василенко 

в рівній мірі покладала на Тимчасовий уряд та УЦР2. Історик О. Субтельний 

акцентував увагу на заземленості інтересів хліборобів, вказуючи, що 

Центральна рада не змогла забезпечити “чорний переділ” землі, тому швидко 

втратила підтримку села, яка надавалася українській владі на початку 1917 р.3.  

У 1920-х – 1930-х рр. перед істориками-марксистами було поставлено 

завдання: сформувати концепцію жовтневого більшовицького перевороту 

1917 року в Росії, як соціально зумовлене повстання мас, “… беручи до уваги 

не тільки Жовтнево-Листопадову революцію і її перехід, але і весь хід 

підготовчого масового руху”4. У такий спосіб фактографія селянського руху 

інтегрувалася в загальну схему класової боротьби, ставала частиною 

історичного наративу “пролетарської революції в Україні”. Цей процес 

узгоджувався з поширенням наукової та науково-пропагандистської літератури. 

                                                
1 Див. Миронець Н. Верига Василь. Визвольні змагання в Україні 1914 – 1923 рр. / 

Н. Миронець, О. Ясь // Український археографічний щорічник. – Київ–Нью-Йорк, 2002. – 

Вип. 7. – Т. 10. – С. 473–478. – Рец. на кн.: Верига В. Визвольні змагання в Україні 1914–

1923 рр.: у 2 т. / ред. Ю. Сливка, О. Аркуша. – Жовква : Міссіонер, 1998. – Т. 1. – 524 с. ; Т. 2. 

– 502 с. 
2 Полонська-Василенко Н. Історія України : у 2 т. / Н. Полонська-Василенко – Київ : Либідь, 

1992. – Т. 2 : Від середини XVII століття до 1923 року. – С. 466–477. 
3 Субтельний  О. Україна: Історія / О. Субтельний – Київ : Либідь, 1993. – С. 428. 
4 Положение комиссии при ВУЦИК-е по истории украинской революции и 

коммунистической партии // Летопись революции. – 1922. – № 1. – С. 247. 
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Відзначимо вихід збірників праць “На аграрному фронті”, планові публікації  

аграрної секції Комуністичної Академії в Москві в серії видань “Аграрна 

революція”, масове тиражування пропагандистських брошур, які подавалися як 

теоретико-методологічне  забезпечення історико-аграрних досліджень в СРСР1.  

Серед наукової продукції переважали праці істориків та економістів з 

дореволюційним стажем наукової та практичної роботи І. Верменічева, 

С. Дубровського, М. Кубаніна, А. Шестакова, Я. Яковлєва, які присвячувалися 

дослідженню стану землеволодіння та землекористування селянського двору в 

переддень Лютого 1917 року2. Опрацьований ученими значний масив 

документів центральних архівних установ Російської ФРСР, матеріалів земської 

статистики, яка відображала рух земельної власності, описів юридичного 

статусу землеволодінь дозволили частково реконструювати особливості 

мобілізації земельної власності в зазначений час у Харківській, Чернігівській, 

Катеринославській, Херсонській губерніях. За висновками науковців, аграрна 

революція набула розмаху саме в тих регіонах України, де було збережене в 

недоторканості традиційне поміщицьке землеволодіння, тобто існувала стара 

система кріпосницької експлуатації селянства, а там, де вона трансформувалася 

в нові, капіталістичні поземельні відносини аграрний рух не виходив за межі 

                                                
1 Див. Канатчиков С. Ленин о союзе рабочих и крестьян / С. Канатчиков // Смычка с 

деревней. – Ленинград, 1924. – Вып. 1. – С. 5–20 ; Керженцев П. Ленин и крестьянство / 

П. Керженцев // Молодая гвардия. – 1924. – № 6. – С. 3–9; Шестаков А. В. Большевики и 

крестьянство в революции 1917 года / А. В. Шестаков. – Москва–Ленинград : 

Государственное издательство, 1927. – 88 с.; Крицман Л. Пролетарская революция в деревне 

/ Л. Крицман. – Москва–Ленинград : Государственное издательство, 1929. – 576 с. та ін. 
2 Див. Верменичев И. Аграрное движение в 1917 году / И. Верменичев // На аграрном 

фронте. – 1926. – № 2. – С. 46–61; Верменичев И. Крестьянское движение между 

Февральской и Октябрьской революциями / И. Верменичев // Аграрная революция: в 4 т. – 

Москва : Изд-во Коммунистической академии, 1928. – Т. 2 : Крестьянское движение в 1917 

году. – С. 169–207; Дубровский С. М. Временное правительство и крестьянство / 

С. М. Дубровский // Аграрная революция: в 4 т. – Москва : Изд-во Коммунистической 

академии, 1928. – Т. 2 : Крестьянское движение в 1917 году. – С. 65–80; Кубанин М. Первый 

передел земли в 1918 г. / М. Кубанин // Аграрная революция: в 4 т. – Москва : Изд-во 

Коммунистической академии, 1928. – Т. 2 : Крестьянское движение в 1917 году. – С. 209–

230; Шестаков А. В. Крестьянские организации в 1917 г. / А. В. Шестаков // Аграрная 

революция: в 4 т. – Москва : Изд-во Коммунистической академии, 1928. – Т. 2: Крестьянское 

движение в 1917 году. – С. 95–166; Яковлев Я. А. Крестьянская война 1917 г. / Я. А. Яковлев 

// Аграрная революция: в 4 т. – Москва : Изд-во Коммунистической академии, 1928. – Т. 2 : 

Крестьянское движение в 1917 году. – С. 83–92. 
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договірних відносин між селянами й поміщиками-землевласниками1. 

Міркування авторів підкріплювалися статистичними даними про хід ліквідації 

поміщицької земельної власності, зростання селянського землеволодіння в 

період від лютого до жовтня 1917 року, що мало вказувати на зміни, які 

відбулися в аграрному секторі економіки Наддніпрянської України2. 

Виявляючи причини розбіжностей в оцінках чисельності аграрних 

виступів селянства, радянські історики спиралися на підрахунки, здійснені в 

працях А. Козаченка, які показали таку динаміку подій: у березні 1917 р. 

відбулося – 4 виступи; у липні – 118 виступів; на початок вересня – 112 

селянських виступів. Загальна чисельність проявів селянської активності, за 

даними автора, у 1917 році склала 473 випадки3. До уваги А. Козаченком було 

взято помітний спад селянських виступів у серпні 1917 року, який був 

зумовлений наступом реакційних сил на Петроград, що більше відомий в історії 

як заколот генерала Л. Корнілова. Зростання хвилювань на ґрунті земельного 

питання у вересні 1917 року автор пояснював незайнятістю основної маси 

селян на осінніх роботах після збору зернових культур4.  

Подальше вивчення цього питання засвідчує певні зміни, що мали місце у 

підрахунках чисельності та характеру виступів. Помітним стає зростання 

показників кількості селянських протестів у формах захоплень поміщицької 

землі та встановлення контролю над усім господарством. Дослідник М. Рубач 

нарахував з квітня до вересня 1917 року 558 селянських виступів, більшість з 

                                                
1 Яковлев Я. А. Крестьянская война 1917 г. / Я. А. Яковлев // Аграрная революция: в 4 т. – 

Москва : Изд-во Коммунистической академии, 1928. – Т. 2 : Крестьянское движение в 1917 

году. – С. 92. 
2 Верменичев И. Аграрное движение в 1917 году / И. Верменичев // Аграрная революция : в 

4 т. – Москва : Изд-во Коммунистической академии, 1928. – Т. 2 : Крестьянское движение в 

1917 году. – С. 51 ; Верменичев И. Крестьянское движение между Февральской и 

Октябрьской революциями / И. Верменичев // Аграрная революция : в 4 т. – Москва : Изд-во 

Коммунистической академии, 1928. – Т. 2 : Крестьянское движение в 1917 году. – С. 179. 
3 Козаченко А. Селянський рух 1917 року на Україні / А. Козаченко // Селянський будинок. – 

1927. – № 12. – С. 32. 
4 Див. Земзюліна Н. І. Аграрне питання в Українській революції: в пошуках шляхів 

розв’язання (Історіографічний нарис) / Н. І. Земзюліна. – Київ : Віпол, 1998. – 42 с.; 

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. – С. 124. 
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яких – 311, відбулася в літні місяці. Падіння чисельності селянських 

заворушень у серпні – 121, порівнянно з липнем – 190, він пояснює дією 

корніловських указів і каральною політикою Тимчасового уряду, а дані за 

вересень місяць – 118 виступів уважає заниженими в десять разів, оскільки 

статистика Головного управління у справах міліції Тимчасового уряду, яка 

вважалалася найбільш повною, за його виразом, не витримує критики1.  

Загальна кількість селянських повстань упродовж 1917 року в Україні, 

підрахована Ю. Чеботарьовим на основі даних рапортів Головного управління у 

справах міліції Тимчасового уряду, не перевищує 609 випадків2. Історик 

А. Слюсарський уважав, що лише з березня до вересня 1917 року в 

Україні відбулося 596 селянських заворушень3. За підрахунками 

Є. Живолупа, від початку березня до кінця грудня того ж 1917 року було 

зафіксовано 666 таких випадків4. Останні дані відрізняються від 

показників статистики Тимчасового уряду, а саме  – 668 виступів за період 

часу від початку березня до середини жовтня 1917 року5.  

Виявляючи причини різнобою в статистичних підрахунках радянських 

істориків, Н. Земзюліна звернула увагу на той факт, що, за показниками 

Є. Живолупа, у листопаді 1917 року сталося 142 виступи селян, а в грудні того 

ж року в 3,5 рази менше6. Наведена радянськими авторами статистика дала їй 

привід засумніватися у твердженнях істориків, що саме з проголошенням 

                                                
1 Див. Рубач М. А. Аграрная революция на Украине в 1917 году / М. А. Рубач // Літопис 

революції. – 1928. – № 1. – С. 48. 
2 Чеботарьов Ю. Селянський рух на Україні в 1917 році / Ю. Чеботарьов. – Київ : 

Держполітвидав УРСР, 1940. – С. 34. 
3 Слюсарський А. Г. Боротьба селян України за землю в період підготовки Великої 

Жовтневої соціалістичної революції / А. Г. Слюсарський // Учені записки Харківського 

університету. Труди історичного факультету. – Харків, 1957. – Т. 6 (89). – С. 53–54. 
4 Живолуп Е. К. Крестьянское движение на Украине в 1917 г. / Е. К. Живолуп // Ученые 

записки Харьковского университета. Труды кафедры истории КПСС. – Харьков, 1957. – 

Т. 6 (88). – С. 263–265. 
5 Див. Гамрецький Ю. М. Радянська історіографія селянського руху на Україні / 

Ю. М. Гамрецький // Історіографічні дослідження в УРСР. – Київ, 1968. – Вип. 1. – С. 63. 
6 Живолуп Е. К. Крестьянское движение на Украине в 1917 г. / Е. К. Живолуп // Ученые 

записки Харьковского университета. Труды кафедры истории КПСС. – Харьков, 1957. – 

Т. 6. (88). – С. 263. 
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більшовицького “Декрету про землю” селянський рух пішов на спад.  

Спираючись на аналіз праці вітчизняного дослідника повстанського руху 

доби Гетьманату П. Захарченка “Селянська війна в Україні: рік 1918”1, який 

довів, що виступи селянства були ініційовані публікацією Третього Універсалу 

Центральної Ради, але згодом були притишені заходами УЦР і Генерального 

Секретаріату, Н. Земзюліна прийшла до висновку, що селянство вважало 

репрезентантом своїх інтересів Центральну Раду, а не більшовицький уряд 

В. Леніна. Дослідниця з цього приводу зазначила таке: “Тому й близькими були 

селянським масам аграрні положення III Універсалу, ухваленого 7 листопада 

1917 року, а не більшовицького “Декрету про землю”, що на той час був 

невідомим широкому загалу української глибинки. Саме Третій Універсал, з 

його недосконалими, невиваженими, декларативними заявами, кинув селянську 

верству у вир запеклої боротьи за перерозподіл земельної власності. З тим – 

отримав фактичне узаконення стан аграрного хаосу на селі”2. Підтвердження 

цієї думки у відповідному розділі праці П. Захарченка “Селянська війна в 

Україні: рік 1918”, на яку робилося покликання, нами не було знайдено. Однак, 

історик П. Захарченко залишив аргументоване потрактування іншого, але не 

менш важливого документа – “Тимчасового Земельного закону” Центральної 

ради, ухваленого 18 січня 1918 року, який, в основному, повторював положення 

Третього Універсалу, але давав йому розширене юридичне тлумачення, а саме, 

установлював індивідуально-трудову норму землекористування, замість 

задекларованих в Універсалі УЦР 50 десятин трудової норми (так зазначено в 

праці)3. П. Захарченком було вироблено такі оціночні судження: “Початок 

більшовицької агресії в Україну у грудні 1917 року змусив Центральну 

Раду терміново видати недосконалий, невиважений, неперевірений 

                                                
1 Захарченко П. Селянська війна в Україні: рік 1918 / П. Захарченко. – Київ : ЗАТ “Нічлава”, 

1997. – 147 c. 
2 Див. 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. – С. 126–127. 
3 Див. Захарченко П. Селянська війна в Україні: рік 1918 / П. Захарченко. – Київ : ЗАТ 

Нічлава, 1997. – С. 32. 
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практикою аграрний закон, котрий, хоч і був поміркованіший за 

[більшовицький] “Декрет про землю”, проте мало враховував потреби всіх 

верств українського села. У такій редакції він фактично санкціонував 

поглиблення руйнівних процесів у сільському господарстві, завдаючи 

йому непоправної шкоди”1. Як бачимо, автор аналізованої праці 

покликався не на декларативні положення Третього Універсалу, а на 

відповідні норми статей “Тимчасового Земельного закону” Української 

Центральної ради, вказуючи на помітний вплив цього юридичного 

документа на загострення, радикалізацію виступів селянства2.  

Щодо проблеми визначення чисельності аграрних селянських 

виступів у Наддніпрянській Україні, відзначимо потребу критичного аналізу 

тих джерел, на які, в основному, спиралися дослідники. Добре відомо, що 

збірник Центрархіву СРСР “Крестьянское движение в 1917 году”, у якому було 

опубліковано документи Головного управління у справах міліції Тимчасового 

уряду, є далеко не повною версією зібрання архівних матеріалів названої 

установи. Російський науковець О. Сєдов у статті “Источники по истории 

крестьянских комитетов 1917 года” зазначав, що це джерело отримало критичні 

оцінки архівознавців. Зважаючи на значущість міркувань О. Сєдова, наведемо 

зміст останніх мовою оригіналу: “Многочисленные сопоставления первичных 

документов с их отражением в сборнике наглядно показывают, что от 

чиновничьего “редактирования” сводок история крестьянских организаций 

пострадала очень сильно. Были скрыты многие факты участия крестьянских 

комитетов в классовой борьбе на селе, нередко путалось время событий, 

опускались существенные детали. … А поскольку данный сборник долгие годы 

был главным источником для изучения крестьянского движения в 1917 году, в 

советской исторической науке до сих пор живет ошибочная версия о слабой 

                                                
1 Див. Захарченко П. Селянська війна в Україні: рік 1918 / П. Захарченко. – Київ :  

ЗАТ Нічлава, 1997. – С. 32. 
2 Там само. 
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организованности крестьян накануне Октябрьской революции”1. Таким чином, 

у порівнянні із підрахунками радянських істориків чисельні дані щодо 

селянських виступів, опубліковані за доповідними до Головного управління у 

справах міліції Тимчасового уряду, були занижені в матеріалах збірнику мало 

не в чотири рази. Загалом, у березні – жовтні 1917 року в Україні, як 

стверджується в новітніх дослідженнях, відбулося 2600 селянських хвилювань 

“на аграрному ґрунті”, тоді як за офіційною статистикою Тимчасового уряду в 

цей час було зафіксовано лише 668 випадків захоплень земельної власності та 

погромів маєтків, які засвідчили радикалізацію боротьби селян з поміщиками2.  

Вивчення матеріалів дисертаційних досліджень істориків  О. Завальнюка 

та Ю. Хоптяра, присвячених історії селянських рухів у Лівобережній та 

Правобережній Україні в період березня 1917 – січня 1918 рр., дозволяє 

уточнити загальну кількість аграрних виступів та локалізувати їхні прояви3. 

Визначаючи передумови аграрної революції дослідники спиралися на 

соціально-класовий аналіз процесів мобілізації земельної власності в царській 

Росії. Так, за даними, які наводить у своїй праці О. Завальнюк, дворянське 

землеволодіння з 1862 до 1914 рр. зменшилося на Правобережній Україні 

близько однієї третьої частини, Лівобережжі – 60, 2%, степової зони – 65,8 %4.  

Від безземелля найбільше страждали селянські господарства 

                                                
1 Седов А. В. Источники по истории крестьянских комитетов 1917 года / А. В. Седов // 

Историография и источники по аграрной истории Среднего Поволжья. – Саранск : 

Мордовское книжное издательство, 1981. – С. 194–195. 
2 Див. Куташев І. В. Селянський рух в Україні (березень 1917 р. – квітень 1918 р.) : автореф. 

дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Куташев Ігор Вікторович ; Київський національний 

університет ім. Т. Шевченка. – Київ, 2003. – С. 8. 
3 Див. Завальнюк А. М. Крестьянское аграрное движение на Правобережной Украине (март 

1917 – январь 1918 г.) : дис. … канд. ист. наук : 07.00.02 / Завальнюк Александр 

Михайлович ; Киевский государственный педагогический институт им. А. М. Горького. – 

Киев, 1979. – 221 с.; Хоптяр Ю. А. Крестьянское движение на Левобережной Украине (март 

1917 – январь 1918 гг.) : дис. … канд. ист. наук : 07.00.02 / Хоптяр Юрий Алексеевич ; 

Киевский Ордена Ленина и Ордена Октябрьской революции государственный университет 

им. Т. Шевченко. – Киев, 1990. – 224 с. 
4 Завальнюк А. М. Крестьянское аграрное движение на Правобережной Украине (март 1917 – 

январь 1918 г.) : дис. … канд. ист. наук : 07.00.02 / Завальнюк Александр Михайлович ; 

Киевский государственный педагогический институт им. А. М. Горького. – Киев, 1979. – 

С. 29. 
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Правобережної України. Земельні наділи окремого селянського двору тут 

зменшилися в середньому з 8,4 десятин у 1877 році до 5,5 десятин у 1905 році. 

Серед основних причин аграрних рухів на Правобережжі історики називають 

наявність великої земельної власності в руках польських та австрійських 

феодалів, яким вдалося пристосуватися до ринкових умов розвитку економіки 

царської Росії1. При цьому автор виокремлює антифеодальну боротьбу основної 

маси селянства Правобережної України проти поміщиків від війни безземельної 

бідноти проти сільської буржуазії, яка була на Правобережжі малочисельною, 

але такою, що володіла значним економічним потенціалом. У дисертації 

О. Завальнюка зазначено, що аграрний селянський рух у регіоні розпочався з 

невеликих виступів у березні 1917 року та перетворився на потужну хвилю 

революції в українському селі в листопаді 1917 – лютому 1918 років. За даними 

дослідника, у цей період мали місце не менше 3728 випадків селянських 

заворушень, з яких 907 відбулося у Волинській, 1025 – у Київській, 1796 – у 

Подільській губерніях. При цьому, у підрахунки О. Завальнюка вкралася 

незначна технічна помилка. У підсумку дослідником подаються інші, ніж мали 

б бути в підсумку дані стосовно чисельності селянських виступів – 37382. 

Історик Ю. Хоптяр, автор дисертаційного та однойменного 

монографічного дослідження “Селянський рух в Лівобережній Україні 

(березень 1917 – січень 1918 рр.)”, акцентував увагу на проблемах 

економічного розвитку селянського господарства. Згідно наведених автором 

даних на початку Лютневої революції 1917 року Лівобережна Україна займала 

одне з перших місць із соціальної диференціації селянства. На одному полюсі 

уявної шкали соціального розлому мала б місце концентрація сільської бідноти 

й середняка – 80,5%, а на іншому – заможного селянства – 19,5%. У 

перспективі дані щодо можливостей розвитку економічного потенціалу 

                                                
1 Див. Завальнюк А. М. Крестьянское аграрное движение на Правобережной Украине (март 

1917 – январь 1918 г.) : дис. … канд. ист. наук : 07.00.02 / Завальнюк Александр Михайлович; 

Киевский государственный педагогический институт им. А. М. Горького. – Киев, 1979. – 

С. 32. 
2 Там само. – С. 181. 
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селянських господарств складають значно більший відсоток, ніж поміщицьких1. 

Статистика аграрних виступів у Лівобережній Україні, наведена автором 

монографічного дослідження, відтворює динамічну картину боротьби 

селянства за землю. Так, з березня 1917 до січня 1918 року, їхня кількість 

склала 1731 випадок2. Автором відзначалося, що з організованих форм 

селянського руху переважали захвати поміщицьких господарств, а серед 

радикальних – погроми, яких, до речі, у піковий період вересня – жовтня 

1917 року було обмаль. Вони складали лише 1,7 % від усіх виступів. Селяни-

бунтівники, за висловом Ю. Хоптяра, прагнули встановлення контролю над 

господарством поміщика, його земельною власністю, землями державних 

цукроварень. Привертають увагу виступи селян проти бездіяльності 

Тимчасового уряду, який відкладав рішення земельного питання до Установчих 

зборів. Серед загального числа селянських заворушень протести спрямовані 

проти центральної влади, як свідчить зміст прийнятих на сільських сходах 

ухвал, складали 4,6% у листопаді 1917 року й 6,2% в січні 1918 року. 

Пояснення цьому феномену Ю. Хоптяр знаходить досить просте – боротьба за 

землю була в цей період визначальною рисою селянського руху та складала в 

листопаді 1917 р. 66,1%, січні 1918 р. – біля 70,0% усіх виступів3.  

Організованість селянського руху в Лівобережній Україні, на думку 

Ю. Хоптяра, у значній мірі визначалася соціальним складом самоврядних 

селянських організацій та сільських земельних комітетів. За участі, а по 

суті під керівництвом останніх, відбулося 435 виступів селян (25,1%). 

Земельні комітети не допускали погромів, однак не спромоглися очолити, 

а головне спрямувати аграрний рух в організоване річище, надати 

                                                
1 Див. Хоптяр Ю. А. Селянський рух в Лівобережній Україні (березень 1917 – січень 

1918 рр.) / Ю. А. Хоптяр. – Кам’янець-Подільський : ПП “Медобори”, 2010. – С. 47. 
2 Див. Хоптяр Ю. А. Селянський рух в Лівобережній Україні (березень 1917 – січень 

1918 рр.) / Ю. А. Хоптяр. – Кам’янець-Подільський : ПП “Медобори”, 2010.. – С. 52. 
3 Там само. – С. 121. 
3 Там само. – С. 52. 
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стихійній боротьбі селянства політичного змісту, наголошував автор1.  

Політика лібералізації громадського життя в СРСР другої половини 1950 

– середини 1960-х рр. справила позитивний вплив на розвиток суспільних наук. 

Було дещо розширено доступ істориків до фондів центральних і місцевих 

архівів, спецвідділів наукових бібліотек2. Велика археографічна робота була 

проведена науковими відділами архівних установ, фахівцями Інституту історії 

України, викладачами історичних кафедр вищих навчальних закладів. Вона 

уможливила підготовку перших збірників документів і матеріалів, які 

репрезентували переважно зміст аграрної політики радянської влади3, 

забезпечили ґрунтовне дослідження революційних процесів в Україні за участі 

селянства4, висвітлювали розвиток селянського руху 1917 року в таких регіонах 

України, як Київщина, Волинь, Поділля, Полтавщина, Чернігіщина, 

окремих повітів Херсонської і Таврійської губерній Півдня України5. 

                                                
1 Там само. – С. 130, 161. 
2 Див. Коцур В. П. Історіографія історії України : курс лекцій / В. П. Коцур, А. П. Коцур. – 

Чернівці : Золоті литаври, 1999. – С. 459. 
3 Див. Аграрная политика Советской власти (1917 – 1918 гг.) : документы и материалы / 

сост. И. И. Варжо; Институт истории АН СССР. – Москва : АН СССР, 1954. – 552 с. 
4 Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Советской 

власти на Украине : сборник документов и материалов / ред. С. М. Короливский. – Київ : 

Государственное издательство политической литературы УССР, 1951. – 509 с.; Великая 

Октябрьская социалистическая революция на Украине. Февраль 1917 – апрель 1918 г. : 

сборник документов и материалов: у 3 т. / Центральный государственный архив Октябрьской 

революции и социалистического строительства УССР. – Киев : Госполитиздат УССР, 1957. – 

Т. 1. – 1009 с.; Т. 2. – 731 с.; Т. 3. – 998 с.; Великая Октябрьская социалистическая революция 

на Украине. Февраль 1917 – февраль 1918 г. Хроника важнейших историко-партийных и 

революционных событий: сборник документов: в 2 ч. – Киев : Политиздат Украины, 1977–

1982. – Ч. 1. – 1977. – 711 с.; Ч. 2. – 1982. – 959 с. 
5 Борьба за власть Советов на Киевщине (март 1917 – февраль 1918) : сборник документов и 

материалов / сост. П. П. Гудзенко [и др.]. – Киев : Госполитиздат, 1957. – 660 с.; Борьба 

трудящихся Волыни за власть Советов (март 1917 – декабрь 1920) : сборник документов и 

материалов. – Житомир : Облиздательство, 1957. – 480 с.; Боротьба за владу Рад на Поділлі 

(березень 1917 р. – лютий 1918 р.): документи й матеріали. – Хмельницький : Хмельницьке 

обласне газетне вид-во, 1957. – 306 с.; Трудящиеся Полтавщины в борьбе за установление и 

укрепление Советской власти (1917 – 1920 гг.): сборник документов и материалов / 

упоряд. Ф. І. Бойко, А. Г. Момонт – Полтава : Обласне вид-во, 1957. – 228 с.; Борьба 

трудящихся Черниговщины за власть Советов (1917 – 1918 гг.) : сборник документов и 

материалов / сост. Г. П. Петрова, И. И. Рабинович, Е. П. Тесен; ред. Н. С. Шевчук [и др.]. – 

Чернигов : Обласная типография, 1957. – 475 с.; Боротьба робітників і селян за встановлення 

й зміцнення Радянської влади на Єлисаветградщині (1917 – 1920 рр.) : збірник документів і 

матеріалів / ред. Д. М. Волчанський. – Кіровоград : Кіровоградське обласне вид-во, 1957. – 
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Однак, теоретичною основою підготовки спеціальних досліджень з аграрної 

історії, комплексних академічних видань з історії українського селянства, 

опублікованих упродовж 1960 – 1980-х років залишався марксизм-ленінізм. 

Об’єктивний принцип історичного дослідження підпорядковувався класовому 

принципу партійності історичної науки. Зокрема, аграрна політика Української 

Центральної ради в “Історії селянства Української РСР” (1967 р.) 

висвітлювалася по своїй суті як антинародна, а “Тимчасовий Земельний закон” 

УЦР від 18 січня 1918 року характеризувався з класових позицій як такий, що 

не враховував інтересів незаможних верств села, які під впливом агітації дедалі 

більше схилялися до підтримки аграрної політики більшовиків. Динаміка 

боротьби за землю визначалася перебігом класових боїв у пролетарських 

центрах, їхнім поширенням на периферію – повітові містечка й села. Авторами 

аналізованої праці зазначалося, що вже в середині грудня 1917 року волосні 

земельні комітети та ради встановили повний контроль над поміщицькими 

маєтками та куркульськими господарствами, завершили розподіл землі1.  

Аграрний рух українського селянства потрактовувався в історіографії 

УРСР переважно як  “дрібновласницька стихія”, вибух обурення заможного 

селянства проти УЦР, прагнення скористатися відсутністю серйозної збройної 

сили і невпевненістю влади в організованому розподілі приватної земельної 

власності поміщиків, держави і церкви серед малоземельного й безземельного 

селянства. Радянські історики допускали відверті перекручення фактів та 

фальсифікації історичних подій стверджуючи, що виступи селян проти 

поміщиків виливалися в революційні повстання проти Центральної ради, 

підривали її владу на місцях, були значною допомогою “революційному 

пролетаріатові” в боротьбі з буржуазією2. Розвиваючи ідеї В. Леніна, який 

                                                                                                                                                            

350 с.; В борьбе за Октябрь (март 1917 – январь 1918): сборник документов и материалов об 

участии трудящихся Одессы в борьбе за установление Советской власти. – Одесса : Одесское 

областное издательство, 1957. – 180 с. 
1 Історія селянства Української РСР : у 2 т. / ред. кол. І. І. Компанієць, І. Х. Ганжа, 

І. І. Слинько; Інститут історії АН УРСР. – Київ : Наук. думка, 1967. – Т. 2 : Від Великого 

Жовтня до наших днів. – С. 28. 
2 Там само. – С. 28–29. 



185 
 

стверджував, що зрівняльний поділ землі відповідав побажанням величезної 

маси селян, забезпечував доведення буржуазно-демократичної революції в 

земельній справі до кінця та відігравав роль проміжної ланки в просуванні 

селянства до колективного господарювання, радянські історики з 

пропагандистською метою тривалий час експлуатували тему колективного 

начала існуючих у ХIХ столітті виробничих практик українського селянства1.  

Слід зазначити, що вивчення матеріалів, накопичених у радянській 

історіографії історії аграрної революції, зумовило актуальність проблеми 

уніфікації методів обробки документів центральних і місцевих архівів з метою 

кваліфікації основних форм селянських протестів, виведення формули 

обрахунку їхньої загальної чисельності, локалізації основних центрів 

повстанського руху2. Якщо брати до уваги лише сам факт протесту, 

зафіксований документально, як це пропонував у свій час радянський 

дослідник В. Кострикін3, то визначити показники чисельності селянських 

виступів  не так уже й складно. Але, по суті, проблема зводиться до зміни 

підходів щодо оцінок радянської історіографії, у якій повстанський рух 

українського селянства традиційно розглядався в ракурсі класової боротьби 

безземельного, біднішого селянства проти поміщиків, куркульства, 

“дрібнобуржуазних партій”. Радянські історики розв’язували означену 

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 т. зв. “дрібнобуржуазних партій”, з іншої. 

Відповідно, дослідження проблеми селянського аграрного руху в історіографії 

УРСР засвідчило наявність суперечливих оцінок співвідношення соціального 

                                                
1 Там само. – С. 18. 
2 Див. 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. – С. 133. 
3 Див. Кострикин В. И. Классовые источники о крестьянском движении накануне Октября и 

статистический метод их изучения / Н. И. Кострикин // История СССР. – 1977. – № 3. – 

С. 47–63. 
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складу селянських організацій: сільських, волосних і повітових земельних 

комітетів, сільських і волосних Рад, їхньої ролі в здійсненні заходів з 

підготовки умов реалізації 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 уважали волосні земельні комітети та виконавчі комітети рад 

(солдатських і селянських депутатів) найбільш послідовними у відстоюванні 

інтересів малоземельного селянства1. Однак, у радянській історіографії 

зазначеного періоду, окрім праці О. Пастуха, присвяченій діяльності земельних 

комітетів Хотинщини, ця проблема практично не досліджувалася2. Щоправда, 

на початку сімдесятих років на основі аналізу джерельного матеріалу 

центральних і місцевих архівів СРСР та УРСР до її вивчення долучився 

відомий історик-аграрник М. Рубач3, а через деякий час І. Хміль4 та 

Ж. Тимченко5. Як уже зазначалося, радянські історики дотримувалися тези, 

що земельні комітети були створені згори згідно постанови Тимчасового 

уряду виключно з метою контролю та обмеження революційних виступів 

селянства, але всупереч цим задумам, більшовикам вдалося структурувати 

вимоги селян та очолити розрізнений революційний рух на селі6. 

В Україні до середини липня, за даними М. Рубача, було організовано 

                                                
1 Див. 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. – С. 98, 135. 
2 Пастух О. Ф. Діяльність земельних комітетів Хотинського повіту в 1917 – 1918 роках / 

О. Ф. Пастух // Наукові записки Чернівецького державного університету. Історичні науки. – 

Чернівці, 1959. – Т. 35. – Вип. 4. – С. 87–98. 
3 Рубач М. Створення земельних комітетів на Україні в 1917 р. / М. Рубач // Великий 

Жовтень і громадянська війна на Україні / АН УРСР. – Київ : АН УРСР, 1973. –  

С. 22–40. 
4 Хміль І. Організації селянства України в період підготовки і проведення соціалістичної 

революції / І. Хміль // Український історичний журнал. – 1982. – № 11. – С. 50–60. 
5 Тимченко Ж. Організація земельних комітетів на Україні в 1917 р. / Ж. Тимченко // У 

боротьбі за Жовтень: зб. наук. праць. – Київ : Наук. думка, 1981. – С. 52–70. 
6 Рубач М. Створення земельних комітетів на Україні в 1917 р. / М. Рубач // Великий 

Жовтень і громадянська війна на Україні / АН УРСР. – Київ : АН УРСР, 1973. – С. 25. 
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94 повітових та дев’ять губернських земельних комітетів1. Історик дослідив 

вузлові аспекти цієї проблеми, а саме: утворення повітових, волосних і 

сільських земельних комітетів; соціальний склад їхніх керівних органів; 

відносини з радами селянських депутатів; утворення волосних селянських 

союзів, що діяли в Україні з березня 1917 до 29 квітня 1918 рр. М. Рубач на 

загальному фоні селянських організацій виокремлює т. зв. “куркульські 

земкоми”, які перебували під впливом УПСР та зазначає, що їхньою основною 

метою було стримування селянства від активних дій. Головна увага місцевих 

земельних комітетів була спрямована на боротьбу за зменшення суми річної 

арендної платні поміщикам від 6 до 12 карбованців, а подекуди навіть до 5 – 2 

карбованців за одну десятину. Примусова аренда землі, питання щодо умов 

використання робочої сили, оплати праці сезонних робітників, які 

регулювалися земельними комітетами, передували захопленню поміщицької 

землі. Формування представницького складу волосних земельних комітетів 

зумовлювалося розвитком класової боротьби на селі, особливо в регіонах 

близьких до лінії фронту, промислових центрів, наголошувалося М. Рубачем2. 

За результатами аналізу публікацій історика І. Хміля можна зробити 

висновок, що сільські та волосні земельні комітети утворювалися на місцях 

після призупинення Тимчасовим Урядом повноважень земств з ініціативи 

революційно налаштованої частини селянства. Така точка зору спиралася на 

документально підтверджені автором факти3. Однак у випадку уточнення 

чисельності волосних земельних комітетів в Україні з покликанням на 

пріоритетний внесок у цю справу дослідниці Ж. Тимченко І. Хміль припустився 

помилки4. Зазначені в його статті показники, за якими впродовж 1917 року в 

Україні було організовано понад 1500 волосних земельних комітетів, уперше 

оприлюднив у праці “Створення земельних комітетів на Україні в 1917 р.” 

                                                
1 Там само. – С. 26, 28. 
2 Рубач М. Створення земельних комітетів на Україні в 1917 р. / М. Рубач // Великий 

Жовтень і громадянська війна на Україні / АН УРСР. – Київ : АН УРСР, 1973.  – С. 38. 
3 Хміль І. В. Організації селянства України в період підготовки і проведення соціалістичної 

революції / І. В. Хміль // Український історичний журнал. – 1982. – № 11. – С. 51. 
4 Там само. – С. 52. 
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дослідник М. Рубач1. Ж. Тимченко вважала, що станом на серпень 1917 року в 

Наддніпрянській Україні налічувалося дещо більше, а саме – 1169 

волземкомів2. У працях радянських істориків було вказано дані, згідно з якими 

на осінь 1917 року в 54 губерніях Російської імперії діяло 11680 волосних 

земельних комітетів. Тобто вони були утворені майже у 80% волостей країни3. 

У радянській історіографії утвердилася думка, що окрім земельних 

комітетів, ключову роль в організації українського селянства відігравали 

місцеві, зокрема повітові селянські ради, створення яких активізувалося восени 

1917 року. В історіографічних дослідженнях Ю. Гамрецького4, дисертаційній 

роботі Н. Земзюліної розглядалося питання щодо чисельності місцевих рад. 

Спираючись на матеріали досліджень радянських істориків, науковці  показали, 

що згідно оптимальних даних, наведених Т. Ремезовою, селянські ради в 

зазначений час діяли в 57,8% повітів 9 українських губерній5, а за підрахунками 

Ж. Тимченко – 56,9% повітів, або в 56 з 94 повітів Наддніпрянської України6.  

Підсумки вивчення діяльності рад селянських депутатів у 1917 році було 

підбито в історіографічному дослідженні Ж. Тимченко7. Вона звернула увагу на 

грубі помилки, допущені в публікаціях В. Борщевського, який стверджував, що 

на кінець березня, а особливо у квітні 1917 року, рухом за створення 

селянських Рад було охоплено майже всі райони українського Донбасу. Однак 

ретельне вивчення архівних матеріалів показало, що в цьому регіоні України 

поширення набули селянські союзи, контрольовані УПСР. Перекручування 

                                                
1 Рубач М. Створення земельних комітетів на Україні в 1917 р. / М. Рубач // Великий 

Жовтень і громадянська війна на Україні / АН УРСР. – Київ : АН УРСР, 1973. – С. 37. 
2 Тимченко Ж. Організація земельних комітетів на Україні в 1917 р. / Ж. Тимченко // У 

боротьбі за Жовтень: зб. наук. праць. – Київ : Наук. думка, 1981. – С. 70. 
3 Осипова Т. В. Классовая борьба в деревне в период подготовки и проведения Великой 

Октябрьской социалистической революции / Т. В. Осипова. – Москва : Наука, 1974. – С. 140. 
4 Гамрецький Ю. М. Радянська історіографія про селянство України в 1917 р. / 

Ю. М. Гамрецький // Історичні дослідження. Вітчизняна історія: республіканський 

міжвідомчий збірник. – Київ, 1977. – Вип. 3. – С. 82–109. 
5 Ремезова Т. А. Советы крестьянских депутатов в 1917 году / Т. А. Ремезова // Исторические 

записки АН СССР. – 1950. – № 32. – С. 16. 
6 Тимченко Ж. П. Ради селянських депутатів в Україні в 1917 році / Ж. П. Тимченко // 

Український історичний журнал. – 1971. – № 8. – С. 57. 
7 Тимченко Ж. П. Радянська історіографія про Ради селянських депутатів у 1917 р. / 

Ж. П. Тимченко // Історіографічні дослідження в УРСР. – Київ, 1969. – Вип. 2. – С. 90. 
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даних статистики та фальсифікація історичних джерел В. Борщевським суттєво 

вплинули на об’єктивність висновків його праці, зазначала науковиця1.  

Подібні “перегини” було виявлено в публікації історика М. Малича. 

Зокрема, ствердження дослідника про те, що у квітні – травні 1917 року ради 

селянських депутатів були організовані майже в кожному населеному пункті 

України є безпідставними, тобто вони не відповідають історичній дійсності2.  

Авторами колективної праці “В огне трех революций”, навпаки, було 

зазначено, що процес створення Рад селянських депутатів в Україні не 

відрізнявся великою інтенсивністю. У березні 1917 року їх нараховувалося 

одиниці. У керівному складі цих організацій, як наголошувалося авторами 

дослідження, переважали представники від партії українських есерів – УПСР3.  

Не вдалося радянським істориками остаточно “деполітизувати” проблему 

утворення та діяльності таких громадських організацій, як селянські та земельні 

комітети. Зокрема, обрані селянські комітети (за участі політичних партій, 

громадських організацій) і земельні комітети, створені за постановою 

Тимчасового уряду, функційно висвітлювалися під діаметрально 

протилежними кутами зору: як структури, орієнтовані на захист інтересів 

безземельного селянства, у першому випадку та “куркулів” і поміщицтва – у 

другому. У тих волостях і селах, де трудяще селянство було свідомішим, 

бідняцька його частина згуртованішою, комітети ставали виразниками 

інтересів селянських мас, уважали радянські дослідники, а організовані 

повітовими комісарами волосні комітети, згідно постанови Тимчасового 

уряду від 19 березня 1917 року, з числа “землевласників і всіх 

інтелігентних сил села” були переважно на стороні заможних верств 

                                                
1 Там само. – С. 94–95. 
2 Малич М. І. Боротьба більшовицьких організацій України за зміцнення союзу робітничого 

класу і біднішого селянства в період підготовки Великої Жовтневої соціалістичної революції 

/ М. І. Малич // Наукові записки Полтавського педагогічного інституту. – Полтава, 1957. – 

Т. 9. – С. 22. 
3 Варгатюк П. Л. В огне трех революций. Из истории борьбы большевиков Украины за 

осуществление ленинской стратегии и тактики в трех российских революциях / 

П. Л. Варгатюк, В. Ф. Солдатенко, П. М. Шморгун. – Київ : Политиздат Украины, 1986. – 

С. 302. 
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українського села. Ідея створення виконавчих комітетів, які Тимчасовий 

уряд розглядав виключно як контрольовані ним всестанові органи 

селянського самоврядування, створювані на широкій громадській, 

виборчій основі, що мали найближчим часом замінити дореволюційні 

представницькі органи місцевого самоуправління – земства, відійшла в 

радянській історіографії досліджуваного періоду на другий план1. 

Потрактування радянськими істориками участі селянства в роботі 

низових повітових представницьких органів – виконавчих комітетів, 

селянських рад і земельних комітетів – виявилися не зовсім вдалими. 

Прикладом може слугувати досвід відомого радянського історика С. Мельника 

– автора опублікованої в 1966 році монографії “Перемога Радянської влади на 

Півдні України: (березень 1917 – березень 1918 рр.)”2. Зокрема, С. Мельником 

було обрано історико-партійну схему висвітлення регіональних подій, у яких 

історія аграрного руху українського селянства інтерпретувалася виключно 

через відображення позицій більшовиків у губернських, повітових радах 

селянських депутатів, губернських і волосних земельних комітетах, 

громадських організаціях. Автор обійшов увагою гострі питання політичного 

протистояння всередині названих організацій та обмежився констатацією 

фактів установлення їхнього контролю за господарчою діяльністю 

поміщицьких економій (культурних господарств), використанням лісових угідь, 

пасовищ, переліком населених пунктів, у яких, на його думку, мали місце в 

зазначений період часу масові за чисельністю учасників та вагомі за 

соціальними наслідками аграрні заворушення селянства на Півдні 

України3. 

Автор дисертаційного дослідження “Ради селянських депутатів і 

аграрний рух на Півдні України в березні 1917 – березні 1918 рр.” М. Кордон 

                                                
1 Тимченко Ж. П. Організація селянства на Україні у 1917 р. / Ж. П. Тимченко // Історичні 

дослідження Вітчизняна історія. – Київ, [б. в.],1984. – Вип. 10. – С 78. 
2 Мельник С. К. Перемога Радянської влади на Півдні України (березень 1917 – березень 

1918 рр.) / С. К. Мельник. – Київ : Вид-во Київського університету, 1966. – 190 с. 
3 Там само. – С. 38, 39, 71, 86–94, 126, 135–136. 
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фактично стверджував, що сфера прикладання зусиль селянських рад і 

селянських комітетів навесні – улітку 1917 року звузилася до виборювання 

економічних прав селянства, а саме: фіксації на рівні договірних відносин 

орендної плати з 25 до 10 – 12 карбованців за десятину або зниження 

державних та місцевих податків для селян. До липня 1917 року, повідомляє 

М. Кордон, селяни Півдня України добилися падіння орендної плати в 

середньому в 3 – 4 рази проти тієї, що існувала в Наддніпрянській Україні до 

Лютневої революції 1917 року1.  

Окрім того, рішенням волосних і сільських земельних комітетів 

поміщики обкладалися, на користь останніх, одноразовим податком. Складена 

автором таблиця розкриває основні форми аграрних виступів селян у 

Катеринославській і Херсонській губерніях у березні – червні 1917 року. На 

першому місці тут було захоплення поміщицької землі – 41 випадок, на 

другому – захоплення сіножатей – 22, на третьому – зниження арендної плати – 

18, на четвертому – захоплення випасів – 14 випадків2. Виступи селян проти 

“куркулів” були доволі рідким явищем у південноукраїнських губерніях. Автор 

нарахував лише 7 подій, пов’язаних з відкритими конфліктами сільської 

громади та окремих селян-землевласників, які виникали на ґрунті оренди 

земельних наділів, використання сільських випасів та лісових угідь селянами3.  

Методологічна криза радянської історичної науки сімдесятих –

 вісімдесятих років двадцятого століття, на думку російського історика й 

методолога А. Гуревича, проявилася перш за все в спробах деконструкції 

марксистського історичного наративу4. Так, українські історики наважувалися 

на об’єктивний аналіз діяльності “експлуататорських класів” у тій мірі, у якій 

                                                
1 Кордон М. В. Ради селянських депутатів і аграрний рух на Півдні в березні 1917 – березні 

1918 рр. (на матеріалах Катеринославської і Херсонської губерній): дис. … канд. іст. наук : 

07.00.01 / Кордон Микола Володимирович; Київський ордена Леніна державний університет 

ім. Т. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 66. 
2 Там само. – С. 73–74. 
3 Там само. – С. 74. 
4 Див. Нечухрин А. Н. Содержание понятия “кризис историографии” / А. Н. Нечухрин, 

С. П. Рамазанов // Крыніцазнауства і спецыяльныя гісторычныя дысцыпліны : навуковы 

зборнік. – Мінськ, 2007. – Вып. 3. – С. 36. 
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їм дозволяла самоцензура та методологічна озброєнність. У цій площині 

виокремимо працю Ф. Турченка “Великий Октябрь и ликвидация 

эксплуататорских классов на Украине”, яка доповнила загальну картину 

революційних подій нетиповими узагальненнями й непересічними сюжетами 

історії передреволюційної доби1. Опрацювавши за оригінальною методикою 

проблематику розвитку соціально-економічних процесів початку ХХ століття в 

Україні і звівши воєдино різнопланові дані, Ф. Турченко дослідив майновий 

стан, чисельність національної буржуазії. Було виявлено, що лише біля третини 

великих землевласників у 1917 році за соціальним походженням були 

селянами, а за національністю – українцями. Автор зазначив, що радикальні 

виступи українського селянства спрямовувалися у своїй масі проти великих 

поміщицьких господарств, у яких зберігалися кріпосницькі пережитки, 

використовувалися жорстокі методи експлуатації селянської праці. За 

свідченням Ф. Турченка, окремі, особливо дрібні панські маєтки часто 

залишалися “непоміченими” селянами як потенційні об’єкти експропріації, а 

земля, передана в оренду останнім, зберігалася у власності господарів. Дрібне 

поміщицьке господарство не було остаточно ліквідовано в роки аграрної 

революції, як уважалося багатьма радянськими істориками, а залишалося 

помітним чинником економічного життя Наддніпрянської України2.  

З часу проголошення державної незалежності України помітно зростає 

інтерес наукової спільноти та громадськості до вивчення матеріалів селянських 

з’їздів, зібрань військовиків, документів, які репрезентували діяльність 

Центральної ради, її урядів, інших інституцій доби Визвольних змагань3. На 

основі аналізу архівних документів, спогадів та праць М. Грушевського, 

В. Винниченка, П. Христюка, законодавчих актів вивчалися соціально-

                                                
1 Див. Турченко Ф. Г. Великий Октябрь и ликвидация эксплуататорских классов на Украине / 

Ф. Г. Турченко. – Киев–Одесса : Вища шк., 1987. – 304 с. 
2 Турченко Ф. Г. Великий Октябрь и ликвидация эксплуататорских классов на Украине / 

Ф. Г. Турченко. – Киев–Одесса : Вища шк., 1987. – С. 82. 
3 Див. Касьянов Г. В. Національні історії та сучасна історіографія: виклики й небезпеки при 

написанні нової історії України / Г. В. Касьянов, О. П. Толочко // Український історичний 

журнал. – 2012. – № 6. – С. 17. 
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економічні, історико-правові аспекти розбудови національної державності. 

Зокрема, аналіз змісту чотирьох Універсалів та “Конституції Української 

Народньої Республіки”, низки юридичних актів Генерального секретаріату 

здійснив автор книги “Сто днів” Центральної Ради” О. Копиленко. 

Дослідником зазначалося, що перша спроба аграрних перетворень в Україні 

доби УНР у республіканській історіографії потрактовувалося як цілком 

позитивне явище, а відгуках їхніх опонентів істориків-державників, навпаки – 

як невдалі соціалістичні експерименти лідерів Української Центральної ради1. 

Нове бачення аграрної проблеми в розрізі становлення сучасної концепції 

історії Української революції презентують праці відомих вітчизняних істориків 

В. Верстюка, В. Солдатенка, О. Реєнта. Вони акцентували увагу на 

нерозв’язаності аграрного питання в українських етнічних землях, наявності в 

Україні великого російського й польського поміщицького землеволодіння, що 

зближувало соціальний і національний рухи в Наддніпрянщині та Західних 

землях УНР2, формувало в середовищі дослідницького загалу розуміння 

однокорінності обох напрямків українського визвольного руху 1917 – 1921 рр.3.  

Розмірковуючи над проблемами методології пізнання вітчизняної історії 

модерного та новітнього часів, дослідники виокремлюють аграрну домінанту в 

становленні виробничої інфраструктури України й похідні та супутні цьому 

основні ознаки історичного осмислення моделі “українського суспільства”, яка 

мала специфічні риси: відсутність значного прошарку українців серед 

представників міської буржуазії, селянський аграрний світогляд, релігійність у 

формі традиційного православ’я, традиції індивідуального господарювання 

                                                
1 Див. Копиленко О. Л. “Сто днів” Центральної Ради / О. Л. Копиленко. – Київ : Україна, 

1992. – С. 140–141, 145. 
2 Верстюк В. Ф. Концептуальні проблеми вивчення історії Української революції / 

В. Ф. Верстюк // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного 

університету. – Запоріжжя, 2000. – Вип. 11. – С. 12. 
3 Солдатенко В. Ф. Нові підходи в осмисленні історичного досвіду та уроків революційної 

доби 1919 – 1920 рр. в Україні / В. Ф. Солдатенко // Наукові праці історичного факультету 

Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2008. – Вип. 24. – С. 95. 
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сільського населення, незрілість і провінційність української політичної еліти1. 

Схвально було сприйнято в історіографії появу монографії І. Хміля 

”Аграрные преобразования на Украине 1917 – 1920 гг.”, яка отримала 

компліментарні відгуки. Рецензентами наголошувалося, що автор опрацював 

дані великої кількості статистичних збірників, мемуарів і періодики, залучив до 

аналізу документи архівів СРСР, наукові публікації й чисельні монографії 

вітчизняних та зарубіжних авторів, з чим, частково, можна погодитися2. Проте 

науковою новизною робота І. Хміля мало вирізнялася поміж подібних 

напрацювань початку 1990-х років. Автору, на нашу думку, не вдалося 

подолати тяжіння радянської моноконцепції аграрної історії України та 

вітчизняного селянознавства. Окремий розділ праці І. Хміля присвячувався 

дослідженню боротьби селянства за землю в хронологічних межах осені 1917 –

 початку 1918 рр. Автором зазначалося, що підготовчий етап здійснення 

колективізації селянських господарств обіймав час від листопада 1917 до 

березня 1923 років, але вже навесні 1918 року із 16,2 млн. десятин приватної 

землі серед селян було розподілено біля 8 млн. 991 тис. десятин, або 55,5% 

земельних площ, створено 150 колективних господарств3. І. Хмілем багато 

уваги було приділено висвітленню подій, які не вкладаються в сучасне 

потрактування змісту аграрної революції, а саме: поширення в Україні 

аграрного законодавства РФСРР, більшовизації селянських рад і земельних 

комітетів, боротьби більшовиків із Центральною Радою та її критики в 

партійній більшовицькій пресі, створення колективних господарств та 

ліквідації землеволодінь заможного селянства. У таблиці, укладеній І. Хмілем, 

відображено форми організації й напрямки виробничої діяльності перших 

колективних господарств, створених в Україні. Більшість з них об’єднували 

                                                
1 Див. Реєнт О. П. Сучасна історична наука в Україні: шляхи поступу / О. П. Реєнт // 

Український історичний журнал. – 1993. – № 3. – С. 19. 
2 Див. Терещенко Ю. І. И. Хмель Аграрные преобразования на Украине 1917 – 1920 гг. / 

Ю. І. Терещенко // Український історичний журнал. – 1991. – № 11. – С. 148–150. – Рец. на 

кн.: Хмель И. Аграрные преобразования на Украине 1917 – 1920 гг. : монографія. – Киев : 

Наук. думка, 1990. – 240 с. 
3 Хмель И. Аграрные преобразования на Украине 1917 – 1920 гг.: монографія. – Киев : Наук. 

думка, 1990. – С. 61, 77. 
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безземельні й малоземельні селянські двори, які організовувалися, як правило, 

на поміщицькій або монастирській землі й, на відміну від Російської ФСРР, де 

переважали комуни, були у своїй масі кооперативними об’єднаннями. Однак, 

автор не завершив дослідження історії кооперативних товариств – ТОЗів і 

ТСОЗів, які були прийнятною формою реалізації економічних інтересів 

українського селянства й держави диктатури пролетаріату – Української СРР. 

У працях сучасників “український проект” розбудови національної 

державності  доби Визвольних змагань був тісно пов’язаний з ідеєю проведення  

аграрних реформ в Україні, у той час як поразка цієї політики вела до її втрати1.  

Визнаючи критеріями історичного дослідження базові постулати захисту 

економічних інтересів титульної нації, зокрема, її найширшої верстви – 

селянства, пріоритетність права приватної власності на землю, більшість 

вітчизняних дослідників критично оцінювали реформаційні зусилля 

Української Центральної ради2. Анархія в селах і погроми поміщицьких 

маєтків, які стали масовим явищем восени 1917 року, розглядалися в новітніх 

вітчизняних дослідженнях як чинники посилення внутрішньої нестабільності 

української влади, які російські більшовики використали з метою розвалу 

молодої незалежної держави – УНР та наступної окупації її території3.  

В оцінках соціального потенціалу аграрних реформ окремі автори 

покладалися на висновки дослідників української діаспори С. Воліна, 

О. Субтельного, Р. Коваля, які вказували на неготовність основної маси 

українського суспільства до прийняття в складний історичний період Світової 

війни й революції радикального “аграрного маніфесту” Української 

Центральної ради. У цьому контексті Н. Земзюліна зазначала, що змальовуючи 

стан аграрних відносин в Україні напередодні та роки революції автори, 

                                                
1 Дем’янко О. М. Лютнева революція та становлення української національної державності 

(лютий 1917 – січень 1918 рр.) : дис. … канд. іст. Наук : 07.00.02 / Дем’янко Оксана 

Миколаївна; Київський університет ім. Т. Шевченка. – Київ, 1995. – С. 41, 65. 
2 Див. Малькін В. П. Земельне питання в Україні в умовах революції 1917–1920 рр. : дис. … 

канд. іст. наук : 07.00.01 / Малькін Валерій Павлович; Національний університет “Острозька 

Академія”. – Острог, 2009. – С. 9, 11. 
3 Там само. – С. 43. 
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щонайперше, з’ясовували причини незадоволення основної маси селянства 

існуючою системою землеволодіння, яка сприяла розвою селянського руху, 

зростання його впливу в  боротьбі за владу тих чи тих політичних сил1.  

За оцінками дослідників аграрна реформа УЦР, яка розроблялася 

впродовж 1917 року й завершилася прийняттям “Тимчасового Земельного 

закону”, мала утопічний характер. Закон “…не регламентував економічний 

механізм реалізації [земельної] реформи”, стверджували вони2. Більше того, 

“Тимчасовий земельний закон” Центральної ради постає в працях істориків 

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

російськими есерами на обговорення комісії Державної думи Росії. При цьому 

зазначалося, що фундаментом закону ”…була соціалізація землі й земельна 

громада, що ніколи не існувала в Україні, незважаючи на примусове накинення 

її Росієї”3. Дослідники зауважували, що община в українських землях в 

економічному відношенні була слабкою. У селі зазвичай переважало 

приватновласницьке або подвірне землеволодіння, а частка середняцького й 

заможного селянства була найвищою в європейській частині Росії ХХ століття4. 

У річищі осягнення вузлових проблем аграрної політики українських 

урядів доби Визвольних змагань 1917 – 1921 років плідно працює вітчизняна 

дослідниця Н. Ковальова. Історіографічний аналіз кандидатської дисертації та 

чисельних публікацій авторки виявив її прискіпливість у роботі з історичними 

джерелами, творчий підхід до вивчення соціального потенціалу аграрних 

реформ українських урядів Центральної ради, УД, УНР Директорії, діяльності 

                                                
1 Земзюліна Н. І. Селянське питання в Україні 1917–1918 рр. (Історіографія проблеми) : 

автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.06 / Земзюліна Наталія Іванівна; Київський 

університет ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – С. 11, 15. 
2 Ковальова Н. А. Аграрна політика українських національних урядів українських 

національних урядів (1917 – 1921 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / 

Ковальова Наталія Анатоліївна ; Дніпропетровський державний університет. – 

Дніпропетровськ, 1999. – С. 15. 
3 Гомотюк О. Є. Центральна Рада в українському державотворчому процесі (березень 1917 – 

кітень 1918 рр.) : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Гомотюк Оксана Євгенівна; 

Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 1997. – С. 108, 112. 
4 Див. Мордвінцев В. М. Земельна реформа Столипіна та її вплив на Україну [Електронний 

ресурс] / В. М. Мордвінцев. – Режим доступу: http://intkonf.org/mordvintsev-semelna-reforma-

stolipina-ta-yiyi-vpliv-na-ukrainu. – Назва з екрана. 

http://intkonf.org/mordvintsev-semelna-reforma-stolipina-ta-yiyi-vpliv-na
http://intkonf.org/mordvintsev-semelna-reforma-stolipina-ta-yiyi-vpliv-na
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виборних громадських інститутів, правосвідомості українського селянства, 

його участі в реформуванні поземельних відносин1. Дослідження Н. Ковальової 

наближають нас до розуміння гетерогенного характеру реформаційних 

процесів, які мали місце в українському селі за революційної доби. Політичні 

суперечки щодо соціального змісту аграрної реформи, на переконання авторки, 

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)2.  

Центральна рада тривалий час ішла в річищі аграрної політики 

Тимчасового уряду, намагаючись узгодити інтереси селянства з можливостями 

держави, зазначала науковця. Проте відсутність реальних земельних реформ 

згори, селянські заворушення спонукали розпочати розробку перших земельних 

законопроектів, тобто ступити на популістський шлях розв’язання аграрного 

питання в Україні. Переломним моментом, що зумовив зміну аграрного курсу 

УНР, Н. Ковальова називає прихід до керівництва ГСЗС 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 в січні 1918 року, що розроблявся за участі названих осіб3. 

Основною причиною стагнації сільськогосподарської галузі вважалося 

                                                
1 Див. Ковальова Н. А. Аграрна політика українських національних урядів (1917–1921 рр.): 

дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Ковальова Наталія Анатоліївна; Дніпропетровський 

державний університет. – Дніпропетровськ, 1999. – 185 с.; Ковальова Н. А. Соціально-

економічний аспект аграрної політики українських урядів періоду революції 1917–1921 рр. / 

Н. А. Ковальова // Український селянин. – Черкаси, 2001. – Вип. 3. – С. 211–214 та ін. 
2 Ковальова Н. А. Політична боротьба навколо аграрного питання на Катеринославщиині в 

1917 р. / Н. А. Ковальова // Історія та культура Подніпров’я: зб. наук. праць. – 

Дніпропетровськ : ДДУ, 1998. – С. 161–167. 
3 Ковальова Н. А. Соціально-економічний аспект аграрної політики українських урядів 

періоду революції 1917 – 1921 рр. / Н. А.  Ковальова // Український селянин. – Черкаси, 2001. 

– Вип. 3. – С. 213. 
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малоземелля. Саме тому проблема визначення норм землекористування (як з 

4 млн. десятин землі приватновласницького землеволодіння задовольнити 

земельний голод 3,7 млн. селянських господарств) залишалася ахіллесовою 

п’ятою Земельного Закону. Н. Ковальова акцентує увагу на проблемі верхньої 

межі землекористування, яка не була визначена урядом УНР, вказуючи, 

щоправда, без покликань на конкретні видання, що “… у літературі такою 

межею вважається 25 десятин”1. Дослідниця опублікувала цікаву наукову 

розвідку стосовно ймовірності прийняття 29 квітня 1918 року ухвали 

Центральної ради про внесення змін до “Тимчасового Земельного закону”, за 

якими “соціалізації” не підлягала власність площею до 30 десятин землі. Ця 

думка присутня в сучасних дослідженнях. Однак, вона не має документального 

підтвердження, а отже, належить до розряду “міфів”, спекуляцій на вивченні 

історії аграрного законодавства Центральної ради, зазначала Н. Ковальова2. 

У другій половині 1990-х років уперше з’явилися праці історико-

правового формату, присвячені дослідженню аграрної політики національних 

урядів доби Української революції. Серед низки публікацій змістовністю 

виділяється стаття правознавців А. Рогожина та В. Гончаренка3. Ґрунтовне 

дослідження “Тимчасового земельного закону” Центральної ради від 

18 січня 1918 року вигідно вирізняють цей науковий доробок на фоні менш 

вартісних публікацій попередників. Керуючись правилом, що аграрне питання є 

питанням власності, авторами праці було зроблено висновки щодо статей 1 та 2 

закону про землю, які з юридичної точки зору були виписані в цьому документі 

не зовсім коректно. Адже відповідно статті 1 закону право приватної власності 

скасувалося, у той час як стаття 2 визнавала, що “…всі ці землі з їх водами 

надземними і підземними природними багацтвами стають добром народу 

                                                
1 Ковальова Н. А. Соціально-економічний аспект аграрної політики українських урядів 

періоду революції 1917 – 1921 рр. / Н. А.  Ковальова // Український селянин. – Черкаси, 2001. 

– Вип. 3. – С. 213. 
2 Ковальова Н. А. “Міфи” земельного законодавства Центральної ради / Н. А. Ковальова // 

Гуржіївські історичні читання. – Черкаси, 2009. – Вип. 3. – С. 342–346. 
3 Рогожин А. Й. Земельне законодавство Центральної ради / А. Й. Рогожин, В. Д. Гончаренко 

// Вісник Академії правових наук України. – 1997. – № 2. – С. 52–60. 
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Української Народної Республіки”. Відповідно, у статті 12 аналізованого 

документа зазначалося, що: “Ніякої платні за користування землею не повинно 

бути”, a “Оподаткуванню підлягають тільки лишки землі поверх встановленої 

норми, або надзвичайні доходи”, що вказує на соціальний характер 

землекористування для основної маси селянства. Причому, як було зазначено в 

публікації історика права О. Волошка, використання укладачами “Тимчасового 

земельного закону” поняття “добро народу” створює різнобій його 

потрактування, як загальнодержавної власності (у праці І. Благої та В. Сидор)1 

або загальнонародної власності (у праці О. Волошка)2. Оскільки термін 

“власність” у “Тимчасовому Земельному законі” УЦР у сучасному значенні не 

вживався, використання законодавцем терміна “добро народу”, очевидно, 

вказувало на умовність юридичної термінології. Укладач Тимчасового 

земельного закону Центральної ради допустив його використання в статтях  

1 – 4. У розділі другому земельного закону, який визначав “основні засади 

користування поверхнею землі” мовиться про наділення правом 

землекористування членів приватно-трудового господарства, яке ведеться 

власною працею окремими особами, сім’ями або спільно товариствами. 

Демократичний характер та умови адаптації закону до вимог українського 

селянства, на думку правознавців А. Рогожина та В. Гончаренка, гарантувала 

стаття 27, у якій передбачалося першочергове задоволення потреб “…місцевої 

малоземельної та безземельної хліборобської людності, і лише в другу [чергу] – 

потреби місцевої не хліборобської й немісцевої людності” у використанні 

державного земельного фонду, що перебував у розпорядженні общини3. 

Проблеми законодавчої діяльності Української Центральної ради 

                                                
1 Блага І. Обмеження права власності (з історії проблеми) / І. Блага // Право України. – 2000. 

– № 1. – С. 121–124 ; Сидор В. Д. Історично-правові передумови формування вітчизняного 

земельного законодавства / В. Д. Сидор // Вісник Запорізького національного університету. 

Юридичні науки. – 2010. – № 4. – С. 112. 
2 Волошко О. О. Актуальні проблеми досліджень історії аграрних відносин доби Української 

революції [Електронний ресурс] / О. О. Волошко // Вісник ХНУВС. – Харків, 2003. – Вип. 22. 

– Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2003_22_55. – Назва з екрана. 
3 Рогожин А. Й. Земельне законодавство Центральної ради / А. Й. Рогожин, В. Д. Гончаренко 

// Вісник Академії правових наук України. – 1997. – № 2. – С. 58. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2003_22_55
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висвітлювалися в працях О. Мироненка, який зосередив увагу на дослідженні 

фунціювання правового механізму судової системи доби Центральної ради, 

висвітленні основних недоліків земельного законодавства УЦР1, складнощів 

його творення та практичної реалізації в селах Наддніпрянської України2. 

Історико-правові традиції вітчизняного земельного законодавства доби 

Української революції розглядалися в ґрунтовній публікації В. Сидор. Авторка 

висловила тверде переконання в тому, що історія земельного законодавства в 

Україні являє собою передусім історію розвитку права власності на землю, як і 

те, що “…законодавство стосовно приватної власності на землю, весь час 

еволюціонізувало”3. Правомірно наголошуючи на історичному значенні 

Тимчасового Земельного закону Центральної ради, як першого кодифікованого 

акту земельного законодавства УЦР, який скасовував право приватної 

власності на землю, В. Сидор стверджувала, що цей закон обмежував норму 

земельного володіння 25 десятинами землі4. Між тим, юрисдикція 

“Тимчасового Земельного закону” УЦР не передбачала обмеження розміру 

ділянки й не визначала терміни користування земельним наділом. Ці 

повноваження згідно норм статті 7 та статті 8 “Тимчасового Закону” 

передавалися місцевим органам самоврядування й земельним комітетам та 

мали впроваджуватися в практику під контролем держорганів УЦР. 

Законодавець передбачив такий порядок формування наділів: “Землі 

нарізуються земельними комітетами в приватно-трудове користування 

сільським громадам та добровільно складеним товариствам, які встановлюють 

правила порядкування одведеними їм землями з додержанням вимог цього 

                                                
1 Мироненко О. М. Світоч української державності : політико-правовий аналіз діяльності 

Центральної Ради. Монографія / О. М. Мироненко. – Київ : [б. в.], 1995. – 328 с. 
2 Мироненко О. М. Недосконалість правового вирішення проблем українського села – одна з 

головних причин краху Центральної Ради / О. М. Мироненко // Правова система України: 

теорія і практика: тези доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції. – 

Київ : Друкарня МВС України, 1993. – С. 88–94. 
3 Сидор В. Д. Історично-правові передумови формування вітчизняного земельного 

законодавства / В. Д. Сидор // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні 

науки. – 2010. – № 4. – С. 111. 
4 Там само. – С. 112. 
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закону”. У статті 10 “Тимчасового Земельного Закону” Центральної ради 

закріплювався демократичний підхід до визначення норми наділу через 

механізм: “Встановлення цієї норми й урівнення в користуванні землею [яке] 

проводиться земельними комітетами і сільськими громадами під керуванням і з 

затвердження центрального органу державної влади”. Як вірно зазначала 

дослідниця, ці процеси прискорилися після проголошення на Другому 

Всеросійському з’їзді Рад “Декрету про землю” й прийняття “Тимчасового 

Земельного закону” Української Центральної ради. Незважаючи на спротив 

заможного селянства й поміщиків, які на сільських сходах обстоювали 

резолюції про повернення реквізованих земельних наділів, а на Волині й 

Поділлі створювали з цією метою загони самооборони, упродовж березня –

квітня 1918 року в розпорядження земельних комітетів перейшла значна 

частина польової землі, яка належала поміщикам та землі відведені для 

вирощування цукрового буряка й технічних культур на Правобережжі1. 

Правовий аналіз резолюцій Першого Всеукраїнського селянського з’їзду 

(28 травня – 2 червня 1917 року) “Про землю”, “Про невідкладні заходи в 

земельній справі”, чотирьох Універсалів УЦР та Земельного закону 

Центральної ради здійснено в працях А. Захарчука, В. Сидор, Ю. Петлюка, 

І. Заріцької. На думку цих науковців, на етапі формування законодавчої бази 

аграрного законодавства українськими урядами було досягнуто укладення 

“Тимчасового Земельного закону” Центральної ради 18 січня 1918 року та 

скасовано приватне землеволодіння, а наступним кроком мало стати 

утвердження принципу загальнонародного землекористування, що українській 

владі не вдалося реалізувати у зв’язку з переворотом Павла Скоропадського та 

скасуванням в Українській Державі законодавчої бази, напрацьованої в 

Українській Народній Республіці доби Української Центральної ради2. 

                                                
1 Сидор В. Д. Історично-правові передумови формування вітчизняного земельного 

законодавства / В. Д. Сидор // Вісник запорізького національного університету. Юридичні 

науки. – 2010. – № 4. – С. 112. 
2 Сидор В. Д. Історично-правові передумови формування вітчизняного земельного 

законодавства / В. Д. Сидор // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні 
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Тенденції розвитку аграрного законодавства в Україні періоду  

Визвольних змагань висвітлювалися в працях І. Заріцької. Вона розглянула 

норми дії звичаєвого права, яким регламентувалося господарче життя 

селянської громади в Наддніпрянській Україні, охарактеризувала зміст 

земельної реформи П. Столипіна, юридичне становище общини й селянського 

двору, здійснила історико-правовий аналіз витоків аграрного законодавства 

Центральної ради1.  

Юридичні джерела аграрного права І. М. Заріцька поділила на 

нормотворчі й правозастосувальні. Вона звернула увагу на невідповідність 

норм земельного законодавства і характерних рис розвитку земельних відносин 

в українських землях на початку ХХ століття, широке використання селянами 

норм звичаєвого права, наявність прогалин у “Тимчасовому Земельному 

законі” Української Центральної ради в частині регулювання земельних 

орендних відносин, поширених напередодні революції в українському селі, 

декларативність правових норм та складність їхнього сприйняття селянством2. 

У колективній монографії “Аграрна політика в Україні періоду 

національно-демократичної революції (1917 – 1921 рр.)” розглядалися вузлові 

проблеми діяльності Генерального секретарства земельних справ (ГСЗМ), 

аналізувалися законодавчі акти Української Центральної ради, постанови 

губернських земельних комітетів, що дозволило з’ясувати мотиви, засоби й 

наслідки реалізації національного аграрного проекту, причини втручання 

                                                                                                                                                            

науки. – 2010. – № 4. – С. 111–117 ; Петлюк Ю. Земельне законодавство національних урядів 

України (1917 – 1920 рр.) / Ю. Петлюк // Вісник Хмельницького інституту регіонального 

управління та права. – Хмельницький, 2002. – Вип. 1. – С. 131–132 ; Захарчук А. С. Аграрне 

законодавство Центральної ради в контексті вітчизняного державотворення / А. С. Захарчук 

// Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – № 8. – С. 22–28. 
1 Заріцька І. М. Земельне законодавство Української Центральної Ради / І. М. Заріцька // 

Держава і право. Юридичні і політичні науки. – Київ, 2005. – Вип. 27. – С. 151–159 ; 

Заріцька І. М. Історичний досвід розвитку земельного законодавства в Україні (1917 –

1921 рр.) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Заріцька Ірина Михайлівна;  

НАН України, Інститут держави і права ім. В. Корецького. – Київ, 2009. – 22 с. 
2 Заріцька І. М. Правові засади земельної політики Центральної Ради / І. М. Заріцька // Наука 

і освіта 2005 : матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції. – 

Дніпропетровськ, 2005. – С. 23–25; Заріцька І. М. Земельне законодавство доби Української 

революції 1917 – 1921 рр. : монографія / ред. І. Б. Усенко. – Київ : Атіка, 2010. – С. 52. 
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Центральних держав у внутрішню політику Української Народної Республіки1.  

Міжпредметний дискурс дослідження аграрно-селянської теми в сучасній 

українській історіографії репрезентували узагальнювальні праці “Історія 

українського селянства”, “Економічна історія України” (відп. ред. академік 

НАН України В. Смолій), історичний нарис “Формування модерної української 

нації”, які надали новий імпульс дослідженню соціально-економічних процесів 

в українських землях у річищі подій Великої війни й національно-визвольних 

рухів у Східній Європі кінця ХIХ – початку ХХ століть2. 

Як бачимо, діяльність українських політичних партій, Центральної ради 

та урядових структур Генерального Секретаріату, місцевих органів влади на 

етапах підготовки та експертизи проектів аграрного законодавства 

різнопланово висвітлювалася в джерелах особового походження. 

Різновекторність підходів до фактології знакових подій та явищ аграрної 

політики Центральної ради, заполітизованість оцінок – ознаки не лише 

діаспорної та радянської історіографії. Об’єктивація даних великого за обсягом 

дослідницького матеріалу, який час від часу доповнюється, ще не завершилася. 

Відповідно, залишаються нерозв’язаними або розв’язаними частково чимало 

проблем теоретичного і прикладного характеру, зокрема, на рівні 

удосконалення методики аналізу історіографічних джерел, опрацювання 

архівних матеріалів, виявлення загальної чисельності та класифікації форм 

протестних виступів (аграрних, змішаних робітничих і селянських), їхнього 

впливу на розв’язання земельного питання в українських губерніях, вивчення 

змістовної наповненості положень “Тимчасового Земельного закону”, окремих 

законодавчих актів, ухвалених Генеральним Секретаріатом Центральної ради.  

 

                                                
1 Ковальова Н. А. Аграрна політика в Україні періоду національно-демократичної революції 

(1917 – 1921 рр.) / Н. А. Ковальова, С. В. Корновенко, Б. В. Малиновський, О. В. Михайлюк, 

А. Г. Морозов. – Черкаси : Ант, 2007. – 280 с. 
2 Історія українського селянства. Нариси : у 2 т. / відп. ред. В. А. Смолій. – Київ : Наукова 

думка, 2006. – Т. 1. – 632 с.; Економічна історія України. Історико-економічне дослідження : 

у 2 т. / відп. ред. В. А. Смолій. – Київ : Ніка-Центр, 2011. – Т. 2. – 608 с.; Грицак Я. Нариси з 

історії України: формування модерної української нації / Я. Грицак. – Київ : Генеза, 1998. – 

249 с. 
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3.2. Аграрні відносини в Українській Державі 

Дослідження аграрних відносин доби Гетьманату П. Скоропадського 

отримало потужний імпульс в пострадянській історіографії. Відмінною рисою 

цього періоду її розвитку стає публікація низки змістовних наукових праць 

представників старшого покоління та молодшої генерації вітчизняних 

науковців. Зокрема, аграрна тематика виокремлюється як основа внутрішньої 

політики урядів П. Скоропадського в чисельних дослідженнях вітчизняних 

істориків Р. Пирога (понад 40 статей, 2 монографії), О. Реєнта, Ю. Терещенка, 

Г. Папакіна, П. Гай-Нижника. Проекти ліберальної земельної реформи, 

розроблені в установах та урядових об’єднаннях при Міністерстві земельних 

справ Української Держави, розглядалися в дисертаційних роботах С. Гнатюка 

та С. Грибоєдова1. Аграрна політика Гетьманату в полемічних оцінках 

діаспорної, радянської та української історіографії висвітлювалася в праці 

Г. Салати2. Ґрунтовне історіографічне дослідження аграрних відносин в 

Українській Державі на основі аналізу широкого кола жанрово розмаїтих 

джерел було здійснене в дисертації історика та історіографа О. Тараненка3.  

Історіографічна ситуація двох останніх десятиліть характеризується 

зміною провідних принципів і методів дослідження аграрної історії, залученнм 

знань суміжних наук: економіки, соціології, правознавства, політології. 

Історіографічний аналіз показав, що історикам не вдалося уникнути дихотомії 

потрактування земельної політики П. Скоропадського. Чимало дослідників 

цілком позитивно оцінювало наміри Гетьмана провести земельну реформу на 

                                                
1 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 лігвінстичний 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 ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 210 с. 
2 Див. 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. – Київ, 2010. – 201 с. 
3 Тараненко О. М. Аграрна політика П. Скоропадського : українська історіографія проблеми : 

дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Тараненко Олег Миколайович; Черкаський національний 

університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – С. 174, 185. 
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користь малоземельних селян, і в такий спосіб створити потужну соціальну 

базу режиму, інші – наголошували на думці, що на практиці аграрна політика 

урядів Української Держави призвела до реставрації поміщицького 

землеволодіння, масових репресій, спрямованих проти селянства, зростання 

невдоволення серед населення автократичною владою П. Скоропадського, 

брутальним втручанням вищого командування німецько-австрійських військ 

об’єднаного в т. зв. Оберкомандо у внутрішню політику Української Держави1.  

Політичні оцінки проектів земельної реформи Г. Колокольцева й 

М. Леонтовича як такі, що легітимізували приватну власність на землю, 

повертали кріпосне право в українське село (М. Шаповал)2, сприяли реставрації 

“старих дореволюційних порядків” (П. Христюк)3 або провокували жорстоке 

переслідування селянства поміщиками (В. Винниченко)4, переважали серед 

прихильників реалізації соціалістичної ідеї в демократичній Україні 1917 р. 

З ідеологічних міркувань у спогадах та публікаціях представників білого 

руху А. Денікіна5, В. Гурко6, П. Краснова7, радянських військових керівників, 

державних та партійних діячів РКП(б)–КП(б)У, які брали активну участь в 

окупації УНР у 1918 – 1919 роках – М. Майорова, М. Кегелеса, В. Аверіна, 

В. Антонова-Овсієнка земельна політика урядів Павла Скоропадського 

висвітлювалася як позбавлена найменших перспектив на успіх і підтримку 

українського селянства через її повну залежність від інтересів кайзерівської 

                                                
1 Див. Пиріг Р. Я. Українська гетьманська держава 1918 року. Історичні нариси / Р. Я. Пиріг. 

– Київ : Інститут історії України НАН України, 2011. – С. 20. 
2 Шаповал М. Велика революція і українська визвольна програма (Виклади в Америці) / 

М. Шаповал. – Прага : Вільна спілка, 1927. – С. 76–78. 
3 Христюк П. Замітки і матеріали до історії Української революції. 1917 – 1920 рр. : у 4 т. / 

П. Христюк. – Відень : [б. в.], 1921. – Т. 3. – С. 7. 
4 Винниченко В. Відродження нації : у 3 ч. / В. Винниченко. – Київ–Відень : [б. в.], 1920. – 

Ч. 3. – С. 45, 47–49. 
5 Деникин А. Очерки русской смуты. Белое движение и борьба Добровольческой армии. Май 

– октябрь 1918 / А. Деникин. – Минск : Харвест, 2004. – 464 с. 
6 Гурко В. И. Политическое положение на Украине при гетмане / В. И. Гурко // Революция на 

Украине по мемуарам белых / сост. С. А. Алексеев. – Москва–Ленинград : Госиздат, 1930. – 

С. 212–221. 
7 Краснов П. Великое Войско Донское / П. Краснов // Белое дело. Избранные произведения: в 

16 т. / сост. С. В. Карпенко. – Москва : Голос, 1992 – 1996. – Т. 3 : Дон и Добровольческая 

армия. – 1992. – С. 5–209. 
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Німеччини, захисту економічних інтересів поміщиків та заможного селянства1.  

Окрему групу історіографічних джерел складають огляди визначних 

подій та особисті враження учасників гетьманського перевороту, 

репрезентовані переважно в українській зарубіжній історіографії довоєнного 

періоду. Зокрема, на сторінках видання Українського Союзу Хліборобів-

Державників “Хліборобська Україна” публікувалися мемуари 

П. Скоропадського, які охоплювали хронологію історичних подій в Україні до 

29 квітня 1918 року2. Вартують на увагу сучасного дослідника спогади 

Д. Донцова “Рік 1918, Київ”3 та О. Войнаренка “З гетьманських часів. Спогади 

Самовидця з року 1918”4. Багато цікавого матеріалу для розуміння 

“внутрішньої історії” українського руху 1918 року містять щоденникові записи 

відомого громадського діяча Є. Чикаленка, який перебував у часи Української 

революції в містечках та селах і селищах Наддніпрянської України та склав 

опис протистояння українського селянства експедиційним загонам німецького 

війська дислокованого в УНР згідно умов Берестейського миру5. Слід 

відзначити насичені фактами спогади міністра закордонних справ в уряді 

Ф. Лизогуба Д. Дорошенка, який у загальних рисах відтворив взаємозв’язок 

революційних подій, що відбувалися всередині країни та поза межами УД6. 

Історіографічна значущість досліджених нами наративних джерел є 

непівставною. У той час, коли П. Скоропадський, як глава виконавчої влади та 

                                                
1 Майоров М. Из истории революционной борьбы на Украине (1914 – 1920) / М. Майоров. – 

Киев : Держ. вид-во, 1922. – 109 с.; Кегелес М. Из воспоминаний рядового политработника / 

М. Кегелес // Летопись революции. – 1927. – № 2 (23). – С. 104–120; Аверин В. Под гнетом 

австро-германского империализма (1918 г. на Екатеринославщине). Воспоминания / 

В. Аверин // Літопис революції. – 1928. – № 6. – С. 233–272; Антонов-Овсиенко В. Записки о 

гражданской войне: в 4 т. / В. Антонов-Овсиенко. – Москва–Ленинград : Госвоениздат, 

1924–1933. – Т. 3. – 1932. – – С. 76–80. 
2 Скоропадський П. Спомини / П. Скоропадський // Хліборобська Україна. – Відень, 1922 –

1923. – Кн. 4. – С. 3–40. 
3 Донцов Д. Рік 1918, Київ / Д. Донцов. – Торонто : Гомін України, 1954. – 132 с. 
4 Войнаренко О. З гетьманських часів. Спогади Самовидця з року 1918 / О. Войнаренко. – 

Філадельфія : [б. в.], 1950. – 32 с. 
5 Чикаленко Є. Щоденник: у 2 т. / Є. Чикаленко. – Київ : Темпора, 2004. – Т. 2: 1918 – 1919. – 

С. 7–199. 
6 Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914 – 1920) / Д. Дорошенко. – 2-е вид. – 

Мюнхен : Українське вид-во, 1969. – 543 с. 
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Головнокомандувач збройних сил Української Держави, зосередив увагу на 

висвітленні взаємовідносин із Німеччиною, змісту рутинної роботи державного 

апарату, Д. Дорошенко – на основі залучення до аналізу масиву документів, які 

змальовували дипломатичну діяльність та внутрішнє становище Гетьманату, – 

охарактеризував прояви селянського руху, розбудженого “соціалістами 

Центральної ради й більшовиками”. У його спогадах згадується про втручання 

представників австрійської та німецької військових адміністрацій у внутрішні 

справи Української Держави. Д. Дорошенко образно та лапідарно зазначав, що 

німецька політика в Україні робилася “…грубими солдатськими руками і не 

тільки не уміла нікого до себе приєднати, а навпаки – відштовхувала”1. 

Короткі записи в щоденнику Д. Донцова, який від кінця травня до 

середини листопада 1918 року очолював Бюро преси та Українське 

телеграфічне агентство (УТА) при Раді Міністрів УД змальовуюють загальну 

картину настроїв, які панували в урядових колах, характеризують діяльність 

наближених до П. Скоропадського історичних осіб з числа політиків. 

Розкриваючи відношення гетьмана до земельного питання, він занотував, що 

останній: “Хоче створити, властиво зорганізувати, в міцну силу середню, а 

навіть дрібну земельну власність. А коли треба буде, приступити до 

вивлащення великої посілості”2. Як прихильник сильної української влади, 

Д. Донцов уважав за потребу розширити соціальну опору Гетьманату та 

розпочати в пресі пропагандистську кампанію. Він занотував: “В “Селянськім 

Слові” пишу про аграрну політику. Маю на цілі організувати середне (так у 

тексті) селянство під кличем гетьманської влади і парцеляції земель великих 

власників. ... щоб на цій силі міг опертися гетьман, а не висів би в повітрі”3.  

Є. Чикаленко з науковою точністю, експресивною мовою показував – 

день за днем, подія за подією – життя й боротьбу України за різних часів і 

урядів, особливо гетьманських, звертаючи увагу на факти, що мали історичне 

                                                
1 Цит. Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914 – 1920) / Д. Дорошенко. –  

2-е вид. – Мюнхен : Українське вид-во, 1969. – С. 281. 
2 Донцов Д. Рік 1918, Київ / Д. Донцов. – Торонто : Гомін України, 1954. – С. 32. 
3. Там само. – С. 38. 
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значення для розуміння політики Ради Міністрів щодо селянства, зокрема, 

причин масового повстанського руху 1918 року в Наддніпрянській Україні1.  

Підбиваючи підсумки діяльності адміністрації Гетьманату в галузі 

реформування аграрного сектору економіки Української Держави 

Є. Чикаленко, як землевласник і патріот української державності, обстоював 

принципи демократичного розв’язання аграрного питання на основі викупу та 

парцеляції великого землеволодіння, збереження середнього розміру 

“культурного господарства”. Він мав власний проект земельної реформи, 

побудований на основі принципу збереження земельного цензу, який було 

встановлено для виборів у земства та Державну Думу: у середній Україні – 150, 

а в степовій – 250 дес. на господарство. До парцеляції не допускалися великі 

селекційні господарства та ті з них, які мали велике значення для “загального 

добробуту і міцності держави”2. Зазначимо, що в “Щоденнику” Є. Чикаленко 

розкрився не лише як літописець непересічних історичних подій. У тексті 

документа трапляються аналітичні узагальнення, які засвідчують обізнаність 

автора в проблемах розвитку аграрних відносин, зокрема, процесах мобілізації 

земельної власності в Наддніпрящині від кінця ХIХ – до початку ХХ століття. 

Інший слід у вітчизняній історіографії залишили праці 

пропагандистського плану. Як вдала спроба призупинення розвою селянської 

стихії й розгромів в українському селі, породжених діями Третього Універсалу 

Української Центральної ради, розглядалися дії П. Скоропадсього в мемуарах 

його прихильника О. Войнаренка. Він зазначав, що саме за часів УНР почалися 

різного роду насильства і лише “За Гетьманщини вони [насильства] якраз 

вменшились й положено [було] кінець страшній анархії, яку викликала влада 

уенерівських соціялістів”3. На пітвердження своїх слів О. Войнаренко навів 

дані з виступу Б. Мартоса на VIII Сесії УЦР, який виніс на обговорення 

                                                
1 Чикаленко Є. Щоденник : у 2 т. / Є. Чикаленко. – Київ : Темпора, 2004. – Т. 2 : 1918 – 1919. 

– С. 6. 
2 Чикаленко Є. Щоденник : у 2 т. / Є. Чикаленко. – Київ : Темпора, 2004. – Т. 2 : 1918 – 1919. 

– С. 56–57. 
3 Войнаренко О. З гетьманських часів. Спогади Самовидця з року 1918 / О. Войнаренко. – 

Детройт : [б. в.], 1950. – С. 10. 
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широкого загалу політиків, проблему правопорушень, вчинених селянством, а 

саме – самовільного захоплення селянами землі й поміщицьких маєтків1. 

У більшості праць дослідників консервативного крила української 

зарубіжної історіографії переважала теза, у відповідності до якої гетьманський 

уряд, відновлюючи приватну власність на землю, створював в Україні умови 

загального економічного підйому, формував прошарок заможних селян, які, 

завдячуючи парцеляції великих приватновласницьких і державних володінь, 

отримували ту кількість землі, яку вони не могли придбати в поміщиків 

самостійно, тобто за власні кошти. Ця новостворена верства, означена в працях 

як “селяни-козаки”, мала служити соціальною опорою самостійної Української 

Держави та захищати нову владу Гетьмана від внутрішніх і зовнішніх ворогів2.  

Важливе значення в довоєнній історіографії української діаспори 

надавалося освоєнню творчої спадщини одного із засновиників ідеології 

українського консерватизму В. Липинського. Тема активно розроблялася в 

працях науковців, які репрезентували гетьманський рух за кордоном. Так, у 

дослідженнях істориків української діаспори О. Назарука, С. Шемета, 

Д. Левчука простежується намагання якомога ширше окреслити коло проблем 

загальнонаціонального значення, які, власне, характеризують внесок 

В. Липинського в розвиток вітчизняної супільно-політичної думки. Зокрема, 

відзначимо праці та документи особового характеру, які упорядкував 

О. Назарук, Він залишив нащадкам зразки тривалої переписки з 

В. Липинським3, відому збірку праць “В’ячеслав Липинський відновитель 

державної ідеології України”. На сторінках публікацій О. Назарука в стилі 

політичної біографістики було змалювано обставини, у яких формувався 

характер державника, “громадського діяча і великого патріота України” 

                                                
1 Там само. – С. 9. 
2 Див. Кочубей М. Думки гетьманця / М. Кочубей // Хліборобська Україна. – Відень [б. в.], 

1920–1921. – Кн. 2. – Зб. 2, 3, 4. – С. 134–138. 
3 Див. Лисяк-Рудницький І. Назарук і Липинський: історія їхньої дружби і конфлікту / 

І. Лисяк-Рудницький // В’ячеслав Липинський: твори, архів, студії : у 7 т. / ред. І. Лисяк-

Рудницький – Філядельфія : [б. в.], 1976. – Т. 7 : Листи Осипа Назарука до 

В’ячеслава Липинського. – С. 15–97. 
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В. Липинського. О. Назарук уважав, що ідею незалежної української держави 

вдалося відродити на початку двадцятого століття лише завдячуючи 

титанічним зусиллям, жертовності й особистому внеску Павла Скоропадського, 

якого на гетьмана “…згідно видвинула вся хліборобська верства України”1.  

Учасник революційних подій 1917 – 1921 рр. О. Войнаренко 

(Самовидець) наголошував, що уряд Ф. Лизогуба, на відміну від Генерального 

Секретаріату Центральної ради, яка конфісковувала землю в панів і селян та 

передавала її до Державного фонду, “…обіцяв панам і дукам невеличке 

відшкодування за забрану землю (викуп), але за те забезпечив землю селянам 

на їх особисту власність”2. Охорону української державності й проведення 

земельної реформи на користь селянства, підкреслював О. Войнаренко, 

здійснювали всі уряди Української Держави, включно з останнім кабінетом, 

який очолював у листопаді – грудні 1918 року Прем’єр-міністр УД С. Гербель3. 

У 1921 році в “Хліборобській Україні” було опубліковано декілька праць 

Д. Дорошенка стосовно змісту внутрішньої політики П. Скоропадського. 

Економічне становище в Україні за Гетьманату Д. Дорошенко відтворює через 

діяльність кабінету міністрів Ф. Лизогуба, в активі якого, за підрахунками 

автора, було прийняття більше 300 законодавчих актів, у тому числі й “Закон 

про право продажу та купівлі землі поза межами міських поселень” від 14 

червня 1918 року, а також заснування  Земельного банку, інші здобутки4. 

Концептуально завершеним зразком державницької історіографії 

передвоєнного часу залишається дослідження Д. Дорошенка “Історія України 

1917 – 1923 рр. Українська гетьманська держава 1918 р.”. Посилаючись на 

труднощі об’єктивного характеру, автор зазначав, що його завданням була 

підготовча робота, а саме збір джерельного матеріалу “…який має улегшити 

                                                
1 Назарук О. В’ячеслав Липинський відновитель державної ідеольогії України / О. Назарук. – 

Чікаго : [б. в.], 1925. – С. 13. 
2 Самовидець. Хто є гетьман Павло Скоропадський? / Самовидець. – Чикаго : [б. в.], 1935. – 

С. 7. 
3 Самовидець. Самостійник чи федераліст? Правда про гетьмана Павла Скоропадського / 

Самовидець. – Шикаго : [б. в.], 1935. – С. 3. 
4 Дорошенко Д. Замітки до історії 1918 року на Україні / Д. Дорошенко // Хліборобська 

Україна. – Відень, 1921. – Кн. 3. – Зб. 5–6.– С. 78, 80, 84, 103. 
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працю майбутньому історикові наших змагань до відбудови української 

державности в 1917 – 1923 роках”. Зрештою, він чітко визначив методику 

розв’язання поставлених дослідницьких завдань, а саме “…подавати в своїй 

книзі якомога більше документів, … бо часто документи промовляють більш 

проречисто [так у тексті], ніж усякі висновки і міркування автора”1. Документи, 

залучені Д. Дорошенком до цитування в праці, мають переконати читача в 

соціальній спрямованості земельних реформ П. Скоропадського. Д. Дорошенко 

з цією ж метою якнайповніше відтворив тексти основних актів аграрного 

законодавства: “Закон про права на врожай 1918 року на території Української 

Держави”, “Закон про право продажу та купівлі землі поза міськими оселями”, 

“Тимчасовий закон про міри боротьби з розрухою сільського господарства”, 

“Проект земельної реформи” В. М. Леонтовича (початок листопада 1918 р.).  

Оцінюючи значення внеску праці Д. Дорошенка в українську зарубіжну 

історіографію 1930-х років, Я. Пеленський назвав “Історію України” 

“енциклопедією гетьманського періоду”2. Зважаючи на образність думки, 

висловленої в праці відомого вченого, маємо переконання в тому, що більш 

виважено значення цього непересічного твору в українській історіографії було 

охарактеризовано Л. Радченко, яка констатувала, що Д. Дорошенко своєю 

працею заклав міцний підмурок розвитку державницької парадигми в 

українській зарубіжній історіографії, оскільки концептуально його наукові 

роботи не виходили за межі переконання вченого-гуманітарія, який 

орієнтувався на традиційні цінності дослідження аграрного суспільства доби 

Української Держави 1918 року3. З іншої сторони, Д. Дорошенко, як ніхто 

інший, відповідально підійшов до висвітлення зовнішніх і внутрішніх чинників, 

які мали вирішальний вплив на розвиток аграрного сектору економіки України.  

Порівняльний аналіз земельного законодавства Центральної ради та 

                                                
1 Там само. 
2 Пеленський Я. Гетьманат Павла Скоропадського. Міфи і дійсність / Я. Пеленський // 

Останній гетьман. Ювілейний збірник пам’яті Павла Скоропадського 1873–1945 рр. / ред. 

О. Лупанов. – Київ : Академпрес, 1993. – С. 5. 
3 Радченко Л. Сучасна історіографія національно-демократичної революції в Україні 1917 –

1920 рр. / Л. Радченко. – Харків : Око, 1996. – С. 70. 
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Гетьманату, у річищі консервативної історіографії, було здійснено М. Пасікою. 

Автор праці відзначав невиправданий радикалізм “Тимчасового Земельного 

закону”, ухваленого УЦР у січні 1918 року, наголошував, що  безоплатність 

переходу вивласненої землі до державного порядкування згідно положень 

цього документа не відповідала інтересам усього селянства. Основні переваги 

земельного проекту В. Леонтовича М. Пасіка бачив у його виваженості та 

цивілізованості (подібний до аграрного закону, ухваленого в Новій Зеландії), а 

демократичність – у дотриманні майнового права земельних власників, 

юридичному захисті інтересів середнього селянства на рівні держави1.  

Фінансово-економічна політика урядів Української Держави часів 

прем’єрства Федора Лизогуба в контексті створення банківсько-фінансової 

системи та захисту державою прав земельної власності поміщиків та селян у 

загальних рисах висвітлювалася в працях Х. Лебідя-Юрчика2 та C. Шемета3.  

Низку робіт політологічного характеру, у яких економічна стратегія 

П. Скоропадсьского була відтворена як курс на поновлення зв’язків з Росією, 

підготували історики діаспори. Однак вони не внесли помітної новизни в 

розуміня тих складних процесів, що відбувалися в роки Гетьманату в аграрному 

секторі економіки Української держави. Зокрема, у традиційно викривальному 

стилі земельне законодавство П. Скоропадського розглядалося в праці політика 

й урядовця часів УЦР І. Мазепи “Україна в огні і бурі революції 1917 – 1921”4.  

У різножанрових розвідках поряд з класичними зразками політико-

пропагандистської продукції – брошурами й оглядами – публікувалися 

ґрунтовні наукові роботи І. Витановича, І. Лисяка-Рудницького, Н. Полонської-

Василенко, Т. Гунчака, які засвідчили знайомство останніх з матеріалами праць 

російських та радянських істориків-аграрників дореволюційної аграрно-

                                                
1 Пасіка М. Земельна справа в Українській Державі / М. Пасіка // За велич нації. У 20 

роковини відновлення Української Гетьманської Держави. – Нью-Йорк : Видавнича 

корпорація “Булава”, 1955. – С. 97–100. 
2 Лебідь-Юрчик Х. Бюджетне право / Х. Лебідь-Юрчик. – Львів : [б. в.], 1927. – 13 с. 
3 Шемет С. Самостійність як нездійсненна ідея, як декларація, як державний чин / С. Шемет 

// За велич нації : збірник статей. – Львів : [б. в.], 1938. – С. 14–24. 
4 Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917 – 1921 : у 3 т. / І. Мазепа. – Прага : Пробоєм, 

1942 – 1943. – Т. 1. – 1942. – 210 с. 
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економічної школи, а саме: М. Огоновського, Б. Бруцкуса, В. Косинського, 

П. Месяцева, П. Лященка, М. Туган-Барановського, М. Могилянського, інших. 

Зібрання статей “Ідеї й люди визвольних змагань 1917 – 1923”, 

присвячене 50-й річниці Української Держави, яке було видане за дорученням 

Управи Гетьманського руху, репрезентувало земельну політику Гетьманату як 

економічно виправдану за умови застереження прав власників та орендарів. 

Авторами збірки зазначалося, що в разі успішного здійснення земельної 

реформи, на основі проекту, підготовленого В. Леонтовичем, у незалежній 

Україні було б забезпечено стрімкий розвиткок культури хліборобства1.  

Опубліковані в перші роки незалежності України праці Д. Дорошенка, 

Т. Гунчака, О. Субтельного, Н. Полонської-Василенко, І. Нагаєвського успішно 

виконали надзвичайно важливу функцію ознайомлення українського читача з 

історією Гетьманату. Водночас, в академічний дискурс вони внесли елементи 

еклектики. Якщо Т. Гунчак2 і О. Субтельний3 зазначали, що недоліки урядової 

політики в аграрній сфері були основною причиною селянських повстань 

1918 р. проти П. Скоропадського, то Н. Полонська-Василенко4, І. Нагаєвський5 

уважали, що ці повстання були зумовлені виключно прорахунками, 

допущеними урядами Української Центральної ради. Принагідно зазначимо, що 

представники обох течій української зарубіжної історіографії неодноразово 

намагалися узгодити терміни й визначення, які мали б характеризувати 

політичний режим, функції органів влади та управління Української Держави 

П. Скоропадського. На думку вітчизняного історика й історіографа 

Я. Калакури, появу в словниковій частині “Енциклопедії Українознавства” 

статті під назвою “Гетьманська держава” слід уважати досягненням певного 

                                                
1 Ідеї й люди визвольних змагань 1917 – 1923. – Нью-Йорк : Видавнича корпорація Булава, 

1968. – С. 387–394. 
2 Гунчак Т. Україна : Перша половина ХХ століття: Нариси політичної історії / Т. Гунчак. – 

Київ : Либідь, 1993. – С. 145. 
3 Субтельний О. Україна. Історія / О. Субтельний. – Київ : Либідь, 1993. – С. 440–441. 
4 Полонська-Василенко Н. Історія України : у 2 т. / Н. Полонська-Василенко. – Київ : Либідь, 

1992. – Т. 2 : Від середини XVII століття до 1923 року. – 608 с. 
5 Нагаєвський І. Історія української держави двадцятого століття / І. Нагаєвський. – Київ : 

Український письменник, 1993. – С. 140–141. 
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компромісу1. Автором роботи, який сховався за криптонімом Р. М. [ймовірно 

Р. Млиновецький], відзначалося, що Українською Державою в наукових працях 

та публіцистиці прийнято називати “…державну організацію, що існувала на 

Україні з 29. 4. 1918 до 14. 12. 1918. Її держ.[авно]-правна структура лишалася 

невизначеною в усіх подробицях, але в цілому вона була видом конституційної 

монархії з гетьманом як носієм монархічної влади на чолі”2.  

У сучасних концептуальних працях дослідників української діаспори 

вітчизняна аграрна історія доби Гетьманату займає небагато місця. Наприклад, 

в україномовних виданнях “Історії України” С. Єкельчика3 або в праці відомого 

канадського дослідника П. Магочія “Ілюстрована історія України” аграрна тема 

розглядалася в контексті дослідження соціогенезу української нації або 

розвитку дипломатичних відносин УД з Німеччиною в 1918 році4.  

В УСРР 1920 – 1930-х років історія була частиною державної ідеології. 

Моноконцептуальна схема висвітлення революційних подій, що відбувалися на 

окраїнних землях Російської імперії, нав’язувала науковцям викривлене 

бачення історії Визвольних змагань в Україні, як громадянської війни всіх 

проти всіх. Відповідно, у марксистській історіографії переважали роботи 

ідеологічного характеру5. Наукові академічні дослідження зазначеного періоду 

складали чисельно меншу групу в радянської історіографії. Але саме в таких 

працях висвітлювалися події завершального етапу аграрної революції в 

українському селі, розкривався зміст та особливості земельної політики урядів 

П. Скоропадського, досліджувалося аграрне законодавство УД. Так, огляд 

землеволодіння селянського господарства було здійснено в монографії 

                                                
1 Калакура Я. Українські історики на шляху до соборності національної історіографії / 

Я. Калакура // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 

Вип. 54. – С. 6–14. 
2 Енциклопедія українознавства. Словникова частина / ред. В. Кубійович; Наукове 

товариство ім. Т. Шевченка у Львові. – Львів : Молоде життя, 1955. – С. 377. 
3 Єкельчик С. Історія України. Становлення модерної нації / С. Єкельчик; пер. з 

англ. А. Цимбал. – Київ : Ларус, 2011. – С. 104–107. 
4 Магочій П. Ілюстрована історія України / П. Магочій; пер. з англ. С. Біленький. – Київ : 

Критика, 2012. – С. 261–262. 
5 Див. Щербатюк В. Селянський повстанський рух в Україні 1917 – 1921 років: українська 

історіографія / В. Щербатюк. – Київ : Наукова думка, 2012. – С. 86. 
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колишнього есера В. Качинського, який орієнтував істориків на сприйняття 

оцінок соціально-класового характеру аграрної політики П. Скоропадського.  

Зокрема, автором зазначалося, що в “Грамоті до всього українського народу” 

проголошувався курс на підтримку господарства заможного селянства1, а також 

“… наділення участками малоземельних хліборобів та усунення безземелля”2. 

Системний підхід до вивчення соціально-правових аспектів аграрної політики в 

Україні дозволив автору розкрити пріоритетні напрямки розробки земельної 

реформи, її втілення в практичній діяльності урядів Української Держави, 

очолюваних Ф. Лизогубом та С. Гербелем. В. Качинський cпирався на урядове 

повідомлення, підписане Прем’єром Ради Міністрів УД Ф. Лизогубом та 

“міністром хліборобства Соколовським” у якому проголошувався намір “… 

утворити на Україні селянство здорове, забезпечене землею, здатне піднести до 

найвищої міри її добробут”, а також прийнятий 15 червня 1918 року “Закон про 

передачу хліба врожаю 1918 року в розпорядження держави”, яким на його 

думку гетьманщина відновила в силі [увела в дію] законодавство про 

повноваження земельних та ліквідаційних комісій, вироблене ще за Столипіна3. 

В. Качинський був переконаний у тому, що кінцевою метою аграрних реформ 

П. Скоропадського було створення соціального прошарку “економічно міцного 

селянина-землевласника”, тобто середнього селянина шляхом “наділення 

земельними участками малоземельних хліборобів” як широкої опори режиму4. 

Як уже зазначалося, аграрну політику П. Скоропадського В. Качинський 

оцінював з позицій класової боротьби, яка нібито розгорнулася в українському 

селі навесні 1918 року. Вирівнювальний поділ землі, що найбільше торкнувся 

заможних верств села (куркулів), подавався автором статті “Аграрний рух за 

часів гетьманщини” у вигляді захисту більшовиками інтересів безземельного й 

малоземельного селянства, а політика урядів П. Скоропадського – як 

                                                
1 Качинский В. Очерки аграрной революции на Украине / В. Качинский. – Харьков : ДВУ, 

1922. – Вып. 1 : Уравнительный раздел земли. – С. 42. 
2 Качинський В. Аграрний рух за часів гетьманщини / В. Качинський // Літопис революції. – 

1928. – № 1 (28). – С. 58. 
3 Там само. – С. 60, 61. 
4 Там само.  – С. 58, 59. 
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повернення до поміщицького землеволодіння та реставрації дореволюційних 

аграрних відносин на селі. У другій частині цієї ж статті, опублікованій у 

“Літописі революції” того ж таки 1928 року, В. Качинський змушений був 

приділити основну увагу висвітленню повстанського руху, як реакції селянства 

на урядові заходи регулювання земельних відносин. Проблема земельної 

політики Ради Міністрів УД була розв’язана автором у тій мірі, щоб показати 

“куркульсько-поміщицьку сутність” аграрної політики режиму Гетьманату1. 

У контекстах класових оцінок радянської історіографії внутрішня 

політика урядів Ф. Лизогуба й С. Гербеля розкривалася в публікаціях історика 

Г. Клунного, який наголошував на несамостійності, залежності влади 

П. Скоропадського від підтримки “німецького фінансового капіталу”. Військові 

адміністрації окупаційних військ в Україні на чолі з генерал-фельдмаршалом 

Г. Ейхгорном та генералом В. Гренером він визначав як керівні структури 

Німеччини, яким підпорядковувалися Гетьман та уряд Української Держави2. 

Проблема військових злочинів, вчинених за участі німецьких каральних 

загонів, боротьби з ними селян в окремих повітах Київської губернії, отримала 

послідовний виклад у статті Г. Карпенка “Селянський рух на Київщині за часів 

австро-германської окупації та гетьманщини”. Автор систематизував та описав 

причининно-наслідкову сторону подій 1918 року в українському селі. Однак 

доводиться константувати, що вагомих доказів на користь проголошеної 

автором тези про підтримку селянством більшовицької аграрної програми в 

цьому регіоні України, зокрема тими ж селянами-повстанцями, не було 

наведено. Г. Карпенко використав опубліковані в збірниках матеріалів спогади 

осіб з числа учасників подій та хроніку селянського повстанського руху3, які 

відтворили процеси самоорганізації українського вільного козацтва на 

                                                
1 Качинський В. Аграрний рух за часів гетьманщини (продовження) / В. Качинський // 

Літопис революції. – 1928. – № 2 (29). – С. 76–95. 
2 Клунний Г. В боротьбі за селянство Гетьманщини / Г. Клунний // Червоний шлях. – 1925. – 

№ 4. – С. 101–106. 
3 Під гнітом німецького імперіалізму (1918 рік на Київщині). Статті. Спогади. 

Документальна хроніка. – Київ : ДВУ, 1927. – 304 с. ; Шабатін І. Від скинення царату до 

влади Рад / І. Шабатін // 1917–1920 роки на Білоцерковщині. – Біла Церква : [б. в.], 1927. – 

С. 6–22. 
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Київщині та Білоцерківщині, боротьбу козацтва в 1918 році з експедиційними 

загонами німецьких військ. Проте самостійницький характер та потужний 

антибільшовицький потенціал вільного козацтва автором не висвітлювався 1.  

Значним внеском у розвиток історичних та правових знань радянської 

доби слід уважати публікацію збірника “Земельне законодавство контр-

революційних урядів за час революції на Україні”, укладеного зусиллями 

Г. Клунного (1926 р.)2. Це зібрання законодавчих актів, розпоряджень 

українських урядів, видане без купюр, зберігає свою археографічну цінність і 

сьогодні. У рецензії на дане зібрання історик С. Розен зазначав, що, попри 

очевидну невпорядкованість книги матеріалами доби Тимчасового уряду й 

Директорії, у ній найбільш повно відібрані зразки земельного законодавства 

Гетьманату П. коропадського3. Довільне тлумачення норм аграрних законів та 

законодавчих актів Гетьманату стосовно заснування Державного земельного 

банку, визначення оптимальних умов розвитку сталого землекористування, 

орендних відносин – лише невелика частина допущених у праці Г. Клунного 

фактологічних перекручень, які мали місце у коментарях автора до окремих 

законів і законодавчих актів Української Держави. Неочікуваним  виглядає 

визнання Г. Клунним революційного характеру аграрного законодавства 

Центральної ради, яке більшість селян, на його думку, вважало “… за здобутки 

революції, цеб-то свої здобутки”. Укладач  наголошував, що “Селянство стало 

до боротьби з гетьманщиною за те, що воно втратило при гетьмані, 

порівнюючи з Ц. Радою й Радянською владою”4. 

                                                
1 Карпенко Г. Селянський рух на Київщині за часів австро-германської окупації та 

гетьманщини / Г. Карпенко // Літопис революції. – 1931. – № 1–2. – С. 67–92. 
2 Клунний Г. Земельне законодавство контрреволюційних урядів за час революції на Україні 

/ Г. Клунний. – Харків : ДВУ, 1926. – 180 с. 
3 Розен С., Клунний Г. В боротьбі за селянство. Земельне законодавство контрреволюційних 

урядів за час революції на Україні / С. Розен // Літопис революції. – 1927. – № 2 (23). – 

С. 224. – Рец. на кн.: Клунний Г. В боротьбі за селянство. Земельне законодавство 

контрреволюційних урядів за час революції на Україні. – Харків : Радянський селянин, 1926. 

– 180 с. 
4 Клунний Г. Земельне законодавство контрреволюційних урядів за час революції на Україні 

/ Г. Клунний. – Харків : ДВУ, 1926. – С. 26–27. 
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За висновками коментарів Г. Клунного до аграрного законодавства УД, 

режим Гетьманату П. Скоропадського мав “…ствердити рішучий поворот до 

старого ладу на основах “прав приватньої власности”, яка є “недоторкана”1. 

Вивчення даних бібліографічних джерел свідчить, що до середини 1960-х 

років держвидавництва УРСР опублікували десятки книг і статей, де 

розглядалися питання, пов’язані з аграрною політикою П. Скоропадського. У 

посібнику А. Санцевича “Українська радянська історіографія (1945 – 1982)” 

згадується 50 наукових праць, які присвячувалися висвітленню “… боротьби 

трудящих України проти німецьких загарбників і гетьманщини в 1918 році”.2  

Порівняння тематичних складових та фактологічної основи 

селянознавчих праць радянських істориків довоєнної і повоєнної доби засвідчує 

відсутність видимого прогресу в прирощуванні знань, що пояснюється 

диверсифікацією дослідницького матеріалу в рамках усталеної схеми класового 

аналізу внутрішньої політики УД. 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 поміщиків3. Частина матеріалів 

книги Г. Заставенка присвячувалася історії діяльності більшовицьких агітаторів 

серед селян, чисельних антигетьманських повстань, що розгорталися восени 

1918 року на Лівобережжі України проти “контрреволюційних сил” – так званої 

“cкоропадщини” та “українських буржуазно-націоналістичних” партій4.  

Історіографічна ситуація, що склалася в радянській історичній науці 

                                                
1 Клунний Г. Земельне законодавство контрреволюційних урядів за час революції на Україні 

/ Г. Клунний. – Харків : ДВУ, 1926. – С. 24. 
2 Див. Санцевич А. Українська радянська історіографія (1945 – 1982) / А. Санцевич. – Київ : 

Вища шк., 1984. – С. 60. 
3 Гуковський А. Иностранная военная интервенция на Украине в 1917 – 1919 гг. / 

А. Гуковский // Историк-марксист. – 1939 – № 1. – С. 71–100; Городецкий Е. Отечественная 

война против германських оккупантов в 1918 году на Украине / Е. Городецкий. – 

Свердловск : Госполитиздат, 1941. – 16 с.; Марков С. Отечественная война украинского 

народа против германских интервентов в 1918 году / С. Марков. – Москва : Госполитиздат, 

1941. – 64 с. 
4 Див. Заставенко Г. Розгром німецьких інтервентів на Україні в 1918 році / Г. Заставенко. – 

Київ : Політвидав, 1948. – 105 с. 
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середини 1950 – 1960-х років, була позначена впливами лібералізації – відходу 

від абсолютизації російського чинника в історії неросійських народів СРСР, 

посиленням етноісторизму. Однак, як свідчать результати аналізу праць 

М. Супруненка, А. Лихолата, І. Ганжі, Є. Скляренка та інших провідних 

істориків УРСР вказаного періоду, суттєвих зрушень у дослідженні документів 

“контрреволюційних гетьманських установ” – Ради міністрів УД, міністерств 

(військового, внутрішніх справ, закордонних справ, губернських староств) не 

відбулося1. Зокрема, М. Супруненко, висвітлюючи “поміщицьку політику” 

Гетьманату П. Скоропадського, залучив до аналізу ретельно підібраний 

матеріал єдиного фонду Київського обласного державного архіву за № 345 у 

кількості однієї справи та використав декілька інших справ таких фондів: №№ 

1265 і 2061 ЦДАЖР УРСР, які містили повідомлення про внутрішнє становище 

в селах, звернення поміщиків і селян до органів місцевої влади, а також описи 

майна реквізованого експедиційними німецькими загонами в селян2. 

Найбільшу увагу в праці Є. Скляренка приділялося висвітленню 

“героїчного періоду боротьби трудящих мас України проти німецько-

австрійських окупантів і гетьманщини у 1918 році”, а саме опису т. зв. 

“революційних островів” – районів селянських повстань, контрольованих 

більшовиками на Київщині, Поділлі та в окремих селах Півдня України3. 

Майже в 90% випадків тематика досліджуваних питань, які піднімалися 

авторами “на щит”, повторювалася з однієї праці в іншу, а номери архівних 

фондів, назви використаних справ та матеріали періодичної преси, на основі 

                                                
1 Cупруненко М. Україна в період іноземної воєнної інтервенції і громадянської війни (1918–

1920 рр.) / М. Супруненко. – Київ : ДВПЛ УРСР, 1951. – С. 36–45; Супрруненко Н. Очерки 

истории гражданской войны и иностранной военной интервенции на Украине / 

Н. Супруненко. – Москва : Наука, 1966. – С. 78–98; Лихолат А. Розгром націоналістичної 

контрреволюції на Україні (1917 – 1922 рр.) / А. Лихолат. – Київ : ДВПЛ УРСР, 1955. – 

С. 103–124 ; Ганжа І. Земельна політика Радянської влади на Україні в роки громадянської 

війни / І. Ганжа // Наукові записки Інституту історії АН УРСР. – Київ, 1957. – Т. 2. – С. 204–

229; Скляренко Є. Боротьба трудящих України проти німецько-австрійських окупантів і 

гетьманщини / Є. Скляренко. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1960 – С. 186–221. 
2 Cупруненко М. Україна в період іноземної воєнної інтервенції і громадянської війни 

(1918 – 1920 рр.) / М. Супруненко. – Київ : ДВПЛ УРСР, 1951. – С. 39–40, 41, 43. 
3 Скляренко Є. Боротьба трудящих України проти німецько-австрійських окупантів і 

гетьманщини / Є. Скляренко. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1960. – С. 190–195, 198–199. 
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яких вивчалася ця тема, залишалися незмінними. Селективність відбору 

дослідницького матеріалу свідчила про закостенілість схеми (робочої гіпотези) 

висвітлення історичних подій. Саме за суб’єктивізм названі праці критикував у 

свій час радянський історик В. Тичина. Він зауважував, що попри 

спостережений “масовий героїзм трудящих” важко уявити, щоб незначна 

кількість наспіх навчених та погано озброєних бійців Червоної гвардії з числа 

робітників могла в лютому–березні 1918 року утримувати такі великі ділянки 

оборони, як Рівне–Шепетівка, Бердичів–Житомир–Козятин, Бородянка–Буча–

Ірпінь, проти чисельних і добре організованих німецьких військ1. 

Розширення тематики аграрних досліджень, яке мало місце в 

історіографії УРСР 1970 – 1980-х рр., торкнулося таких аспектів аграрних 

відносин, як створення в 1918 році перших об’єднань виробників 

сільгосппродукції – комун та артілей. Радянські історики І. Рибалка, Р. Лях, 

І. Хміль, які ґрунтовно досліджували зазначені проблеми, наголошували на 

тимчасових труднощах “соціалістичних перетворень в українському селі”. 

Вони вважали, що, порівняно з Росією, революційний процес в Україні мав свої 

особливості, які проявилися в значному тиску на українське селянство 

“контрреволюційних урядів” П. Скоропадського й Директорії С. Петлюри2.  

Окремі риси земельного законодавства П. Скоропадського 

висвітлювалися в праці Р. Ляха. Потрактування автором “Закону про передачу 

хліба врожаю 1918 року в розпорядження держави”, закону “Про право 

продажу землі поза міськими поселеннями”, кваліфікували нормотворчість 

Гетьманату в класовому ключі як зусилля “…контреволюційного 

антинародного гетьманського режиму, [діяльність якого] спрямовувалася на 

                                                
1 Тичина В. Деякі проблеми у вивченні історії визвольної боротьби проти німецьких 

окупантів і внутрішньої контрреволюції на Україні у 1918 р. / В. Тичина // Історіографічні 

дослідження в УРСР. – Київ, 1969. – Вип. 2. – С. 72. 
2 Рибалка І. Аграрні перетворення на Україні в період громадянської війни (1919 р.) / 

І. Рибалка. – Харків : Вид-во Харківського університету, 1967. – С. 8 ; Лях Р. Розв’язання 

аграрного питання на Україні (1917 – 1923 рр.) / Р. Лях. – Київ–Донецьк : Вища школа, 1975. 

– С. 31 ; Хмель И. Аграрные преобразования на Украине 1917 – 1920 гг. / И. Хмель – Киев : 

Наук. думка, 1990. – С. 36. 
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забезпечення інтересів поміщиків, … на відновлення старих порядків”1.  

Парадигмальні зрушення в дослідженні соціально-економічних аспектів 

аграрної політики П. Скоропадського навряд чи були неможливі в історичній 

науці УРСР без розробки джерелознавчої складової цієї важливої теми. Добре 

відомо, що, окрім законодавства Української Держави, проголошена 

П. Скоропадським “Грамота до усього українського народу”, закони 

Української Держави про стан продовольчої справи, оподаткування населення, 

громадянство УД, виборчу систему до органів представництва друкувалися на 

шпальтах офіційного виданн РНМ Української Держави  “Державного вісника”, 

а найважливіші з них публікувалися окремими збірниками. Добірки законів 

передруковувалися з метою поширення в окремих регіонах України. Найбільш 

масштабна з добірок, обсягом 264 сторінки “Извлечение законов из 

“Государственного вестника”, була укладена в Харкові в 1921 році2. У 

1926 році в УСРР було видано згадуване зібрання  документів “Земельне 

законодавство контрреволюційних урядів за час революції на Україні”, 

упорядковане та забезпечене коментарями історика Г. Клунного3.  

Аграрна політика урядів УД компактно представлена в архівному 

сегменті джерел історії Української революції. Це документи вищих органів 

виконавчої гілки влади Української Держави: зокрема, Міністерства земельних 

справ (фонд 1061); Міністерства продовольчих справ (фонд 2196) Міністерства 

внутрішніх справ (фонд 1216); Міністерства юстиції (фонд 2207). Наявність у 

центральних та місцевих архівах тематично розмаїтого та чисельного за 

обсягом матеріалу з аграрної історії доби П. Скоропадського уможливило 

джерелознавчий аналіз документів губернських, повітових органів влади, 

ліквідаційних і земельних комісій за видо-типовою ознакою. Однак, як відомо, 

у своїй масі цей матеріал зберігся в різному фізичному стані та в різній мірі 
                                                
1 Див. Лях Р. Розв’язання аграрного питання на Україні (1917 – 1923 рр.) / Р. Лях. – Київ–

Донецьк : Вища шк., 1975. – С. 34. 
2 Див. Пиріг Р. Джерела з історії Української революції 1917 – 1921 років: опубліковані 

документи і матеріали / Р. Пиріг // Архіви України. – Київ, 2011. – Вип. 5 (275). – С. 98. 
3 Клунний Г. Земельне законодавство контрреволюційних урядів за час революції на Україні 

/ Г. Клунний. – Харків : Держвидав, 1926. – 180 с. 



222 
 

готовності до публікації у фахових збірниках й використання в науково-

пошуковій роботі істориків1.  

У новітню добу співробітниками відділу Української революції Інституту 

історії України НАН України було успішно реалізовано науковий проект “Рада 

Міністрів Української Держави (квітень–грудень 1918 року). Документи і 

матеріали”2. У 2015 році результати плідної роботи колективу вчених втілилися 

в публікації зібрання документів і матеріалів “Українська Держава (квітень–

грудень 1918 року)”3. Упорядниками цього авторитетного зібрання було 

акумульовано та опрацьовано велику кількість документів, які в комплексі 

репрезентують історію створення та функціювання вищих органів влади й 

управління Гетьманщини (471 одиниця зберігання), засвідчують напружену 

законотворчу діяльність профільного Міністерства земельних справ 

Української Держави, спротив зі сторони поміщиків продажу землі, 

розкривають причини незавершеності аграрних перетворень в УД, а також хід 

виконання харчових та товарно-сировинних зобов’язань України перед 

Центральними державами згідно статей Берестейського договору 1918 року. З 

іншої сторони, документи, які торкалися секретних засідань Кабінету Міністрів 

Української Держави й відображали боротьбу силових структур із селянським 

аграрним рухом у 1918 році, були представлені в зібранні недостатньо повно4.  

На початку 2000-х років увагу істориків привертали проблеми реалізації 

аграрних реформ урядами Української Держави, взаємовідносин центральної 

української влади з Німеччиною й Австро-Угорщиною. Важливим є те, що 

магістральні напрямки історії Гетьманату успішно досліджувалися на рівні 

кандидатських дисертацій, чисельних публікацій молодих учених. У цей час 

                                                
1 Див. Пиріг Р. Джерельна база історії Української революції 1917 – 1921 років: архівний 

сегмент / Р. Пиріг // Архіви України. – Київ, 2011. – Вип. 1 (272). – С. 113–114. 
2 Див.Пиріг Р. Джерела з історії Української революції 1917 – 1921 років: опубліковані 

документи і матеріали / Р. Пиріг // Архіви України. – Київ, 2011. – Вип. 5 (275). – С. 106. 
3 Українська Держава (квітень – грудень 1918 року). Документи і матеріали : у 2 т. / 

ред. В. Верстюк [та ін.]; упоряд. Р. Пиріг [та ін.]; Інститут історії України НАН України. – 

Київ : Темпора, 2015. – Т. 1. – 790 с. ; Т. 2. – 412 с. 
4 Див. Тельвак В. В. Важливий археографічний проект з історії Гетьманської Держави Павла 

Скоропадського / В. В. Тельвак // Архіви України. – Київ, 2015. – Вип. 4 (298). – С. 238. 



223 
 

було захищено більше десяти робіт, які на різних рівнях освоєння теоретичного 

матеріалу діаспорної й “материкової історіографії”, опрацювання архівних 

документів, репрезентували дослідження історії аграрних відносин 1918 р. у 

контекстах реалізації державницького потенціалу Української Держави1.  

Так, науковиця С. М’якота, досліджуючи урядовий механізм 

адміністрування (вироблення й ухвали рішень), показала основні напрямки 

роботи РМ, розкрила роль повітових земельних комісій у проведенні обліку та 

розподілу поміщицької земельної власноті. На підставі результатів аналізу 

проектів законодавчих актів, ухвалених центральною владою, авторка прийшла 

до висновку, що оптимального проекту земельного закону Української Держави 

не вдалося створити. Аграрна комісія, організована урядом з метою підготовки 

земельного кодексу демонструвала не завжди ефективну та злагоджену роботу, 

що пояснюється присутністю в її складі великих землевласників. Причини, які 

зумовили відповідний склад комісії та рівень фахової підготовки її членів, 

С. М’якота не розглядає, хоча наголошує на думці, що уряд Ф. Лизогуба 

намагався врахувати інтереси всіх верств селянства, а плани земельної реформи 

спиралися на аналіз економічних особливостей розвитку кожного з регіонів2. 

Інтерпретацію історико-правових напрямків формування аграрної 

політики П. Скоропадського, а саме вироблення правового механізму 

регулювання поземельних відносин на основі визнання та захисту державою 

приватної земельної власності, створення юридичних підстав придбання та 

продажу селянами землі, правових умов землекористування, запропоновано в 

кандидатській дисертації Ф. Проданюка3.  

У працях Н. Ковальової, В. Малькіна, Г. Терели та Б. Малиновського 

                                                
1 Див. Калакура Я. С. Нові підходи до висвітлення гетьманату Павла Скоропадського в 

сучасній українській та зарубіжній історіографії / Я. С. Калакура // Архіви України. – Київ, 

2011. – Вип. 2–3. – С. 268. 
2 М’якота С. Є. Економічна політика уряду Української Держави (травень – грудень 1918 р.) : 

автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / М’якота Світлана Євгенівна ; Київський 

університет ім. Т. Шевченка. – Київ, 1997. – 23 с. 
3 Проданюк Ф. М. Внутрішня політика Української держави (29 квітня – 14 грудня 

1918 року): автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Проданюк Федір Миколайович; НАН 

України, Інститут історії України. – Київ, 1997. – 23 с. 
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висвітлюється реалізація ідеології аграрних реформ П. Скоропадського в 

конкретиці політичних рішень, постанов і розпоряджень гетьманських урядів1.  

Беззаперечні переваги має метод системного аналізу політики аграрних 

реформ українських урядів, застосований у дисертаційній роботі Н. Ковальової. 

Дослідниця ґрунтовно висвітлила організаційні заходи з підготовки земельної 

реформи П. Скоропадського (створення аграрних комісій, комісій із 

землевпорядкування та примирення), здійснила порівняльний постатейний 

аналіз проектів земельних законів, запропонованих В. Колокольцевим та 

В. Леонтовичем2. Заслуговує на увагу підняте Н. Ковальовою питання щодо 

аналізу соціально-економічних аспектів аграрної реформи. Вона висловила 

думку, що уряд Ф. Лизогуба спланував ефективний механізм фінансування 

реформи через Державний Земельний банк. При цьому поповнення державного 

фонду, створеного для забезпечення селянства наділами, як наголошує 

дослідниця, проводилося за рахунок наявних запасів землі в УД, а також через 

отримання приватновласницьких земель3. Проте ми схильні більше довіряти її 

попереднім, доказовим висновкам, згідно з якими реальні можливості урядової 

команди щодо нагромадження земельного фонду були доволі скромними. Адже 

за найменшої потреби в 4 млн. десятин землі запаси Державного земельного 

банку складали лише 700 тисяч десятин землі4. Казенних земель, виділених для 

здійснення аграрної реформи не вистачало. Державний Земельний банк, який 

офіційно розпочав супровід здійснення земельних операцій з 1 вересня 

1918 року, про що повідомляв “Державний вісник”, не зміг виконати свою 

                                                
1 Ковальова Н. А. Аграрна політика українських національних урядів (1917 – 1921 рр.): 

автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Ковальова Наталія Анатоліївна; 

Дніпропетровський державний університет. – Дніпропетровськ, 1999. – 18 с.; Терела Г. В. 

Аграрна політика Української держави П. Скоропадського: автореф. дис. ... канд. іст. наук : 

07.00.01 / Терела Галина Василівна; Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. 

– 18 с.; Малиновський Б. В. Аграрна політика Австро-Угорщини та Німеччини в Україні, 

1918 р.: автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.02 / Малиновський Борис Володимирович; 

Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2001. – 17 с. 
2 Ковальова Н. А. Аграрна політика українських національних урядів (1917 – 1921 рр.): 

дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Ковальова Наталія Анатоліївна; Дніпропетровський 

державний університет. – Дніпропетровськ, 1999. – С. 92–120. 
3 Там само. – С. 119. 
4 Там само. – С. 115–116. 
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місію щодо підтримки міцного хлібороба-середняка саме через недостатню 

кількість польової землі, яку згідно урядового рішення планувалося включити 

до ринкового обороту в Українській Державі1. Причина відсутності землі на 

ринку була в тому, що дрібні та середні власники, налякані революцією, 

намагалися продати маєтки, а великі поміщики, які жили в столиці чи за 

кордоном не поспішали продавати власну землю. Через це уряд 

П. Скоропадського не зміг розв’язати питання щодо поповнення державного 

земельного фонду, уважали дослідними2. Однак це пояснення поверхове. 

Правий був Р. Пиріг, коли писав, що практика реалізації аграрної політики 

переконливо довела ту істину, що Гетьман та уряди УД не проявили достатньої 

політичної волі, не задіяли всіх механізмів позбавлення поміщиків землі3.  

У кандидатській дисертації В. Малькіна зроблено спробу здійснити 

комплексний аналіз аграрного законодавства Української Держави, Директорії 

та ЗОУНР. Відсутність критичної складової в оцінках такого історичного 

джерела, як “Спогади” П. Скоропадського, щоденних записів Д. Донцова 

“Рік 1918, Київ”, суперечливих даних та міркувань сучасних авторів, вживання 

в дослідженні В. Малкіна розлогих цитат (іноді на півсторінки)4, покликання на 

висновки колег-істориків, які безпідставно стверджували, що губернські, 

повітові, волосні земельні, земельно-ліквідаційні та особливі комісії 

вирішували, кому має належати зібраний урожай 1918 р., що не відповідає 

дійсності, затушовують велику пошукову роботу автора, якому вдалося 

узагальнити тематично розмаїтий, значний за обсягом дослідницький матеріал5. 

                                                
1 Гай-Нижник П. Український Державний земельний банк в світлі офіційних документів 

Гетьманату 1918 р. / П. Гай-Нижник // Український селянин. – Черкаси, 2008. – Вип. 11. – 

С. 29. 
2 Див. Ковальова Н. А. “Гострі кути” аграрного законодавства Української Держави, або чиї 

інтереси відображала земельна реформа П. Скоропадського / Н. А. Ковальова // Український 

селянин. – Черкаси, 2008. – Вип. 11. – С. 29–32. 
3 Пиріг Р. Я. Земельна реформа Гетьмана Павла Скоропадського: спроби проведення та 

причини невдачі / Р. Я. Пиріг // Український історичний журнал. – 2006. – № 3. – С. 72. 
4 Див. Малькін В. П. Земельне питання в Україні в умовах революції 1917 – 1920 рр.: 

дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Малькін Валерій Павлович; Національний університет 

“Острозька Академія”. – Острог, 2009. – С. 75, 77. 
5 Там само. – С. 80. 
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У дослідженні Г. Терели окреслено діяльність державних структур, які 

займалися експертизою проектів земельного законодавства, розглянуто 

повноваження аграрних комісій, органів Державного Хлібного Бюро, виявлено 

гальмівний механізм земельних реформ. Аграрні перетворення в Україні, на 

думку Г. Терели, стримували Всеукраїнський союз земельних власників, 

Всеукраїнська спілка представників промислу, торгу, фінансів, сільського 

господарства (Протофіс), партія конституційних демократів, а також заможні 

землевласники, представлені в аграрних комісіях й органах влади1. Однак 

дослідниці вартувало звернути увагу на відмінні підходи до розв’язання 

аграрного питання, які пропонували проурядові сили й заможні кола 

суспільства одразу після повалення Центральної ради, адже всі вони вітали 

проголошене в Грамоті П. Скоропадського до українського народу відновлення 

приватної власності на землю, як основи розвитку сільського господарства, але 

масово виступали проти примусових заходів парцеляції, задіяних урядом 

Ф. Лизогуба щодо поміщицького землеволодіння, установлення норм купівлі-

продажу землі. Критикуючи недоліки влади, зібрання та організації Протофісу, 

праві політсили пропонували багато рішень, які сприяли поліпшенню системи 

управління громадою, усуненню некомпетентних чиновників та ін. Однак, за 

висновками О. Любовець, у реальності саме настанови провідних урядових 

партій ставали гальмом у проведенні земельної реформи, яка б відповідала 

баченню гетьманом  П. Скоропадським їхнього соціального змісту2.  

Дипломатичні та військові методи реалізації інтересів Австро-Угорщини 

й Німеччини в Україні досліджувалися в працях Б. Малиновського. Дослідник 

виходив з усвідомлення специфіки земельних відносин, які сформувалися в 

Наддніпрянщині на початку двадцятого століття. Він зазначав, що великі 

землевласники, переважно росіяни й поляки, не підтримували аграрної 

                                                
1 Терела Г. В. Аграрна політика Української держави П. Скоропадського : автореф. 

дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Терела Галина Василівна; Запорізький державний 

університет. – Запоріжжя, 2000. – 18 с. 
2 Див. Любовець О. М. Аграрна програма урядових партій Гетьманату П. Скоропадського / 

О. М. Любовець // Український селянин. – Черкаси, 2008. – Вип. 11. – С. 15–19. 
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політики урядів П. Скоропадського, зокрема в частині проведення парцеляції 

землі. Тому інтереси українських урядів та адміністрації Німеччини та Австро-

Угорщини в УД (Оберкомандо) щодо характеру земельної реформи тимчасово 

збігалися. Реформування аграрних відносин в Україні, на думку австро-

угорських та німецьких господарських експертів, мало спиратися на певні 

засади, а саме: збереження права приватної власності на землю; передачі 

частини поміщицької землі селянам за викуп; надання державної підтримки 

економічно стабільним господарствам; збереження земель цукрових заводів і 

великих “культурних господарств”; зміцнення банківської системи й державних 

фінансів шляхом отримання коштів від посередництва держави при здійсненні 

викупних операцій через Державний банк. Автор зазначав, що зволікання уряду 

П. Скоропадського з проведенням соціально значущих земельних реформ, а 

також втручання союзників у внутрішню політику Української Держави 

протиставили гетьманській владі значну частину селянства, що зводило 

нанівець зусилля обох сторін у справі налагодження землеробства в Україні1. 

Істориками, які досліджували дану проблему в розрізі міждержавних відносин 

зазначалося, що на державному рівні діяльність загонів німецьких та 

австрійських збройних сил, які перебували в Україні, руйнувала систему 

забезпечення населення продуктами, паралізувала координаційну роботу 

Державного хлібного бюро (ДХБ) та Української продовольчої ради2. 

Відповідь на вузлові питання україно-німецьких відносин знаходимо в 

монографії Р. Пирога “Гетьманат Павла Скоропадського: між Німеччиною і 

Росією”(2008 р.)3, статтях, присвячених дослідженню зовнішніх орієнтацій УД, 

                                                
1 Малиновський Б. В. Аграрна політика Австро-Угорщини та Німеччини в Україні, 1918 р.: 

автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.02 / Малиновський Борис Володимирович; 

Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2001. – 17 с. 
2 Кришина Н. В. Діяльність німецької військової адміністрації в Україні у 1918 році : 

автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кришина Наталія Валеріанівна; Київський 

національний університет ім. Т. Шевченка. – Київ, 2006. – 22 с. 
3 Пиріг Р. Я. Гетьманат Павла Скоропадського : між Німеччиною і Росією / Р. Я. Пиріг. – 

Київ : Інститут історії України НАН України, 2008. – С. 111–124. 
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діяльності військово-дипломатичних місій союзників в Україні1. Структурно 

зв’язки союзників мали складний характер. Вони визначалися внутрішніми 

суперечностями, подіями всередині та поза межами України, але лише 

“Здатність гетьманського режиму виконувати умови поставок продовольства і 

сировини було визначальним у ставленні до нього країн Четвертного союзу”,2 

резюмував Р. Пиріг. Цей висновок є домінантою в оцінках зовнішнього і 

внутрішнього чинників земельної політики Української Держави. Присутність 

збройних сил Німеччини в Україні породжувала залежність урядів 

П. Скоропадського від політичних та економічних інтересів країн Четвертного 

союзу. Це була надто висока, стратегічної ваги плата за військову допомогу, яка 

надавалася Німеччиною та Австро-Угорщиною молодій Українській Державі в 

її боротьбі з більшовиками. Гетьман змушений був зважати на інтереси 

союзників і не міг розпочати аграрні реформи до завершення збору врожаю, 

тобто до жовтня 1918 року. Зважаючи на цей чинник, навіть при 

найсприятливішому перебігу подій, земельна реформа в УД мала шанси на 

реалізацію не раніше весни 1919 року 3. На міждержавному рівні Німеччиною 

підтримувалися наміри проведення реформи на основі збереження земельної 

власності, але українська влада не могла допустити змін в аграрному секторі, 

які б поставили під загрозу отримання зумовлених угодами Німеччини та УЦР 

обсягів продукції та сільськогосподарської сировини, визнані на урядами 

Центральної ради та Української Держави П. Скоропадського4.  

Як бачимо, у сучасному дискурсі проблема співпраці урядів Української 

Держави П. Скоропадського з країнами Четвертного союзу має розглядатися не 

                                                
1 Пиріг Р. Я. Гетьманат Павла Скоропадського з погляду німецько-австрійських союзників / 

Р. Я. Пиріг // Український історичний журнал. – 2008. – № 4. – С. 38–47; Пиріг Р. Я. Земельна 

реформа гетьмана Павла Скоропадського : спроби проведення та причини невдачі / 

Р. Я. Пиріг // Український історичний журнал. – 2006. – № 3. – С. 68–84 
2 Пиріг Р. Я. Гетьманат Павла Скоропадського з погляду німецько-австрійських союзників / 

Р. Я. Пиріг // Український історичний журнал. – 2008. – № 4. – С. 46. 
3 Пиріг Р. Я. Земельна реформа гетьмана Павла Скоропадського: спроби проведення та 

причини невдачі / Р. Я. Пиріг // Український історичний журнал. – 2006. – № 3. – С. 81. 
4 Пиріг Р. Я. Земельна реформа Павла Скоропадського : німецький вплив / Р. Я. Пиріг // 

Український селянин. – Черкаси, 2008. – Вип. 11. – С. 9–15. 
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лише у світлі домінування військово-продовольчої політики всередині країни 

залежної від волі Берліна та Відня. Очевидно, знання дипломатичної 

переписки, яка зберігається у фондах архівних установ РФ, Німеччини та 

Австрії, значно розширили б наше уявлення про характер взаємовідносин 

урядів Української Держави із союзниками, допомогло б розумінню ступеня 

залежності гетьманського режиму від австро-німецької окупаційної влади1. 

Характер Визвольних змагань 1918 року в значній мірі визначався 

масовою свідомістю селянства. Частина науковців небезпідставно вважає, що 

основною причиною повстань в Наддніпрянській Україні було незадоволення 

селян, які встигли отримати землю за Центральної ради, аграрною політикою 

Української Держави, зокрема діяльністю німецько-австрійських окупаційних 

військ. Настрої населення на місцях, як свідчать матеріали досліджень, суттєво 

різнилися. Так, за висновками дослідника А. Доценко, повстанці Донеччини не 

“сповідували” ніякої ідеології і тільки деякі з них мали “червоне більшовицьке 

або чорне анархічне забарвлення”2. Вивчення історії національно-

демократичного руху 1918 року на Київщині надало О. Дудник підстави 

стверджувати, що в підготовці масового повстання селян Київської губернії 

(Звенигородський та Таращанський повіти) брали активну участь українські 

ліві есери М. Шинкар та В. Тютюнник. Під їхнім впливом повстанці вимагали 

від гетьманської влади П. Скоропадського повернення здобутих демократичних 

“прав і вольностей”, відновлення влади УЦР і скликання Українських 

установчих зборів. Було з’ясовано, що в джерелах відображено чимало 

випадків, коли громада села “люструвала” одіозних осіб з числа поміщиків і 

промисловців, призначених урядом П. Скоропадського на ті чи ті керівні 

посади у волосних й повітових органах влади. Захист Державною вартою та 

                                                
1 Любовець О. М. Напрями історіографічних досліджень та перспективи вивчення феномену 

Гетьманату П. Скоропадського / О. М. Любовець // Національна та історична пам’ять. – Київ, 

2013. – Вип. 7 : Павло Скоропадський – останній гетьман України (До 140-річчя від дня 

народження). – С. 17, 19. 
2 Доценко А. С. Селянство Донбасу в українській національно-демократичній революції 

1917 – 1920 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. Наук : 07.00.01 / Доценко Артем Станіславович; 

Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – 20 с. 
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місцевою владою поміщицького землеволодіння сприяв ще більшому 

розчаруванню селян у земельній політиці Павла Скоропадського. Водночас, як 

зазначала авторка дисертаційного дослідження О. Дудник, це була чи не 

основна причина зростання прихильності сільської бідноти до більшовиків та 

українських есерів, які обіцяли “соціалізувати” поміщицьку землю1. 

У контексті формування спротиву режиму Гетьманату повстанські 

настрої селянської маси розглядалися в працях сучасних українських істориків 

В. Верстюка, Р. Пирога, В. Солдатенка, П. Захарченка, В. Щербатюка2.  

Зокрема науковці наголошували на думці, що бунт як основа станової, 

неполітизованої свідомості переважної маси селянства, де панувала 

деструктивна ідея розгрому, фізичної розправи над поміщиками й куркулями, 

визнається частиною істориків платформою боротьби селян за досягнення 

соціальної справедливості. Від літа 1918 року аграрний рух перетворився на 

визвольну війну українського народу проти окупантів та їхнього ставленика – 

гетьмана Павла Скоропадського, уважала інша частина українських істориків3. 

У способі розв’язання земельного питання науковці схильні бачити вплив на 

свідомість селянства, окрім ідеології лівої течії УПСР – боротьбистів, 

Селянської спілки, більшовиків, які восени 1917 року захопили владу в Росії4. 

Автор низки досліджень, присвячених історії селянського повстанського 

руху та монографії “Селянська війна в Україні: рік 1918”, П. Захарченко 

основними причинами виступів українського селянства вважав свавілля 

німецьких та австро-угорських військ, каральні експедиції землевласників та 

                                                
1 Дудник О. В. Національно-демократичні перетворення на Київщині в революційну добу 

(березень 1917 – 1920 рр.): автореф. дис. ... канд. іст. Наук : 07.00.01 / Дудник Олена 

Володимирівна; Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – Київ, 2007. – С. 13. 
2 Див. Солдатенко В. Ф. Українська революція. Історичний нарис : монографія / 

В. Ф. Солдатенко. – Київ : Либідь, 1999. – С. 535–537; Захарченко П. Селянська війна в 

Україні : рік 1918 / П. Захарченко. – Київ : Нічлава, 1997. – 188 с.; Щербатюк В. 

Звенигородське збройне повстання / В. Щербатюк // Воєнна історія. – 2002. – № 2. –  

С. 43–53. 
3 Див. Верстюк  В. Ф. Махновщина: селянський повстанський рух на Україні (1918 – 1921) / 

В. Ф. Верстюк. – Київ : Наук. думка, 1992. – С. 38. 
4 Солдатенко В. Ф. Україна в революційну добу: у 4 т. / В. Ф. Солдатенко. – Київ : Світогляд, 

2009. – Т. 2 : Рік 1918. – С. 66. 
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безсилля української влади не спроможної навести лад в українському селі1. У 

розділі зазначеної монографії “Передумови та витоки аграрних виступів за доби 

Української Держави П. Скоропадського” автор деталізує свою думку, 

наголошуюючи, що “…занадто прямолінійна, а подекуди й відверто 

провокаційна практика каральних загонів обурювала не лише незаможних 

[селян], а й озлоблювала середняцьку селянську масу і, у кінцевому рахунку, 

відвертала потенційних союзників від прихильного ставлення до гетьманської 

влади”2. Глибинність і всезагальність селянського руху особливо вражає, якщо 

зважити на те, що він був не стільки наслідком цілеспрямованої діяльності 

політичних сил (хоч останні докладали чимало енергії, щоб спертися на нього), 

скільки стихійною реакцією насправді нестерпне становище велетенської маси 

селянства, на бажання можновладців позбавити найелементарніших прав 

хліборобів розпоряджатися результатами праці, які мають належати йому – 

трударю, що держава захищатиме його від жорстокого примусу й дикого 

свавілля експедиційних загонів іноземних військ, зазначав В. Солдатенко3. 

Аграрна політика Гетьманату в дослідженнях української історіографії 

другої половини 1990-х років виходить на рівень міжпредметних історико-

економічних наукових досліджень4. В узагальнювальних працях з економічної 

історії України розробка економічно обґрунтованого проекту та здійснення 

земельної реформи визнається пріоритетними напрямками діяльності урядів 

П. Скоропадського на основі принципів “… відчуження земель по їх дійсній 

вартості від великих власників для наділення земельними ділянками 

малоземельних хліборобів”, які було сформульовано в Грамоті гетьмана до 

                                                
1 Захарченко П. Звенигородське збройне повстання на Київщині у 1918 році: погляд із 

сьогодення / П. Захарченко // Історія України. – 1998. – № 7. – С. 4. 
2 Захарченко П. Селянська війна в Україні: рік 1918 / П. Захарченко. – Київ : Нічлава, 1997. – 

С. 69. 
3 Солдатенко В. Ф. Україна в революційну добу. Рік 1918 / В. Ф. Солдатенко. – Київ : 

Світогляд, 2010. – С. 53. 
4 Див. 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. 265. 
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всього українського народу 29 квітня 1918 року1. У подальшому зазначені 

проблеми стали предметом ґрунтовних досліджень вітчизняних та зарубіжних 

авторів. У такому разі істориками наголошувалося на думці, що спроби 

П. Скоропадського провести в країні, охопленій революцією, консервативну 

аграрну реформу, яка за ідеєю мала б примирити “крайні соціальні стани” 

тогочасного суспільства, призвела до зворотнього ефекту: ”Боротьба за землю 

стала однією з найважливіших складових частин селянського повстанського 

руху, який зародився у Вкраїні саме за гетьманування П. Скоропадського”2.  

Різновекторність устремлінь творців та опонентів реформи: гетьмансько-

урядового блоку, Союзу земельних власників і Протофісу, німецького 

командування, українських соціалістичних партій, власне, селянства була 

основною перепоною на шляху її розробки. У той самий час під тиском великих 

землевласників Рада Міністрів Української Держави ухвалила низку 

юридичних документів, які фактично нехтували інтересами багатомільйонного 

селянства, що спричинило мобілізацію спротиву в політичних колах і збурило 

обстановку в українському селі, яке вибухнуло масовими повстаннями3. 

Суб’єктивні й об’єктивні аспекти дослідження аграрної політики урядів 

Української Держави висвітлювалися в аналітичній праці Р. Пирога “Земельна 

реформа гетьмана Павла Скоропадського: спроби проведення та причини 

невдачі”. Основні суперечності реформаційного курсу Гетьманату УД автор 

убачає в тому, що положення проекту щодо непорушності права приватної 

власності на землю, закріплене в законодавстві, у конкретно-історичних умовах 

України 1918 року створювало суттєві бар’єри на шляху реалізації, у цілому, 

                                                
1 Економічна історія України. Історико-економічне дослідження : у 2 т. / ред. В. М. Литвин, 

Г. В. Боряк, В. М. Геєць [та ін.]; відп. ред. В. А. Смолій; авт. кол. Т. А. Балабушевич, 

В. Д. Баран, В. К. Баран [та ін.]; Інcтитут історії України НАН України. – Київ : Ніка-Центр, 

2011. – Т. 2. – С. 108. 
2 Історія українського селянства. Нариси : у 2 т. / відп. ред. В. А. Смолій; Інститут історії 

України НАН України. – Київ : Наук. думка, 2006. – Т. 2. – С. 546, 549. 
3 Економічна історія України. Історико-економічне дослідження: у 2 т. / ред. В. М. Литвин, 

Г. В. Боряк, В. М. Геєць [та ін.]; відп. ред. В. А. Смолій; авт. кол. Т. А. Балабушевич, 

В. Д. Баран, В. К. Баран [та ін.]; Інcтитут історії України НАН України. – Київ : Ніка-Центр, 

2011. – Т. 2. – С. 108–109. 
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прогресивної аграрної реформи. Труднощі виникали через формальне 

використання законодавчих урядових актів, які відкривали шлях до масових 

зловживань “реставраційними діями” урядовців і поміщиків, неготовності до 

повномасштабних фінансових, організаційних заходів з проведення парцеляції 

земельної власності, а також системного блокування роботи Ради міністрів 

правими й лівими політичними силами, зрештою, відчутного дефіциту часу 

відведеного історією на існування режиму Гетьмана Павла Скоропадського1.  

Досліджуючи “Спогади” П. Скоропадського, щоденникові записи й 

листування осіб, які мали нагоду в різні часи співпрацювати з ним 

(Д. Дорошенко, Д. Донцов, Є. Чикаленко, Р. Суслик, М. Могилянський, 

В. Зеньківський), мемуари опонентів (В. Винниченко, М. Ковалевський, 

М. Шаповал), історики висвітлювали особисті погляди Гетьмана на аграрне 

питання. Більшість дослідників схилялося до думки, що наявні матеріали 

характеризують П. Скоропадського як переконаного прихильника парцеляції 

великої земельної власності через механізм її викупу Державним Земельним 

банком з наступною реалізацією за фіксовану вартість серед малоземельного 

селянства. Зокрема, В. Пархоменко пише, що Гетьман бачив Україну рясно 

вкриту “власницькими високопродуктивними господарствами”2. Автор зробив 

висновки, що, “На відміну від своїх попередників з Центральної Ради, 

П. Скоропадський чітко бачив головні напрямки своєї діяльності, які ввійшли в 

історію як ”консервативна революція”3. Слід у котре визнати, що фіксація подій 

з точки зору прихильників та опонентів П. Скоропадського, у даному випадку,  

сприяла об’єктивності висвітлення  постаті Гетьмана в українській історії4. 

                                                
1 Пиріг Р. Я. Земельна реформа гетьмана Павла Скоропадського: спроби проведення та 

причини невдачі / Р. Я. Пиріг // Український історичний журнал. – 2006. – № 3. – С. 81–82. 
2 Пархоменко В. А. Щоденники Д. Донцова та Є. Чикалаленка – як джерело з історії 

Гетьманату 1918 року в Україні / В. А. Пархоменко // Науковий вісник Миколаївського 

національного університету ім. В. О. Сухомлинського. Історичні науки. – Миколаїв, 2013. – 

Вип. 3 (35). – С. 220. 
3 Пархоменко В. А. Аграрна політика П. Скоропадського в мемуарах його прихильників та 

опонентів / В. А. Пархоменко // Наукові праці історичного факультету Запорізького 

національного університету. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 29. – С. 300. 
4 Див. Пархоменко В. А. Збройні сили Директорії УНР (1918 – 1919 рр.) у спогадах 

сучасників / В. А. Пархоменко // Науковий вісник Миколаївського національного 
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Регулювання правових відносин в аграрній сфері Української Держави 

репрезентують нормативні документи центральних органів виконавчої влади 

П. Скоропадського. Однак поєднання історичного й правового аналізу 

документів давалося однаково успішно не всім науковцям. Аналіз матеріалів 

чисельних праць свідчить, що факти, які проливають світло на історію 

створення урядових структур Ради Міністрів Гетьманату, селянських 

організацій, зорієнтованих на земельні реформи в Наддніпрянській Україні, 

огляди проектів законодавчих актів, низки розпорядчих документів, ухвалених 

урядом Павла Скоропадського – Радою Міністрів, здійснювалися істориками й 

правознавцями поверхово, а в окремих випадках – некваліфіковано1.  

Спробував свої сили в дослідженні „Закону про права на врожай 1918 р. 

на території Української Держави” та „Закону про забезпечення цукрових 

заводів буряками 1918 р.” історик Я. Малик. Узагальнивши рівень 

компетентності суб’єктів нормотворення та наслідки впровадження названих 

вище законодавчих актів у життя, дослідник зробив висновки, що вони не 

відповідали загальній лінії земельної політики урядів Української Держави, 

мали ситуативне застосування. П. Скоропадський мав би врахувати перехід 

поміщицької землі в руки трудового селянства, що відбувся за Центральної 

ради, прийняти рішучі заходи щодо введення в дію закону про примусове 

відчуження великої земельної власності, її передачі в управління відповідних 

структур Державного земельного банку Гетьманату, уважав автор2. 

Правову основу аграрної реформи П. Скоропадського склала законодавча 

база, підготовлена урядами П. Столипіна, зазначала авторка монографічного 

дослідження “Земельне законодавство доби революції 1917 – 1921 рр.” 

                                                                                                                                                            

університету ім. В. О. Сухомлинського. Історичні науки. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (40). – 

С. 131. 
1 Див. Пітик Г. Земельна політика й аграрне законодавство Української Держави 

П. Скоропадського / Г. Пітик // Література та культура Полісся. Філологія, історія та 

культура Полісся на перетині думок. – Ніжин, 2007. – Вип. 35. – С. 175–189. 
2 Малик Я. Земельне питання в Українській Гетьманській Державі / Я. Малик // Останній 

гетьман. Ювілейний збірник пам’яті Павла Скоропадського 1873 – 1945 / ред. О. Лупанов. – 

Київ : Академпрес, 1993. – С. 97–99. 
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І. Заріцька1. Політика земельних перетворень в Українській Державі, на її 

думку, значною мірою відповідала програмі Української Демократично 

Хліборобської партії (УДХП), у якій передбачалося збереження земельної 

власності; створення Державного земельного фонду; здійснення парцеляції 

поміщицьких землеволодінь, викуп землі у власників за державні кошти2. 

Заходи, спрямовані на подолання наслідків “аграрної революції”, передбачали 

повернення поміщикам та власникам цукрових заводів захопленої селянами 

землі, збереження за ними права на урожай 1918 року, вироблення  

нотаріальної документації з розмежування наділів, створення кадастру землі, 

розмежування приватновласницьких та общинних наділів “без порушення 

інтересів сільськогосподарської культури”, які за “необтяжливу ціну” будуть 

реалізовані всім “потребуючим хліборобам”. І. Заріцька правомірно вважала, 

що при відсутності в державі представницького законодавчого органу, яким міг 

бути парламент, основна вага у здійсненні реформ покладалася на Раду 

Міністрів, яка мала виконати одночасно роль генератора ідей правознавчих 

земельних актів та імплементатора аграрного права на рівні виконання 

земельного закону на місцях від імені уряду Української Держави3. 

В умовах реалізації аграрної реформи П. Скоропадського велике значення 

мали законодавчі акти, ухвалені 14 червня “Про право продажу та купівлі поза 

міськими оселями” та від 15 липня “Про встановлення земельних комісій”, а 

також “Про утворення тимчасових земельно-ліквідаційних комісій”. 

Дослідниця постатейно розглянула кожен з названих юридичних документів. 

Вона визначила персональний склад, юрисдикцію комісії Ради Міністрів з 

вивчення земельного питання, окреслила коло проблем, що обговорювалися на 

її засіданнях, а також дослідила створення підкомісії з розробки проекту 

аграрної реформи УД, здійснила аналіз її основних напрацювань за 1918 рік.  

                                                
1 Заріцька І. М. Земельне законодавство доби революції 1917 – 1921 рр. : монографія / 

І. М. Заріцька; ред. І. Б. Усенко. – Київ : Аттіка, 2010. – С. 76, 81 та ін. 
2 Див. Заріцька І. М. Земельне законодавство Української держави П. Скоропадського / 

І. М. Заріцька // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 10. – С. 87–91. 
3 Державний вісник. – 1918. – 16 травня. 
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Багато сподівань покладалося на очолювану П. Скоропадським 

“Особливу нараду для вироблення підвалин земельної реформи і пов’язаних з 

нею законів”. Учасники цього зібрання мали вдосконалити “Проект загальних 

положень земельної реформи” В. Леонтовича, розробити його в деталях та 

виконати координаційну роботу зі “…сполучення різноманітних інтересів” 

гетьманського уряду й земельних власників1. Проведення фахівцями 

“Особливої наради…” юридичної експертизи та вдосконалення за її наслідками 

проекту земельного закону Української держави, за висловом авторки, були 

зразком дієвого застосування можливостей юриспруденції як науки в 

найкращих традиціях застосування її можливостей на практиці. 

Спираючись на методику комплексного аналізу юридичних джерел, 

І. Заріцька виокремила головні риси земельного законодавства Гетьманату. На 

думку дослідниці, земельне законодавство П. Скоропадського відбивало 

основні віхи аграрної політики УД, спрямованої на відновлення права 

приватної власності на землю в дореволюційних межах; передбачало 

добровільність відчуження земельної власності на користь держави, обмеження 

розмірів землеволодіння; гарантувало повну свободу укладання угод купівлі-

продажу землі; регламентувало відчуження земель великих власників за їхньою 

дійсною вартістю та продаж їх селянам за прийнятною ціною; забезпечувало 

формування місцевих державних органів з реалізації аграрної реформи; 

гарантувало наділення Державного банку правом необмеженої купівлі-продажу 

земель господарського призначення; унормовувало створення Державного 

земельного фонду з числа державних і приватних земель; сприяло створенню 

законодавчої бази розвитку міцного селянського господарства фермерського 

типу; формувало соціально-правові умови стабільного розвитку України2. 

На актуальності розробки аграрних проектів акцентувала увагу 

українська правознавиця В. Сидор. Авторка розділила погляди тих істориків 

                                                
1 Заріцька І. М. Земельне законодавство доби революції 1917 – 1921 рр. : монографія / 

І. М. Заріцька ; ред. І. Б. Усенко. – Київ : Аттіка, 2010. – С. 93. 
2 Див. Заріцька І. М. Земельне законодавство доби революції 1917 – 1921 рр. : монографія / 

І. М. Заріцька; ред. І. Б. Усенко. – Київ : Аттіка, 2010 – С. 94–95. 



237 
 

права, які вважали, що земельне законодавство Гетьманату відзначалося 

рецепцією основних положень аграрного права, апробованого в законодавстві 

П. Столипіна з одноосібним затвердженням гетьманом нормативно-правових 

актів, відсутністю чіткого розмежування між законами та підзаконними актами 

на фоні переважання останніх, зрештою, неприйняттям аграрного закону, який 

мав урегулювати поземельні відносини в Українській Державі1. 

Проблеми використання в Українській Державі дореволюційного досвіду 

розв’язання земельного питання, накопиченого в урядових структурах 

Російськоїй та Австро-Угорської імперії, а також порівняння аграрного 

законодавства Центральної ради, Гетьманату, УСРР, земельних проектів Білого 

руху Півдня Росії, було здійснено в праці С. Корновенка та А. Морозова2. 

Сучасний дискурс дослідження реформи П. Скоропадського репрезентовано в 

концептуальних працях вітчизняних істориків Я. Калакури, О. Гуржія, 

О. Реєнта, Р. Пирога, Ю. Терещенка, Г. Папакіна В. Верстюка, В. Солдатенка. 

Аналіз наукових здобутків учених показав, що їм вдалося показати як успішні 

кроки на шляху підготовки реформи, так виявити, а головне проаналізувати 

причини  очевидних прорахунків урядів П. Скоропадського, які полягали у 

відсутності комплексного підходу до розв’язання земельного питання3, 

осмислити актуальні проблеми, які мають значний науковий потенціал для 

подальшого дослідження політичної, соціальної, економічної історії України4.  

                                                
1 Сидор В. Д. Історично-правові передумови формування вітчизняного земельного 

законодавства / В. Д. Сидор // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні 

науки. – 2010. – № 4. – С. 113–114. 
2 Корновенко С. В. Аграрне законодавство П. Скоропадського у контексті вітчизняного та 

європейського досвіду вирішення земельного питання (1918 – 1921 рр.) / С. В. Корновенко // 

Український історичний журнал. – 2008. – № 4. – С. 72–81; Корновенко С. В. Аграрні 

перетворення П. Скоропадського та А. Денікіна: порівняльний аналіз / С. В. Корновенко // 

Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Історичні науки. 

Філологічні науки. – 2004. – № 17. – С. 23–26; Корновенко С. В. Аграрне законодавство 

гетьманату П. Скоропадського та Білого руху Півдня Росії / С. В. Корновенко, А. Г. Морозов 

// Національна та історична пам’ять. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 131–139. 
3 Див. Реєнт О. П. Павло Скоропадський / О. Реєнт. – Київ : Альтернатива, 2003. – 304 с.; 

Гуржій О. І. Від гетьмана до гетьмана : рід Скоропадських в історії України / О. І. Гуржій, 

О. П. Реєнт. – Київ–Суми : Сумський державний університет, 2011. – С. 170–177. 
4 Див. Пиріг Р. Я. Українська гетьманська держава 1918 року. Історичні нариси / Р. Я. Пиріг. 

– Київ : Інститут історії України НАН України, 2011. – С. 19–22. 
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Важливим поворотом у дослідженні земельної політики Гетьманату має 

стати звернення науковців до вивчення ідей українського аграризму, які у свій 

час пропонувалися як програма консервативного державницького курсу, до 

яких належав Павло Скоропадський – типовий представник тонкого прошарку 

російсько-української еліти початку двадцятого століття1. Вивчення 

консервативної думки розширює розуміння специфіки підготовки та здійснення 

аграрної реформи 1918 р. в Україні, як альтернативи революції та правовий 

спосіб розв’язання земельного питання в Українській Державі, правомірно 

вважають сучасні науковці2. Однак знайти баланс висвітлення економічної 

доцільності реформ та їхньої соціальної спрямованості багатьом авторам, 

зокрема, узагальнювальних праць, все-таки не вдалося. Переважають штампи 

на зразок “однобічна орієнтація на власницькі класи”, “спроби повернути 

поміщикам землю”, “обов’язкова передача селянами врожаю у розпорядження 

держави”3, “відверта диктатура поміщиків і капіталістів”4. Значно рідше 

трапляються толеровані оцінки аграрної реформи, яка здійснювалася 1918 р. в 

Українській Державі5. Ключовим моментом інтерпретації соціальної сторони 

реформи є визнання авторами того факту, що, оголосивши відновлення 

приватної власності, П. Скоропадський створив правові підстави для 

повернення землі й майна поміщикам. Це рішення остаточно розкололо 

суспільство. Почалася дезорганізація роботи уряду й місцевої влади, 

активізувався повстанський рух у всіх регіонах України, який на місцях 

очолили ліві політичні сили: УПСР, боротьбисти, Селянський союз. 

Отже, у пострадянській історіографії, незважаючи на недоліки 

                                                
1 Корновенко С. Аграрна політика Гетьманату : теоретичний аспект / С. Корновенко // 

Український селянин. – Черкаси, 2004. – Вип. 8. – С. 211–214. 
2 Див. Пиріг Р. Спогади Гетьмана Павла Скоропадського як історичне джерело / Р. Пиріг // 

Студії з архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 16. – С. 57–60. 
3 Скрипник М. О. Історія України : навч. посібник / М. О. Скрипник, Л. Ф. Домбровська, 

В. М. Красовський. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – С. 182. 
4 Коріненко П. С. Новітня історія України / П. С. Коріненко, А. К. Фартушняк. – Тернопіль : 

Астон, 2007. – Ч. 3. – С. 132. 
5 Верстюк В. Ф. Українська революція. Історія України / В. Ф. Верстюк, О. В. Гарань, 

О. І. Гуржій [та ін.]; ред. В. А. Смолій. – Київ : Альтернатива, 1997. – С. 212–213. 
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висвітлення локальних проблем, дослідження аграрної політики урядів 

Гетьманату просувається доволі успішно. У науковий обіг було введено 

статистичні дані та джерела, які склали основу історико-правового аналізу 

проектів аграрного законодавства Павла Скоропадського, накопичилися знання, 

які дозволяють деталізувати характерні риси еволюції земельних відносин 

землекористування, зокрема, оренди землі. Однак дослідження аграрних 

процесів та історії селянського руху в окремих регіонах України близьке до 

затухання. Існує потреба на новому рівні поновити дискусію щодо німецько-

австрійського чинника здійснення земельних реформ в Українській Державі. 

 

3.3. Земельні реформи Директорії, ЗУНР–ЗОУНР 

Перші згадки про аграрні реформи Директорії містилися в матеріалах 

особового походження, які належали безпосереднім учасникам Визвольних 

змагань 1917 – 1921 рр. Помітне місце серед них займає робота В. Винниченка 

“Відродження нації”. Автор оцінював внутрішню політику Директорії вкрай 

критично та вказував на низку причин, які стали причиною її поразки: 

отаманщину, петлюрівщину та п’ятаковщину (більшовизм). Описуючи 

діяльність урядів Директорії, В. Винниченко із жалем констатував, що коли б 

задекларовані нею цінності “…проводилися у життя точно і послідовно, то того 

невдоволення [селян] (принаймні у таких розмірах) не було б допущено”. Саме 

життя виправило б помилки, викреслило та стерло б неясності й наблизило 

проголошені наміри до реальності, уможливило б їх здійснення. “Вся причина 

іменно в тому, що ця декларація не переводилась у життя, вона лишалась собі 

на папері, а діяльність влади Директорії одбувалась зовсім по ничій, неписаній і 

неоголошеній програмі”, підкреслював політик1. У цьому разі, В. Винниченко 

вважав, що коли б проти Директорії не розпочалося повстання українського 

селянства й робітництва в 1919 році, радянський уряд В. Леніна не мав би 

щонайменшого шансу перетворитися б на деструктивну силу в Українській 

                                                
1 Винниченко В. Відродження нації: у 3 ч. / В. Винниченко. – Київ–Відень : Дзвін, 1920. – 

Ч. 3. – С. 180. 
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Народній Республіці. Зважаючи на помилки української влади, В. Винниченко 

писав: “І не російський совітський уряд виганяв нас з України, а наш власний 

народ, без якого й проти якого, ще раз кажу, російські совітські війська не 

могли би заняти ні одного повіту з нашої території”1.  

Найбільшим злом для загальної справи національного державного 

будівництва в Україні В. Винниченко вважав державний безвлад, а саме 

безконтрольну, безвідповідальну, дрібноміщанську й егоїстичну природу 

української отаманщини, яка роз’їдала державний механізм Української 

Народної Республіки, робила його недієвим, неефективним. Саме отаманщина 

відвернула від Директорії прихильність українського “трудящого селянства”2.  

Однопартієць В. Винниченка І. Мазепа, який був керівником уряду УНР 

від серпня 1919 до травня 1920 року, а в подальшому посідав пост міністра 

земельних справ “з умовою недоторканності закону УЦР про націоналізацію 

землі”, концентрував увагу на військових подіях та внутрішньому становищі 

УНР. Він зазначав, що Директорія, як і свого часу Центральна рада, не виявила 

потрібного революційного темпу у своїй політичній роботі: її програмова 

декларація з’явилася тільки через півтора місяця після початку повстання, а 

земельний закон Директорії від 8 січня 1919 року про “націоналізацію” землі 

відповідав поглядам лише “…про “початкову фазу” соціалістичної революції на 

Україні, які були поширені серед українських провідників”3. Розв’язання 

соціальних проблем Директорією, у т. ч. земельного питання, гальмувалося 

гострими внутрішніми суперечностями всередині соціалістичних партій та 

визначалося впливом зовнішніх чинників, зокрема, позицією Франції в 

переговорних процесах, представники якої вважали, що землю селяни мають не 

отримувати, а купувати. І. Мазепа наголошував, що каталізатором і рушієм 

аграрних перетворень в УНР було безземельне й малоземельне українське 

                                                
1 Там само. – С. 204. 
2 Винниченко В. Відродження нації : у 3 ч. / В. Винниченко. – Київ–Відень : Дзвін, 1920. – 

Ч. 3. – С. 365. 
3 Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917 – 1921 : у 3 т. / І. Мазепа. – Мюнхен : 

Прометей, 1950. – Т. 1 : Центральна Рада – Гетьманщина, Директорія. – С. 110. 
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селянство, про що свідчить наступний перебіг подій: рахуючись з фактом 

величезної непопулярності переговорів Директорії з командуванням 

французької місії в Одесі, на світ з’явилася декларація Ради Народних 

Міністрів (РНМ), підписана 12 квітня 1919 року членами уряду С. Петлюрою та 

А. Макаренком, у якій було проголошено наміри української влади 

справедливо, без викупу, задовольнити попит на землю трудового селянства і 

все зробити для того, щоб убезпечити робітників від безробіття і жорстокого 

голоду, що насувався після наступу більшовицьких військ в Україну1.  

Аграрний характер Української революції провідний член ЦК УПСР та 

Селянської спілки П. Христюк виводив із соціальної структури населення, що 

проживало в Наддніпрянщині. Він зазначав, що 80% громадян України 

складало селянство і лише 10% – пролетаріат. Декларацію Директорії від 

26 грудня 1918 року П. Христюк подає в праці повністю, але коментує лише її 

окремі положення, поміж іншим зазначаючи, що питання перебудови 

соціально-економічних відносин формулюється в цьому документі невиразно. 

Законодавство Директорії П. Христюк охарактеризував як дріб’язкове, таке, що 

не мало соціалістично-революційних ознак, торкалося здебільшого скасування 

гетьманських інституцій, упорядкування національно-культурних, релігійних 

справ в УНР. Винятком, на думку автора, є тільки Закон Директорії про землю 

від 8 січня 1919 року. Значення цього важливого юридичного документа він, 

між тим, недооцінює, зазначаючи, що Закон Директорії слово в слово 

повторював зміст Тимчасового земельного закону Центральної ради 1918 року 

з дрібними додатками та незначними змінами в тексті. П. Христюк не уточнив 

конкретно, що він мав на увазі, а отже, залишив читачам чималий простір для 

здогадок, а історикам і правознавцям – для розлогих цитувань і коментарів2.  

Аналізуючи постанови чисельних зібрань сільських громад, автор 

висвітлював взаємовідносини влади й українського селянства, які, на його 

                                                
1 Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917 – 1921 : у 3 т. / І. Мазепа. – Мюнхен : 

Прометей, 1950. – Т. 1 : Центральна Рада – Гетьманщина, Директорія. – С. 224. 
2 Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції 1917 – 1920 рр. : у 4 т. / 

П. Христюк. – Нью-Йорк : Вид-во Чарторийських, 1969. – Т. 2. – С. 23. 
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думку, мали нестійкий характер: селянство визнавало Директорію УНР за свою 

тимчасово-революційну владу; обстоювало державні інституції УНР; вимагало 

рішучої боротьби з контрреволюцією; підтримувало ідею негайного проведення 

соціально-економічних реформ; виступало проти присутності в Україні військ 

Антанти та Добровольчої армії1. У документах селянських зібрань, на які часто 

покликається П. Христюк, переважають вимоги скасування приватної власності 

на землю, відновлення чинності аграрного закону Центральної ради від 

18 січня 1918 року, який наділяв селян землею, гарантував їм 

землекористування на принципах трудового використання природніх ресурсів2. 

Основна увага в праці П. Христюка приділяється політичній історії УНР. 

Діяльність Директорії розглядається автором з позицій соціальних настроїв тієї 

частини суспільства, яка була в найбільшій мірі схильна до визнання Рад як 

системи державних органів влади. Сценарій розпаду Директорії вибудований 

автором на платформі розходження інтересів Директорії й радикальних вимог 

селянсько-робітничої маси свідчить про те, що П. Христюк був типовим 

виразником позицій лівої течії в УПСР періоду її політичного розшарування в 

обставинах загострення революційної боротьби в Україні впродовж 1919 – 

1920 рр. Посилення “реакційного курсу” у внутрішній політиці Директорії він 

пов’язує із загостренням відносин між УНР та Радянською Росією, 

“залицянням” Директорії до “антантівського імперіалізму”, що начебто стало 

причиною її політичного розриву не тільки з “неукраїнським” (русифікованим), 

“недержавним” пролетаріатом, але з революційною лівицею і навіть з 

українським робітництвом та безземельним українським селянством3. Висновки 

автора є політично заангажованими, а отже, необ’єктивними. Спираючись на 

політичні декларації та заяви керівництва УПСР, П. Христюк стверджував, що  

“Директорія в великій мірі припадково [так у тексті праці], опинилась на чолі 

робітничо-селянської революції і в своїй діяльності та політиці спіралася на 

                                                
1 Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції 1917 – 1920 рр. : у 4 т. / 

П. Христюк. – Нью-Йорк : Вид-во Чарторийських, 1969. – Т. 2. – С. 47. 
2 Там само. – С. 45–48. 
3 Там само – С. 44.  
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дрібнобуржуазні міщанські верстви, побіжно використовуючи в інтересах цих 

верств революційний ентузіязм трудового селянства і робітництва”1.  

Аналогічної схеми висвітлення аграрно-селянської політики Директорії 

дотримувався інший представник УПСР – М. Шаповал. У відомій праці 

“Велика революція і українська визвольна програма” (1928 р.) він зазначав, що 

перші звернення Директорії спричинили вибух ентузіазму в населення. 

Проголошення Закону про ліси 7 січня та Закону про землю 8 січня 1919 року 

він ставить в один ряд з прийняттям Акту злуки УНР та ЗУНР. Ці закони 

скасували право приватної власності на всі землі й ліси без викупу. При цьому 

непорушними в правовому полі законодавства Директорії залишалися тільки 

наділи “трудових господарств” у розмірах не більше 15 десятин землі на одне 

господарство. На відміну від Тимчасового закону УЦР Закон Директорії про 

землю визнавав приватно-індивідуальне землекористування, але зберігав 

простір для добровільної колективізації землі в історичній перспективі2.  

М. Шаповал у загальних рисах охарактеризував характер внутрішньої 

політики урядів УНР, які почергово в 1919 році очолювали В. Чехівський, 

С. Остапенко, Б. Мартос, І. Мазепа, В. Прокопович. Він уважав, що спільною 

рисою діяльності української влади була задекларована охорона інтересів 

селянства, але обмовився, що в залежності від керівного складу РНМ 

(“політичної ради”) підходи до розв’язання земельного питання кардинально 

змінювалися – від обстоювання трудової норми землекористування для селян 

та визнання принципів соціалізації землі до їхнього негласного заперечення3. 

У меншій мірі історики можуть спертися на свідчення політичних 

опонентів Директорії. Скупі згадки про перебування уряду УНР на 

Кам’янеччині містять спомини Дмитра Дорошенка4. Реакцію заможного 

селянства Полтавщини на земельну політику Директорії відображено в 

                                                
1 Там само – С. 23. 
2 Шаповал М. Велика революція і українська визвольна програма (Виклади в Америці) / 

М. Шаповал. – Прага : Вільна спілка, 1927. – С. 30. 
3 Там само. – С. 140, 145, 149, 164, 179. 
4 Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914 – 1920) / Д. Дорошенко. – 2-е вид. – 

Мюнхен : Українське видавництво, 1969. – С. 405–449. 



244 
 

мемуарах одного з співорганізаторів Полтавського відділу Національного 

Союзу, члена УДХП В. Андрієвського. Зі своїх спостережень за життям села 

автор зробив висновок, що соціалізація землі на місцях мало вабила 

українського селянина незважаючи на великі потуги “соціалістичних 

проповідників”, які не мали найменшого уявлення про те, що насправді 

відбувалося в українському селі із землею.  

У спогадах В. Андрієвського охарактеризовано Земельний закон УНР від 

8 січня 1919 року, а також висловлено думку про наслідки його реалізації на 

загальнодержавному рівні урядами Директорії УНР у період військової агресії 

Радянської Росії. Ці та деякі інші аспекти досліджуваної проблеми 

розглядалися автором у різних площинах, але провина за поразку УНР на 

“аграрному фронті” все-таки покладалася ним на політичних опонентів УПСР1. 

Орієнтація політиків у сфері аграрних відносин на трудове селянство, на 

думку одного з фундаторів ідеології Організації українських націоналістів (далі 

ОУН) М. Сціборського, була зумовлена не лише економічними, національно-

політичними, але й суспільно-етичними принципами побудови незалежної 

української держави на ґрунті ідей інтегрального націоналізму, які передбачали 

опору на власні сили, тобто селянство2. Критикуючи основи внутрішньої 

політики Директорії УНР, він писав таке: “Аграрне законодавство уряду 

новоствореної української держави рівно ж немало рішаючого впливу на 

селянські маси. До цього спричинився ряд обставин. Головним з них був 

загальний брак авторитету національного проводу роздертого партійними 

чварами й ослабленого програмовими розбіжностями”3. Як не намагалося 

керівництво Директорії після падіння Гетьманату П. Скоропадського 

перебудуватися, “…брати “курс наліво” – “переліцитовуючи” большевиків у 

соціальному радикалізмі – нічого не допомогло! Аграрну політику Директорії 

                                                
1 Андрієвський В. З минулого : у 2 т. / В. Андрієвський. – Берлін : Українське слово, 1923. – 
Т. 2 : Від Гетьманату до Директорії: у 2 ч. – Ч. 2 : Директорія. – С. 61–62, 73. 
2 Там само. – С. 26, 30–31. 
3 Сціборський М. Земельне питання / М. Сціборський. – Париж : Українська Книгарня-
Накладня, 1929. – С. 16–17. 
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селянство у своїй більшості вважало тільки за підступ, який приведе до старих 

земельних і соціальних відносин”,1 уважав М. Сціборський. 

У повоєнну добу історіографія діаспори поповнилася узагальнювальними 

працями з історії Української державності. Зокрема, П. Мірчук, досліджуючи 

бої армії УНР та УГА проти “білої” й “червоної” навал на Україну в 1919 році, 

зауважував, що неподоланою проблемою визвольного здвигу залишалося т. зв. 

“партійництво”. Партійний підхід соціалістів до кожної проблеми, 

підкреслював П. Мірчук, “занархізував” патріотичний бойовий запал 

українського населення, кинув Україну в обійми соціалістичних ескспериментів 

в економічній, фінансовій та земельній політиці та “наплодив” отаманів, які 

діяли на свій розсуд і міркування. Для українських соціалістів, навіть через 

півтора року після проголошення повної незалежності УНР, головним ворогом 

залишалися не війська Червоної армії й Добровольча армія генерала 

А. Денікіна, а “несформована українська буржуазія”, якою лякали всіх без 

винятку громадян, зазначав П. Мірчук. Ідейний опонент соціалістичних партій, 

які сформували урядову коаліцію в складі Директорії, автор звертається до 

меморандуму правих політичних сил (7. 09. 1919 р.), у якому було висловлено 

думку про “…забезпечення приватної ініціятиви й коштів у справі розвитку 

українського народнього господарства”, містилися вимоги усунути партійну 

диктатуру УСДРП та УПСР, що стала причиною “повного розвалу місцевої 

цивільної влади” та “руйнуючої земельної політики” УНР2.  

Семитомне видання М. Стахіва “Україна в добі Директорії УНР” (1962 – 

1966 рр.) було знаковим у тому сенсі, що дослідник задекларував об’єктивний 

огляд історії “державно-правового і політичного розвитку УНР Директорії” на 

основі критичного аналізу історичних джерел, у тому числі спогадів учасників 

революційних подій 1918 – 1920 років в Україні3. Висвітлення наративу історії 

                                                
1 Там само. – С. 17. 
2 Мірчук П. Українська державність : 1917 – 1920 / П. Мірчук. – Філадельфія : [б. в], 1967. – 

С. 344. 
3 Стахів М. Україна в добі Директорії УНР: у 7 т. / М. Стахів. – Скрентон : Українська 

наукова історична бібліотека, 1962 – 1966. – Т. 1 : Власними силами. – 1962. – С. 11. 
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УНР доби Директорії в радянській історіографії М. Стахів охарактеризував як 

наскрізь фальшиву схему. Він констатував, що написані на її основі роботи 

використовувалися в багатьох країнах Європи як зразок для копіювання, 

оскільки інших досліджень “…з об’єктивним висвітленням цієї доби” на Заході 

в той час не існувало. В основу рушійних сил історії в праці М. Стахіва було 

покладено “природнє право самовизначення народів”. Примітно, що земельна 

політика П. Скоропадського була оцінена М. Стахівим як суто реакційна. 

Історик був переконаний у тому, що уряд Української Держави допустив 

велику помилку, скасувавши помірковану, в умовах революційного часу, 

аграрну реформу Центральної ради і тим самим залишив українське селянство в 

стані земельного голоду, один на один з великими земельними власниками1. У 

початковий період боротьби з Гетьманатом керівництво Директорії, на думку 

М. Стахіва, не мало жодного уявлення про земельні реформи Центральної ради, 

які автор у силу їхньої значущості називає “суспільним законодавством”. Він 

наголошував на тому, що декларативно нова влада УНР схилялася до 

“трудового принципу” розв’язання аграрної проблеми, але в законодавчій 

формі ця тенденція на період антигетьманського повстання ніяк не проявила 

себе2. Для прикладу М. Стахів покликається на значення Декларації Директорії 

від 26 грудня 1918 року, яка не мала правового статусу, але набула значної 

суспільної ваги, визначного місця в законодавстві УНР. Цей документ 

відрізнявся від законодавчих актів Директорії положенням про першочергове 

наділення землею тих, хто пішов у військо для оборони держави, що мало 

суттєво збільшити чисельність армії УНР в умовах військового протистояння з 

внутрішніми й зовнішніми ворогами республіки3. Характер аграрного 

законодавства Директорії М. Стахів висвітлює в площині конфронтації 

конкуруючих у боротьбі за владу політичних сил, що зумовило необ’єктивність 

                                                
1 Стахів М. Україна в добі Директорії УНР : у 7 т. / М. Стахів. – Скрентон : Українська 

наукова історична бібліотека, 1962 – 1966. – Т. 1 : Власними силами. – 1962. – С. 100. 
2 Там само. – С. 48. 
3 Див. Заріцька І. М. Земельне законодавство доби революції 1917 – 1921 рр. : монографія / 

І. М. Заріцька; ред. І. Б. Усенко. – Київ : Аттіка, 2010. – С. 96. 
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його оцінок щодо діяльності урядів – РНМ Української Народної Республіки1. 

Історик І. Витанович уважав, що Закон Директорії від 8 січня 1919 року 

майже повністю повторював основні положення земельного законодавства 

Української Центральної ради, але в конкретних статтях виразніше окреслював 

принципи націоналізації землі, визнаючи верховенство повноважень держави в 

управлінні Державним земельним фондом та створенні місцевих органів 

землевпорядкування на території УНР вільній від окупації радянськими й 

білогвардійськими військами. Принципова відмінність земельного 

законодавства Директорії від законів УЦР, на думку І. Витановича, була 

окреслена в параграфі двадцять першому “Закону про землю в Українській 

Народній Республіці”, у якому чітко зазначалося, що всі “…дотогочасні трудові 

господарства, не більше 15 десятин, залишаються непорушними в користуванні 

дотеперешніх господарів”2. До цієї категорії земель, на наше переконання, слід 

додати доповнення, внесені законодавцем до “Закону про землю УНР”, які 

легітимізували надання малоземельним і безземельним селянам наділів у 

довічне користування розміром 5 – 6 десятин на одне господарство, які в 

підсумку не мали перевищувати встановленої трудової норми 

землекористування в п’ятнадцять десятин польового земельного наділу3. 

Затверджений на засіданні Директорії 8 січня 1919 року проект аграрного 

закону передбачав, що військовослужбовці армії УНР отримають право 

користування поверх установленої норми двома десятинами землі й можливість 

отримання безвідсоткової позики на облаштування господарства, яку потрібно 

було сплатити державі впродовж п’яти років після закінчення військових дій. 

Вояк, який самовільно покинув ряди армії, втрачав право на додатковий 

земельний наділ та грошову допомогу від держави. Автор здійснив системний 

                                                
1 Стахів М. Україна в добі Директорії УНР: у 7 т. / М. Стахів. – Скрентон : Українська 

наукова історична бібліотека, 1962 – 1966. – Т. 1 : Власними силами. – 1962. – С. 151–152 ; 

Т. 3 : Україна між двома силами. – 1963. – С. 119–122 ; Т. 7 : Вихід з кризи. – 1966. –  

С. 311–318. 
2 Витанович І. Аграрна політика українських урядів років революції й визвольних змагань 

(1917 – 1920) / І. Витанович // Український історик. – Нью-Йорк–Мюнхен, 1967. – Вип. 3. – 

С. 50. 
3 Там само. 
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аналіз законодавчих актів, які складали юридичну основу аграрного 

законодавства Директорії, вірно охарактеризував їхній зміст та визначив вплив 

на суспільство. Водночас слід узяти до уваги, що діяльність губернських та 

повітових земельних управ, перед якими ставилося завдання реалізації 

земельного законодавства на практиці, у роботі І. Витановича висвітлювалася 

оглядово. Брак автентичних джерел, відсутність у розпорядженні історика 

матеріалів періодичної преси унеможливили дослідження обґрунтованої ним 

проблеми як складової частини аграрної політики Директорії в УНР.  

Відчутні позитивні зрушення відбулися в українській зарубіжній 

історіографії в другій половині сімдесятих – вісімдесятих роках минулого 

століття. Зокрема, наукова конференція зарубіжних учених, присвячена історії 

й сучасності радянської України, яка відбулася наприкінці жовтня 1974 року в 

Мек-Мастерському університеті в місті Гамільтоні (Канада), показала, що 

науковці української діаспори повоєнного покоління мають опанований 

предмет дослідження й можуть “…на рівнорядному поземі вести фахову 

дискусію з вченими і спеціалістами інших західних національностей”1. 

Окреслюючи програму українознавчих студій, І. Решетар на цій конференції 

визначив її основну мету – написати об’єктивну історію України та 

константував, що українським історикам за кордоном вдалося остаточно 

“проламати” недоступний і непрохідний “бар’єр” і що нарешті Україна 

втратила статус “terra incognita” на Заході та країнах Північної Америки2.  

Аграрні аспекти історії України доби Визвольних змагань висвітлювалися 

в працях дослідників Республіки Польщі, Російської Федерації. Зокрема, 

відомий історик-сходознавець В. Серчик, який у 1990 році опублікував 

польською мовою друге видання “Historia Ukrainy”, уважав, що Закон про 

землю в УНР від 8 січня 1919 року задекларував принцип націоналізації землі. 

Автор книги наголошував на думці, що закон мав демократичний характер, 

                                                
1 Див. Сосновський М. Перспективи українознавчих студій / М. Сосновський // Між 

оптимізмом і песимізмом : вибрані статті і есеї. 1968 – 1975 / упоряд. О. Сосновська. – Нью-

Йорк–Торонто : [б. в.], 1979. – С. 712. 
2 Там само. – С. 712–713. 



249 
 

захищав приватну власність і забороняв самовільний розподіл землі (parcelacji), 

а влада офіційно зумовлювала відшкодування державою збитків, які могли бути 

спричинені власникам (Przewidywano indemnizaciye)1. 

За схемою авторів навчального посібника, укладеного для вищої школи 

РФ “Історія Росії”, визнається, що в грудні 1917 року уряд В. Леніна вітав 

проголошення незалежністі України IV Універсалом, однак у практичній 

діяльності більшовицьке керівництво намагалося всіляко попередити розпад 

єдиної Російської держави (“червоної імперії”), скріплюючи окремі її частини 

військово-політичними зв’язками з т. зв. соціалістичними республіками. 

Москва через Раднарком і РКП(б), використовуючи можливості місцевих 

більшовицьких організацій, “…сприяла встановленню радянської влади в 

національних районах, надавала фінансову й матеріальну допомогу радянським 

республікам в Прибалтиці й Білорусії”2. Установлення радянської влади й 

окупація УНР відбулася лише після остаточної поразки військ А. Денікіна в 

Україні, а саме в другій половині 1919 року. Зазначимо, що історичні джерела, 

які репрезентують національно-визвольні та селянські рухи в національних 

окраїнах Росії, авторами книги не було взято до уваги. Таким чином, історія 

російської державності трактувалася ними як боротьба доцентрових і 

відцентрових сил революційних процесів, громадянська війна в Україні3.  

Пояснюючи “поразку” аграрної політики Директорії (Директорія 

позиціювалася як одна зі сторін конфлікту), автори колективної праці “Історія 

України” спиралися на оцінку незіставних за рівнем легітимності документів – 

Декрет II Всеросійського з’їзду Рад про землю й Декларацію Директорії від 

26 грудня 1918 року, якою передбачалося, що всі дрібні господарства 

залишаються в користуванні попередніх їхніх власників непорушними, а решта 

земель переходить у користування малоземельних селян, у першу чергу тих, 

                                                
1 Serczyk W. Historia Ukrainy / W. Serczyk. – Wrocław : Оssolineum, 1990. – Р. 354–355. 
2 История России: учебник / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. – 

3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2006. – С. 343. 
3 История России: учебник / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. – 

3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2006. – С. 350–351. 
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хто пішов на службу у військо Української Народної Республіки. На підставі 

аналізу зазначених джерел один з авторів цієї роботи російський історик 

О. Шубін дійшов висновку, що селянство у своїй масі схилялося до підтримки 

більшовиків, які віддали землю українським селянам без очікування вердикту 

Всеросійських Установчих зборів1. Однак дослідник не врахував надто важливу 

деталь – “Декрет про землю”, ухвалений II Всеросійським з’їздом рад у 

Петрограді, був нелегітимним у законодавчому полі УНР, проголошеній Третім 

Універсалом Центральної ради 7 грудня 1917 року в Києві2. 

У спогадах радянських воєнначальників і партійних працівників, 

опублікованих на сторінках офіційного видання Істпарту “Літопис революції”, 

основна увага приділялася історії інтервенції збройних сил, організованих 

більшовицькою Росією в УНР. Можна лише здогадуватися, що мав на увазі 

В. Антонов-Овсієнко, коли писав, що більшість українського селянства 

підтримало більшовиків в Україні в сподіваннях отримати поміщицьку землю3. 

Під цим кутом зору події в УНР висвітлювалися в публікаціях М. Мальто, 

Д. Кіна, М. Какуріна. На жаль, дані, які були наведені цими авторами щодо 

чисельності селянських повстань інспірованих більшовиками в тилу УНР на 

підтримку боротьби за радянську владу в Україні, а також  чисельні епізоди 

збройної боротьби Червоної армії з повстанцями в Наддніпрянщині та 

денікінцями в Донбасі, виявилися цілковитою фальсифікацією4. 

Історик В. Качинський визнавав, що основою практики більшовиків в 

українському селі навесні 1919 року стає розбудова колективних і радянських 

господарств переважно на базі націоналізованих більшовицькою владою 

кабінетських і поміщицьких земель. При цьому радянський дослідник, у 

                                                
1 История Украины / И. Данилевский, Т. Таирова, А. Шубин [и др.]. – Санкт-Петербург : 

Алатея, 2015. – С. 78. 
2 Див. ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 4, арк. 9. 
3 Антонов-Овсієнко В. В боротьбі проти Директорії / В. Антонов-Овсієнко // Літопис 

революції. – 1930. – № 5. – С. 173–194; № 6. – С. 104–152. 
4 Див. Мальт М. Деникинщина и крестьянство / М. Мальт // Пролетарская революция. – 1924. 

– № 4. – С. 140–178; Кін Д. Повстанський рух проти денікінщини на Україні / Д. Кін // 

Літопис революції. – 1926. – № 3–4. – С. 70–90; Какурін М. Громадянська війна на Україні / 

М. Какурін. – Харків : Держвидав, 1931. – 99 с. 
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минулому український есер, визнавав, що “Лінія на організацію державного с-г 

виробництва (радянських господарств, “радянських хлібних фабрик”), 

природньо йшла у розріз з намаганням середняцької і напівсередняцької 

частини села використати увесь земельний спадок поміщика і куркуля”1.  

Висловлювалися думки, що більшовики на місцях самоусунулися від 

реалізації аграрної програми своєї партії, оскільки не змогли подолати спротиву 

селянства, яке отримало землю в трудове користування згідно закону 

Директорії від 8 січня 1919 року. Пояснення ситуації вбачалося в тому, що в 

окремих комітетах незаможників, особливо в тих волостях, де в селян не було 

відібрано “куркульські” лишки землі, комітети незаможних селян складалися на 

п’ятдесят і більше відсотків із селян-землевласників. Як уважало радянське й 

партійне керівництво, вони були “засмічені куркульським елементом”2. 

Згадуючи про панування в більшості повітів Київщини “жовто-блакитної 

контрреволюції”, дослідник С. Каган жодним словом не натякає на аграрні 

заходи Української Народної Республіки, не прагне дізнатися: звідки в цей час 

з’явилася земля в основної маси українського селянства Київської губернії3. 

У коментарях до збірника документів увага історика Г. Клунного була 

сконцентрована на критиці “буржуазного” характеру земельного законодавства 

Директорії. Автор зробив висновок, що з уведенням до закону Директорії про 

землю (8 січня 1919 р.), пунктів 13 і 21, якими гарантувалося збереження за 

дрібними господарями ділянок до 15 десятин землі та визначалася нижня межа 

наділу в 5 – 6 десятин, не було враховувано земельну власність селянського 

двору в кожному з регіонів України, яка сформувалася за рахунок купівлі землі. 

Якщо для Південної України ця похибка укладачів закону не мала істотного 

значення, то для густонаселеного Правобережжя навпаки – мала лише 

негативні наслідки, оскільки законодавець не залишав бідним селянам ніякої 

                                                
1 Див. Качинский В. Земельная политика соввласти на Украине в 1919 г. / В. Качинский // 

Літопис революції. – 1929. – № 1 (34). – С. 11. 
2 Каган С. Аграрная революция на Киевщине. К вопросу о социальных и политических 

процессах на селе. (Из материалов, собранных и изученных Губернским комитетом КП(б)У 

на Киевщине) / С. Каган. – Киев : Государственное издательство Украины, 1923. – С. 8, 15. 
3 Там само. – С. 7–8. 
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надії на отримання земельного наділу, адже “Задовольняючи середняків, він 

[законодавець] міг одірвати їх од бідноти й прилучити до куркулів”, писав 

Г. Клунний1. Коли ж до того додати, що право користування землею могло 

переходити в спадок, то фактично можна було говорити вже про власність на 

землю в межах 15 десятин орної землі. Дослідник підсумував, що такий 

порядок землекористування призводив до створення міцного селянського 

господарства й залишав без землі сільську бідноту2. При цьому Г. Клунний не 

враховував зміст статті тринадцятої Закону Директорії про землю, у якій 

передбачалося положення про отримання селянами компенсації у випадку 

відсутності трудових наділів за територіальним принципом розподілу землі. У 

документі передбачалося таке : “Безземельні і малоземельні [селяни] з тих 

округ, де не вистачить землі на трудовий мінімум, одержують землю в тих 

місцях, де є більше землі, але з підвищенням трудового мінімуму”3. 

29 серпня 1947 року в пресі була опублікована постанова ЦК КП(б)У 

“Про політичні помилки і незадовільну роботу Інституту історії АН УРСР”, у 

якій радянських науковців було поставлено перед фактом безкомпромісної 

боротьби з впливом націоналістичної історіографії Михайла Грушевського в 

гуманітарних дослідженнях та визначалося ідеологічне завдання розгорнути 

ідейну війну з “ворогом трудящих, українським буржуазним націоналізмом”4. 

Відповідно, історики мали висвітлювати аграрну політику Директорії в 

контексті усталеної схеми “громадянської війни 1918 – 1920 років в Україні”, 

спираючись на марксистсько-ленінську методологію історичних досліджень. 

Зокрема, політичний, соціальний, законодавчий аспекти аграрних 

відносин, у тому числі критику земельних реформ Директорії УНР, І. Кулик 

пов’язував з інтересами іноземних держав та стверджував, що в боротьбі проти 

                                                
1 Клунний Г. В боротьбі за селянство. Земельне законодавство контрреволюційних урядів за 

час революції на Україні / Г. Клунний. – Харків : Радянський селянин, 1926. –С. 30. 
2 Там само. – С. 31. 
3 Там само. – С. 127. 
4 Див. Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях з’їздів, конференцій і пленумів 

ЦК: у 2 т. / ред. В. І. Юрчук [та ін.]. – Київ : Політвидав України, 1976. – Т. 2: 1941 – 1976. – 

С. 20. 
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радянської влади Директорія зобов’язалася в короткий термін “…cплатити 

інтервентам царські борги, передати їм на 50 років в оренду усі залізниці, 

допустити їх контроль над фінансами, торгівлею, промисловістю”1. 

А. Лихолат у монографії “Розгром буржуазно-націоналістичної 

Директорії на Україні” (1949 р.) значну увагу приділив інтерпретації таких 

джерел аграрного законодавства УНР, як “Оповіщення Директорії Української 

Народної Республіки”, “Наказ селянам”, “Наказ по армії Української Народної 

Республіки”, “Закон про землю в Українській Народній Республіці” від 8 січня 

1919 року та деякі інші. Мету аграрних заходів, проголошених урядами 

Директорії в період боротьби з Гетьманатом П. Скоропадського, науковець 

кваліфікує як тактичну дію, “облудну по відношенню до селянства”. Окрім 

перших двох статей “Закону про землю”, які відміняли приватну власність, усі 

наступні статті, а саме – 15, 16, 18, що дозволяли передавати її в спадщину або 

продовжували термін користування землею, автор необґрунтовано називає 

антиселянськими, приватновласницькими, куркульськими по своїй суті2. 

Виникає запитання щодо правомірності покликання історика А. Лихолата 

на статтю шістдесят п’яту закону Директорії про землю, яка за його словами, 

передбачала переслідування селян за самовільне захоплення поміщицької землі. 

З цього приводу зауважимо, що закон Директорії про землю мав перехідну 

нумерацію з розділу в розділ і налічував лише тридцять шість статей. Таким 

чином, статті під шістдесят п’ятим номером, названим у монографії 

А. Лихолата, у цьому важливому документі не існує, що вказує на грубу 

помилку автора, яка вводить в оману. У цілому, окремі радянські історики не 

гребували  фальсифікацією змісту багатьох законодавчих актів Директорії3.  

                                                
1 Кулик І. Боротьба робітників і селян за встановлення і зміцнення Радянської влади на 

Україні (1917 – 1920 рр.) / І. Кулик. – Київ : Укрполітвидав, 1947. – C. 18. 
2 Лихолат А. В. Разгром буржуазно-националистической Директории на Украине / 

А. В. Лихолат. – Москва : Госполитиздат, 1949. – С. 59–60. 
3 Див. Клунний Г. В боротьбі за селянство. Земельне законодавство контрреволюційних 

урядів за час революції на Україні / Г. Клунний. – Харків : Український селянин, 1926. – 

С. 125–130; Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки 

(листопад 1918 – листопад 1920 рр.). Документи і матеріали: у 2 т. / упоряд. В. Верстюк [та 

ін.]. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2006. – Т. 2. – С. 413–417. 
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 Класовий підхід домінував у праці М. Супруненка, який уважав, що 

виданий Директорією 8 січня 1919 року земельний закон був розрахований на 

обман трудящого селянства, а саме – збереження куркульської власності на 

землю в розмірі 15 десятин. Директорія, на його думку, фактично 

запроваджувала в замаскованій формі викуп польової землі його власником у 

тих випадках, коли не можна було зберегти недоторканим поміщицький маєток. 

Мається на увазі дія норми відповідних статей Закону про відшкодування 

витрат власнику приватного господарства за проведення агромеліоративних та 

селекційних робіт. У цьому випадку маємо справу з підміною понять, коли 

правознавчий аналіз законодавства Директорії підмінено звичними 

пропагандистськими штампами обстоювання права “чорного переділу” землі1. 

І. Рибалка охарактеризував зміст проведених більшовиками аграрних 

перетворень у Наддніпрянщині таким чином: “З кінця 1918 року до серпня 

1919 року органи Радянської влади, керовані комуністами, за активної участі 

трудящих селян провели облік і конфіскацію поміщицьких, удільних, казенних, 

церковних та відчудження лишків куркульських земель. Вся земля була 

націоналізованою, стала загальнодержавною власністю”2. Слід віддати належне 

автору, його праця насичена архівним матеріалом, який ілюструє діяльність 

місцевих органів влади, зокрема волосних рад, які в 1919 році розподілили 

серед селянства, за даними різних джерел, близько 8 – 9 млн. десятин 

поміщицької, церковної, монастирської, удільної й казенної землі “за класовим 

принципом”. Проте, з наведеної І. Рибалкою таблиці розподілу земельних 

наділів видно, що на літо 1919 року земельна площа селянського господарства в 

10 українських губерніях збільшилася в середньому лише на 3 десятини3. 

М. Супруненко вважав загальні показники ще скромнішими, а саме, у першій 

половині 1919 року українські селяни, на його думку, отримали трохи більше 

                                                
1 Cупруненко М. Україна в період іноземної воєнної інтервенції і громадянської війни 

(1918 – 1920 рр.) / М. Супруненко. – Київ : Держполітвидав України, 1951. – С. 96. 
2 Рибалка І. К. Аграрні перетворення на Україні в період громадянської війни (1919 р.) / 

І. К. Рибалка. – Харків : Вид-во Харківського університету, 1967. – С. 187. 
3 Там само. – С. 145–146. 
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від 5 млн. “нетрудової землі”1. Це означає, що розподіл поміщицької, державної 

та церковної земель у 1919 р.не був остаточно завершеним. 

Період другої половини 1950-х – 1960-х рр. зазвичай пов’язують з 

лібералізацією громадського життя та певними послабленнями ідеологічного 

тиску в радянській історичній науці. Проте, усупереч висновкам історика 

М. Ксензенка, який зазначав, що після ХХ з’їзду КПРС дослідження процесів 

аграрних перетворень набрало широких масштабів і глибини досліджень, аналіз 

опублікованих в УРСР праць свідчить, що тематичне обмеження та партійний 

контроль за діяльністю архівних державних установ, наукових видань 

залишалися пріоритетами в галузі політики влади щодо гуманітарних наук та 

видавничої справи2. У вступі до першого випуску фахового збірника 

“Історіографічні дослідження в Українській РСР”, заснованого 1968 року, 

наголошувалося на тому, що “Предметом історіографії…є дослідження 

багатовікового процесу нагромадження історичних знань на основі невпинної 

ідеологічної боротьби протилежних течій і напрямків, за якою стоїть боротьба 

класів”3. Вміщена в цьому випуску видання стаття відомого науковця 

Ю. Гамрецького “Радянська історіографія селянського руху на Україні в 

1917 р.”, яка розпочиналася зі ствердження класової парадигми потрактування 

аграрно-селянської проблеми в радянській історичній науці, підкреслювала її 

тоталітарно-мессіанську функцію. “Селянська боротьба за землю поряд з 

боротьбою робітничого класу за соціалізм, загальнонародним рухом за мир і 

національно-визвольною боротьбою пригноблених народів Росії [напевне й 

українців], була важливою передумовою перемоги соціалістичної революції в 

нашій країні”, наголошував автор публікації4. Свідченням розвитку зазначених 

тенденцій у радянській історіографії стає активізація досліджень історії 

                                                
1 Супруненко Н. Очерки истории гражданской войны и иностранной военной интервенции 

на Украине (1918 – 1920) / Н. Супруненко. – Москва : Наука, 1966. – С. 199. 
2 Ксензенко Н. Революционные аграрные преобразования на Украине / Н. Ксензенко. – 

Харьков : Вища школа, 1980. – С. 4. 
3 Історіографічні дослідження в УРСР: збірка статей / відп. ред. Ф. Шевченко. – Київ :   

Наук. думка, 1968. – Вип. 1. – С. 3. 
4 Гамрецький Ю. Радянська історіографія селянського руху на Україні в 1917 р. / 

Ю. Гамрецький // Історіографічні дослідження в УРСР. – Київ, 1968. – Вип. 1. – С. 56. 
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класових організацій українського селянства, зокрема, комітетів бідноти й 

комітетів незаможних селян, створюваних за ініціативи Тимчасового 

робітничо-селянського уряду України в 1918 –1919 рр.1. У тематичних 

наукових збірниках, монографіях, колективних узагальнювальних працях 

таких, як “Історія селянства Української РСР” (1967) або тритомному виданні 

“Українська РСР в період громадянської війни” (1970), як доконаний факт 

константується таке: політика Директорії була ворожа до трудового селянства; 

головним завданням земельного закону Директорії від 8 січня 1919 року було 

розширення куркульського землеволодіння з метою зміцнити й зробити більш 

широкою її соціальну базу; Директорія виступала проти спроб біднішого 

селянства конфіскувати й поділити поміщицьку земельну власність, реманент, 

націоналізувати маєтки та встановити контроль над власністю куркуля2. 

У працях радянських істориків 1970 – 1980-х років Р. Ляха, І. Хміля, 

М. Ксезенка щонайперше висвітлювалися “труднощі соціалістичної перебудови 

сільського господарства”, діяльність партійних організацій КП(б)У зі створення 

комітетів незаможних селян, революційних комітетів, боротьба останніх за 

“очищення місцевих рад від куркулів та інших ворожих елементів”. Дослідники 

використовували підібраний статистичний матеріал, який мав переконати 

читача в тому, що селянство через участь у виконанні продовольчої розкладки 

разом із робітничими продовольчими загонами, яких лише навесні 1919 року з 

Росії прибуло понад 210 одиниць, зманіфестувало свою довіру до радянської 

влади. Лише окремі з них залучали до аналізу статистичний матеріал, який у тій 

чи тій мірі характеризував здійснення аграрної політики урядами Директорії в 

Українській Народній Республіці3. Більшість радянських авторів обмежувалося 

                                                
1 Березовчук М. Комбіди і комнезами України в історіографії / М. Березовчук // Український 

історичний журнал. – 1976. – № 1. – С. 137–143. 
2 Див. Історія селянства УРСР : у 2 т. / ред. кол. І. Компанієць, І. Ганжа, І. Слинько; Інститут 

історії АН УРСР. – Київ : Наук. думка, 1967. – Т. 2 : Від Великого Жовтня до наших днів. – 

С. 138–140; УРСР в період громадянської війни 1917 – 1920 рр.: у 3 т. / М. Колісник [та ін.]; 

ред. А. Скаба [та ін.]; Інститут історії партії ЦК КПУ, Інститут марксизму-ленінізму при 

ЦК КПРС. – Київ : Політвидав, 1970. – Т. 2. – С. 237–239. 
3 Див. Лях Р. Д. Розв’язання аграрного питання на Україні (1917 – 1923 рр.) / Р. Д. Лях. –

Київ–Донецьк : Вища школа, 1975. – С. 89–112. 
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сентенціями, згідно з якими діяльність національних урядів УНР вела до 

реставрації поміщицького, дореволюційного земельного устрою, затягування із 

розв’язанням земельного питання, що відповідало інтересам буржуазії 1. 

У багатьох працях радянських істориків залишалися “за кадром” важливі 

питання досліджуваної проблеми: як реагували селяни на Земельний закон 

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

селянський наділ у 15 десятин землі та 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 Українська 

Селянська спілка. 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”. 

У цілому, мабуть, варто погодитися з оцінками тих дослідників, які 

відзначали наростання негативних тенденцій у потрактуванні аграрної політики 

Директорії доби застою 1970 – 1980-х років в історіографії УРСР. У цей час 

фактично відбувся відступ у змістовних характеристиках подій і явищ на рівень 

п’ятдесятих років. У багатотомній “Історії Української РСР” (1977 р., т. 1–5), 

синтетичній праці “Великий Жовтень і Україна” (1987 р.), енциклопедичному 

словнику, що вийшов до 70-річчя більшовицького перевороту “Великий 

Жовтень і громадянська війна на Україні”, українське селянство зображується 

виключно як радикально налаштована верства тогочасного суспільства, яка в 

роки революції перейшла від стихійних протестів, аграрних вимог до 

організованої боротьби під керівництвом більшовицької партії проти 

                                                
1 Хміль І. Трудове селянство України в боротьбі за владу Рад / І. Хміль. – Київ : Наук. думка, 

1975. – С. 67–96; Ксензенко Н. Революционные аграрные преобразования на Украине / 

Н. Ксензенко. – Харьков : Вища шк., 1980. – С. 38–44. 
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“буржуазно націоналістичних угрупувань”, у т. ч. Директорії1. 

Здатність істориків критично аналізувати накопичений роками 

дослідницький матеріал, плекати “зерна правди” в умовах ідеологічного тиску, 

який зберігався в добу “перебудови” в СРСР, оцінювалася в сучасній 

історіографії суперечливо. Визнавалося, що радянські історики із запізненням 

включилися в процес перегляду схеми історії України, яка сформувалася під 

впливом тоталітарної ідеології, а вивчення “білих плям” історії національно-

державного відродження 1917 – 1921 рр. потребувало значно більшого часу2.  

Необхідність дослідження аграрного законодавства Директорії в умовах 

військово-політичної боротьби за владу, радянської інтервенції й розгортання 

повстанського руху в Україні обґрунтував В. Лозовий. Хоча стаття історика 

була опублікована в 1997 році, підняті в ній проблеми й сьогодні залишаються 

досить актуальними. Зокрема, В. Лозовий звернувся до аналізу ментальних 

почувань і настроїв українського селянства, показав вплив останього на 

стратегію Директорії, якщо про це можна вести мову в контексті революційних 

подій 1919 – 1920 років, коли влада “…постійно балансувала між економічною 

доцільністю і популізмом, між реаліями життя та ідеологічними догмами 

соціалістів”3. Так, згадуваний Закон про додаткове наділення землею козаків 

армії УНР від 18 січня 1919 року, який не враховував регіональної специфіки 

землеволодіння та викликав спротив безземельного селянства, був фактично 

ним (селянством) заблокований. Автор обґрунтував тезу про історико-

генетичну спільність законодавства Центральної Ради й Директорії та зазначив, 

що “…аграрний акт Директорії УНР в силу кон’юктури історичного моменту, а 

також під впливом двох українських політичних партій (УСДРП та УПСР), які 

хотіли закласти в нього своє бачення проблеми, вийшов програмним 

поєднанням положень цих партій щодо проведення земельної реформи, 

                                                
1 Див. Стопчак М. В. Аграрна політика директорії УНР у повоєнній українській історіографії 

/ М. В. Стопчак // Записки історичного факультету Одеського національного університету 

ім. І. Мечникова. – Одеса, 2006. – Вип. 17. – С. 356. 
2 Там само. – С. 357. 
3 Лозовий В. С. Аграрна політика Директорії УНР / В. С. Лозовий // Український історичний 

журнал. – 1997. – № 2. – С. 75. 
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компромісом між різними політичними силами”1. Уведення до цього документа 

суперечливих положень створило правову колізію потрактування його 

змістовної наповненості. Виходило, що держава спочатку конфіскувала в 

поміщиків і царської родини всю землю (націоналізація), а потім передала її в 

приватно-трудове користування та спадкове володіння селянству (соціалізація). 

Тобто, В. Лозовий дотримується думки про поєднання в земельному законі 

Директорії обох підходів, хоча мова йде, у першу чергу, про механізм реалізації 

задекларованого в програмах соціалістичних партій принципу націоналізації 

землі в правовому полі законодавства УНР Директорії2.  

У цьому зв’язку дослідник висловив міркування стосовно основних 

недоліків законотворчої діяльності Директорії. До них, на думку В. Лозового, 

належали: виведення з державного фонду УНР земель іноземних підданих; 

відведення земель для забезпечення розвитку сировинної бази цукроварень та 

гуралень; нав’язування селянам тих чи тих форм колективного господарювання 

на їхніх колишніх землях, відведених земельними комітетами під т. зв. 

“культурні господарства”; економічний нігілізм законодавців. В. Лозовий 

уважав, що Закон про землю, затверджений Директорією 8 січня  1919 р., не був 

достатньо продуманим та виваженим у правовій площині. По суті, “Будучи 

політичним документом, він мав на меті залучити широкий загал селянства на 

бік Директорії, але помилки і прорахунки, допущені в законі, викликали 

незадоволення частини селянства, і він не зміг виконати ту роль, яка йому 

відводилася, – забезпечити широку соціальну базу для підтримки політики 

Директорії УНР і побудови української держави”, – писав автор3. 

Детально розглянула історико-правові аспекти розробки земельного 

законодавства Директорії  та спроби його впровадження в практику земельних 

відносин Н. Ковальова. Дослідниця дотримувалася думки, що “Закон про 

                                                
1 Там само. – С. 71–72. 
2 Там само.– С. 71. 
3 Лозовий В. С. Аграрна політика Директорії УНР / В. С. Лозовий // Український історичний 

журнал. – 1997. – № 2.– С. 71. 
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землю в Українській Народній Республіці” в порівнянні з “Тимчасовим 

земельним законом Центральної Ради” був удосконаленим проектом 

соціалізації землі з рисами її націоналізації. Формула переходу до реалізації 

закону, на її думку, передбачала два етапи: на першому – земля переходила без 

викупу в розпорядження держави, на другому – УНР забезпечувала громадянам 

право користування землею за трудовим принципом. Основне завдання 

реформи полягало в тому, щоб забезпечити умови створення та розвитку 

дрібних селянських господарств. Мінімальна трудова норма наділу мала бути 

не менше 5 – 6 десятин, а максимальна не мала перевищувати 15 десятин, за 

винятком, коли селянин отримував землю на віддалених від села або 

неродючих ґрунтах. Водночас, закон Директорії про землю, як стверджувала 

Н. Ковальова, не встановлював терміни землекористування, а наймана праця в 

сільському господарстві заборонялася. Критична ситуація створювалася у 

випадку завершення термінів землекористування, через неспроможність  

продовжити правові відносини держави з селянством. Таким чином, як 

зазначалося в аналізованій праці, “Нехтуючи інтересами середнього селянства 

земельний закон позбавляв уряд УНР підтримки широких верств населення, 

змушуючи останніх шукати союзників в інших політичних таборах”1. 

Авторка звернула увагу на аспект фінансування тих чи тих заходів 

здійснення реформи на практиці та зауважила, що видання Директорією 

постанови 14 березня 1919 року в Проскурові про “Тимчасове користування 

землею”, яка передбачала введення продовольчої плати за землю в розмірі 30% 

вартості урожаю, є відступом від проголошеного законом 8 січня 1919 року 

принципу зрівняльного й безкоштовного наділення селян землею. У цьому ж 

річищі Н. Ковальовою розглядається питання про звернення Міністерства 

земельних справ Директорії “До селянства Української Народної Республіки” 

(10. XI. 1919 р.), яким влада визнавала неможливим провести вивласнення землі 

                                                
1 Ковальова Н. А. Аграрна політика українських національних урядів (1917 – 1921 рр.): 

дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Ковальова Наталія Анатоліївна; Дніпропетровський 

державний університет. – Дніпропетровськ, 1999. – С. 127–128. 
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та запропонувала передати її селянам у тимчасове користування впродовж 

одного року за певну плату:1/3, або 1/4 частини врожаю. Неприпустимим, на 

думку дослідниці, було втручання військовиків, зокрема чисельних отаманів 

військових підрозділів УНР, у справу збирання селянами врожаю та 

продовольчого забезпечення армії. У цілому, досвід розв’язання аграрного 

питання урядами Директорії 1919 – 1920 рр. засвідчив утопічність соціалізації – 

зрівняльного й безкоштовного розподілу землі. Її прихильники вчасно не 

зрозуміли, що ігнорування фінансово-економічних підстав та психологічних 

чинників здійснення реформи, створювало перешкоди при виробленні 

земельної політики з часів Центральної Ради, наголошувала Н. Ковальова. 

Лише навесні 1920 року секретаріат МЗС зосередив увагу на пошуках 

сприйнятних варіантів відновлення дрібної приватної власності на польову 

землю. У червні того ж року РНМ оголосила намір продавати державні землі 

окремим особам, планувала розробити новий земельний закон з урахуванням 

побажань селянства, але обмеженість реформ у часі, присутність іноземних 

військ в Україні фатальним чином позначилися на перспективі їхньої успішної 

реалізації в Українській Народній Республіці, зауважувала Н. Ковальова1. 

Беззаперечною заслугою авторки є актуалізація проблеми діяльності 

Міністерства земельних справ РНМ Директорії за межами України в 

т. зв.Тарнівський період еміграції уряду 1921 – 1923 років (Польща). Це були 

нелегкі часи узагальнення набутого досвіду й аналізу недоліків та прорахунків 

в царині законотворчості Директорії УНР. Окрім того, український уряд у 

вигнанні напрацював низку альтернативних проектів удосконалення  

законодавства про реорганізацію управління сільським господарством в 

Українській СРР впродовж двадцятих – тридцятих років, якими передбачалося 

скористатися в перспективі, після проголошення незалежної держави України2.  

Наприкінці 1990-х – початку 2000-х років зростає інтерес науковців до 

                                                
1 Ковальова Н. А. Аграрна політика українських національних урядів (1917 – 1921 рр.): 

дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Ковальова Наталія Анатоліївна; Дніпропетровський 

державний університет. – Дніпропетровськ, 1999. – С. 133, 140, 142–143. 
2 Там само. – С. 144–152. 
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проблематики самоідентифікації та правосвідомості українського селянства. Її 

постановка передбачала аналіз взаємовідносин влади і селянства, оцінки його 

ролі на рівні розв’язання локальних конфліктів, участі в політичних процесах. 

В. Лозовий, Р. Васковський, Д. Михайличенко, О. Атоян стверджували, що 

українське село було охоплене стихією повстанських рухів, які визначалися 

аграрною програмою селянських мас. Ослаблений апарат управління 

Директорії “не зміг опанував селом” і не поширив на нього свого впливу. 

Слабка сторона політики Директорії на селі, як зазначав у своїх працях історик 

В. Лозовий, це відсутність міцної вертикалі влади в УНР, розквіт отаманщини, 

що межувала з анархізмом місцевої влади, а також затримка з проведенням 

земельної реформи в УНР, …“як цього бажали селяни” на початку 1919 року1.  

У дисертаційному дослідження Р. Васковського зазначалося, що, 

отримавши владу, Директорія, яка мала на початковому етапі своєї 

державницької діяльності (до квітня 1919 р.) найпотужнішу підтримку 

селянства доби Української революції, а отже, широкі можливості ефективного 

реформування земельних відносин, зосередилася на розв’язанні земельного 

питання шляхом ліквідації приватної власності на землю. Вона ухвалила “Закон 

про землю в УНР” 8 січня 1919 р., але реально втілити його в життя, у силу 

низки причин як зовнішнього, так і внутрішнього характеру, не спромоглася.  

Автор був повністю правий, коли стверджував, що цьому завадило  некритичне 

сприйняття урядами Директорії досвіду реформ, набутого українською владою 

за Центральної ради. Не слід відкидати того, що обстановка в 1919 році була 

несприятливою для здійснення земельної реформи в Українській Народній 

Республіці, яка була оточена кільцем фронтів і вела оборонні бойові дії2. 

На думку О. Михайличенка, аграрний рух характеризувався широкою 

                                                
1 Лозовий В. С. Правосвідомість українського селянства та його суспільно-правове 

становище в період Директорії УНР (1919 р.) / В. С. Лозовий // Проблеми історії України 

XIX – початку ХХ ст. – Київ, 2010. – Вип. 18. – C. 283. 
2 Васковський Р. Ю. Діяльність Директорії УНР (листопад 1918 р. – квітень 1919 р.): 

автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Васковський Ростислав Юрійович; 

Дніпропетровський державний університет. – Дніпропетровськ, 1999. – С. 12, 13, 14. 
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соціальною базою українського села, поєднанням політичних, економічних і 

соціальних форм протесту соціальних низів, зокрема, люмпенізованого 

селянства, що автоматично перетворювало цю верству на партнера будь-якої 

влади, особливо, коли справа торкалася розв’язання земельного питання. Автор 

зауважував, що значущість селянського повстанства найбільш повно  

проявилася в 1919 році, коли від позиції його ватажків залежала стабільність 

будь-якої влади в Україні1. 

Обговорення дискусійної проблеми про сутність “інтегрального міфу 

радикально налаштованого селянства”, який лежав в основі ідеології 

махновщини, запропонувала дослідниця О. Атоян. На її думку, світоглядні 

засади селян-радикалів визначали не національно-державні переконання й 

настрої, а революційна правосвідомість радянської ідеї суспільства “без панів”, 

які асоціювалося з “…вільним комунізмом, зрівняльним переділом землі, що 

поєднувалися з народницькими уявленнями про землю і волю, життям на 

основі природнього права, що, [власне], складало основи цього міфу”2. 

Однак, так уважають не всі науковці. У монографії В. Щербатюка 

наведено чимало фактів, що вказують на суперечливий характер аргументів, 

сформульованих у праці О. Атоян. Зокрема дослідниця зарахувала до “вождів” 

повстанського руху, які проводили “… політику далеку від державницьких, 

національних інтересів” осіб проукраїнської, антибільшовицької орієнтації, дії 

яких координувалися командуванням Армії УНР (Є. Ангел). У заочній дискусії 

науковців В. Щербатюком стверджувалася думка, що селянство об’єднувала не 

лише станова обмеженість, як уважала О. Атоян, а протистояння й боротьба з 

ворогом, визвольні традиції, ціннісні установки селян-українців. Варто визнати, 

що аргументація В. Щербатюка є більш виваженою, такою, що враховує 

                                                
1 Михайличенко Д. Селянський повстанський рух в Україні та проблема його політичної 

реалізації (січень – серпень 1919 р.) / Д. Михайличенко // Збірник наукових праць ХДПУ 

ім. Г. Сковороди. Історія та географія. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 111. 
2 Атоян О. Н. Воля к праву. Исследования махновщины и народного правосознания : 

монография / О. Н. Атоян. – Луганск : РИО ЛАВД, 2003. – С. 71. 
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сукупність як соціальних, так й економічних чинників Визвольних змагань1. 

Вивчення досвіду реалізації земельної реформи доби Директорії дало 

підстави Г. Глазунову для висновків щодо реалізації земельної реформи в 

українському селі. Огульним є твердження науковця, що жоден з українських 

урядів, у т. ч. й РНМ УНР, не спромігся розв’язати земельне питання, не зробив 

результативних практичних кроків до втілення в життя аграрного 

законодавства, що саме на цій підставі українська влада втратила довіру, і 

більше того, підтримку селянства, чим скористалися, насамперед, більшовики2.  

Селянський чинник аграрної політики Директорії розглядався в 

публікації А. Бєлік. Авторка, розвиваючи версію попередників, зазначила, що 

Директорія, як інші політичні режими, намагалася якнайшвидше розв’язати 

аграрну проблему, щоб привернути на свій бік селянські маси. Земельне 

законодавство відігравало в цій справі, на її думку, роль “першої скрипки”, але 

прорахунки юридичного та організаційного характеру стали для УНР 

фатальними – селянство, здеморалізоване внутрішніми суперечками 

“…партійних коаліцій із приводу правового статусу селян як 

землекористувачів”, перейшло на сторону більшовиків. Причина розходження 

інтересів Директорії із селянством має суто економічну природу, уважала 

А. Бєлік. Селянство розуміло, що гарантований шлях стати власником – це 

викупити землю в будь-який спосіб. Несприйняття ідей соціалізації землі 

широким загалом селянства було основною з причин кризи урядів Центральної 

Ради й Директорії, зазначала дослідниця3. 

За даними, оприлюдненими істориком В. Лозовим, ця проблема 

розглядалася на нараді представників земельних управ, агрономів та 

землемірів, що відбулася 19 червня 1919 року в Проскурові. При обговоренні 

                                                
1 Щербатюк В. Селянський повстанський рух в Україні 1917 – 1921 років: українська 

історіографія / В. Щербатюк. – Київ : Наук. думка, 2012. – С. 254–255. 
2 Глазунов Г. О. Земельна проблема: невирішена українська традиція [Електронний ресурс] / 

Г. О. Глазунов // Історія науки і біографістика. – 2008. – № 4. – Режим доступу: 

http://www.nbu.gov.ua/e-journals/INB/2008-4/index.html. – Назва з екрана. 
3 Бєлік А. В. Аграрне питання за доби Директорії / А. В. Бєлік // Наукові праці історичного 

факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 35. – С. 108. 

http://www.nbu.gov.ua/e-journals/INB/2008-4/index.html
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питання про розподіл землі Міністр землеробства УНР М. Ковалевський, 

спираючись на повідомлення з місць, констатував, що населення бажає 

отримати землю переважно “…в подвірне володіння … І при тім за викуп”1.  

Зазначимо, що опитування селян щодо можливості придбання землі у 

власність, а також терміну користування цим наділом, яке планувалося 

провести Міністерством земельних справ УНР у листопаді 1919 року, через 

загострення військової обстановки не вдалося провести. Отже, щоб знайти 

відповідь на запитання про ставлення селян у 1919 році до приватної власності, 

необхідно докласти чималих зусиль, спрямованих на поглиблену пошукову 

роботу в архівосховищах, опрацювання матеріалів періодичної преси та ін.2.  

У вітчизняній історіографії аграрна політика та реформи урядів 

Директорії висвітлювалися в комплексних дослідженнях, як один з етапів 

постановки й розвитку концепції Визвольних змагань в Україні. Так, автор 

дисертаційного дослідження “Селянське питання в політиці Української 

держави, Директорії УНР, Раднаркому УСРР (квітень 1918 – серпень 1919 рр.)” 

Г. Пітик уважав, що влада під тиском селянства поновила “Тимчасовий 

Земельний закон”, затверджений ЦР 18 січня 1918 року у зв’язку з наступом 

більшовицьких частин на Київ, а різними підзаконними актами надала йому ще 

більш антиселянського спрямування. Дослідник уважав, що безглузда земельна 

політика Директорії, намагання заручитися підтримкою зарубіжних країн, 

зокрема Антанти, а не власного народу, викликали збройний супротив широких 

верств українського селянства3. Цей спротив автор побачив у виступах селян, 

що розпочалися в середині грудня 1918 року на Лівобережній Україні 

(Харківщина й Полтавщина), де повстанці вступали в сутички з військовими 

                                                
1 Лозовий В. С. Аграрна політика Директорії УНР / В. С. Лозовий // Український історичний 

журнал. – 1997. – № 2. – С. 73. 
2 Див. Ковальова Н. А. Аграрна політика українських національних урядів (1917 – 1921 рр.): 

дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Ковальова Наталія Анатоліївна ; Дніпропетровський 

державний університет. – Дніпропетровськ, 1999. – С. 143. 
3 Пітик Г. А. Селянське питання в політиці Української держави, Директорії УНР, 

Раднаркому УСРР (квітень 1918 – серпень 1919 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 

07.00.01 / Пітик Григорій Анатолійович; Національний педагогічний університет 

ім. М. Драгоманова. – Київ, 2008. – С. 18. 
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формуваннями Директорії, спровоковані лівими українськими есерами1. Не 

погодимося з думкою Г. Пітика, який покликався на дослідження попередників, 

стверджуючи, що “Не сприяла росту популярності Директорії і оцінка її 

діяльності в резолюціях і постановах селянських з’їздів, які натомість 

проголошувалися нею “більшовицькими” і “антиукраїнськими”2. У цьому 

випадку потрібно зважати на чинники, які впливали на позиції селянства. 

Наприклад, А. Бєлік пише, що ставлення до земельної політики Директорії на 

селі зазвичай залежало від наявності або відсутності в тому чи тому регіоні 

земельних ділянок, які мали бути передані державою малоземельним селянам. 

Останні побоювалася, що виділення площ для “культурних господарств” та 

цукрових заводів стане на перешкоді отримання ними в користування 

“трудового наділу”. Тому пропонований владою спосіб розв’язання земельного 

питання був неприйнятним, перш за все, для люмпенізованих верств селянства3. 

Часто нарікання селян таких регіонів, як, скажімо, Поділля або 

Чернігіщина, зводилися до вказівок на відсутність нормативних актів, які мали 

б упорядкувати роботу місцевих органів влади з розподілу поміщицької та 

кабінетської землі, не доводити б ситуацію до самочинного й 

неконтрольованого захоплення земельних ділянок4. Правовий нігілізм селян і 

місцевої влади, як бачимо, був причиною аграрних безладів і виступів 

пробільшовицьки налаштованих селян, які переходили на бік Червоної Армії. 

На Чернігівщині, за даними дослідників, це явище отримало назву “аграрного 

                                                
1 Пітик Г. А. Селянське питання в політиці Української держави, Директорії УНР, 

Раднаркому УСРР (квітень 1918 – серпень 1919 рр.) : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Пітик 

Григорій Анатолійович ; Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова. – Київ, 

2008. – С. 105. 
2 Там само. – С. 105–106. 
3 Бєлік А. В. Аграрне питання за доби Директорії / А. В. Бєлік // Наукові праці історичного 

факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 35. – С. 107. 
4 Вітюк О. О. Реалізація органами місцевого самоврядування земельної реформи на Поділлі в 

добу Директорії УНР в 1919 р.: соціально-правовоий аспект / О. О. Вітюк // Наукові праці 

історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2015. – 

Вип. 42. – C. 41. 
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більшовизму” й було більш поширеним ніж у цілому в Лівобережній Україні1. 

Діяльність Ради Народних Міністрів Директорії у сфері регулювання 

аграрних відносин висвітлювалася в дисертації В. Малькіна. Автор 

наголошував, що було б великою помилкою оцінювати її як непродуману й 

провальну: головним досягненням уряду УНР стало здійснення конкретних 

кроків у напрямку земельного обліку, роз’яснювальної роботи на селі та 

утворення місцевих земельних комітетів, які мали опікуватися розв’язанням 

земельного питання. Серйозну дискусію в середовищі законодавців викликала 

проблема потрактування розміру та правового статусу земельної ділянки, яка 

надавалася Директорією в користування окремого селянського господарства. У 

зв’язку з його обговоренням В. Малькін покликається на текст “Тимчасового 

Земельного закону” Української Центральної Ради від 18 січня 1918 року та 

категорично стверджує, що “В законі Центральної Ради йшлося про 

40 десятин”2. У цьому випадку формулювання автора є не зовсім коректним. У 

статті дев’ятій, другого розділу “Тимчасового Земельного закону”, 

законодавець визначав норму землекористування двору в такій редакції: 

“Нормою наділення для приватно-трудового господарства повинна бути така 

кількість землі, на якій сім’я або товариство, провадячи господарство 

звичайним для своєї місцевості способом, мали б користь, потрібну як для 

задоволення своїх споживчих потреб, так і для підтримання свого господарства; 

ця норма не повинна перевищувати такої кількості землі, яка може бути 

оброблена власною працею сім’ї, або товариства”. Наступна, десята стаття 

цього ж розділу закону, наділяла повноваженнями земельні комітети й сільські 

громади щодо встановлення норми землекористування на кожне селянське 

господарство з подальшими затвердженням їхніх рішень “центральним органом 

                                                
1 Попов І. Повстанський рух селян на Чернігівщині за доби Директорії (грудень 1918 – січень 

1919 рр.) / І. Попов // Сіверянський літопис. – 2010. – № 2–3. – С. 155. 
2 Малькін В. П. Земельне питання в Україні в умовах революції 1917 – 1920 рр.: дис. … канд. 

іст. наук: 07.00.01 / Малькін Валерій Павлович; Національний університет “Острозька 

Академія”. – Острог, 2009. – С. 93. 
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державної влади”1. Отже, розмір земельної ділянки, яка виділялася на одне 

господарство законом у тимчасове користування не визначався, проте 

визначалися правові принципи регулювання цієї норми. Звернемося до 

публікації Н. Ковальової, яка констатувала таке: “Питання про … норми 

наділення селян землею у земельному законі 18 січня 1918 р. не було вирішено 

і у подальшому воно так і не було конкретизовано у цифровому відношенні, 

оскільки міністерство сподівалося детально вивчити регіональний стан 

земельних відносин”2. Дослідники вважали, що конкретної норми наділення 

селянського двору польовою землею на правах землекористування в 

законодавстві УЦР та Директорії не було закріплено саме з цієї причини3.  

Дискусія, започаткована на сторінках наукової періодики стосовно 

специфіки земельного законодавства УНР Директорії, мала продовження на 

сторінках досліджень окремих науковців. Зокрема, І. Заріцька, не погодившись 

з думкою В. Лозового, стверджувала, що з прийняттям Закону Директорії 

8 січня 1919 р. на зміну соціалізації землі, проголошеної законодавчими актами 

УЦР, прийшла націоналізація. Однак націоналізація земель, уточнила 

дослідниця, не була абсолютною, оскільки право на землевпорядкування, яке 

було делеговано законом органам місцевого самоврядування, не могло в повній 

мірі забезпечити облік і наділення трудової норми та її закріплення в законі4.  

На думку І. Заріцької, інновацією законодавства Директорії слід уважати 

закріплення в його статтях права успадкування на користування землею, 

визначеного в параграфі п’ятнадцятому Закону “Про землю в Українській 

Народній Республіці”. Науковиця уточнила, що названа норма розкривала лише 

загальні засади успадкування землі подвірної форми землеволодіння, які 

                                                
1 Див. Клунний Г. В боротьбі за селянство. Земельне законодавство контрреволюційних 

урядів за час революції на Україні / Г. Клунний. – Харків : Український селянин, 1926. – 

С. 70. 
2 Див. Ковальова Н. А. “Міфи” земельного законодавства Центральної ради / Н. А. Ковальова 

// Гуржіївські історичні читання. – Черкаси, 2009. – Вип. 3. – С. 344. 
3 Там само. – С. 346. 
4 Заріцька І. М. Земельне законодавство доби Української революції 1917 – 1921 рр.: 

монографія / І. М. Заріцька; ред. І. Б. Усенко. – Київ : Атіка, 2010. – С. 97. 
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передбачалося регламентувати окремим земельним законом1.  

Рецепція аграрного права Української Центральної ради простежується в 

аграрному законодавстві УНР доби Директорії, на думку І. Заріцької, у таких 

рисах, як скасування права приватної власності на землю та відновлення правил 

землекористування, безоплатність наділення землею безземельного й 

малоземельного селянства в УНР; правове забезпечення формування 

державного резервного земельного фонду країни й забезпечення кредитами 

безпосереднього виробника продукції сільського господарства; заснування 

інституту успадкування й оренди землі; визначення умов землекористування2.  

Серед недоліків аграрного законодавства Української Народної 

Республіки доби Директорії І. Заріцькою було названо такі: відсутність у 

земельному законі чіткого визначення юридичних термінів “дрібний господар”, 

“дрібне господарство”; “культурне господарство”, а також відсутність 

означеної законодавством процедури наділення селянина землею на практиці 

(однією цільною ділянкою чи окремо декількома ділянками); неузгодженість 

правових норм установчих документів суб’єктів господарювання; неправильне 

застосування правової термінології, яка не відбиває суті регламентованих 

відносин та деякі менш значущі недоліки3. 

Аграрна політика урядів Директорії, процес імплементації аграрного 

права УНР пройшли складний шлях еволюції. Так, В. Верстюк підкреслював, 

що закон про землю був відчайдушною спробою утримати селянство в Армії 

УНР, адже після падіння гетьманського режиму селянське повстанське військо 

почало розходитися по домівках ділити землю: “На зміну проголошеній 

законом 8 січня 1918 року соціалізації землі – зрівняльному й безкоштовному 

наділенню землею безземельних і малоземельних селян, навесні 1920 р. й 

особливо в 1921 р., прийшли нові плани передачі землі в індивідуальне 

користування й закріплення її у приватну власність”, наголошувалося в “Історії 

                                                
1 Там само. – С. 98. 
2 Заріцька І. М. Земельне законодавство доби Української революції 1917 – 1921 рр.: 

монографія / І. М. Заріцька; ред. І. Б. Усенко. – Київ : Атіка, 2010. – С. 111. 
3 Там само. – С. 99, 101, 159, 162. 
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українського селянства” (2006 р.)1.  

Листопадова революція 1918 року в Австро-Угорській імперії стала 

каталізатором проголошення в Галичині, Буковині й Закарпатті Західно-

Української Народної Республіки. Представницький орган ЗУНР Українська 

Національна Рада 5 листопада опублікувала Декларацію, у якій 

проголошувалося проведення аграрної реформи, яка мала розв’язати проблему 

малоземелля українського селянства. Окупація значної частини ЗУНР сусідніми 

країнами суттєво звузила масштаби соціальних перетворень у регіоні, а саме, до 

етнографічних меж Східної Галичини, де проживало понад 6 мільйонів 

населення, з яких більше 80% складало українське селянство. Особливістю 

соціальної політики української влади в складній міжнародній обстановці, яка 

мала вирішальний вплив на реформи в західноукраїнських землях, був чинник 

наявності великого землеволодіння польських, угорських і румунських 

поміщиків, а також державних і церковно-монастирських власностей. Саме з 

урахуванням цих реалій було розроблено схему упорядкування історичного 

матеріалу багатотомної праці М. Лозинського “Українська революція”. Книга 

п’ята цього видання присвячувалася подіям кінця 1918 – 1919 рр. та першій 

половині 1920 року в Галичині. Спираючись на аналіз юридичних та 

історичних джерел, автор дослідження стверджував, що принятий Українською 

Національною Радою проект Закону про землю в ЗУНР визначав лише основні 

контури майбутньої земельної реформи, у той час, як урядові підзаконні акти 

деталізували її поетапне здійснення в повоєнний період розбудови ЗОУНР2. 

М. Лозинський покликався на прописані в аграрному законодавстві ЗУНР –

 ЗОУНР статті стосовно здійснення викупних операцій, визначення розмірів 

земельного наділу, установлення ціни на землю для селян-власників та інших 

категорій громадян. Ці та інші важливі правові проблеми землеустрою та 

                                                
1 Історія українського селянства. Нариси : у 2 т. / О. В. Андрощук, В. К. Баран, К. П. Бунтян, 

Д. П. Ващук, В. Ф. Верстюк; відп. ред. В. А. Смолій. – Київ : Наукова думка, 2006. – Т. 1. – 

С. 553. 
2 Лозинський М. Українська революція. Розвідки і матеріяли / М. Лозинський. – Львів : 

[б. в.], 1922. – Кн. 5 : Галичина в рр. 1918 – 1920. – 288 с. 
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землекористування, які, власне, визначали специфіку аграрного законодавства 

краю, передавалися на розгляд Законодавчих зборів, що не відбулися через 

загострення політичної ситуації в Галичині1. 

У праці М. Стахіва “Західна Україна. Нарис історії державного 

будівництва та збройної і дипломатичної оборони в 1918 – 1923 рр.” було 

зроблено спробу аналізу Закону ЗОУНР, принятого 14 квітня 1919 року, а саме, 

подано коротку характеристику його статей. Автор звернув увагу читачів на ту 

даність, що ухвалені парламентаріями державні акти враховували схильність 

українского селянства до індивідуальної форми землеволодіння, наявної в 

регіоні великої земельної власності польських поміщиків і земель цукроварень.  

На переконання М. Стахіва, протистояння українців і поляків у Галичині 

визначалося втручанням Франції, яка надавала однобічну дипломатичну й 

військову підтримку відродженню державності Польщі. Саме ці причини, як 

уважав автор аналізованого дослідження, примусили українську владу 

відкласти до кращих часів реалізацію розробленого проекту національної 

земельної реформи в Західних областях Української Народної Республіки2.  

Брак об’єктивного та всебічного висвітлення аграрного законодавства 

ЗОУНР спостерігався в історіографії української діаспори. Так, у праці 

В. Кучабського “Закон про землю в Західній області УНР” було названо 

невдалим зразком юридичного документа часів Української революції3.  

Усупереч цій думці І. Витанович, навпаки, цілком позитивно оцінив 

характер земельного закону Директорії в частині застереження прав власності 

на землю дрібних виробників сільськогосподарської подукції, а також 

задекларованих законодавцем принципів землекористування, права збереження 

майна та виробничих площ т. зв. “культурних господарств” – дослідних станцій 

та наукових лабораторій, згадуваних у його статтях як осередки культурного 

                                                
1 Там само. – С. 92–95. 
2 Див. Стахів М. Західня Україна. Нарис історії державного будівництва та збройної і 

дипломатичної оборони в 1918 – 1923 рр. : у 6 т. / М. Стахів. – Скрентон : [б. в.], 1960. – Т. 4. 

– С. 75–81. 
3 Kuchabskiy W. Die Westukraine im Kampf mit Polen und dem Bolschewismus in den Jahren 

1918 – 1923 / W. Kuchabskiy. – Berlin : [w. p.], 1934. – Р. 15. 
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призначення, що мало показати можливості використання нових методів 

господарювання на основі досягнень агрономічної науки в Україні1. 

Революційні події 1918 – 1920 рр. розглядалися в повоєнній історіографії 

УРСР виключно в контексті тиражування міфологеми класової боротьби 

робітників і селян, проти української та іноземної буржуазії, яка нібито мала 

мету не допустити возз’єднання західноукраїнських земель із УСРР2. Спроби 

деяких істориків виробити відмінну точку зору на розвиток національно-

демократичних процесів у регіоні, як на буржуазну або народно-демократичну 

революцію, з ідеологічних міркувань, блокувалися. У цьому сенсі знаковим 

виявилося обговорення на науковій конференції істориків, що відбулася в 1956 

році  у Львівському державному університеті, доповіді науковця О. Карпенка 3. 

Презентовані у виступі дослідника результати вивчення подій Листопадової 

революції 1918 року в Галичині були визнані рецидивом буржуазного 

націоналізму в історичній науці та піддані необґрунтованій критиці опонентів у 

науковій літературі4. Переслідування О. Карпенка фактично за ідеологічними 

мотивами змусили вченого призупинити розгорнуті дослідження суспільно-

політичної історії Західної України доби Визвольних змагань 1918 року5.  

Зважаючи на зумовленість історіографічних процесів, що відбувалися в 

Українській РСР 1950 – 1960-х років ідеологічними чинниками, радянські 

історики вивчали переважно передумови аграрних реформ нової доби в 

Галичині, Буковині та Закарпатті, а саме, стан землеволодіння, розвиток 

                                                
1 Витанович І. Аграрна політика українських урядів 1917 – 1920 рр. / І. Витанович. – 

Мюнхен–Чікаго : [б. в.], 1968. – С. 54–56. 
2 Богодист І. Боротьба трудящих Галичини за Радянську владу в 1918–1920 рр. / І. Богодист. 

– Львів : Книжно-журнальне видавництво, 1952. – 132 с.; Йова П. Боротьба трудящих 

Західної України за возз’єднання з Радянською Україною / П. Йова. – Львів : ЛДУ, 1954. – 

126 с.; Компанієць І. І. Революційний рух в Галичині, Буковині та Закарпатті під впливом 

ідей Великого Жовтня (1917 – 1920 рр.) / І. І. Компанієць. – Київ : АН УРСР, 1957. – 111 с. 
3 Див. Карпенко О. Ю. Вплив Великої Жовтневої соціалістичної революції на піднесення 

революційного руху в Західній Україні в 1918–1923 рр. / О. Ю. Карпенко // Наукова 

конференція істориків: тези доповідей і співдоповідей. – Львів : Вид-во АН УРСР, 1956. – 

С. 3–4. 
4 Карпенко О. Ю. До питання про характер революційного руху в Східній Галичині в 1918 р. 

/ О. Ю. Карпенко // З історії західноукраїнських земель. – Київ, 1957. – Вип. 1. – С. 59–90. 
5 Див. Пендзей І. Олександр Карпенко – дослідник ЗУНР / І. Пендзей // Український 

історичний журнал. – 2015. – № 3. – С. 138. 
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поміщицького та церковного господарств, соціальні протиріччя в Галичині 

української й польської громад. Де-факто висвітлювалася діяльність на 

міжнародній арені державних інституцій та установ ЗУНР, окремих історичних 

діячів Східної Галичини. Однак принципових змін в оцінках національно-

державницьких сил у цей час не відбулося. За класовою схемою інтерпретації 

подій, яка панувала в історіографії УРСР, істориками стверджувалося, що 

українська буржуазія, зберігаючи “старі порядки”, йшла на єднання з 

польською та західноєвроєвропейською буржуазією, а класову природу подій 

1918 – 1921 років визначав чинник “союзу робітничого класу з трудящими 

верствами селянства”. Боротьба робітників і селян за самовизначення краю і 

возз’єднання його з радянською Україною, наголошувалося істориками УРСР, 

перепліталися з класовою боротьбою трудящих за соціальні права1. 

Листопадовий зрив 1918 року в Галичині розглядався істориками 

незалежної України навпаки, як національно-демократична революція, що 

розгорталася під гаслами об’єднання українських земель у соборну державу2. 

Наголошувалося, що витоки національного та соціального гніту українців 

корінилися у великій земельній власності, яка належала іноземцям, малоземеллі 

дрібного товарного виробника сільськогосподарської продукції – селянина, що 

свідчило про консервацію феодальних аграрних відносини в Галичині, 

Буковині й Закарпатті, зумовлювало станацію економіки регіону.  

Костатуючи напружену державотворчу діяльність національно-

патріотичних сил Галичини, дослідники вказували на відставання в галузі 

аграрних реформ. Так, “Закон про землю” було видано в ЗОУНР лише у 

середині квітня 1919 року. Він не задовольняв селянство, оскільки був 

недосконалим, а головне – не розв’язував основного питання щодо розподілу 

поміщицького землеволодіння в умовах україно-польського конфлікту, 

                                                
1 Див. Футала В. Правове та суспільно-політичне становище Східної Галичини (червень 
1919 – березень 1923 рр.) : результати і перспективи наукових досліджень / В. Футала // 
Галичина. – 2014. − № 25–26. − С. 226. 
2 Кондратюк К. Дискусійні питання історії ЗУНР / К. Кондратюк // Україна: культурна 
спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2009. – Вип. 18. – С. 711. 
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втручання у внутрішні справи ЗУНР–ЗОУНР деяких європейських країн1.  

Місце земельної реформи у вимірах боротьби за владу в Галичині 

українських і польських політичних сил висвітлювалося в монографії 

С. Макарчука, нарисі І. Лісної2. Проблеми, що торкалися історії земельного 

законодавства ЗУНР та ЗОУНР було піднято в публікаціях А. Фартушняка, 

Б. Тищика, О. Вівчаренко, Я. Малика, М. Луцького, Р. Тимченка3. Висновки 

праць науковців свідчать, що історіографічного дослідження потребує 

економічна сторона обґрунтування аграрних реформ у західноукраїнському 

регіоні, яка була зумовлена руйнуванням селянських господарств у зоні 

ведення бойових дій Східного фронту, узаконеною австрійским урядом у 

січні 1918 року трьохденною панщиною, політичними утисками українського 

населення, власне, крахом Російської та Австро-Угорської імперій4.  

Використаний у нарисі Н. Лісної статистичний матеріал, уведений в обіг 

П. Свіжинським, засвідчив достовірність висновків Р. Тимченка, за якими 

основна маса українського селянства мала у власності до 5 гектарів землі 

(79,9% господарств) і володіла не більше 27,1% усього земельного фонду5. 

У центрі уваги дослідників перебували питання потрактування права 

приватної власності на землю в законодавстві ЗУНР. Так, у статті С. Сливки 

розглядався порядок конфіскації великої земельної власності дідичів згідно 

закону ЗОУНР “Про вивласнення великих табулярних посілостей”, ухваленого 

Українською Національною Радою 18 березня 1919 року. Відповідно букви 

                                                
1 Західноукраїнська Народна Республіка 1918 – 1923 рр. : Історія / ред. О. Карпенко. – Івано-
Франківськ : [б. в.], 2001. – С. 600. 
2 Макарчук С. А. Українська республіка галичан. Нариси про ЗУНР / С. А. Макарчук. – 
Львів : Світ, 1997. – 192 с. ; Лісна І. С. Становлення української державності в Галичині 
(1918–1923 рр.) / І. С. Лісна. – Тернопіль : [б. в.], 2001. – 92 c. 
3 Фартушняк А. Продовольча і земельна політика керівництва ЗУНР / А. Фартушняк // 
Наукові записки Тернопільського педагогічного університету. Історія. – Тернопіль, 1999. – 
Вип. 8. – С. 19–26; Вівчаренко О. Історичний аспект розвитку і реформування земельних 
відносин в Україні / О. Вівчаренко // Галичина. – 2001. – № 5–6. – С. 378–381; Малик Я. 
Державна аграрна політика Західноукраїнської Народної Республіки / Я. Малик // 
Демократичне врядування. Науковий вісник. – Львів, 2008. – Вип. 2. – С. 84–88. 
4 Див. Тимченко Р. Земельна реформа ЗУНР (ЗО УНР) 1919 р. / Р. Тимченко // Український 

історичний збірник. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 106–107. 
5 Лісна І. С. Становлення української державності в Галичині (1918 – 1923 рр.) / І. С. Лісна. – 

Тернопіль : [б. в.], 2001. – С. 12. 
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цього закону, землі, які були націоналізовані українською державою, 

передавалися в тимчасове управління повітових земельних комісій. Окрім того, 

повітові комісії були вповноважені розподіляти державний земельний фонд 

серед селян до прийняття Сеймом земельного законодавства. Важливим є факт 

фіксації в законі права збереження у власності господарів земельного наділу, 

який сумарно не повинен був перевищувати 100 – 200 моргів1.  

Дослідник М. Луцький зазначав, що порядок і принципи переходу 

земельної власності до держфонду конкретизувалися в статтях “Закону про 

земельну реформу” Західної області УНР від 14 квітня 1919 року. У статтях 

Закону вказувалося, що націоналізації підлягала не тільки велика земельна 

власність поміщиків (табулярні землі”), а також земельна власність Австро-

Угорської імперії; монастирські й церковні землі; єпископські землі; землі, які 

використовувалися власниками з метою спекуляції й наживи; земельні наділи, 

розмір яких перевищував установлену норму. Без права компенсації в 

державний фонд конфісковувалися землі осіб, які воювали проти армії УНР, 

землі набуті у власність спекулятивним чином у період війни 1914 – 1918 та 

1919 років. Ліси, пасовища передавалися в державне управління, а водойми й 

луки переходили в підпорядкування сільської громади. Сільськогосподарська 

техніка та реманент вилучалися у власника та використовувалися громадою2.  

Параграф 16 Закону визначав, що першочергове право на землі мали 

військовослужбовці, зокрема, ті з них, хто отримав каліцтва на полі бою, а 

також дружини й діти солдат, які загинули на війні, безземельні й малоземельні 

селяни. Особам, засудженим за дезертирство, злочинним елементам, 

спекулянтам і громадянам інших держав таких прав не надавалося. Важливе 

місце в Законі було відведено організації діяльності обласних, повітових і 

громадських (сільських) земельних комісій, на які покладалося завдання 

                                                
1 Сливка С. С. Правовий механізм реалізації земельної реформи у Західноукраїнській 

Народній Республіці / С. С. Сливка // Науковий вісник Львівського державного університету 

внутрішніх справ. – 2014. – № 2. – С. 26. 
2 Луцький М. І. Основи формування і практична реалізація земельного законодавства УНР / 

М. І. Луцький // Право і суспільство. – 2014. – № 5/2. – С. 168. 
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реалізації земельної реформи. Параграфи 9 – 15 визначали виборчі квоти, 

кількісний склад, терміни й обсяг здійснення повноважень комісій.  

Ключова роль у розв’язанні питань відчуження земельного фонду на 

місцях, відшкодування коштів власникам конфіскованої землі була відведена 

до повноважень обласної земельної комісії. Її функції були прописані в 

параграфі 13 “Закону ЗОУНР про землю”1. Разом з тим, не можна не 

погодитися з твердженнями правознавців, які вказують на недосконалість 

формулювань окремих статей Закону, наявність багатьох недоліків, які 

ускладнювали його впровадження в практику землекористування. Зокрема, це 

стосувалося не надання права доступу обласній земельній комісії до кадастру 

земельного фонду, про що вже зазначалося в розділі. Набуття цього права 

земельною комісією відкладалося на невизначений час (§ 18). У Законі не було 

прописано розміри та форми компенсації власникам за втрачені з тих чи тих 

причин земельні площі (§ 19), не було визначено правила переходу земельної 

ділянки у власність нового господаря, а також не було ухвалено формулу 

виплати коштів державі за цю та інші юридичні нотаріальні і судові послуги. 

Розв’язання зазначених проблем відкладалися до скликання Національного 

зібрання – Сейму. Як відомо, його не вдалося обрати з причини ескалації 

соціального напруження Східній Галичині. У 1919 році розпочалися збройні 

сутички польської й української громад у Львові, містечках і селах регіону2. 

У цілому, як уважав правознавець М. Луцький, в основу аграрного права 

ЗУНР – ЗОУНР було покладено юридичні норми звичаєвого права українців, 

австрійське імперське законодавство, нормативно-правова база, сформована 

національними урядами Галичини в добу Української революції 1918–1921рр.3.  

Заслуговують на увагу опубліковані в останнє десятиліття праці 

                                                
1 Див. ЦДАВО України, ф. 3695, оп. 1, спр. 44, арк. 8. 
2 Див. Західноукраїнська Народна Республіка 1918 – 1923 рр.: Історія / ред. О. Карпенко. – 

Івано-Франківськ : Сіверсія, 2001. – С. 212; Дем’янюк О. Й. Волинь та Галичина в україно-

польських стосунках 1919 р. / О. Й. Дем’янюк // Вісник Національного університету 

“Львівська політехніка”. – 2007. – № 584. – С. 114–116. 
3 Див. Луцький М. І. Джерела до вивчення правової системи ЗУНР / М. І. Луцький // Право. 

Науково-інформаційний вісник. – 2015. – № 11. – С. 34. 
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українських істориків Б. Тищика “Західно Українська Народна Республіка 

(1918 – 1923) : Історія держави і права” та М. Литвина “Галичина в Українській 

революції 1917 – 1921 рр.”. Слід зазначити, що історія Західноукраїнської 

Народної Республіки розглядається цими авторами в загальному контексті 

військової, економічної (аграрної), національної та мовної політики 

Державного Секретаріату ЗУНР. Аграрна складова поціновується виключно в 

річищі боротьби з викликами внутрішнього характеру та зовнішніми загрозами, 

які повсякчас супроводжували становлення української державності в західних 

етнічних землях України доби Визвольних змагань 1918 – 1920 рр.1.  

Отже, аналіз історіографічних джерел з історії аграрної політики 

Директорії, УНР–ЗОУНР виявив, що в наукових працях усебічно 

досліджувалася організаційна діяльність владних структур, яким, урешті, не 

вдалося забезпечити стабільне функціювання зрозумілої селянам системи 

аграрних відносин з урахуванням традицій землеволодіння й 

землекористування, що були характерними для селянського господарства 

Наддніпрянської України першої чверті ХХ століття. Вивчення нормативно-

правових актів у галузі регулювання земельних відносин доби Директорії в 

значній мірі залежало від доступності історичних та юридичних джерел. 

Використання матеріалів періодичних видань розв’язує проблему поповнення 

джерел лише частково. Тому в пострадянській історіографї існує попит на 

аналітичні праці історико-правового характеру, присвячені дослідженню історії 

аграрних перетворень в Українській Народній Республіці та ЗУНР-ЗОУНР.  

 

Висновки до  розділу 3 

У третьому розділі дисертації досліджувався процес нагромаджених 

наукових знань з історії аграрних відносин та вітчизняного селянознавства доби 

Визвольних змагань 1917 – 1921 рр. в українських землях, розглядалися 

                                                
1 Див.Тищик Б. Й. Західно-Українська Народна Республіка (1918 – 1923). Історія держави і 

права / Б. Й. Тищик. – Львів : Тріада плюс, 2005. – 392 c.; Литвин М. Галичина в Українській 

революції 1917–1921 рр. / М. Литвин. – Харків : Фоліо, 2015. – 380 с. 
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проблеми концептуалізації історичного наративу, формування наукових шкіл та 

провідних напрямків дослідження земельних реформ національних урядів. 

Виокремлено низку актуальних проблем, які перебували у т. зв. “сірій 

зоні” вітчизняної історіографії. Зокрема, було доведено, що актуальним 

завданням залишається комплексне вивчення історії селянського руху доби 

Центральної ради й Української Держави в таких його складових, як уточнення 

чисельних показників, форм, методів і мотивації участі українського селянства 

в національно-визвольному русі доби Центральної ради, його боротьби проти 

експедиційних підрозділів австро-німецьких військ та більшовизованих загонів 

Червоного козацтва. Важливим аспектом реалізації аграрних реформ 

українських урядів є наявність каналів зворотнього зв’язку провладних 

структур, органів місцевої влади та управління із селянськими самоврядними 

організаціями, політичними рухами й партіями. За результатами вивчення 

залучених до аналізу нових типів та видів історіографічних джерел зроблено 

висновки щодо перспективних напрямків розробки досліджуваної проблеми, 

якими є історико-політологічні студії, соціологічні та історичні наукові 

розвідки. Зазначено, що еволюція масової свідомості селянства, його політичні 

ідеали та електоральні настрої в роки Визвольних змагань висвітлювалися лише 

в загальних рисах. Як правило, висновки авторів були заполітизованими, 

аргументація мала здебільшого ілюстративний характер. 

Пострадянська історіографія поповнилася працями, у яких аналізувалися 

законодавчі акти та аграрні закони Центральної ради, УД, УНР Директорії. 

Висвітлювалася структура, принципи організаційної роботи Генерального 

Секретарства земельних справ, земельних комісій, створюваних при РНМ УД. 

Серед здобутків вітчизняних та зарубіжних науковців не було виявлено 

ґрунтовних досліджень проектів аграрних перетворень, законодавчих актів, 

земельного законодавства, ухвалених виборними органами ЗУНР–ЗОУНР. 

На основі вивчення змісту, методології опрацювання архівних документів 

та опублікованих матеріалів, автор зробив висновки, що тематична адаптація 

джерел та перекручування історичних фактів були тим арсеналом радянських 
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істориків, який дозволяв їм висвітлювати події Української революції в 

Наддніпрянщині та визвольного руху в західноукраїнських землях, як класову 

боротьбу робітників і селян. Лише в короткий період лібералізації громадсько-

політичного життя в УРСР робилися поодинокі спроби інтерпретації розвитку 

народно-демократичної революції в Галичині, Буковині та Закарпатті.  

Аналіз проблемних аспектів дисертаційної теми виявив, що в дослідженні 

аграрної політики ЗУНР – ЗОУНР поважне місце займає соціокультурна 

складова у прив’язці до пізнання історії селянських спілок, церкви, релігійних 

об’єднань, як складових чинників формування революційної ситуації 1918 – 

1920-х рр. У цьому річищі було відзначено вагомий внесок в історіографію 

української державності ЗУНР–ЗОУНР істориків української діаспори.  

На основі узагальнення дослідницького матеріалу дисертант зробив 

висновки про відсутність у працях вітчизняних істориків джерел іноземного 

походження, які репрезентують досвід розв’язання земельного питання в 

українських землях доби Визвольних змагань 1917 – 1921 років. 

Зміст другого розділу викладено в роботах автора (див. додаток А1, Аз,  

А4,А6, А7, А8, А9, А10, А12, А13, А14, А15, А16, А18, А26,А28, А32, А36, А41, А44, А45). 
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РОЗДІЛ 4 

НЕОКОЛОНІАЛЬНА ПОЛІТИКА МЕТРОПОЛІЙ В УКРАЇНІ  

 

4.1. Аграрна складова діяльності Тимчасового уряду  

Більшість істориків дотримувалися 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 справедливий розподіл серед безземельного селянства1.  

Практичним підходом до розв’язання проблеми відзначалася діяльність 

очільника Міністерства землеробства в першому складі Тимчасового уряду, 

автора добре відомого історикам “санітарно-статистичного” дослідження двох 

окремих поселень Воронізького повіту однойменної губернії О. Шингарьова2, 

який розглядав аграрне законодавство перехідного періоду як низку правових 

заходів, спрямованих на врегулювання земельних конфліктів за широкої участі 

селян, з метою встановлення спокою та досягнення стабільності в суспільстві3.  

Ця точка зору не поділялася поміркованими прибічниками 

О. Шингарьова, а тим більше його критиками. Як зазначав у своєму 

дисертаційному дослідженні сучасний російський історик В. Макаров, 

орієнтація Тимчасового уряду на розв’язання земельного питання після ухвали 

                                                
1 Корнилов А. А. Партия народной свободы (исторический очерк) / А. А. Корнилов. – 

Петроград : [б. и.], 1917. – С. 30–32. 
2 Шингарёв А. И. Вымирающая деревня. Опыт санитарно-экономического исследования двух 

селений Воронежского уезда / А. И. Шингарёв. 2-е изд. – Петербург : Общественная польза, 

1907. – 189 с. 
3 Щербина А. В. Аграрная программа конституционно-демократической партии (1905–

1914 гг.): автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Щербина Анатолий Владимирович; 

Ростовский Ордена Трудового Красного Знамени государственный университет. – Ростов-

на-Дону, 1993. – 20 с. 
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рішення Установчих зборів не відповідала прагненням усього суспільства, а 

відмова негайно передати контроль над розподілом поміщицької та державної 

землі місцевим земельним комітетам, які вимагали від влади конкретних дій, 

масово підірвала віру селянства в демократичний характер урядових реформ1.  

Аналіз праць І. Церетелі та В. Чернова свідчить, що міністрам, які 

представляли в Тимчасовому уряді політичні партії конституційних демократів 

та есерів, котрі конкурували за право впливу на розв’язання аграрного питання, 

не вдалося підготувати проект земельної реформи, який би враховував характер 

землеволодіння й землекористування в усіх економічних районах та 

національних окраїнах такої великої за територією й чисельністю населення 

країни, якою на початку ХХ століття була Російська імперія2.  

Найбільш послідовно аграрна програма кадетів критикувалася авторами 

соціал-демократичної та ліворадикальної (більшовицької) течій визвольного 

руху, які наголошували на її “продворянському” (“пропоміщицькому”) 

характері (Ю. Мартов, М. Рожков, О. Мартинов), вказували на те, що “партія 

народної свободи” відмовилася від принципу націоналізації землі та увела до 

своїх програмних вимог положення про викуп земельної власності державою, 

що, нібито, означало збереження майнових привілеїв для ліберального 

поміщицтва у випадку здійснення аграрної реформи. Стверджувалося, що 

аграрний проект конституційних демократів не враховував інтересів 

безземельного селянства й практично не відрізнявся від законодавства 

П. Столипіна, окрім відношення до общинної земельної власності (В. Ленін)3.  

Створення першої коаліції Тимчасового уряду в травні 1917 року, яку 

                                                
1 Макаров В. В. Общественно-политическая деятельность А. И. Шингарёва : автореф. 

дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Макаров Владислав Владимирович; Воронежский 

государственный университет. – Воронеж, 2003. – С. 27. 
2 Церетели И. Кризис власти. Воспоминания лидера меньшевиков, депутата 

II Государственной думы. 1917 – 1918 / И. Церетели. – Москва : Центрполиграф, 2007. – 

256 с.; Чернов В. Великая русская революция. Воспоминания председателя Учредительного 

собрания. 1905 – 1920 / В. Чернов. – Москва : Центрополиграф, 2011. – 540 с. 
3 Див. Щербина А. В. Аграрная программа конституционно-демократической партии (1905 –

1914 гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Щербина Анатолий Владимирович; 

Ростовский Ордена Трудового Красного Знамени государственный университет. – Ростов-

на-Дону, 1993. – С. 5. 
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відомий меншовик І. Церетелі називав “об’єднанням усіх живих сил 

революції”, не змінило корінним чином його аграрної політики. Українська 

дослідниця О. Любовець, спираючись на матеріали публікацій лідера й 

теоретика партії  есерів В. Чернова, який у травні–серпні 1917 року займав 

посаду Міністра землеробства в Тимчасовому уряді, виокремила основні 

програмні завдання цього відомства, а саме: доведення земельного питання до 

Установчих зборів; введення земельних конфліктів, що мали місце на місцях, 

“у рамки існуючого закону”; створення по всій території Росії рад селянських 

депутатів і місцевих комітетів за безумовної участі агрономів, вчених-аграріїв1. 

Аналіз змісту опублікованих документів Секретаріату Тимчасового 

уряду, журналів засідань комісій Головного земельного комітету підтверджує 

висновки дослідників, які наголошували на думці, що належність керівників 

урядових структур до певної політичної сили вирішальним чином впливала на 

їхню роботу в Тимчасовому уряді. Очевидні розбіжності в поглядах і 

досягнутих результатах ілюструють матеріали публікації Б. Сироєчковського, 

який намагався порівняти ефективність роботи Міністерства землеробства під 

керівництвом кадета О. Шингарьова та есера В. Чернова. Зокрема, урядування 

міністра В. Чернова запам’яталося його сучасникам розробкою перехідних 

положень аграрного законодавства, за якими заборонялося проведення 

банківських операцій купівлі-продажу приватної землі, касувалося аграрне 

законодавство П. Столипіна, земельним комітетам надавалися широкі 

повноваження щодо управління землями сільськогосподарського призначення2.  

Практичні кроки Тимчасового уряду з підготовки земельної реформи, на 

основі освоєння досвіду попередників, висвітлювалися в публікаціях учених з 

дореволюційним стажем наукової роботи. У цьому зв’язку звернемо увагу на 

серію праць М. Огановського, присвячених дослідженню земельного питання в 

                                                
1 Див. Любовець О. Перша коаліція Тимчасового уряду – перший досвід об’єднання “всіх 

живих сил революції” / О. Любовець // Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Кураса НАН України : 

зб. наук. праць. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 46–47. 
2 Див. Сыроечковский Б. Временное правительство / Б. Сыроечковский. – Москва : Задруга, 

1917. – С. 7–8, 14–16. 
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Росії від середини ХIХ до початку ХХ століття1. Історик за освітою, практик з 

великим досвідом роботи М. Огановський у праці “Закономерность аграрной 

эволюции. Выдержки. Заключение” (1917 р.) наголошував, що продуктивність 

землі й потенціал виробника сільськогосподарської продукції мають 

перебувати в стані рівноваги, оскільки дотримання цього балансу є запорукою 

еволюційного розвитку аграрної складової економіки Російської республіки, 

який був найбільш прийнятним з точки зору відповідності інтересів держави й 

основної маси малоземельного селянства багатонаціональної Росії2.  

У 1917 році М. Огановський входив до розпорядчого комітету Ліги 

реформ, був членом Центрального Комітету Трудової народно-соціалістичної 

партії, тобто, фактично представляв погляди лівого центру на характер 

майбутньої аграрної реформи в демократичній Росії. Керуючись міркуваннями 

економічного порядку, він наголошував на думці, що державну землю 

раціонально закріплювати в користування не за окремими селянськими 

господарствами (дворами), а за об’єднаннями селян (товариствами). При цьому, 

польові землі поміщиків, землі військового відомства, наділи міщан 

М. Огановським пропонувалося вивласнювати коштом держави з наступним 

відшкодуванням державній казні сукупних витрат, які було виділено на 

проведення фінансових банківських операцій, покриваючи різницю в сумі 

коштів за рахунок грошових внесків дієздатних членів сільської громади3. На 

цих позиціях залишався М. Огановський як основний доповідач від уряду з 

питань аграрної реформи на Всеросійському з’їзді селянських депутатів, що 

відбувся в червні 1917 року в Петрограді. Основне завдання центральної влади 

учений убачав у тому, щоб підготувати відповідний ґрунт для вироблення 

консенсусного рішення щодо приватних, державних, церковних маєтностей ще 

                                                
1 Огановский Н. П. Земельный вопрос и земельная политика / Н. П. Огановский. – Москва : 

Задруга, 1917. – 32 с.; Огановский Н. П. Земельный вопрос в Учредительном собрании / 

Н. П. Огановский. – Москва : [б. и.], 1917. – 28 с. та ін. 
2 Див. Огановский Н. П. Закономерность аграрной эволюции. Выдержки. Заключение / 

Н. П. Огановский. – Москва : Радуга, 1917. – С. 152. 
3 Огановский Н. П. Земельный вопрос в Учредительном собрании / Н. П. Огановский. – 

Вятка : [б. и.], 1917. – С. 26. 
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до скликання Всеросійських Установчих зборів. Такий підхід мав не допустити 

дестабілізації обстановки в країні, втрати управління економікою, а головне 

попереджав самочинний розподіл поміщицьких, заводських та державних 

земель, руйнування селянами осередків землеробської культури1. 

Проблеми реорганізації трудового селянського господарства в умовах 

розвитку ринкових відносин у Росії розглядалися істориком й економістом 

Б. Бруцкусом. На думку вченого, трудове господарство в перехідний період 

було найбільш прийнятною формою саморганізації, яка дозволяла реалізувати 

потенціал селянської родини, раціональне використання ґрунтів у кожному 

землеробському регіоні Росії. Дослідник не погоджувався з позицією 

М. Огановського, який обстоював права кооперативів на землекористування, 

але застерігав від надмірної парцеляції т. зв. “культурних господарств”. 

Додамо, що викуп землі Б. Бруцкус розглядав як економічну вимогу 

стабільного розвитку економіки, присвячуючи цьому питанню чимало уваги2.  

Конкретизуючи зміст аграрних реформ, відомий російський соціолог 

С. Южаков наполягав на створенні селянської артілі як основної форми 

організації кооперативного сільськогосподарського й дрібнотоварного 

виробництва. Він назвав економічні переваги останьої порівняно з общиною, 

намагався вирахувати індивідуальну норму трудового наділу на одне селянське 

господарство в залежності від наявного земельного фонду в регіонах Росії3.  

Вибірково використовувалися статистичні дані, які засвідчували стан 

аграрної кризи частини Чорнозем’я Росії, а також Лівобережної України – 

Полтавської та Харківської губерній4. Історіографічні джерела засвідчують, що 

ідеологія здійснення аграрних реформ творилася в процесі зіткнення відмінних 

                                                
1 Огановский Н. Прошлое и настоящее земельного вопроса (Доклад Всероссийскому совету 

крестьянских депутатов) / Н. Огановский. – Петроград : Всероссийский Совет крестьянских 

депутатов, 1917. – С. 12–14. 
2 Див. Бруцкус Б. Д. К современному положению аграрного вопроса / Б. Д. Бруцкус. – 

Петроград : [б. и.], 1917. – С. 12–13, 14, 17–19. 
3 Южаков С. Н. Аграрный вопрос в России / С. Н. Южаков. – Петроград : Бюро российской 

прессы, 1917. – 16 с. 
4 Див. Кауфман А. А. Аграрный вопрос в России: Курс народного университета / 
А. А. Кауфман. 2-е изд. – Москва : Московское научное изд-во, 1918. – С. 225; Чернов В. 
Земля и право: сборник статей / В. Чернов. – Петроградъ : [б. и.], 1917. – 240 с. 
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інтересів та ідеологічно суперечливих політичних проектів. Зміст дискусій з 

питань здійснення земельних реформ висвітлювали партійні газети1. 

Републікації цих видань місцевими видавництвами, на думку авторів,  

пробуджували свідомість селянства в усіх закутках Росії2.  

Критична ситуація, яка склалася на фронті навесні – улітку 1917 року, 

загострила аграрно-продовольче питання в Росії. Дослідниками висвітлювалася 

реакція Тимчасового уряду на розвиток революції, а саме: наступ на права 

земельних комітетів (“циркуляри І. Церетелі”), придушення селянських 

заворушень частинами регулярної армії, загонами Міністерства Внутрішніх 

Справ (ініціатива міністра О. Нікітіна). У політичній площині дебатувалися 

питання про створення урядової коаліції правих політичних партій, розкривався 

зміст державного перевороту Л. Корнілова як поразка ідей коаліціантів3.  

Дослідження Лютневої революції 1917 року в радянській історіографії 

підпорядковувалися марксистсько-ленінській концепції класової боротьби, у 

якій демократичний етап революції в Росії розглядався лише як перехідна ланка 

до революції пролетарської, соціалістичної4. Селянству в цій концепції 

відводилася роль тимчасового політичного союзника пролетаріату, оскільки 

воно було зацікавлене в усуненні кріпосницьких пережитків, породжених 

аграрною реформою 1861 року, яка зберегла відробіткову систему на селі, 

примусила селян сплачувати данину поміщикам і державі. Головною умовою 

                                                
1 Див. Маслов С. Земельный вопрос / С. Маслов // Земля и воля. – 1917. – № 4. – С. 1–2. 
2 Див. Лукашевич Е. П. Земля трудовому народу / Е. П. Лукашевич; ред. Е. К. Брешко-
Брешковска, О. С. Минор, С. Л. Маслов. – Минусинск : Земля и воля, 2017. – 15 с.; 
Мануилов А. Социализация земли / А. Мануилов. – Москва : Народное право, 1917. – 22 с.; 
Маслов С. О пользовании землей до Учредительного собрания (Доклад Всероссийскому 
совету крестьянских депутатов) / С. Маслов. – Петроград : Революционная мысль, 1917. – 
15 с. та ін. 
3 Лебедев А. Аграрный (земельный) вопрос в России и меры к его разрешению / А. Лебедев. 
– Нижний Новгород : Труд, 1917. – 48 с.; Ленин В. “Новое” правительство уже отстало не 
только от революционных рабочих, но и от массы крестьянства / В. Ленин // Полное 
собрание сочинений: в 55 т. / В. Ленин; Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 
Москва : Изд-во политической литературы, 1967 – 1975. – Т. 32 : Май – июль 1917. – 1969. – 
С. 37–39. 
4 Див. Советская историография Февральской буржуазно-демократической революции. 

Ленинская концепция истории Февраля и критика ее фальсификаторов / Г. Алексеева [и др.]; 

Институт истории АН СССР. – Москва : Наука, 1979. – С. 46–96. 
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розв’язання земельного питання в Росії історики СРСР визнавали не економічні 

реформи чи пошук соціального компромісу, а реалізацію політичних рішень, 

зокрема, “завоювання політичної влади пролетаріатом” в окремо взятій країні1.    

На етапі становлення марксистської історичної науки початку 1920 –

1930-х років аграрна проблематика досліджувалася в контексті критики 

економічної політики Тимчасового уряду. Так, спираючись на матеріали преси, 

окремі документи фондів ЦДАЖР, радянський історик З. Лозинський детально 

висвітлив формування складу та законодавчі підвалини діяльності Головного й 

місцевих земельних комітетів, виявив причини юридичних колізій, закладених 

у “Земельному законі” Тимчасового уряду від 12 липня 1917 року, яким 

регламентувалося укладання актів купівлі-продажу громадської та державної 

землі, використання природніх ресурсів (лісів, угідь, садів), а також умови 

найму сезонної робочої сили. Щоправда, наведені З. Лозинським міркування 

стосовно законопроекту С. Маслова, відомого історикам під назвою “Про 

урегулювання земельними комітетами земельних і сільськогосподарських 

відносин”, які не підкріплювалися аналізом джерел, є доволі поверховими. 

Автору не вдалося кваліфікувати суперечливі положення цього документа2. 

Вивчаючи передумови аграрної революції в Україні, історик 

В. Качинський зробив висновки, що Тимчасовий уряд, який намагався зберегти 

існуючі аграрні відносини, був безсилим попередити аграрні виступи селян, які 

щонайперше добивалися перерозподілу поміщицької земельної власності. 

Автор убачав причини селянських рухів у масовому безземеллі, позаяк аграрна 

стихія охопила в 1917 р. практично всі губернії Наддніпрянської України, але 

найзапеклішою боротьба за землю була на Катеринославщині й Правобережжі. 

Саме тут переважало велике поміщицьке землеволодіння, а малоземелля 

селянських господарств було поширеним явищем. За даними В. Качинського, з 

                                                
1 Трапезников С. Аграрный вопрос и ленинские аграрные программы в трех русских 

революциях / С. Трапезников. – Москва : Изд-во ВПШ и АОН, 1963. – С. 22, 36. 
2 Лозинский З. Экономическая политика Временного правительства / З. Лозинский; 

Лениградский научно-исследовательський институт марксизма. – Ленинград : Прибой, 1929. 

– С. 145–183. 
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конфіскованих у поміщиків 3,5 мільйонів десятин селяни отримали 50%1. 

Документи Тимчасового уряду, Всеросійського селянського союзу, 

Центрального кооперативного комітету та інших громадських організацій, а 

також матеріали преси, у яких було відтворено реакцію суспільства на аграрну 

політику влади, циркуляри Міністерства землеробства, інструкції земельним 

комітетам, проекти правил, розпоряджень й актів упорядкування земельних 

відносин Тимчасового уряду, стенограми виступів урядовців містило 

багатотомне зібрання документів і матеріалів “Экономическое положение 

России накануне Великой Октябрьской социалистической революции”, 

опубліковане в період 1957 – 1967 рр.2. Один з розділів зазначеного зібрання 

документів присвячувався місцевій тематиці. Він (розділ) містив протоколи 

зібрань Виконкому Всеросійської ради селянських депутатів, керівних органів 

місцевих селянських організацій, витяги з рішень протоколів зібрань громад, 

постанови волосних земельних комітетів про передачу казенних земель і лісів 

селянам, стенограми, а також телеграми й звернення землевласників до 

центральних органів влади й окремих осіб з проханнями захисту життя й майна, 

а також покарання селян, помічених у порушенні закону. Четверта частина від 

усіх опублікованих у цьому збірнику матеріалів висвітлювала події, які 

відбувалися в селах Лівобережної та Правобережної України в 1917 році3. 

                                                
1 Качинский В. Очерки аграрной революции на Украине / В. Качинский. – Харьков : ДВУ, 

1922. – Вып. 1: Уравнительный раздел земли. – С. 8, 12, 14. 
2 Див. Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистической 

революции. Документы и материалы. Март – Октябрь 1917 г.: в 3 ч. / сост. П. Волобуев, 

Р. Ганелин, В. Емец, Л. Куприянова, А. Соловьева. – Москва–Ленинград : АН СССР, 1957 –

1967. – Ч. 1. – 1957. – 692 с.; Экономическое положение России накануне Великой 

Октябрьской социалистической революции. Документы и материалы. Март-октябрь 1917 г.: 

в 3 ч. / сост. П. Волобуев, Р. Ганелин, В. Емец, Э. Краузе, Л. Куприянова, Л. Шепелев. – 

Москва–Ленинград : АН СССР, 1957 – 1967. – Ч. 2. – 1957. – 656 с.; Экономическое 

положение России накануне Великой Октябрьской социалистической революции. 

Документы и материалы. Март-октябрь 1917 г.: в 3 ч. / сост. М. Гузунов, Д. Колисниченко, 

Н. Мальцева. – Ленинград : Наука, 1957 – 1967. – Ч. 3: Сельськое хозяйство и крестьянство. – 

1967. – 540 с. 
3 Див. Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистической 

революции. Документы и материалы. Март-октябрь 1917 г.: в 3 ч. / сост. М. Гузунов, 

Д. Колисниченко, Н. Мальцева, А. Соловьева. – Ленинград : Наука, 1957–1967. – Ч. 3 : 

Сельськое хозяйство и крестьянство. – 1967. – С. 206–316. 
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Вивчення джерельної бази досліджень радянських істориків показало, що 

опубліковані матеріали плідно використовували автори спеціальних праць. 

Зокрема, у статті Н. Фігуровської зазначалося, що науково-практичним центром 

формування й апробації ідеології реформ в аграрному секторі економіки Росії 

були Головний земельний комітет і Ліга аграрних реформ, яка об’єднувала 

наукові товариства та громадські організації, мала 52 місцеві відділення. Одним 

з головних завдань названих структур був пошук компромісу в розв’язанні 

земельного питання, вироблення платформи, яка об’єднала б вузькі станові 

інтереси селянства й держави, державного центру й регіонів. Важливе значення 

надавалося теоретичному опануванню проблеми сутнісних характеристик 

селянського господарства. У прибічників організаційно-виробничої школи 

ідеалом уважалося споживчо-трудове господарство, що накладало на Головний 

земельний комітет завдання з обґрунтування показників загальнодержавної 

споживчо-трудової норми на одне селянське господарство (М. Макаров). 

Есерівський підхід передбачав урахування можливостей місцевих земельних 

фондів з метою задоволення споживчої норми наділу для всіх безземельних і 

малоземельних господарств (Б. Волков). Передбачалося закріплення 

орендованої землі в користування за орендаторами (Б. Бруцкус). Уважалося, що 

розподіл кабінетських земель серед малозабезпеченого селянства з 

урахуванням розмірів споживчої і трудової норми у 8 – 15 та 20 – 60 десятин 

дозволить знизити аграрне перенаселення (М. Огановський). Спираючись на 

результати аналізу опублікованих документів Головного земельного комітету, 

протоколів засідань Ліги аграрних реформ, Н. Фігуровська стверджувала, що 

досягти великого успіху в цьому напрямку не вдалося, оскільки провалом, за 

наявності великого числа проектів, завершилася робота з визначення правового 

статусу земельної власності як основи реформування земельних відносин1.  

Соціальну програму коаліційного Тимчасового уряду, сформованого з 

                                                
1 Фигуровская Н. Е. Банкротство “аграрной реформы” буржуазного Временного 

правительства / Н. Е. Фигуровская // Исторические записки Академии наук СССР. – Москва, 

1968. – Т. 81. – С. 23–68. 
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числа представників ПСР, народних соціалістів, у частині розробки установчих 

положень аграрної реформи було розглянуто в праці російського історика 

В. Гінєва. Автор використав значний масив опублікованого в пресі матеріалу, а 

саме: документів партійних з’їздів, публічних виступів О. Пешехонова, 

М. Огановського, О. Кауфмана, М. Ракітнікова, С. Маслова, М. Кондратьєва, 

інших громадських діячів та вчених з приводу визначення правового статусу 

поміщицької власності, установлення розміру наділу за принципом “трудової 

норми” і “споживчої норми” землекористування, здійснення викупних операцій 

селянських “купчих земель” або вивласнення останніх у період здійснення 

“аграрного перевороту” в Росії після Лютневої революції 1917 року1. 

Реалізація політики ТУ в Україні на основі архівних документів, 

періодичних видань розглядалася в монографії радянського історика 

В. Харитонова. Автор обрав короткий хронологічний період функціювання 

уряду впродовж березеня – квітня 1917 року. Провідним мотивом діяльності 

буржуазних органів влади в Україні, уважав учений, було намагання 

загальмувати, а в міру сил, згорнути масовий революційний рух робітників і 

селян. Соціальною опорою ТУ в українському селі була сільська буржуазія, до 

якої В. Харитонов зарахував працівників освітніх закладів, місцеве 

чиновництво й навіть православне духовенство. Саме представники цих станів 

та професійних груп населення, окрім селян-власників, складали основу 

місцевих органів самоврядування, громадських організацій, політичних партій, 

які співпрацювали з Тимчасовим урядом, були провідниками його волі на 

місцях, сприяли замиренню селян і поміщиків. Порівнюючи кількість аграрних 

виступів у Росії та Україні, дослідник відзначив зростання чисельності останніх 

у Наддніпрянщині в лютому – березні 1917 року від 7 до 18 випадків, що було 

реакцією селянства на очікування ТУ ухвали Всеросійських Установчих зборів 

щодо земельного питання2. Зазначимо, що за підрахунками українських 

                                                
1 Гинев В. Н. Аграрный вопрос и мелкобуржуазные партии в России в 1917 году / 

В. Н. Гинев. – Ленинград : Наука, 1977. – С. 161–184. 
2 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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істориків, здійснених на основі документів Центрального Державного Архіву 

Жовтневої революції, у трьох губерніях Лівобережної України в березні 

1917 року відбулося 15, а на Правобережній Україні 42 виступи1. Дослідники 

селянського аграрного руху наводять приклади встановлення контролю 

земельними комітетами над поміщицькими господарствами влітку – восени 

1917 р. з метою їхнього збереження від руйнації та грабежів2. 

Яскраві сторінки історії діяльності губернських і повітових земельних 

комітетів Лівобережної України висвітлювалися в працях відомого 

українського економіста-аграрника П. Першина. Дослідник обґрунтував думку 

про те, що низький рівень довіри селян до губернських земельних комітетів, 

місцевих органів державної влади пояснювався падінням авторитету 

Тимчасового уряду. Однак, варто зауважити, що до виступу Л. Корнілова, як 

свідчать історіографічні джерела, українські селяни орієнтувалися не на заходи 

Тимчасового уряду, а на земельну політику Центральної ради. Очікуючи 

рішення Установчих зборів, вони в більшості випадків висували економічні 

вимоги встановлення низьких орендних цін, фіксації оплати праці сезонних 

робітників, опису земельних фондів, зокрема, поміщицького землеволодіння3. 

Відомі російські історики О. Корелін і К. Шацілло відповідальність за 

провал низки ліберальних реформ у Росії другої половини ХIХ – початку 

ХХ століття покладали на царський уряд. Дослідники зазначали, що, усуваючи 

перепони на шляху модернізації напівфеодальних відносин в аграрній сфері 

економіки країни, уряд російського царя Миколи II не зміг остаточно 

                                                
1 Див. Хоптяр Ю. А. Крестьянское движение на Левобережной Украине (март 1917 – январь 

1918 гг.): дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 / Хоптяр Юрий Алексеевич; Киевский Ордена 

Ленина и Ордена Октябрьской революции государственный университет им. Т. Шевченко. – 

Киев, 1990. – С. 73; Завальнюк А. М. Крестьянское аграрное движение на Правобережной 

Украине (март 1917 – январь 1918 г.): дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 / Завальнюк 

Александр Михайлович; Киевский государственный педагогический институт 

им. А. Горького. – Киев, 1979. – С. 59. 
2 Кравчук В. А. Массовое крестьянское движение в России накануне Октября / 

В. А. Кравчук. – Москва : Мысль, 1971. – С. 88, 108, 173. 
3 Див. Першин П. М. Нариси аграрної революції в Росії / П. М. Першин. – Київ : Вид-во 

АН УРСР, 1959. – С. 244–253, 257 ; Першин П. Н. Аграрная революция в России: историко-

экономическое исследование: в 2 кн. / П. Н. Першин. – Москва : Наука, 1966. – Кн. 1: От 

реформы к революции. – С. 370–371, 433. 
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відмовитися від функцій регулювання відносин держави із селянами, підтримки 

існування селянської общини. Таку ж політику, на думку істориків, 

здійснювали можновладці Тимчасового уряду, незважаючи на шалений 

політичний тиск згори та аграрні виступи аграрної селянської стихії знизу1. 

Російська дослідниця Н. Рогаліна наголошувала на думці, що стан 

економіки Росії на початку ХХ ст. визначався специфікою розвитку російського 

капіталізму з характерними для нього рисами феодальної експлуатації трудових 

ресурсів селянства, яке трималося за общину високою ціною орендної плати на 

землю, наявністю чисельних повинностей населення перед державою й 

поміщиками, а також патерналізмом і дрібною бюрократичною опікою зі 

сторони царського уряду над трудовим селянським господарством2.  

Підбиваючи підсумки дискусії щодо ролі селянської общини в проектах 

Тимчасово уряду, що тривала в суспільстві впродовж короткого періоду часу й 

висвітлювалася від лютого до жовтня 1917 року в періодичній пресі, Л. Алієва 

зазначала, що в російському суспільстві лунало чимало голосів за збереження 

цього інституту, принаймні його відродження в тих регіонах країни, де 

традиційно сильною була непередільна селянська община3. У свій час 

С. Трапезніков наголошував на поновленні “повнокровної діяльності” общини 

після Лютого 1917 р., посилаючись на відомості джерел, що після падіння 

самодержавства вся конфіскована в поміщиків земля передавалася в 

розпорядження всієї громади/общини для введення її в землекористування4.  

Історик Г. Кочешков конкретизував причини, які породжували конфліктні 

ситуації в процесі обговорення проблеми власності в Головному земельному 

                                                
1 Див. Корелин А. П. Столыпин и судьбы реформ в России / А. Корелин, К. Шацилло // 

Судьбы российского крестьянства / Ю. Афанасьев, А. Корелин, К. Шацилло [и др.]. – 

Москва : [б. и.], 1996. – С. 33. 
2 Рогалина Н. В поисках меры: некоторые уроки российских аграрных реформ / Н. Рогалина 

// Вопросы экономики. – 1996. – № 7. – С. 114–121. 
3 Алиева Л. Русская крестьянская община в дискуссиях о будущем аграрном строе России 

(февраль – октябрь 1917 г.) / Л. Алиева // Научные ведомости Белгородского 

государственного университета. – Белгород, 2013. – Вып. 28. – № 22. – С. 128–133. 
4 Трапезников С. Ленинизм и аграрно-крестьяский вопрос : в 2 т. / С. Трапезников. – 

Москва : Мысль, 1974. – Т. 1. – С. 323. 
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комітеті, створеному постановою Тимчасового уряду у квітні 1917 року. Він 

звернув увагу на той факт, що некваліфіковані дії місцевої влади, зокрема, 

перевищення ними повноважень у частині землеустрою в межах населених 

пунктів, радикалізм дій повітових земельних комітетів, які перейшли від обліку 

пустошей до самочинного розподілу казенної землі, організації збору врожаю в 

поміщицьких маєтках, зумовлювалися відсутністю правових ініціатив зі 

сторони Міністерства землеробства та Головного земельного комітету ТУ. 

Аналізуючи документи, пов’язані з підготовкою матеріалів до 

обговорення на з’їздах Ліги аграрних реформ, виступи делегатів, реакцію 

урядовців ТУ на їхні ухвали, науковець дійшов висновку, що “лютнева 

концепція” аграрної реформи 1917 р. у Росії не мала шансів на успіх тому, що 

реалістичні плани вживалися в ній з популістськими гаслами, утопічними 

рекомендаціями й прожектами, які приймалися, під тиском радикалізованих 

мас селянства, втягнутого революцією в політичне життя країни1. 

Проблеми аграрної політики Тимчасового уряду комплексно 

розглядалися в чисельних наукових працях та дисертаційному дослідженні 

історика Н. Хітріної2. Розділяючи погляди більшості науковців РФ на долю 

ліберального проекту аграрних реформ у Росії, який через уже названі нами 

обставини не вдалося реалізувати, Н. Хітріна вказувала на певні здобутки 

комісій Головного земельного комітету, громадських об’єднань, таких, як Ліга 

аграрних реформ, а також розглянула окремі напрацювання фахівців у галузі 

економічних і юридичих наук. Вона виявила нові документи, які засвідчили 

зв’язки партій кадетів, есерів та енесів у пошуках компромісу щодо розв’язання 

аграрного питання, однак зазначила, що принципові відмінності в підходах до 

потрактування права земельної власності, умов землекористування не були 

                                                
1 Кочешков Г. Аграрный вопрос в политике правительства (март – октябрь 1917 года) / 

Г. Кочешков // Ярославский педагогический вестник. – 1996. – № 2. – С. 46–50; Кочешков Г. 

Февральская революция и аграрный вопрос в России: неудавшийся либеральный проэкт / 

Г. Кочешков // Вестник КГУ им. Н. Некрасова. – 2015. – № 2. – С. 30–36. 
2 Хитрина Н. Аграрная политика Временного правительства России в 1917 г. / Н. Хитрина. – 

Нижний Новгород : НГЦ, 2001. – 383 с.; Хитрина Н. Е. Аграрная политика Временного 

правительства России в 1917 г.: дис. … докт. ист. наук : 07.00.02 / Хитрина Нина Евгеньевна; 

Российская академия наук, Институт российской истории. – Москва, 2002. – 526 с. 
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ними подолані навіть у загрозливій обстановці Світової війни й революції1. 

Не менш важливі питання впровадження політики Тимчасового уряду в 

Україні розглядалися в дисертаціях вітчизняних науковців. Документи, які 

перебували в розпорядженні Н. Ковальової, дозволили їй розкрити правові 

аспекти формування складу губернських і повітових земельних комітетів, 

визначити основні напрямки їхньої діяльності. Ключовою проблемою 

розуміння аграрної політики центрального уряду в Україні є аналіз роботи 

місцевих земельних комітетів. Н. Ковальова звернула увагу на той факт, що 

Тимчасовий уряд брав на себе лише розробку проекту земельної реформи. Вона 

правомірно виокремлює значення Другої сесії Петроградського Головного 

земельного комітету, на якій було схвалено проект рішення Тимчасово уряду 

про розширення прав місцевих земельних комітетів щодо порядкування всіма 

землями сільськогосподарського призначення, заснування Українського 

Земельного комітету з метою координації дій підлеглих йому структур. До 

певної міри це означало перенесення земельної реформи на місця, чого 

добивалася Українська Центральна рада. У річищі міркування авторки над 

проблемою посилення ролі УЦР розглядалися рішення Малої Ради щодо 

повноважень Краєвого земельного комітету, ухваленого на з’їзді представників 

земельних комітетів, який відбувся в Києві 25 – 28 липня 1917 р. Аналіз 

матеріалів роботи з’їзду вказує на готовність української автономії розв’язати 

земельне питання без схвалення зі сторони центральної влади з урахуванням 

особливостей, які в майбутньому не ускладнювали б здійснення земельної 

реформи. Н. Ковальова, на наш погляд, знайшла переконливі свідчення щодо 

мотивації роботи Генерального Секретарства земельних справ, Крайового та 

місцевих земельних комітетів, зокрема, після ухвали рішень про надання їм 

права розпоряджатися кабінетськими й удільними землями, а також власністю 

дослідних сільськогосподарських установ і цукроварень та землями, які 

                                                
1 Хитрина Н. Е. Аграрная политика Временного правительства России в 1917 г. : 

дис. … докт. ист. наук : 07.00.02 / Хитрина Нина Евгеньевна; Российская академия наук, 

Институт российской истории. – Москва, 2002. – С. 502. 
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оброблялися з використанням найманої праці або були здані в оренду. Однак 

відповідь на запитання про те, чи були заходи врегулювання земельних 

відносин ухвалені в Наддніпрянщині під тиском селянських виступів у липні – 

серпні 1917 року відмовою від підтримки політики Тимчасового уряду, можна 

отримати лише згодом, у процесі спеціального дослідження цієї проблеми1. 

Відомо, що Рада Головного земельного комітету, яка проголосила 

більшовицький “Декрет про землю” незаконним, 28 листопада 1917 року 

ухвалила рішення завершити до середини грудня 1917 р. підготовку закону про 

земельну реформу для його винесення на обговорення Всеросійських 

Установчих зборів, як і те, що Установчі збори були розпущені більшовиками2. 

Історико-правові аспекти підготовки аграрних проектів у коаліційних 

комісіях Тимчасового уряду, проблеми ставлення селянства до аграрної 

політики центральної влади висвітлювалися в дослідженнях та кандидатській 

дисертації Ю. Пасічної. Безперечною заслугою авторки є критичний огляд 

історіографії досягнень і прорахунків російського уряду. Підготовка земельної 

реформи в чорноземних губерніях та повітах Росії розкривалася Ю. Пасічною 

на основі опису конкретних фактів, історичних подій та явищ3. Аналізувався 

соціальний склад місцевих земельних комітетів, було показано успішні 

результати роботи камер примирення селян і поміщиків, начерково 

розглядалися головні причини, перебіг, наслідки аграрного селянського руху в 

“неспокійних” регіонах російської держави, зокрема, Київській, Подільській, 

Полтавській і Херсонській губерніях, викликаних очікуванням рішення 

                                                
1 Ковальова Н. А. Аграрна політика українських національних урядів (1917 – 1921 рр.): 

дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Ковальова Наталія Анатоліївна; Дніпропетровський 

державний університет. – Дніпропетровськ, 1999. – С. 69. 
2 Ковальова Н. А. Аграрна політика в Україні періоду національно-демократичної революції 

(1917–1921 рр.) / Н. А. Ковальова, С. В. Корновенко, Б. В. Малиновський, О. В. Михайлюк, 

А. Г. Морозов. – Черкаси : Ант, 2007. – С. 65. 
3 Пасична Ю. Первые законопроекты в сфере аграрной политики Временного правительства 

(Март 1917 г.) [Электронный ресурс] / Ю. Пасична // Вестник Оренгбургского 

государственного педагогического университета. – Режим доступа: http://www.vestocpu.ru. – 

Заглавление с экрана; Пасічна Ю. Аграрний законопроект С. Маслова (Жовтень 1917 р.) / 

Ю. Пасічна // Український селянин. – Черкаси, 2012. – Вип. 13. – С. 145–146; Пасічна Ю. 

Головний земельний комітет Тимчасового уряду: спроба аграрного реформування 1917 р. / 

Ю. Пасічна, О. Федьков // Український селянин. – Черкаси, 2014. – Вип. 14. – С. 150–154. 

http://www.vestocpu.ru/
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Всеросійських Установчих зборів щодо розв’язання земельного питання1. 

У пострадянській історіографії поземельні відносини, які формувалися на 

тлі аграрної революції 1917 року, розглядалися науковцями зазвичай у 

контексті конфлікту центральної влади й української автономії, який виник 

унаслідок обструкції Тимчасового уряду політичних вимог УЦР, а саме 

невизнання мовно-культурних і територіальних запитів сформульованих нею.  

Аналіз історіографічних джерел дозволяє виокремити низку проблем, які 

в річищі вивчення аграрної теми, як складової частини наративу Визвольних 

змагань, потребують нових інтерпретацій, а саме: аналізу альтернативних 

проектів аграрного законодавства Центральної ради та Тимчасового уряду; 

вивчення діяльності місцевих органів влади в Україні; ролі губернських і 

повітових земельних комітетів, селянських та народних рад у реалізації 

аграрної політики ТУ; дослідження роботи органів Центральної ради з 

підготовки Всеросійських Установчих зборів, висвітлення аграрних складових 

політичних програм українських та загальноросійських партій, виборів до 

Українських Установчих зборів, які остаточно мали ухвалити рішення щодо 

проекту аграрної реформи, вироблених у комісіях Центральної ради та 

Генерального секретаріату на ґрунті застереження національних інтересів. 

Підбиваючи результати історіографічного дослідження аграрної політики 

Тимчасового уряду в Наддніпрянській Україні, слід зазначити, що вітчизняних 

істориків в материнних землях та політичній еміграції об’єднувало визнання 

непорушності усталеного й перевіреного часом досвіду, який свідчить, що 

будь-які форми колоніальної залежності українських територій 

унеможливлюють постання національної державності в тій чи тій формі. Таким 

чином, предметне вивчення аграрних рухів, які в період національно-извольних 

змагань 1917 – 1918 рр. мали виразний антиколоніальний характер, є важливою 

складовою частиною завданням істориків, економістів, правознавців. 

                                                
1 Див. Пасічна Ю. Г. Аграрна політика Тимчасового уряду: дис. … канд. … іст. наук : 

07.00.02 / Пасічна Юлія Григорівна; Черкаський національний університет 

ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2016. – 251 с. 
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4.2. Німецько-австрійський чинник земельних реформ 

Аграрна політика Німеччини та Австро-Угорщини в Україні 

висвітлювалася в працях вітчизняних та зарубіжних науковців. Якщо сучасні 

історики виходили з визнання умов Берестейського миру 1918 року як 

договірної основи формування аграрно-продовольчої політики Центральних 

держав в Україні, то радянські та іноземні фахівці обмежувалися оцінками 

кризового стану союзницьких відносин та відзначали, що втручання Австро-

Угорщини й Німеччини у внутрішні справи Української Держави активувало 

виступи селян та наблизило крах режиму Павла Скоропадського. 

Серед історіографічних джерел слід відзначити інформативність 

документів особового походження. У другому розділі монографії нами 

зазначалося, що політичні та військові акції командування збройних сил 

Австро-Угорщини й Німеччини в Українській Державі на фоні селянських 

повстань було відображено в щоденниках та спогадах українських політиків, 

державних та громадських діячів, представників наукової інтелігенції 

П. Скоропадського, Є. Чикаленка, Д. Донцова, В. Вернадського1. Не менш 

значущими є аналогічні за змістом матеріали, авторство яких належить 

іноземцям, що перебували в Україні в складі військових, дипломатичних місій 

Центральних держав. Повчальний досвід роботи з таким видом документів 

знаходимо в праці Д. Дорошенка “Історія України” (Том 1). Спираючись на 

огляд стану аграрного питання в УНР 1918 року, опублікований референтурою 

Німеччини під назвою “Unsere Politik in der Ukraine” (Наша політика в Україні), 

Д. Дорошенко зробив висновок, що позиції уряду Німеччини стосовно 

збереження поміщицького землеволодіння, приватної власності селянського 

двору після приходу до влади в Україні правих політичних сил формувалися на 

основі реальних оцінок і можливих прогнозів розвитку сільського господарства 

                                                
1 Див.Чикаленко Є. Щоденник: у 2 т. / Є. Чикаленко. – Київ : Темпора, 2004. – Т. 1: 1918–

1919. – 428 с. ; Чикаленко Є. Щоденник: у 2 т. / Є. Чикаленко. – Київ : Темпора, 2004. – Т. 2 : 

1907–1917. – 464 с.; Донцов Д. Рік 1918, Київ / Д. Донцов. – Торонто : Гомін України, 1954. – 

132 с.; Вернадский В. Дневники. 1917–1921. (Октябрь 1917 – январь 1920) / В. Вернадский. – 

Киев : Наук. думка, 1994. – 271 с. ; Скоропадський П. Спогади (Кінець 1917 – грудень 1918) / 

П. Скоропадський. – Київ : [б. в.], 1995. – 493 с. 
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здійснених на місцях, виходячи з економічних і військово-політичних інтересів 

країн Троїстого союзу, а також розвитку революційних подій на Європейському 

континенті, зокрема, у Німеччині та Австро-Угорщині1.  

Економічна складова взаємовідносин країн Четверного союзу з Україною 

в контексті забезпечення українськими урядами (ГС УЦР та РНМ Української 

Держави) виконання продовольчих зобов’язань, згідно статей Берестейського 

миру, висвітлювалося в мемуарах О. Черніна, А. Крауса, Е. Людендорфа2.  

Записки очевидця подій на Східному фронті Х. Тінтрупа присвячувалися 

огляду системи організації військової служби та побутової сторони фронтового 

й тилового життя німецьких солдат та офіцерів в УД. Автором розглядалася 

діяльність деяких військових частин й експедиційних загонів, спрямована на 

захист поміщицьких господарств, наводилися окремі факти зіткнень селян із 

німецькими військами в Наддніпрянщині та південних регіонах України3.  

У праці Ф. Вертхаймера у загальних рисах висвітлювався 

великодержавний характер політики Радянського уряду В. Леніна щодо 

відношення до Української Держави як продовження колоніального типу 

односторонніх відносин імперського центру й окраїнних земель, 

констатувалася помилковість упровадження в практику землекористування 

аграрного законодавства Центральної ради, його вплив на розвиток селянського 

руху, відзначалося зростання цін на продовольчі товари у 1918 році, як 

свідчення погіршення економічного становища країни в умовах війни4. 

Формування східної політики Німеччини розглядалося науковцями в 

узагальнювальних дослідженнях5. Серед праць, опублікованих в Україні у 

                                                
1 Дорошенко Д. Історія України 1917 – 1923: у 2 т. / Д. Дорошенко. – Ужгород–Нью-Йорк : 

[б. в.], 1930. – Т. 1: Доба Центральної Ради. – С. 11–13. 
2 Czernin O. Im Weltkrieg / O. Czernin. – Berlin : Ullstein & Co, 1919. – 427 s.; Krauss A. Die 

Ursachen unserer Niederlage. Erinnerungen und Urteile aus dem Weltkrieg / А. Krauss. – 

Muenchen : J. F. Lehmanns Verlag, 1923. – 236 s.; Людендорфъ Э. Мои военные воспоминания 

1914 – 1918 гг.: в 2 т. / Э. Людендорфъ. – Милан : [б. и.], [б. г.]. – Т. 1. – 338 с. 
3 Tintrup H. Krieg in der Ukraine. Aufzeichnungen eines deutschen Offiziers / H. Tintrup. – Essen : 

Essener Verlagsanstalt, 1938. – 211 p. 
4 Wertheimer F. Durch Ukraine und Krim / F. Wertheimer. – Stuttgart : Franckh, 1918. – Р. 24–32. 
5 Ereignisse in der Ukraine 1914 – 1922, deren Bedeutung und historische Hintergruende / 

hg. V. T. Hornykiewicz. – Philadelphia : [o. v.], 1966 – 1968. – Bd. 1–3 та ін. 



298 
 

середині 1990-х років не втратили історіографічної значущості дослідження 

П. Боровського, зокрема його концептуальна наукова розвідка “Українська 

політика Німеччини у роки Світової війни і революції 1918 – 1919”, 

надрукована в збірці “Німецько-українські відносини в історичній перспективі” 

та його ж добре відома історикам праця “Українська політика Німеччини: 

1918”, які присвячувалися аналізу становлення дипломатичних стосунків та 

історії військово-політичної співпраці країн на тлі військових конфліктів і 

революцій у Східній Європі. У названих роботах автору вдалося уникнути 

поширених у зарубіжній історіографії оцінок діяльності урядів 

П. Скоропадського, які умовно ділили дослідників на “німецький” та 

“антинімецький” табори1. Спираючись на матеріали оригінальних і 

маловідомих широкому загалу вітчизняних істориків наративні джерела, 

П. Боровський кваліфікував підтримку Німеччиною ідеї створення в Україні 

селянських господарств фермерського типу як доволі перспективну справу, а 

саме таку, що повністю відповідала господарчим інтересам українського 

селянства, зміцнювала його економічний потенціал та підвищувала економічну 

вагу Української Держави серед європейських країн2. 

Представники української зарубіжної історіографії звернули увагу на 

складний характер взаємовідносин командування окупаційних військ 

(Оберкомандо) з урядами УД. Зокрема, втручання командування збройних сил 

Центральних країн у внутрішню політику гетьмана П. Скоропадського 

висвітлювалося в публікаціях істориків української діаспори І. Витановича, 

П. Мірчука, М. Стахіва, Т. Гунчака. Вони використали архівні документи, 

мемури, які свідчили про участь німецько-австрійських військ у розстрілах 

повсталого селянства влітку – восени 1918 року в окремих регіонах Україні3. 

                                                
1 Borowsky P. Germany's Ukrainian policy during World war I and the Revolution of 1918 – 1919 / 

P. Borowsky // German-Ukrainian relations in historical perspective. – Edmonton–Toronto : [w. p.], 

1994. – P. 84–94. 
2 Borowsky P. Deutsche Ukrainepolitik 1918 (unter besonderer Beruecksichtigung der 

Wirtschaftsfragen) / P. Borowsky. – Luebeck–Hambur : Matthiesen, 1970. – 316 р. 
3 Витанович І. Аграрна політика українських урядів років революції й визвольних змагань 

(1917 – 1920) / І. Витанович. – Мюнхен–Чікаго : “Lоgоs”, 1968. – С. 49 ; Hunczak T. The 
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В історіографії УРСР досліджувана тема розглядалася виключно в річищі 

міфологеми всенародної боротьби “робітників і трудящого селянства” за 

“встановлення радянської влади в Україні”1, “захисту інтересів і завоювань 

трудящих, від зовнішньої інтервенції зі сторони Австрії, Німеччини та країн 

Антанти”2, а також зміцнення в роки громадянської війни “революційного 

союзу робітничого класу з незаможними верствами українського села”3.  

Класова схема історії громадянської війни в Україні, нав’язана  

науковцям, не залишила місця для об’єктивного потрактування соціальної 

проблематики. Перебільшення числа повстанських загонів, керованих 

більшовиками, які, на думку радянських істориків, оперували від початку 

1918 року в кожному місті й селі, мали своїх розвідників, військових 

інструкторів та організаторів боротьби з німецько-австрійським експедиційним 

корпусом в Україні, були типовими для більшості наукових праць. Так, 

М. Прокопенко тільки у двох губерніях Лівобережжя, а саме Полтавській і 

Харківській, нарахував біля 100 повстанських загонів чисельністю 1545 осіб. У 

травні – червні повстанці, яких за версією автора вже налічувалося по 200 – 300 

осіб у кожному загоні, “розсіювали” цілі полки й дивізії німецьких окупаційних 

військ дислоковані в Україні. Підрахунки М. Прокопенка щодо числа 

повстанців, які перейшли на сторону Червоної армії, їхньої тактики не 

порівнювані з характером військових дій та оперативною обстановкою, яка 

                                                                                                                                                            

Ukraine Under Hetman Pavlo Skoropadckyi / T. Hunczak. – Harvard : Ukrainian Research Institute, 

1977. – Р. 74–75. 
1 Див. Балковий П. Війна без флангів. Партизансько-повстанська боротьба українського 

народу проти білогвардійців та інтервентів у 1918 – 1920 рр. / П. Балковий. – Київ : Наук. 

думка, 1966. – 302 с.; Тичина В. Боротьба проти німецьких окупантів і внутрішньої 

контрреволюції на Україні у 1918 році / В. Тичина. – Харків : Вид-во Харківського 

університету, 1969. – 284 с.; Стожок М. У боротьбі за здобутки Жовтня / М. Стожок. – 

Харків : Вища шк., 1984. – 148 с. 
2 Симоненко Р. Провал політики міжнародного імперіалізму на Україні (II половина 1919 – 

березень 1920 р.) / Р. Симоненко. – Київ : Наукова думка, 1965. – 303 с.; Тичина В. Боротьба 

проти німецьких окупантів і внутрішньої контрреволюції на Україні у 1918 році / В. Тичина. 

– Харків : Вид-во Харківського університету, 1969. – 284 с. 
3 Кондуфор Ю. Ю. Укрепление союза рабочего класса и крестьянства на Украине в период 

гражданской войны (в ходе проведения продовольственной политики 1918–1920 гг.) / 

Ю. Ю. Кондуфор. – Киев : Наукова думка, 1964. – 263 с. та ін. 
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склалася в Україні на початок 1918 року1.  

Результати досліджень свідчать, що виступи селян вирізняв 

антинімецький вектор дії, який залежав від ситуації в тих чи тих регіонах, на 

що у свій час звертали увагу такі відомі радянські історики, як М. Супруненко, 

Є. Скляренко, Г. Шевчук, П. Балковий. Очевидним є той факт, що ці виступи 

мали локальний характер, залежали від багатьох чинників. Селянську 

революцію дослідники сприймали як повстанський рух прямої дії: за або проти 

когось. За відсутності в селянській масі чітко сформульованих політичних 

вимог, бачення кінцевої мети аграрних реформ домінували настрої чорного 

переділу землі, якими маніпулювали політики2. Завоюванню довіри селян до 

радянської влади, на думку керівників РКП(б), повинна була слугувати 

підтримка більшовиками селянського повстанського руху проти австро-

німецьких військ, який історики позиціювали як суто антиселянську, 

пропоміщицьку силу. Деструктивній політиці більшовиків сприяли загальний 

неконтрольований стан правопорядку, агітаційна робота лівих політичних сил, 

які в травні 1918 року створили Директорію. На хвилі повстань вони прагнули 

розколоти село й прийти до влади в Україні3. Військова агресія, розв’язана 

радянською Росією проти УНР восени 1918 року, розглядалася в радянській 

історіографії в контексті надання  братерської “…допомоги робітникам і 

селянам у їхній боротьбі з німецькими окупантами”4. Радянські автори вважали 

                                                
1 Див. Прокопенко Н. Боевые эпизоды партизанской борьбы на Украине в 1918 году / 

Н. Прокопенко. – Саратов : Саратовское областное государственное издательство, 1942. – 

С. 7. 
2 Див. Михайлюк О. Щодо політичної програми селянства України в період революції та 

громадянської війни / О. Михайлюк // Український селянин. – Черкаси, 2003. – Вип. 7. – 

С. 103–106; Лозовий В. До питання про ідеологію українського селянства в добу революції 

(1917 – 1921 рр.) / В. Лозовий // Формування та діяльність українських національних урядів 

періоду Української революції 1917 – 1921 рр.: матеріали Всеукраїнської наукової 

конференції / редкол. В. Смолій  [та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2008. – С. 104–

114; Ковальова Н. Політичні аспекти “аграрної” революції 1917 – 1922 рр. в Україні / 

Н. Ковальова // Історико-політичні студії. – 2013. – № 1. – С. 19–23. 
3 Див. Щербатюк В. Селянський повстанський рух в Україні 1917 – 1921 років: українська 

історіографія / В. Щербатюк. – Київ : Наук. думка, 2012. – С. 13. 
4 Балковий П. Війна без флангів. Партизансько-повстанська боротьба українського народу 

проти білогвардійців та інтервентів у 1918 – 1920 рр. / П. Балковий. – Київ : Наук. думка, 

1966. – С. 39. 
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Україну, Крим і Білорусію тимчасово відторгнутими від радянської Росії 

землями Російської імперії,  що розпалася, які стали об’єктом колоніальних 

зазіхань зі сторони країн Троїстого союзу – Німеччини та Австро-Угорщини1, а 

також тих держав, які складали основу створеного в Європі військово-

політичного блоку “Антантa” – Франції та Великобританії2.  

Плани Центральних держав в Україні висвітлювалися радянськими 

істориками крізь призму змістовного аналізу найбільш важливих 

дипломатичних документів, зокрема міждержавних угод, у яких визначалися 

обов’язки сторін, що уклали ці угоди. Акцент робився на висвітленні 

продовольчих зобов’язань урядів України переважно в частині дотримання 

умов т. зв. “хлібного миру” – типової “кабальної міжнародної угоди”, що 

легітимізувала колоніальне гноблення “трудящого селянства” й “робітничого 

класу” України, а поняття національно-визвольної боротьби українців 

підмінювалося ними поняттям класової, інтернаціональної за характером 

“війни усіх пролетарів міста й села проти світової буржуазії”3. М. Супруненко, 

зокрема, стверджував, що територію України її військові союзники розглядали 

не лише як джерело невичерпних природніх багатств, хліба, але також як 

плацдарм для подальшої агресії на Схід в сторону радянської Росії4.  

Від початку 1990-х років в українській історіографії формується 

дипломатичний дискурс історії зовнішньополітичної діяльності УНР 

Центральної ради, висвітлюється зміст переговорів української делегації із 

союзниками щодо визначення економічних умов укладання Берестейського 

мирного договору 1918 року, висвітлення військової місії Німеччини в Україні 

часів УД гетьмана Павла Скоропадського, УНР Директорії та Української СРР.  

                                                
1 Див. Скляренко Є. М. Боротьба трудящих України проти німецько-австрійських окупантів і 

гетьманщини в 1918 році / Є. М. Скляренко. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1960. – С. 4. 
2 Див. Симоненко Р. Г. Провал політики міжнародного імперіалізму на Україні (II половина 

1919 – березень 1920 р.) / Р. Г. Симоненко. – Київ : Наук. думка, 1965. – 303 с. 
3 Див. Шевчук Г. М. Розгром іноземних інтервентів на Півдні України і в Криму / 

Г. М. Шевчук. – Київ : Радянська школа, 1959. – С. 173. 
4 Супруненко М. Україна в період іноземної воєнної інтервенції і громадянської війни (1918–

1920 рр.) / М. Супруненко. – Київ : Державне вид-во політичної літератури УРСР, 1951. – 

С. 19. 
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Дослідження соціально-економічних наслідків Берестейського миру було 

репрезентовано в працях істориків О. Воронянського, П. Барвінської, 

П. Притуляка. Авторами констатувалися конфлікти в Україні, які виникали на 

ґрунті втручання командування австро-німецьких військ в аграрну політику 

Центральної ради й Гетьманату, викликані упередженим ставленням союзників 

до можливостей виконання зобов’язань, взятих українською стороною на себе  

щодо поставок до Німеччини сільгосппродукції, сировини, корисних копалин1. 

На думку науковців П. Григорчука та О. Яременка, основні пункти 

соціально-економічної програми П. Скоропадського збігалися з намірами та 

інтересами Німеччини й Австро-Угорщини, зокрема щодо змісту здійснюваних 

в Україні аграрних реформ. Щонайперше вони полягали в ліквідації наслідків 

соціальних перетворень Української Центральної ради, поновленні права 

приватної власності на землю, боротьбі з правопорушеннями та 

самоуправством, які масово чинилися селянами, а також розбудові, на основі 

централізації, дієздатного апарату державної влади в центрі й на місцях. 

Спираючись на місцеву владу, П. Скоропадський планував перейти до 

створення системи продуктообміну та контролю за виконанням зобов’язань 

Української Держави перед Німеччиною та Австрією. Однак, усупереч 

бажанню союзників вивезти з України якомога більше сільськогосподарської 

продукції Павло Скоропадський керувався більше економічною вигодою 

Української Держави, стверджують історики. Про це, на їхню думку, свідчили 

дані економічного договору, підписаного восени 1918 року, який передбачав 

квоту на вивіз зернових з України в обсязі не більше 34% від загальної 

кількості зібраного в країні врожаю за індикативними цінами, що на той час 

                                                
1 Притуляк П. П. Економічний договір УНР з Німеччиною та Австро-Угорщиною (1918) / 

П. П. Притуляк // Український історичний журнал. – 1997. – № 1. – С. 62–67; 

Воронянский А. В. Германская оккупационная политика и Центральная рада / 

А. В. Воронянский // Вопросы германской истории. Немцы в Украине: материалы украинско-

германской научной конференции, 26–29 сентября 1995 г. – Днепропетровск : ДГУ, 1996. – 

С. 142–150; Барвінська П. І. Українсько-німецькі економічні відносини навесні 1918 р.: 

характер та проблеми / П. І. Барвінська // Записки історичного факультету. – Одесса, 2000. – 

Вип. 10. – С. 265–272. 
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були дещо нижчими від світових ринкових цін на сільгосппродукцію1. 

У дисертаційних дослідженнях молодої генерації українських науковців 

О. Воронянського, С. М’якоти, Н. Ковальової, С. Гнатюка, Г. Терели, 

В. Малькіна, Т. Байлеми, О. Салати, О. Тараненка та змістовних працях 

О. Мироненка, В. Капелюшного, В. Верстюка, О. Реєнта, В. Солдатенка 

політика Австрії й Німеччини в Україні розглядалася як результат військово-

політичних відносин, що залежали від особливостей розвитку внутрішніх 

процесів і зовнішніх обставин в умовах Світової війни й революцій у Європі.  

Істориками зазначалося, що брутальне втручання командування австро-

німецьких військ у діяльність Міністерства земельних справ, Генерального 

Секретаріату, зокрема, видання наказу фельдмаршала Ейхгорна про засів 

пустошей 6 квітня 1918 року, спровокувало урядову кризу та поклало край 

здійсненню соціалізації землі в Україні2. Істориками О. Воронянським, 

О. Мироненком, О. Салатою ця подія оцінювалася як початок протистояння 

української влади й вищого керівництва збройними силами союзників в Україні 

– Оберкомандо та кардинальної зміни курсу Австро-Угорщини й Німеччини 

щодо відмови УЦР у підтримці, а також як початок фази практичної підготовки 

до здійснення перевороту П. Скоропадського, що об’єктивно прискорило 

наростання економічної кризи та початок аграрної стихії весни 1918 р. в 

Україні3. Конфлікт командування військ союзників з урядовцями ГС, який 

безпосередньо був пов’язаний з антинімецькою позицією лідера українських 

                                                
1 Григорчук П. С. Вплив німецько-австро-угорських військ на політичні процеси в Україні в 

1918 році / П. С. Григорчук, О. І. Яременко // Наукові записки Вінницького державного 

педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Історичні науки. – Вінниця, 2001. – 

Вип. 3. – С. 40. 
2 Ковальова Н. А. Аграрна політика українських національних урядів (1917 – 1921 рр.): 

дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Ковальова Наталія Анатоліївна; Дніпропетровський 

державний університет. – Дніпропетровськ, 1999. – С. 87. 
3 Див. Воронянський О. В. Економічна політика Центральної ради: дис. … канд. іст. наук: 

07.00.02 / Воронянський Олександр Володимирович; Дніпропетровський державний 

університет. – Дніпропетровськ, 1995. – С. 148–149; Мироненко О. Світоч української 

державності. Політико-правовий аналіз діяльності Центральної Ради / О. Мироненко. – Київ : 

МВС України, 1995. – С. 214; 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. – Київ, 2010. – С. 56. 
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есерів М. Ковалевського, вітчизняний історик В. Малькін інтерпретував як 

політичний прецедент, що дозволив верхівці Центральної ради перекласти всю 

повноту відповідальності за провал земельної реформи на Оберкомандо1. 

Відзначаючи важливість проведення поміркованої земельної реформи в 

Україні, від якої, за виразом представника австрійського уряду графа 

Й. Форгача, “залежала позиція селян, … і доля уряду”, дослідниця Н. Ковальова 

розкрила складові земельного проекту німецького посла барона Мумма фон 

Шварценштейна, поданого у свій час на розгляд чиновників Міністерства 

землеробства УД. Цій же меті, на думку Н. Ковальової, була підпорядкована 

робота делегації МЗС на чолі із заступником міністра В. Брунстом, яка 

відвідала Німеччину в період з 31 липня до 19 серпня з метою детального 

ознайомлення з науково-практичною діяльністю Вищої сільськогосподарської 

школи в Бонні та системою організації праці дрібних селянських господарств у 

землях Північний Рейн-Вестфалія. Прискорення діяльності МЗС та 

затвердження Гетьманом 14 червня 1918 р. “Тимчасового закону про право 

купівлі й продажу землі поза міськими оселями” поціновувалися авторкою як 

значна поступка уряду УД союзникам у справі підготовки земельної реформи2. 

Абстрагуючись від усталених у сучасній історіографії стереотипів 

висвітлення основ аграрної політики Австро-Угорщини й Німеччини в Україні 

як протистояння двох військово-політичних блоків – Троїстого союзу й 

Антанти – геополітичних гравців у Європі, Б. Малиновський, на основі аналізу  

дипломатичних документів (ноти, звернення, листування зовнішніх відомств 

Австро-Угорщини й Німеччини зі своїми уповноваженими представниками в 

Україні та ін.), переконує читача в тому, що відносини союзників мали не лише 

військово-політичний характер. Курс на зміцнення української державності, на 

противагу планам відновлення імперської Росії, установлення в Україні режиму 

                                                
1 Малькін В. П. Земельне питання в Україні в умовах революції 1917 – 1920 рр.: дис. … канд. 

іст. наук : 07.00.01 / Малькін Валерій Павлович; Національний університет “Острозька 

Академія”. – Острог, 2009. – С. 35–53. 
2 Ковальова Н. А. Аграрна політика українських національних урядів (1917 – 1921 рр.): 

дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Ковальова Наталія Анатоліївна; Дніпропетровський 

державний університет. – Дніпропетровськ, 1999. – С. 100, 107. 
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іноземного правління, було закладено в економічних проектах, зокрема, 

аграрних реформ Австро-Угорщини й Німеччини в Українській Державі1. У 

цілому аграрна політика Троїстого союзу в Україні спиралася на засадничі ідеї 

західної моделі ринкової економіки: збереження прав власності, передачі 

поміщицької землі селянам за викуп через державний земельний банк, надання 

фінансової підтримки виробникам сільгосппродукції, збереження цукрової 

галузі промисловості Української Держави. Б. Малиновський правомірно 

наголошував на думці, що зволікання з проведенням реформ, репресії гетьманці 

і союзницьких військ, які провокували збройні виступи селян, підривали 

авторитет не лише П. Скоропадського, а також реноме союзників2.  

Історик О. Реєнт напружені відносини, які встановилися між урядами 

Гетьманату та командуванням військ Австрії й Німеччини в Україні у зв’язку із 

затягуванням аграрних перетворень РМ Української Держави, пояснював 

суперечливим характером аграрних реформ П. Скоропадського, проекти яких 

характеризувалися багатоступінчатістю повернення до системи землеволодіння 

селянського двору, через відміну аграрного законодавства, упроваджуваного 

попередньою владою та ухвалення низки законодавчих актів, які через брак 

часу та протидію соціалістів не було вчасно підготовлено3.   

У праці Р. Пирога “Земельна реформа Павла Скоропадського: німецький 

вплив” уперше було 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. Як 

                                                
1 Малиновський Б. В. Аграрна політика Австро-Угорщини та Німеччини в Україні, 1918 р.: 

автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Малиновський Борис Володимирович; 

Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2001. – 17 с. 
2 Див. Малиновський Б. В. Аграрна політика Австро-Угорщини та Німеччини в Україні, 

1918 р.: автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Малиновський Борис Володимирович; 

Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2001. – 17 с. 
3 Пиріг Р. Українська гетьманська держава 1918 року. Історичні нариси / Р. Пиріг. – Київ : 

[б. в.], 2011. – С. 151, 155–156. 
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правомірно стверджував автор праці, присутність збройних сил союзників в 

Українській Державі породжувала багатопланову залежність Ради міністрів УД 

від економічних та політичних інтересів країн Четвертного союзу, де головним 

показчиком нерівноправних відносин було аграрно-продовольче питання1.  

Пріоритети діяльності командування збройних сил Німеччини й Австро-

Угорщини в Україні унаочнює створення ними т. зв. “робочих загонів”, 

термінове введення до штату військових підрозділів посад “агрономічних 

офіцерів”, які долучалися до “боротьби за урожай” …в Українській Державі2.  

У цілому історики констатували несумісність еволюційного шляху розв’язання 

земельного питання, передбаченого логікою проектів аграрного законодавства 

урядів Гетьманату П. Скоропадського з радикальними настроями селянства, 

вказували на суперечливий характер вимог Австро-Угорщини й Німеччини, які 

згідно статей Берестейського миру, укладеного в лютому 1918 року, на перше 

місце ставили економічні (продовольчі) інтереси країн Троїстого союзу3. 

Історіографічний аналіз досліджуваної проблеми дозволяє сподіватися, 

що тенденції комплексного вивчення всіх сторін взаємовідносин українських 

урядів УЦР та УД з країнами-союзницями Німеччиною та Австро-Угорщиною 

закріпляться в сучасній історіографії. Відповідно, започаткована археографічна 

робота з вивчення матеріалів періодичної преси та документів архівосховищ 

Австрії, Німеччини й Угорщини стане новим напрямком освоєння історії 

дипломатичного становища України, її місця в економічних міждержавних 

відносинах, у яких аграрно-продовольче питання мало не останнє значення.  

На увагу заслуговує тема наукових зв’язків учених та аграріїв-практиків, 

які представляли УД та Німеччину, обмін досвідом у царині практичного 

використання нових методів агрономії, здобутків учених-селекціонерів та ін. 

                                                
1 Пиріг Р. Земельна реформа Павла Скоропадського: німецький вплив / Р. Пиріг // 

Український селянин. – Черкаси, 2008. – Вип. 11. – С. 9–15. 
2 Малиновський Б. В. Аграрна політика Центральних держав в Україні, літо – осінь 1918 р.: 

збереження та збір врожаю / Б. В. Малиновський // Український селянин. – Черкаси, 2004. – 

Вип. 8. – С. 208–211. 
3 Кривець Н. В. Україно-німецькі відносини: політика, дипломатія, економіка. 1918 –
 1933 рр. / Н. В. Кривець. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2008. – 322 с. 
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Актуальною темою в історіографії є “німецько-австрійський слід” в 

українській історії: економічні зв’язки етнічних німців з Батьківщиною, їхня 

участь у боротьбі з радянськими продовольчими загонами; діяльність урядової 

комісії в справах німецьких колоністів, підтримки україно-німецького 

товариства культурно-економічного зближення УД й Німеччини; практика 

скасування на території Гетьманату законів згідно серпневої ухвали Ради 

Міністрів, якими обмежувалися права підданих Німеччини, Австро-Угорщини. 

 

3.3. “Воєнний комунізм” в українському селі 

Основою методології дослідження тоталітаризму радянського типу є 

історико-генетичний аналіз цього явища, яке пройшло декілька фаз розвитку1. 

Історичний дискурс досліджуваної проблеми репрезентує етап установлення 

режиму воєнного комунізму в українському селі, діяльності радянських 

провладних структур з націоналізації та насильницького усуспільнення 

земельної власності як витоків голодоморів 1920 – 1930-х рр. в УСРР2. 

Завдяки роботі партійно-більшовицького пропагандистського апарату в 

Українській СРР 1920-х років аграрно-селянська тема широко висвітлювалася в 

публікаціях урядовців, партійних функціонерів, які приділяли значну увагу 

роз’ясненню аграрної програми РСДРП(б)-РКП(б), популяризації земельної 

політики більшовиків та їхніх союзників УКП (боротьбистів) в Україні3. 

Зокрема, голова ВУЦВК Григорій Петровський до здобутків радвлади в Україні 

зарахував загальне зростання посівних площ за десятиріччя від 1916 до 

1927 року, відповідно, від 18776 тис. десятин до 21202 тис. десятин. За нашими 

                                                
1 Див. Кульчицький С. В. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919 – 1928) / 
C. В. Кульчицький. – Київ : Основи, 1996. – 397 с.; Смолій В. А. Відносини держави, суспільства 
і особи під час створення радянського ладу в Україні (1917 – 1938 рр.): у 2 т. / В. А. Смолій. – 
Київ : Інститут історії України НАН України, 2013. – Т. 1. – 750 с. 
2 Малик Я. Тоталітаризм в українському селі. Перша спроба впровадження (жовтень 1917 – 
березень 1918 рр.) / Я. Малик. – Львів : Львівський державний університет, 1996. – 150 с.; 
Малик Я. Впровадження радянського режиму в українському селі (1917 – 1920) / Я. Малик. – 
Львів : Львівський державний університет, 1996. – 268 с. 
3 Петровский Г. Пять лет советской власти на Украине / Г. Петровский. – Харьков : 

Государственное издательство Украины, 1922. – С. 5–6; Мещеряков В. Земельна політика 

комуністів / В. Мещеряков. – Київ : [б. в.], 1919. – 16 с. та ін. 
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підрахунками, різниця складала 2426 тис. десятин. У той самий час зростання 

селянських посівів, як стверджував “всеукраїнський староста”, перевищило 

площу посівів 1917 року на 5000000 десятин, тобто на 32,5%1. Розбіжності в 

наведених даних за відсутності покликань автора на джерела, перевірці не 

піддаються. До того ж в історіографії УРСР закріпилася інша статистика, яка 

стверджує, що селянство на весну 1922 р. отримало в користування 31168346 

десятин поміщицької й т. зв. куркульської, а фактично середняцької землі, яка 

разом із запасами держфонду склала 32588932 десятини. Знаючи, що в 

розпорядженні селянських дворів до 1917 р. було 19395602 десятини, а 

кількість землі, отриманої селянством у прирізку за цими даними склала 

13193330 десятин, простежується тенденція зростання селянського 

землеволодіння2. Проте, без урахування показників т. зв. “економічної тріади”, 

до якої належить чисельність робочої худоби, розміри польового земельного 

наділу, наявність або відсутність реманенту в селянському господарстві, 

наведені дані свідчать хіба що про орендні відносини в українському селі3. 

У зв’язку з ухвалою в Україні закону про трудове землекористування 

27 січня 1922 року розгорнули роботу статистичні відділи під керівництвом 

Головного статистичного управління при Народному комісаріаті землеробства 

УСРР. Дані анкетування селянських господарств було узагальнено в таблицях 

та опубліковано в статистичних збірниках Народного комісаріату земельних 

справ Союзу РСР та Української РСР: “Крестьянское хазяйство за время 

революции” та “Підсумки аграрної революції на Україні”4. Якщо матеріали 

першого зібрання містили дані щодо змін, які відбулися у сфері 

землекористування в окремих повітах Київській губернії, то другого – у межах 

усіх дев’яти українських губерній. Таким чином, відомості про розміри 

                                                
1 Петровский Г. И. 10 лет Октября / Г. И. Петровский. – Киев : Государственное издательство 

Украины, 1927. – С. 16. 
2 Підсумки аграрної революції на Україні. – Харків : [б. в.], 1923. – С. 2. 
3 Див. Вольф М. К аграрной политике на Украине (К постановке вопросов) / М. Вольф // На 

аграрном фронте. Ежемесячный журнал. – 1925. – № 11–12. – С. 47. 
4 Крестьянское хазяйство за время революции. – Москва : Красная новь, 1923. – С. 20–28; 

Підсумки аграрної революції на Україні. – Харків : [б. в.], 1923. – 8 с. 
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надільної землі, яка перебувала у власності та користуванні селянських 

господарств, т. зв. “родинно-трудових об’єднань осіб”, а також земель, 

реквізованих у поміщиків у період аграрної революції, статистичні дані щодо 

земельних площ, відведених владою в запасний фонд для потреб переселенців, 

створення трудових об’єднань стали доступними для підготовки наукових 

досліджень з аграрної історії в Українській СРР1.  

Уперше наслідки зрівняльного розподілу землі в Україні було досліджено 

в аграрно-економічних нарисах В. Качинського, який детально розглянув стан 

забезпечення селянських господарств землею з урахуванням розмірів т. зв. 

прирізків, які отримали селяни після зміни влади в 1919 – 1920 рр. У підсумку 

автором було зазначено, що при збільшенні в окремих районах числа посівних 

площ на 40%, показники малоземелля в Україні не зменшилися. Специфіка 

аграрних процесів полягала в деякому збільшені землекористування 

селянського двору на Правобережжі за рахунок поміщицьких володінь та 

досягнення стабілізації землекористування за рахунок “вирівнювання заможних 

господарств” у Лівобержжній Україні, де частка господарств зросла на 15%2.  

Нові форми землекористування в УСРР репрезентує історико-статистичне 

дослідження В. Якиманського, “К итогам аграрной революции на Украине (по 

данным анкетного обследования 1922 года)”. У книзі було узагальнено 

матеріали обстеження стану 1075155 селянських господарств 3189 сіл3. 

Статистичні дані через низьку репрезентативність опрацьованого матеріалу 

(24,4%) не є абсолютними показниками. Вони лише відбивають тенденції 

переділу землі, який відбувся в чотирьохлітній період з 1917  до 1922 року на 

основі аналізу даних тих анкет, у яких відповіді на запитання про наявність 

власників і користувачів земельного наділу надавалися найбільш повно. 

                                                
1 Підсумки аграрної революції на Україні. – Харків : [б. в.], 1923. – 8 с. 
2 Качинский В. Очерки аграрной революции на Украине / В. Качинский. – Харьков : ДВУ, 

1922. – Вып. 2: Обобществление сельського хозяйства. – C.36, 39, 40–46; Качинский В. 

Земельная политика Соввласти на Украине в 1919 году / В. Качинский // Літопис революції. 

– 1929. – № 1. – С. 7–51. 
3 Якиманский В. А. К итогам аграрной революции на Украине. По данным анкетного 

обследования 1922 года / В. А. Якиманский. – Харьков : [б. и.], 1924. – С. 2. 
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Наприклад, у таблиці № 13 підбито всі дані щодо кількості землі на одне 

селянське господарство придбаної за власні кошти та отриманої селянами в 

землекористування з різних джерел станом на 1917 – 1922 рр., а таблиця № 14 

надає можливість відстежити зміну розмірів наділів, які перебували в 

землекористуванні селянського двору в перерахунку на одну трудову норму 

(дорослу працюючу особу). Порівняльний аналіз обох таблиць дозволяє 

відстежити тенденції до зростання кількості землі, переданої в 

землекористування селянського двору, вказує на падіння числа земельної площі 

на одну трудову норму в розрізі сукупних даних землеробських районів 

України1. Середній розмір трудового наділу в лісостеповій зоні, за даними 

таблиць, складених В. Якиманським, коливався від 3,3 дес. до 5,9 дес., а в 

степовій – він був удвічі більшим: від 10,2 дес. до 11,3 дес. на одне трудове 

господарство2. З них на одну душу населення 9 українських губерній у період 

часу від 1917 до 1922 рр. припадало: у Волинській – 1,2/0,9 дес.; Донецькій – 

1,9/1,8 дес.; Катеринославській – 1,7/2,4 дес.; Київській – 1,0/0,9 дес.; Одеській 

– 1,4/2,2 дес.; Подільській – 0,6/0,7 дес.; Полтавській – 0,8/1,2 дес.; Харківській 

– 1,0/0,9 дес.; Чернігівській – 1,1/1,1 дес. У середньому цей показник складав 

1,2/1,5 дес. на одну душу. При зростанні кількості селянських господарств в 

українських губерніях на 15% відбувалося зменшення надільної землі на одне 

трудове селянське господарство, окрім південних губерній Української СРР 3. 

Аналіз анкетних даних 1511 респондентів засвідчив, що від 1917 до 

1920 року, а в окремих губерніях до весни 1922 року активно відбувався процес 

розселянювання – реквізицій землеволодіння та вилучення реманенту й майна в 

заможного селянства. Згідно даних В. Якиманого, земля в селян вилучалася 

стихійно, без узгодженого з державними органами плану. Як правило, до цього 

були причетні групи сільських активістів з числа безземельних і малоземельних 

селян (за даними матеріалу статистичної збірки 27%), а також члени сільських 

                                                
1 Якиманский В. А. К итогам аграрной революции на Украине. По данным анкетного 

обследования 1922 года / В. А. Якиманский. – Харьков : [б. и.], 1924. – С. 19. 
2 Там само. – С. 11–12. – С. 19. 
3 Там само. – С. 12. 
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земельних комітетів (62% матеріалу статистичної збірки)1. 

Питання про загальну чисельність земель, відведених у користування 

селянських господарств, громад, колективних селянських господарств 

В. Якиманським детально не розглядалося, але скласти достатньо повне 

уявлення про основні джерела поповнення надільного державного земельного 

фонду Української СРР з урахуванням показників землевідведення на кожне 

господарство дає нам аналіз таблиці збірника за номером двадцять2. 

Слід зауважити, що перші декрети та маніфести більшовиків, 

поширювані в Україні з пропагандистською метою, фактично не мали 

юридичної сили, до того ж вони лише фіксували існуючий стан речей. Селяни 

самостійно захоплювали поміщицьку землю, а от розподіл “куркульської 

власності” в підконтрольних більшовикам територіях, судячи з висновків 

статистичного нарису історика Б. Гуревича, який “дещо затягнувся”, ініціювала 

влада. Тому тягар продрозкладки після проголошення непу припадав на дві 

“верхні” групи селянства з п’яти умовно виокремлених автором праці, а саме на 

“заможні” та “багаті”, які в 1922 році складали не більше 14,3% усіх наявних 

господарств, проте сукупно володіли в загальній масі близько 42,7% посівних 

площ, облікованих Центральним статистичним управлінням Української СРР3. 

Коментуючи накопичений статистичний матеріал, М. Гуревич писав, що 

огляд анкетованих груп селянських господарств засвідчив факти наявності 

“земельної нерівності”. Це явище зумовлювалося відсутністю робочої худоби 

та інвентаря в багатьох господарствах, що змушувало власників масово 

відмовлятися від надільної землі, здавати її в оренду, як через названі причини, 

                                                
1 Якиманский В. А. К итогам аграрной революции на Украине. По данным анкетного 

обследования 1922 года / В. А. Якиманский. – Харьков : [б. и.], 1924. – С. 16–17. 
2 Там само. – С. 17. 
3 Див. Гуревич М. Б. К вопросу о дифференциации крестьянского хозяйства Украины. Очерк 

первый / М. Б. Гуревич. – Харьков : [б. и.], 1925. – С. 23–36; Гуревич М. Б. К вопросу о 

дифференциации крестьянского хозяйства Украины. Очерк второй / М. Б. Гуревич. – 

Харьков : [б. и.], 1925. – С. 7–26; Гуревич М. Б. Питання сучасного селянського господарства 

України / М. Б. Гуревич; пер. з рос. М. С. Пилинський. – Харків : [б. в.], 1927. – 182 с.; 

Терлецкий Е. Дифференциация украинского крестьянства и колхозы / Е. Терлецкий // На 

аграрном фронте. – 1925. – № 2. – С. 55–70. 
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так за наявної важкої економічної ситуації в сільському господарстві України1. 

Цифрові матеріали, підготовлені статуправлінням УСРР як ілюстрація 

доповіді В. Чубаря та О. Шліхтера на четвертій сесії ВУЦВК десятого 

скликання 1928 року, рясніють даними про успіхи розв’язання проблеми 

селянського малоземелля за роки існування радянської влади, за якими 60% 

селянських дворів отримали прирізки до наділів, при тому, що 10 % заможних 

селян втратили земельну власність та  перейшли до категорії середняків. 

Своєрідний спосіб “зрівняння економічного становища селянства”, взятий “на 

озброєння” владою, збільшив загальну площу землекористування бідняцьких і 

середняцьких господарств на 16 млн. десятин. Земля поступово переходила з 

категорії приватного землеволодіння в категорію “трудового користування”, 

тобто поступово “вивласнювалася”. З 1919 року вона передавалася в 

розпорядження земельних відділів місцевих рад і при засиллі в цих органах 

комуністів фактично потрапляла під контроль останніх2. Виходить, що ідея 

соціалізації землі була вивернена більшовиками навиворіт. В. Ленін, зрештою, 

був змушений визнати, що замість соціалізації землі в Росії було здійснено її 

планову націоналізацію, як один із способів завоювання більшовиками 

“командних висот” в економіці країни після Жовтневого перевороту 1917 року3. 

Автори публікації “Характеристика землевпорядження на Україні” 

радянські економісти М. Белонін та М. Гаража визнавали, що трудове 

землекористування в роки революції збільшилося майже на 15327,4 тис. 

гектарів, тобто на 35,6% від усієї площі земель наявної в Україні. Таким чином, 

надільне, приватновласницьке та державне землеволодіння замінили землі 

трудового користування, міські землі, державні лісові фонди, землі 

                                                
1 Гуревич М. Б. К вопросу о дифференциации крестьянского хозяйства Украины Очерк 

первый / М. Б. Гуревич. – Харьков : [б. и.], 1925. – С. 39. 
2 Див. 4 Сесія Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету Рад робітничих, 

селянських та червоноармійських депутатів // Збірник законів та розпоряджень робітничо-

селянського уряду України за 1929 рік / Народний Комісаріат юстиції – Харків : Юр. вид-во 

НКЮ УСРР, 1929. – С. 11. 
3 Ленін В. І. Пролетарська революція і ренегат Каутський / В. І. Ленін // Повне зібрання 

творів: у 55 т. / В. І. Ленін. – Київ : Вид-во політичної літератури України, 1970 – 1975. – 

Т. 37 : (липень 1918 – березень 1919). – 1973. – С. 311. 
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держустанов та підприємств1. Усуспільнення земель, відведених у 

землекористування селянам з метою створення на їхній основі колективних 

господарств, поетапно розглядалося в працях М. Гуревича В. Вікторова, 

Л. Кріцмана, Є. Терлецького. Оскільки ці автори були керівниками урядових 

структур та установ, вони виконували політичні замовлення більшовицької 

влади, пропагуючи вступ селянства до колгоспів2. Так, опублікована робота 

В. Вікторова була присвячена роз’ясненню суті декрету ВУЦВК від 

26 травня 1919 року “Про соціалістичний землеустрій та про перехідні заходи 

до соціалістичного землекористування”, “Закону робітничо-селянського уряду 

про землю”, прийнятого Всеукрревкомом 5 лютого 1920 року. Економіст 

Л. Кріцман зупинився на характеристиці основних етапів майнової 

диференціації селянського господарства. На першому етапі 

“протипоміщицької” аграрної революції в основному відбувався стихійний 

розподіл великого поміщицького землеволодіння та майна між малоземельними 

та безземельними селянами. Другий етап характеризувався повною 

експропріацією селянських земель і “дрібнобуржуазною капіталу”, тобто 

розкуркуленням т. зв. сільської буржуазії. Основним змістом цього другого 

етапу, як уважав Л. Кріцман, були часті земельні конфлікти, які виникали 

всередині селянства, а саме між його прокапіталістичною частиною з одного 

боку і пролетарською (напівпролетарською) – з іншого боку, що в підсумку 

сприяло нівелюванню класових і соціальних протиріч у селі, але призвело до 

економічного занепаду виробництва сільськогосподарської продукції та 

сировинної бази переробної промисловості всієї України3.  

Шляхи виходу з кризи, що постала внаслідок руйнування великих 

поміщицьких господарств та селянського дрібнотоварного виробника, 

Є. Терлецький бачив у кооперуванні дрібних господарств, зокрема створенні 

                                                
1 Белонін М. Характеристика землевпорядження на Україні / М. Белонін, М. Гаража // 

Український землевпорядник. – 1928. – № 7. – С. 8. 
2 Вікторов В. Основи земельної політики Радянської влади / В. Вікторов. – Харків : 

Всеукраїнське державне видавництво, 1920. – 16 с. 
3 Крицман Л. К вопросу о классовом расслоении современной деревни / Л. Крицман // На 

аграрном фронте. – 1925. – № 2. – С. 47–48. 
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колгоспів1. Випереджаючи події насильницької колективізації в Україні, 

дослідник А. Платоненко в 1928 році писав: “Нині 94% всієї землі є в дрібних 

землекористувачів – селян, отже немає можливости організувати великі 

державні радгоспи, а тому, щоб збільшити продукційність праці та землі, є 

лише один шлях – об’єднання дрібних селянських господарств у великі 

колективні господарства”2. Тоді ж у центрі уваги дослідників та агрономів-

практиків постали проблеми ліквідації селянського малоземелля шляхом другої 

колонізації українцями Далекого Сходу й Казахстану3. Статистика свідчить, що 

Україна була у двадцятих роках минулого століття однією з найбільш аграрно 

перенаселених республік Радянського Союзу. Тут на 100 гектарів орної землі 

по зайнятості населення припадало біля 90 осіб, а в прикордонних округах ще 

більше – до 120 жителів. У Російській Федерації цей показник становив лише 

63 особи, а в Білорусії – 59 осіб на 100 гектарів орної землі4.  

Тема колективізації селянських господарств в Україні, що подавалася в 

пресі, політичній літературі, а згодом у наукових виданнях як доволі успішна в 

економічному відношення кампанія правлячої партії на селі, здійснювана при 

підтримці всього трудового селянства й спротиві куркулів, стала “виробничою” 

темою номер один для покоління науковців передвоєнної й повоєнної доби. 

Зокрема, зазначені проблеми розглядалися в публікаціях науково-професійного 

щомісячника “Український землевпорядник”, які, головним чином, 

присвячувалися економічному обґрунтуванню доцільності планів прискорення 

колективізації земель, які згідно Декрету ВУЦВК “Про соціалістичний 

землеустрій та перехідні заходи до соціалістичного землекористування” від 26 

                                                
1 Терлецкий Е. Дифференциация украинского крестьянства и колхозы / Е. Терлецкий // На 

аграрном фронте. – 1925. – № 2. – С. 55–70. 
2 Платоненко А. Землевпорядження та колективізація / А. Платоненко // Український 

землевпорядник. – 1928. – № 7. – С. 8. 
3 Попов І. Переселення на Далекий схід / І. Попов // Український землевпорядник. – 1928. – 

№ 7. – С. 21–26 ; Попов І. Перспективи переселення в Казахстан / І. Попов // Український 

землевпорядник. – 1928. – № 9. – С. 33–39. 
4 Попов І. Переселення на Далекий схід / І. Попов // Український землевпорядник. – 1928. – 

№ 7. – С. 21. 
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травня 1919 року передавалися до державного земельного фонду1. 

Винятково важливою є академічного плану стаття історика-аграрника 

М. Рубача, надрукована в перших двох номерах “Наукових записок” Інституту 

історії та археології АН УРСР 1943 та 1948 рр2. Вона може розглядатися як 

логічне продовження роботи автора над історією аграрної революції в Україні, 

результати якої було опубліковано у виданні Істпарту “Літопис революції” 

наприкінці 1920-х рр.3. Підняті М. Рубачем проблеми взаємодоповнюють одна 

одну й переплітаються: позаяк дослідник спочатку вивчив історичне тло подій 

аграрної революції 1917 – 1918 рр., згодом уклав статистику еволюції 

землеволодіння в часі від другої половини 1890-х років до 1917 року, а на 

завершення здійснив аналіз стану селянських господарств за чисельністю 

подвірних посівних площ, наявної у господарстві селянина надільної, орендної 

землі, робочої худоби та реманенту. Основу наукової роботи М. Рубача склали 

матеріали статистичних обстежень, виконаних працівниками губернських 

земств, напрацювання авторитетних економістів-статистиків М. Гуревича та 

В. Косинського. Зусиллями М. Рубача також було досліджено розшарування 

українського селянства в часі від 1914 до 1917 рр. з тим, щоб розкрити 

ленінську тезу про неминучість класової боротьби в дореволюційному селі4. 

У 1957 році М. Рубач опубліковав фундаментальне історико-статистичне 

дослідження “Очерки по истории революционного преобразования аграрных 

отношений на Украине”, у якому хронологічні рамки процесів соціального 

                                                
1 Див. Помаленький Ф. Основні моменти землевпорядження та землекористання / 

Ф. Помаленький // Український землевпорядник. – 1928. – № 1. – С. 1–6 ; Маркевич Є. 

Землевпорядний процес / Є. Маркевич // Український землевпорядник. – 1928. – № 2. –  

С. 1–3; Карпів О. З питань вивчення землевпорядження / О. Карпів // Український 

землевпорядник. – 1928. – № 8. – С. 25–26 та ін. 
2 Рубач М. Класове розшарування селянства України напередодні пролетарської 

соціалістичної революції (по посіву, живому і мертвому інвентарю) / М. Рубач // Наукові 

записки Інституту історії і археології України АН УРСР. – Київ, 1943. – Кн. 1. – С. 215–230; 

1948. – Кн. 2. – С. 185–203. 
3 Рубач М. Аграрная революция на Украине в 1917 г. / М. Рубач // Літопис революції. – 1927. 

– № 5–6 (26–27). – С. 7–45; 1928. – № 1 (28). – С. 29–51. 
4 Рубач М. Класове розшарування селянства України напередодні пролетарської 

соціалістичної революції (по посіву, живому і мертвому інвентарю) / М. Рубач // Наукові 

записки Інституту історії і археології України АН УРСР. – Київ, 1943. – Кн. 1. – С. 215–230 ; 

1948. – Кн. 2. – С. 185–203. 
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розшарування селянських господарств було розширено до весни 1918 року. 

Узагальнені статистичні дані та матеріали, здійснених автором підрахунків 

чисельності т. зв. “куркульської землі”, як найбільш достовірні, тривалий час 

використовувалися в радянській історико-аграрній науці. Поставлені автором 

проблеми щодо можливостей уточнення джерел, які ілюструють процес 

“зрівнювання землекористування”, залишаються актуальними. За результатами 

підрахунків М. Рубача, вони становили 7 – 8 мільйонів десятин землі1. Однак 

дані щодо фактично вилучених у “куркулів” земель, оприлюднені Центральним 

статистичним управлінням, були значно нижчими, а саме 2,6 млн. десятин 

землі2. Завищені показники реквізованих у заможного селянства земель у 

8,2 млн. десятин наведено в статті І. Підпригорщука3. У цитованій нами 

публікації М. Белоніна та І. Гаражі, окрім абсолютних показників зростання 

розмірів “нетрудових відрізків”, було подано іншу статистику – 4,5 млн. га4. Ці 

ж дані дублює у своїй статті історик Б. Мигаль5. У перерахунку на десятини 

вони були використані у відомій монографії Р. Ляха6. Одна з причин різнобою 

cтатистичних показників прихована в самій методиці підрахунків. Отримані 

дані контрольних груп респондентів екстраполювалися на всю категорію 

(групу), що досліджувалася, без урахування регіональних показників 

чисельності, розмірів і форм землеволодіння. На ці та ці обставини, які сукупно 

впливали на процес розселянювання, звернув увагу радянський історик 

П. Денисовець. Зокрема, він вказав на принципову помилку, допущену 

                                                
1 Рубач М. А. Очерки по истории революционного преобразования аграрных отношений на 

Украине в период проведения социалистической революции / М. А. Рубач. – Киев : Изд-во 

АН УССР, 1957. – 457 с. 
2 Соціалістичне будівництво в сільському господарстві. Цифрові матеріали до доповіді 

В. Я. Чубаря та О. Г. Шліхтера на IV сесії ВУЦВК Х скликання. – Харків : Видання 

управління справами РНК УСРР, 1928. – С. 3. 
3 Підпригорщук І. В. Перший Всеукраїнський з’їзд Рад / І. В. Підпригорщук // Наукові 

записки Інституту історії АН УРСР. – Київ, 1954. – Вип. 11. – С. 60. 
4 Белонін М. Характеристика землевпорядження на Україні / М. Белонін, М. Гаража // 

Український землевпорядник. – 1928. – № 7. – С. 11. 
5 Мигаль Б. К. Конфіскація земельних лишків у куркульських господарствах на Україні в 

1920 – 1923 рр. / Б. К. Мигаль // Питання історії народів СРСР. – Харків, 1969. – Вип. 6. – 

С. 109–119. 
6 Лях Р. Д. Вирішення аграрного питання на Україні (1917 – 1923) / Р. Д. Лях. – Донецьк : 

Донецька міська друкарня, 1968. – С. 47. 
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науковцями в методиці підрахунку вилучених у селян приватних земель, які 

обчислювалися за нормами наділу, а не за нормами залишення (закріплення) 

трудового наділу за господарством власника. Останні показники були дещо 

вищими. Тому середні статистичні показники закріплення землі на одне 

господарство, зазначив дослідник, у багатьох місцевостях були більшими, ніж 

розраховані М. Рубачем. Основною причиною дроблення земельних наділів 

було швидке зростанням чисельності дітей у селянській родині. Цей процес 

відстежувався у всіх групах господарств, але найбільшу категорію з приросту 

складали родини середнього й заможного селянства1. Відповідно, статистика 

засвідчила помітне зростання кількості селянських господарств на 25,5 %, – від 

3816,1 тис. у 1916 році до 4792,7 тис. у 1923 році2. Разом число господарств, які 

утворилися шляхом дроблення, склало 976,6 тис. обійсть. При цьому, 

вирахувати в десятинах кількість землі, яка залишилася в руках попередніх 

власників і ту, що перейшла в користування безземельного й малоземельного 

селянства, при відсутності достовірних статистичних даних, неможливо. За 

офіційною статистикою ЦСУ за 1928 рік зростання землеволодіння в УСРР у 

сумі становило 2,6 млн. десятин землі3. 

Політика насильницької комунізації українського села висвітлювалася в 

працях радянських істориків І. Рибалки, М. Ксензенка, І. Адамової, І. Ганжі, 

І. Снєжко, А. Вольцевої, П. Бакуменка. Автори обмежувалися використанням 

схеми офіційної історіографії, подаючи читачам цю важливу сторінку історії 

селянства в рамках концепції другої класової війни “селян-куркулів” проти 

сільської бідноти. Сьогодні ця проблема розглядається під іншим кутом зору, 

як боротьба селянства з тоталітарним режимом. Її основним мотивом, як 

правомірно стверджував історіограф В. Щербатюк, було поширення в УСРР 

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

1917 – 1921 рр. / П. М. Денисовець // Український історичний журнал. – 1973. – № 10. – 

С. 147. 
2 Україна: статистичний щорічник на 1926 – 1929 / Центральне статистичне управління 

УСРР. – Харків : ЦСУ УСРР, 1929. – С. 131. 
3 Белонін М. Характеристика землевпорядження на Україні / М. Белонін, М. Гаража // 

Український землевпорядник. – 1928. – № 7. – С. 11. 
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воєнно-комуністичних методів здійснення продрозверстки, опір націоналізації1. 

Характер здійснюваних РКП(б) – КП(б)У “перетворень” широко 

висвітлювався в українській історико-партійній літературі. У статті І. Адамова 

визнавалося, що ідея урівняльного землеволодіння “…служила справі перемоги 

пролетарської революції і в цьому вона корінним чином відрізняється від 

есерівської соціалізації землі з її дрібнобуржуазною зрівнялівкою”2.  

А. Вольцева зміст політики більшовиків у розв’язанні земельного питання 

розглядала через націоналізацію землі, “…яка не суперечила аграрній програмі 

РКП(б) – КП(б)У”. Вона звернулася до висвітлення нової, як на той час, 

проблеми створення нелегітимних навіть у радянській системі місцевої влади 

класових організацій селянства – комітетів бідноти й комітетів незаможних 

селян (КНС), які виконували в українському селі функції органів державної 

влади. Зазначимо, що в публікації А. Вольцевої висвітлювався зміст ухвали 

Всеукраїнського революційного комітету про “Основні начала організації 

земельної справи в Україні”, виданий 5 лютого 1920 р. “ Закон про землю”, а 

також законодавчі акти, що “освячували” землевідведення та створення 

колективних господарств від комун до сільських артілей3. 

Спираючись на дані Наркомзему РНК УСРР, радянські автори 

узагальнили  статистику створення колективних господарств. Вона свідчила 

про те, що “соціалістична кооперація” успішно розвивалася в селах 

Лівобережної України. Так, у 1919 році Чернігівська, Харківська та Полтавська 

губернії, які вважалися зразковими за показниками комунізації села, 

“забезпечили” створення 208 колективних господарств з 256 існуючих в 

Україні. У той самий час працівникам місцевих органів влади та партійного 

керівництва Київщини, Донеччини, Таврії вдалося організувати лише 

                                                
1 Див. Щербатюк В. М. Селянський повстанський рух в Україні 1917 – 1921 років: українська 

історіографія / В. М. Щербатюк. – Київ : Наук. думка, 2012. – С. 3–4. 
2 Адамов І. Г. Ленінський Декрет про землю в дії / І. Г. Адамов // Наукові записки Київського 

інженерно-будівельного інституту. – Київ, 1959. – Вип. 1. – С. 9. 
3 Вольцева А. Г. Осуществление ленинской программы нацонализации земли на Украине / 

А. Г. Вольцева // Научные записки кафедры марксизма-ленинизма Киевского института 

инженеров водного хозяйства. – Киев : Государственное издательство 

сельськохозяйственной литературы УССР, 1959. – С. 59–60. 
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21 колективне об’єднання1. 

У статті І. Ганжі знаходимо дані, що висвітлювали зворотню сторону 

проблеми нестачі земельного фонду для селян у межах усієї України. Однією з 

причин такого стану речей було економічно необґрунтоване, масове відведення 

земель дрібним комунам і радянським господарствам (радгоспам), які дефакто 

були неспроможні замінити основного виробника товарного зерна в країні – 

селянина-власника. Досить часто вони не могли забезпечити себе насіннєвим 

фондом та робочою худобою. У цілому, за підрахунками історика в 1919 році, в 

УСРР було організовано 1685 радгоспів з посівною площею біля 1,3 млн. 

десятин польової землі. Значна частина фондових земель, призначених до 

розподілу, перейшла до промислових підприємств, зокрема цукрових заводів. 

Це означає, що вони були виведені з державного надільного фонду2. 

У праці П. Бакуменка зазначалося, що однією з форм класового 

об’єднання селянства були комітети незаможників, які створювалися згідно 

закону ВУЦВК від 9 травня 1920 року. Інструкція Народного комісаріату 

внутрішніх справ УСРР роз’яснювала, що до лав КНС дозволялося приймати, 

крім бідноти, й середнє селянство. Під заборону перебування в комнезамах 

потрапляли колишні поміщики, заможні селяни (куркулі), священики, 

спекулянти та інші “декласовані елементи суспільства”. Вивчення анкетних 

даних делегатів Всеукраїнського з’їзду КНС (жовтень 1920 р.) свідчать, що в 

новоутворених організаціях налічувалося 456377 комнезамівців, з яких 6,9% 

складали батраки, 22% – безземельні, 29,3% – малоземельні, 20,1% – 

“трьохдесятинники”, 20,8% – середняки. Автор звертав увагу, що члени 

комітетів незаможних селян виконували функції контролю за розподілом 

“нетрудових земельних площ” та організовували вилучення сільгоспінвентаря у 

власників “куркульських господарств” на підставах закону ВУЦВК та 

                                                
1 Снєжко І. Т. Перемога соціалістичної революції і націоналізація та розподіл землі на 

Україні / І. Т. Снєжко // Наукові записки Київського фінансово-економічного інституту. – 

Київ : Вид-во АН УРСР, 1958. – С. 82. 
2 Ганжа І. Х. Земельна політика Радянської влади на Україні в роки громадянської війни / 

І. Х. Ганжа // З історії боротьби за встановлення Радянської влади на Україні : збірник статей 

/ ред. О. К. Касименко. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1957. – С. 209. 
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Інструкції НКВС Української СРР 1920 року1. 

Таким чином, характерною ознакою більшості праць радянської 

історіографії було довільне потрактування авторами змісту історичних джерел, 

концентрація уваги на висвітленні політичних документів КП(б)У, обраних 

подій і явищ. Та навіть за такого використання джерел історико-аграрних 

досліджень взаємовідносини влади й селянства достатньо правдиво ілюстрував 

матеріал, який було використано в статті М. Ксензенка. Дослідник зауважував, 

що в Україні було набагато складніше, ніж у Росії, забезпечити землею 

малоземельне й безземельне селянство, особливо “у районах розвиненого 

сільськогосподарського виробництва”. Так, у Росії посів цукрових буряків у 

поміщицьких господарствах був у 8 – 10 разів менший, ніж в Україні. Проблема 

полягала в тому, що, розв’язуючи питання забезпечення селян землею, 

українські більшовики спиралися на аграрне законодавство РРФСР. Так, декрет 

РНК Української СРР від 16 січня 1919 року шаблонно повторював положення 

декрету раднаркому РРФСР від 2 травня 1918 року “Про націоналізацію 

цукрової промисловості” та доповнення до нього ухвалені 13 липня 1918 року2. 

У цих документах законодавчо забезпечувалася недоторканість земельного 

фонду націоналізованих більшовиками цукрових заводів, за якими 

закріплювалося понад 1,5 млн. десятин польової землі. Біля 1,1 млн. десятин 

землі відводилося для створення радянських господарств. М. Ксензенко зробив 

висновок, що такий підхід остаточно “вилучав” 2,6 млн. десятин польової землі 

із загальнодержавного земельного фонду, призначеного для “докапіталізації” 

безземельних та малоземельних селянських господарств в Українській СРР3. 

Проведення більшовицької аграрної політики супроводжувалося 

масовими порушеннями радянських законів, що застережували майнові права 

                                                
1 Бакуменко П. І. З історії боротьби КП(б)У за утворення і організаційно-політичне 

зміцнення комітетів незаможних селян (1920 – 1923 рр.) / П. І. Бакуменко // Наукові записки 

Київського інженерно-будівельного інституту. – Київ, 1959. – Вип. 1. – С. 16. 
2 Ксензенко М. І. Роль КП(б)У у здійсненні революційних аграрних перетворень в 

українському селі (листопад 1918 – кінець 1920 р.) / М. І. Ксензенко // Український 

історичний журнал. – 1969. – № 11. – С. 51–52. 
3 Там само. – С. 52. 
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селян-власників. Зокрема, до категорії куркульських господарств місцева влада 

часто зараховувала середняцькі господарства, на що орієнтував активістів 

декрет Ради Народних Комісарів УСРР про продрозверстку від 

12 квітня 1919 року. Істориками робилися висновки, що “Організація 

колективних господарств, проходила без урахування конкретних умов і нерідко 

з порушеннями … принципів добровільності вступу до цих колективів”1. 

Історіографічну ситуацію в УРСР другої половини 1960-х років окремі 

історики характеризують як “бум випуску наукової продукції”: статей у 

галузевих журналах, монографій, колективних узагальнювальних праць, 

енциклопедичних довідників, які спиралися на розвинену джерельну базу. 

Однак зауважимо, що діючі “Правила видання історичних документів (1955 р.) 

та “Правила видання документів радянського періоду” (1960 р.) чітко визначали 

критерії відбору тих джерел, які не вписувалися в ідеологічну канву радянської 

історіографії. Як правило, такі документи переводилися в категорію “для 

службового користування”. Характерним  явищем для періоду лібералізації 

1960-х років у СРСР стає підготовка тематичних “ювілейних збірників”. Вони 

включали документи Комуністичної партії та радянського уряду, матеріали 

більшовицької преси, листівки більшовицьких організацій і виконкомів рад, 

звіти комітетів бідноти і комнезамів, рідше – повітових земельних комітетів2. 

Не випадково в працях українських дослідників І. Рибалки, І. Ганжі, 

Р. Ляха, М. Ксензенка, М. Березовчука, І. Хміля аналіз соціально-економічних 

процесів, що визначали перебіг революційних змін в українському селі доби 

Визвольних змагань, поєднувався з дослідженням історії класових селянських 

організацій, підпорядкованих КП(б)У – ревкомів, комбідів, комнезамів. Значна 

увага приділялася вивченню їхньої ролі в здійсненні т. зв. “соціалістичних 

перетворень на селі”, про що згадувалося в цьому підрозділі дисертації. 

                                                
1 Там само. – С. 50–59. 
2 Див. Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни. Збірник документів і 

матеріалів : у 2 т. / ред. М. А. Рубач, І. Х. Ганжа – Київ : Вид-во АН УРСР, 1957 – 1962. – 

Т. 1: (листопад 1918 – серпень 1919 р.). – 1962. – 764 с.; Харьковщина в период гражданской 

войны и иностранной военной интервенции 1918 – 1920 гг.: сборник документов и 

материалов / ред. И. К. Рыбалка. – Харьков : Прапор, 1973. – 323 с.  
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Гарантії успіхів соціалістичного будівництва в сільському господарстві 

України І. Рибалка вбачав у “встановленні диктатури пролетаріату”, що на 

практиці означало створення колективних форм господарювання. У науковій 

літературі цей процес потрактовувався як протистояння партійного та 

радянського начал або конфлікту двох підходів – партійного й радянського 

(управлінського) щодо розв’язання земельного питання в Україні, охопленій 

громадянською війною. Партійний підхід було окреслено в рішеннях Третього 

з’їзду КП(б)У, Всеукраїнського і губернських з’їздів рад (1919 р.). Завданням 

моменту для КП(б)У вважався перехід від одноосібного селянського 

господарства до товариського, колективного. У період “воєнного комунізму” 

селянське подвірне землеробство характеризувалося в документах КП(б)У як 

тимчасове, таке, що відживає свій час. На противагу цій позиції Всеукраїнський 

з’їзд волосних виконавчих комітетів рад, навпаки, головну увагу звертав на 

збільшення селянського землекористування через зрівняльний розподіл 

поміщицької землі. У 1919 році процес розподілу земель домінував, оскільки, 

за ствердженням І. Рибалки, “куркульські повстання” проти радянської влади 

завадили розгортанню будівництва колективних господарств в Україні1. 

Проблемі обліку конфіскованих поміщицьких і приватновласницьких земель та 

їхнього розподілу автор присвятив окремий розділ монографічного 

дослідження. Він зазначав, що відповідно до встановлених норм залишків 

земельного фонду в кожному повіті, згідно рішень місцевих рад у першій 

половині 1919 року, бралися на облік й відчужувалися без викупу поміщицькі, 

церковні, монастирські землі, а також “лишки куркульських прикупних 

земель”. При цьому слід звернути увагу на відсутність узагальнених даних, які 

могли б дати більш-менш повне уявлення про чисельність земельного фонду 

яким розпоряджалася влада Української СРР. Не викликають довіри слова 

автора цієї праці про те, що навесні 1919 року “… у районах Півдня та 

Правобережжя України поміщицьке й церковне землеволодіння в основному 

                                                
1 Рибалка І. К. Аграрні перетворення на Україні в період громадянської війни (1919 р.) / 

І. К. Рибалка. – Харків : Вид-во Харківського університету, 1967. – С. 56. 
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було ліквідоване”1. Ілюструючи процес “землевпорядкування” в українських 

губерніях, І. Рибалка наводив статистичні дані досліджень М. Рубача, за якими 

в 1919 році передачі “трудящому селянству” підлягало 19 млн. десятин, з яких 

12 млн. десятин складала поміщицька земля і 7 млн. десятин – земля 

українських селян, власників заможних господарств2. Можливість розподілу 

19 млн. десятин землі автор вирахував, спираючись на середні показники 

зростання земельного наділу дрібних селянських господарств, станом на 

середину 1919 року, оприлюднені Наркомземом УСРР, порівнюючи останні з 

відомими показниками чисельності наявних селянських господарств. Вони, на 

думку І. Рибалки, мали становити близько 8 – 9 млн. десятин землі, 

розподіленої серед малоземельного й безземельного українського селянства в 

зрівняльне землекористування до кінця 1919 року3. Проте, як нами вже 

зазначалося, справжня мета земельної політики більшовиків в українському 

селі зводилася до проведення заходів з усуспільнення землі, вилучення 

реманенту, робочої худоби, створення колективних господарств. За даними 

авторів наукових праць, перші колективні господарства було організовано 

практично в усіх регіонах України у формі артілей та комун. В окремих 

випадках владою дозволялося організовувати виробничі об’єднання селян: 

ТОЗи і ТСОЗи. Статистика чисельності та форм організації усуспільнених в 

УСРР господарств, наведена істориками й урядовцями, суттєво різнилася. Так, 

завідувачка підвідділом колективних господарств Наркомзему Української СРР 

М. Скрипник зазначала, що в травні 1919 року в республіці налічувалося 

487 комун та артілей4. Радянський історик І. Ганжа вважав, що влітку-восени 

1919 року було створено біля 500 колективних господарств5. А за даними 

дослідження історика А. Чмиги, у цей час існувало не менше 720 господарчих 

                                                
1 Рибалка І. К. Аграрні перетворення на Україні в період громадянської війни (1919 р.) / 

І. К. Рибалка. – Харків : Вид-во Харківського університету, 1967.– С. 76. 
2 Там само. – С. 106. 
3 Там само. – С. 146. 
4 Скрыпник М. Начало коллективного хазяйства на Украине / М. Скрыпник. – Москва : 

Государственное издательство, 1920. – С. 10–11. 
5 Ганжа І. Перші колективні господарства на Україні (1917 – 1920 рр.) / І. Ганжа. – Київ : 

Вид-во АН УРСР, 1960. – С. 56. 



324 
 

об’єднань, що у відсотках за формами обєднання господарств становило: 

артілей – 60%, комун – 30%, товариств спільної обробки землі –  10%1.  

Не меншу зацікавленість у науковців викликали питання організації на 

поміщицьких землях та землях цукрових заводів радянських господарств – 

радгоспів, яким у 1919 році, за даними Наркомзему УСРР, було відведено біля 

1009400 десятин польової землі2. Проблеми колективізації селянських 

господарств досліджувалися на рівні публікацій, дисертаційних робіт та 

монографій. Звернемо увагу на праці Р. Ляха, присвячені дослідженню історії 

аграрних відносин в Україні та Донецькому регіоні зокрема3. При наявності 

земель приватного сектору в Донецькому вугільному басейні, наголошував 

автор, майже третина її концентрувалася в руках акціонерів гірничо-

промислових товариств, власників чисельних шахт та підприємств гірничого 

профілю, що утруднювало землевпорядкування в цьому регіоні України4. 

Перед Раднаркомом УСРР стояло завдання здійснення націоналізації в 

межах окупованої України трьома шляхами: через конфіскацію поміщицької 

земельної власності, земель купців та акціонерних товариств; перехід під 

контроль держави колишніх кабінетських, міських земель; скасування 

власності сільських общин, власності окремих громадян на куплені чи надільні 

землі господарчого призначення5. На думку радянського історика Р. Ляха, 

велике поміщицьке землеволодіння в Україні було остаточно ліквідовано лише 

в 1920 році. Загалом поміщики в Україні втратили за роки революції 14561 тис. 

                                                
1 Чмыга А. Ф. О численности и формах колхозов Украины в 1919 году / А. Ф. Чмыга // 

Вестник Московского университета. – 1962. – № 1. – С. 33. 
2 Див. Рибалка І. К. Аграрні перетворення на Україні в період громадянської війни (1919 р.) / 

І. К. Рибалка. – Харків : Вид-во Харківського університету, 1967. – С. 170. 
3 Лях Р. Д. Осуществление ленинской аграрной политики на Украине (1917 – 1923 рр.): 

дис. … докт. ист. Наук : 07.00.02 / Лях Роман Данилович; Донецкий государственный 

университет. – Донецк, 1981. – 529 с.; Лях Р. Д. Розв’язання аграрного питання на Україні 

(1917 – 1923 рр.) / Р. Д. Лях – Київ–Донецьк : Вища шк., 1975. – 146 с.; Лях Р. Д. Аграрні 

перетворення на Донеччині в 1920 – 1922 рр. / Р. Д. Лях // Питання історії народів СРСР. – 

Харків, 1969. – Вип. 3. – С. 24–34. 
4 Лях Р. Д. Аграрні перетворення на Донеччині в 1920 – 1922 рр. / Р. Д. Лях // Питання історії 

народів СРСР. – Харків, 1969. – Вип. 3. – С. 30, 32. 
5 Лях Р. Д. Розв’язання аграрного питання на Україні (1917 – 1923 рр.) / Р. Д. Лях. – Київ–

Донецьк : Вища шк., 1975. – С. 60. 



325 
 

десятин землі сільськогосподарського призначення1. Спираючись на статистику 

звітів Народного комісаріату землеробства УСРР за 1922 рік, матеріали 

архівних установ, дослідник стверджував про націоналізацію близько 30 тис. 

маєтностей, 96 тис. житлових і господарських будівель, 360 тис. одиниць 

сільськогосподарського інвентаря різного призначення, 80 тис. робочих волів, 

46 тис. племінних корів. При цьому Р. Ляхом зазначалося, що вилучення в 

куркулів земельної власності не стало масовим явищем в Україні, хоча останні 

втратили у вказаний час біля 1 млн. дес. надільної й придбаної землі2. 

Зважаючи на результати підрахунку статистичних даних землеустрою в 

радянській Україні, здійснені І. Максимовим3, автор схилявся до висновку, що в 

1920 році селяни отримали 12154 тис. дес. землі, або 83,5% конфіскованих 

площ. Решта землі відійшла в користування цукрових заводів та радгоспів4. 

Історик М. Ксензенко вважав, що зміст земельної політики радянської 

влади на етапі завершення землевпорядкування втілював земельний закон, 

затверджений Всеукрревкомом 5 лютого 1920 року, який передбачав уведення в 

практику наділення малоземельних селян за принципами трудового 

землекористування. На його думку, тим самим радянська влада обмежувала 

“чорний переділ” та забезпечувала рівень стійкого землеробства в УСРР. Окрім 

того, закон усував “перегини”, допущені в українському cелі в частині масового 

відведення землі під плантації цукрових буряків та створювані в 1919 році 

колективні господарства. Безперечною заслугою автора є ув’язка закону від 

5 лютого 1920 р. із такими законодавчими актами, як “Положення про 

соціалістичний землеустрій”, циркуляром Раднаркому Української 

Соціалістичної Радянської Республіки від 24 березня 1920 р. “Про розподіл 

колишніх нетрудових земель і внутрішніх переділах в селах і громадах”, що 

                                                
1 Лях Р. Д. Розв’язання аграрного питання на Україні (1917 – 1923 рр.) / Р. Д. Лях. – Київ–

Донецьк : Вища шк., 1975. – С. 63. 
2 Там само. – С. 62, 67. 
3 Див. Максимов И. Итоги землеустройства на Украине на 1 января 1922 г. / И. Максимов // 

Сільське господарство. – 1922. – № 3–4. – С. 44–56. 
4 Лях Р. Д. Розв’язання аграрного питання на Україні (1917 – 1923 рр.) / Р. Д. Лях. – Київ–

Донецьк : Вища школа, 1975. – С. 67–68. 
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уточнювали значення терміна “трудове господарство”, легалізували курс 

радянської влади на остаточну ліквідацію селянської земельної власності1. Хоча 

Земельний закон Всеукраїнського ревкому від 5 лютого 1920 року не містив 

положення про державну власність на всі землі, проте внутрішній підтекст та 

законодавчі акти, прийняті з метою його практичного застосування, свідчили, 

що головним власником і розпорядником земель в УСРР є держава, зазначав 

М. Ксензенко2. Автор розкрив проблеми формування центральних керівних 

органів відповідальних за проведення земельної політики в УСРР – Земельного 

відділу Всеукрревкому, Народного комісаріату землеробства, Колегії 

Наркомзему УСРР, а також земельних відділів ревкомів і місцевих рад – 

губземкомів і повіткомів (останні з 1920 року). Однак він не наважився 

визначити функційне призначення цих органів управління, які репрезентували 

радянську систему нав’язану Україні3. 

Відомо, що політика російських більшовиків в українському селі 

спиралася на діяльність волосних виконкомів рад, волосних земельних комісій, 

комбідів (1919 р.) і КНС (1920 р.). Особливу роль тут відігравали саме класові 

організації селянства – комітети бідноти й комнезами, на які покладалося 

завдання руйнації усталених земельних відносин в українських етнічних  

землях. Щоправда, означена вище точка зору на функціювання комбідів та 

комнезамів не одразу була сформована в радянській історіографії. Один з 

перших дослідників історії КНС В. Іжевський, уважаючи комнезами за 

повноважні представницькі органи більшовицької влади на селі, досить 

скептично відгукнувся про їхні можливості об’єднати на більшовицькій 

платформі все селянство навколо розв’язання земельного питання в Україні4. 

Лише на початку 1960-х років у радянській історіографії комітети бідноти 

                                                
1 Ксензенко Н. И. Революционные аграрные преобразования на Украине (декабрь 1919 – 
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та комітети незаможних селян почали розглядатися як “класова опора КП(б)У у 

боротьбі з куркулем за владу в українському селі”, “приводні паси” між 

радянськими органами влади і “трудящими селянськими масами”1. Так, 

змістовністю вирізнялася наукова публікація М. Тимошенка, який ґрунтовно 

вивчив організацію та практичні функції сільських комбідів і комітетів 

незаможних селян. Однак слід зазначити, що наведені автором статистичні дані 

стосовно розподілу в Україні в 1920 році за участі КНС 22400 тис. десятин 

земельної власності “поміщиків та куркулів”, з числа яких біднота та середняки 

отримали 21696242 десятин землі, свідчать не про результати діяльності 

класових організацій на селі, як стверджувалося М. Тимошенком, а лише 

віддзеркалюють зміни основних форм землекористування, що вібулися в період 

Української революції як об’єктивний процес соціалізації землі2. 

Підсумки багаторічних досліджень історії класових організацій 

селянства, зокрема їхньої ролі в реалізації аграрно-продовольчої політики 

більшовиків, було підбито в працях М. Березовчука. Дослідник відзначив появу 

перших досліджень узагальнювального характеру, у тому числі історичних 

нарисів, написаних на основі матеріалів особового походження, оригінальних 

документів центральних і місцевих архівосховищ, більшовицької та радянської  

періодики3. Він закликав радянських істориків до уточнення даних чисельності 

класових організацій, що діяли в українському селі, дослідження проблематики  

співпраці керівних структур цих організацій та членів комітетів бідноти й 

комнезамів із селянськими виборними органами представницької влади на 

місцях, партійними комітетами РКП(б). Серед основних завдань, які постали на 

той час перед дослідниками історії комбідів і КНС, М. Березовчук виокремив 

роботу з висвітлення їхньої участі в аграрній революції 1918–1920-х років в 

                                                
1 Березовчук М. Комітети бідноти і комнезами України в історіографії / М. Березовчук // 

Український історичний журнал. – 1976. – № 1. – С. 139–141. 
2 Див. Тимошенко М. В. Діяльність сільських органів радянської влади по розв’язанню 

земельного і продовольчого питань (1920 р.) / М. В. Тимошенко // Питання історії народів 

СРСР. – Харків, 1969. – Вип. 6. – С. 50. 
3 Потарикіна Л. Л. Ревкоми України в 1918 – 1920 рр. / Л. Л. Потарикіна. – Київ : Вид-во  

АН УРСР, 1957. – 156 с.; Загорський П. Нариси історії комітетів незаможних селян України / 

П. Загорський, П. Стоян. – Київ : АН УРСР, 1960. – 163 с. 
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контрольованих більшовиками землях Наддніпрянської України1. 

Слід зазначити, що М. Березовчук – автор індивідуальних і співавтор 

колективних монографій, чисельних наукових публікацій – залишив помітний 

слід у радянській історіографії історії класових організацій селянства2. Умови, у 

яких працював дослідник, не сприяли повній реалізації його наукового 

потенціалу. М. Березовчук не піддавав сумніву канонічні оцінки потрактування 

функціювальних основ діяльності комбідів і комнезамів в Україні. В одній з 

праць, написаних у співавторстві з Г. Бондаренком “Пролетарская опора в 

деревне. К истории комитетов бедноты на Украине” (1986 р.), М. Березовчук 

керувався не принципами історизму й об’єктивності наукового дослідження, а 

настановами документів КП(б)У3. Так, покликання авторів зазначеної праці на 

рішення П’ятої конференції КП(б)У, зокрема на “Доповідь ЦК КП(б)У” від 

22 листопада 1920 року, де констатувалося, що політика розшарування 

українського села була першою запорукою успіху Радянської влади в Україні, 

можна розцінювати як своєрідне кредо науковців, висловлене у відкритій 

формі. Фактична складова конструкції аналізованої нами праці М. Березовчука 

й Г. Бондаренка свідчить, що діяльність цих організацій зводилася в головному 

до руйнування економічної, соціальної, етнічної бази Української революції, які 

формувалися в умовах розвитку ринкової економіки. “Якщо комбіди протягом 

певного періоду часу були необхідними у Великоросії, то далеко 

необхіднішими є комнезами на Україні”, декларувалося в документах КП(б)У4. 

Історики зосередили свою увагу на висвітленні діяльності селянських класових 

організацій як “опори пролетарської революції”, що виконували функції 

                                                
1 Березовчук М. Комітети бідноти і комнезами України в історіографії / М. Березовчук // 

Український історичний журнал. – 1976. – № 1. – С. 140. 
2 Див. Березовчук М. Д. Комнезами України в боротьбі за соціалізм / М. Д. Березовчук. – 

Київ : Вид-во політичної літератури України, 1965. – 123 с.; Березовчук М. Д. Перші 

соціалістичні перетворення на селі. Про організації сільської бідноти і їх роль у здійсненні 

перших соціалістичних перетворень / М. Д. Березовчук. – Київ : Вид-во політичної 

літератури України, 1976. – 192 с. 
3 Березовчук Н. Д. Пролетарская опора в деревне. К истории комитетов бедноты на Украине / 

Н. Д. Березовчук, Г. В. Бондаренко. – Киев : Вища шк., 1986. – 116 с. 
4 Цит. за Березовчук М. Д. Комнезами України в боротьбі за соціалізм / М. Д. Березовчук. – 

Київ : Вид-во політичної літератури України, 1965. – С. 19. 
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“органів диктатури пролетаріату та більшовицької партії в українському селі”. 

Специфіка дослідження історії селянських організацій у перехідний для 

української історіографії період середини 1980 – початку 1990-х рр. полягала у 

висвітленні діяльності комітетів бідноти й КНС крізь призму відносин 

більшовицької влади й селянства; об’єктивації дослідження подієвої історії; 

діяльності комбідів і КНС у системі підпорядкованості каральним органам – 

НКВС; дослідженні політики КП(б)У щодо цих структур; аналізу реальних, а не 

перебільшених результатів діяльності комбідів і КНС у частині реалізації 

продовольчої і земельної політики більшовиків в Україні. Зокрема, критичний 

аналіз продовольчих реквізицій, організованих в Україні більшовиками та 

зрівняльного розподілу землі, як основного завдання комбідів та КНС “по 

відчудженню селянина від результатів його праці”, здійснений у монографії 

В. Верстюка “Махновщина” (1991 р.). На перший план аграрних перетворень в 

Україні, як правомірно зазначав автор аналізованої праці, вийшли великі форми 

землеробства: радгоспи, комуни, артілі1. З п’ятнадцяти мільйонів десятин землі, 

що належала поміщикам, державі, церкві, цукроварням у землекористування 

селянства відійшло п’ять–шість мільйонів десятин. Більшість вивласненої землі 

було націоналізовано й передано в розпорядження Укрголовцукру або виділено 

для користування колективним господарствам і радгоспам, зазначав автор2. 

Замаскована під гасла союзу робітничого класу й селянства більшовицька 

ідея соціального розколу українського села була втілена в практиці воєнно-

комуністичних заходів з початком організації комбідів у радянській УНР уже 

наприкінці 1918 року, наголошував в одній із сучасних праць історик І. Хміль. 

Автор розглянув формування в українському селі економічних передумов 

“комунального руху”, охарактеризував основні етапи становлення колгоспно-

радгоспної системи та роль класових організацій у створенні перших 

колективних господарств на поміщицьких та монастирських землях в 

                                                
1 Верстюк В. Ф. Махновщина : селянський повстанський рух на Україні (1918 – 1921) / 

В. Ф. Верстюк. – Київ : Наук. думка, 1992. – С. 120–123. 
2 Там само. – С. 121. 
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українських селах Київщини, Полтавщини, Харківщини1.  

Ефективність регіонального підходу до вивчення історії діяльності 

комітетів незаможних селян на Поділлі засвідчують результати роботи 

О. Мельничука, наукових публікацій В. Волошенко, Е. Левандовської, 

присвячених історії створення та діяльності класових організацій селянства в 

Донецькому регіоні, Харківській, Подільській та Чернігівській губерніях. 

Науковцям, на погляд автора цієї дисертаційної роботи, вдалося частково 

компенсувати відчутний брак матеріалів опитувань губернських статистичних 

комітетів, залученням до аналізу документів обласних державних архівів, 

джерел особового походження, а також матеріалів місцевої періодичної преси2. 

Висвітлення в наукових виданнях аграрної складової колоніальної 

політики Москви на тлі формування основ тоталітарного суспільства в 

Радянському Союзі проявилися у вітчизняній історіографії на межі 1990-х –

 2000-х років. Відомий дослідник радянського тоталітаризму С. Кульчицький 

зазначав, що політика РКП(б) у радянській Україні була підпорядкована 

соціальній меті – збереженню “економічного миру” радянської влади з 

основною масою селянства через тимчасову відмову РКП(б) – КП(б)У від 

прискореної колективізації й одержавлення земельних відносин, що було 

закріплено в Постанові РНК УСРР від 25 грудня 1920 року “Про здійснення 

[посівної] весняної кампанії”. Ця постанова нав’язувала кожному селянському 

господарству обов’язкові норми засіву земельних площ зерновими культурами 

– переважно твердими сортами пшениці та житом, що відкидало українське 

село у відносинах з пролетарською державою до кріпосницького стану, який 

                                                
1 Хміль І. В. Під гаслом комуни (аграрна політика РКП(б) у 1919 р.) / І. В. Хміль. – Київ : 

Інститут історії України НАН України, 2002. – С. 53. 
2 Див. Мельничук О. А. Комітети незаможних селян на Поділлі: автореф. дис. … канд. іст. 

наук: 07.00.01 / Мельничук Олег Анатолійович; Київський університет ім. Т. Шевченка. – 

Київ, 1998. – 21 с.; Левандовська Е. Роль комітетів незаможних селян у впровадженні 

радянської політики на селі (1920 – 1933 рр.) / Е. Левандовська // Наукові праці історичного 

факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 37. – С. 118–

123; Волошенко В. О. Комітети незаможних селян в Донбасі (1920 – 1933 рр.): автореф. 

дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Волошенко Вікторія Олександрівна; Донецький 

національний університет. – Донецьк, 2003. – 20 с. 
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передував селянській реформі 1861 року в Російській імперії. У той самий час 

відмова ЦК РКП(б) – КП(б)У від політики прискореної колективізації в 

1920 році, як підкреслювалося С. Кульчицьким, була вимушеним і тимчасовим 

заходом зі сторони радянської влади, який на короткий час відтермінував 

руйнування дрібнотоварного селянського господарства, призупинив локальні 

виступи селян проти радянської влади в окупованій частині України1. 

Впровадження “воєнного комунізму” в Україні як системи заходів, 

спрямованих на вкорінення економічної політики більшовиків в українському 

селі, уперше було висвітлено в праці О. Рубльова і О. Реєнта “Українські 

визвольні змагання 1917 – 1921 рр.” (1999 р.). Дослідниками наголошувалося, 

що аграрне законодавство в руках більшовиків було каральним інструментом, 

спрямованим проти селянства, як придушення спротиву націонаних сил2. 

У працях львівського дослідника Я. Малика увага акцентувалася на 

економічному, пропагандистському, військовому складниках поширення 

радянського тоталітарного режиму в окуповній частині України. В аграрній 

політиці здійснюваній більшовиками, зазначав дослідник, було використано 

притаманне селянам прагнення до зрівняльного розподілу поміщицької землі. 

Провідну роль у пропаганді аграрних ідей РКП(б) – КП(б)У відігравали 

підготовлені більшовицькі агітатори, які “…“брали” несвідомі маси селянства 

… не законами, а гаслами [чорного переділу землі]”, уважав дослідник3. 

Репресивний характер аграрної політики Російської Комуністичної партії 

більшовиків в Україні, на думку Я. Малика, знайшов головне втілення у 

фіскальному принципі усуспільнення земель; робочої та продуктивної худоби й 

реманента, які належали селянським господарствам; розколу селянства за 

майновою ознакою; знецінення товарної вартості сільгосппродукції виробленої 

                                                
1 Кульчицький С. В. Комуністична доктрина і спроби її реалізації в Радянській Україні у 

1919 – 1920 рр. (до питання про так званий “воєнний комунізм”) / С. В. Кульчицький // 

Історичні зошити. – Київ, 1992. – № 8. – 62 с.; Кульчицький С. В. УСРР в добу “воєнного 

комунізму” (1917 – 1920 рр.) / С. В. Кульчицький // Історичні зошити. – Київ, 1994. – 142 с. 
2 Рубльов О. С. Україна крізь віки : у 15 т. / О. С. Рубльов, О. П. Реєнт. – Київ : Альтернатива, 

1999. – Т. 10: Українські визвольні змагання 1917 – 1921 рр. – С. 192–197, 201–204. 
3 Малик Я. Тоталітаризм в українському селі. Перша спроба впровадження (жовтень 1917 – 

березень 1918 рр.) / Я. Малик. – Львів : ЛДУ, 1996. – С. 24–30, 130. 
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працею селянина; копіюванні аграрного законодавства радянської Росії та його 

поширенні на підконтрольних Російській Федерації українських землях1. 

Монографія О. Ганжі, написана в ракурсі новітньої проблематики 

соціально-економічної історії України. В основі авторської схеми дослідження 

більшовицьго терору в українських землях, як усталеної системи колоніальної 

політики Російської імперії в умовах її краху, було покладено ідею аграрної 

революції, або селянського спротиву. З однієї сторони авторкою досліджувався 

зміст насильницької аграрно-продовольчої політики більшовиків в 

українському селі, а з іншої – економічний опір селянства втіленню в життя 

воєнно-комуністичної доктрини РКП(б) – КП(б)У. О. Ганжа привернула увагу 

до таких актуальних аспектів досліджуваної проблеми, як пропагандистська 

робота більшовиків з використанням елементів психологічного терору, 

політика війни, яка велася РКП(б) – КП(б)У проти української влади в її 

відкритій формі та поєднувалася з кампанією більшовизації місцевих виборних 

органів селянського самоуправління, впровадження замість селянських рад 

надзвичайних органів: революційних комітетів, комітетів бідноти, комітетів 

незаможних селян, продовольчих комісій, які наділялися контролюючими та 

репресивними функціями, що були притаманні органам державної влади2. 

Окупаційна політика РФСРР втілювалася в нав’язаних українському 

селянству планах продовольчої розверстки, уведеної в окупованих територіях 

України, яка в основному слугувала для забезпечення зерном та продуктами 

харчування “пролетарські, революційні центри радянської Росії”, зокрема 

Петрограда та Москви. Відомо, що за чотири місяці 1918 року з України до 

РФСРР було вивезено від 15 до 17 мільйонів пудів хліба. У 1920 році для 

відправки в РФСРР було заготовлено не менше 71,5 мільйонів пудів зерна3. 

                                                
1 Малик Я. Впровадження радянського режиму в українському селі (1919 – 1920) / Я. Малик. 

– Львів : ЛДУ, 1996. – С. 146–164; Малик Я. Економічна політика більшовиків в 

українському селі 1919 – 1920 рр. як передумова голодомору 1933 р. / Я. Малик // Вісник 

національного університету “Львівська політехніка”. – 2003. – № 493. – C. 77–85. 
2 Ганжа О. І. Українське селянство в період становлення тоталітарного режиму (1917 –

1927 рр.) / О. І. Ганжа. – Київ : [б. в.], 2000. – С. 27–39, 152–162. 
3 Там само. – С. 30, 38. 
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Проблеми впровадження більшовицького режиму в українському селі 

висвітлювалася в публікаціях істориків Д. Архірейського, В. Ченцова, 

В. Волошенко, О. Вільховик, Ю. Шпак1. Основну увагу науковці приділили 

дослідженню історії функціювання механізму репресій, а саме: політичних 

маніпуляцій у ході виборів місцевих рад; діяльності ревкомів, комбідів та КНС; 

вилучення збіжжя й сільгосппродукції продзагонами з РФСРР; нав’язування 

селянам планів засіву полів; поширення практики заручництва; проведення 

військово-каральних операцій проти селян повсталих сіл і волостей2. Авторами 

було помічено, що масовий опір селянства визначало економічне несприйняття 

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

 КП(б)У. Ю. Шпак, зокрема, установила наявність взаємозв’язку між 

антибільшовицькими повстаннями, які охопили у квітні – травні 1919 року 

значну територію трьох сучасних Миколаївської, Херсонської, Запорізької та 

Одеської областей, та ухваленим Третім Всеукраїнським з’їздом рад України 

(березень 1919 р.) положенням про усуспільнення селянського господарства3. 

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

владі розглядався в контекстах ментальної (духовної) несумісності українців з 

інонаціональним, прийшлим елементом, який складав інтернаціональну основу 

загонів Червоної армії, створеної в Російській федерації, боротьби з 

насадженням колективних форм землекористування, контрибуціями, 

деморалізацією, упокоренням селянства методами експропріації 

сільськогосподарської продукції, масового заручництва. Згодом дослідники 

                                                
1 Див. Архірейський Д. Влада і селянство в Україні у 20-ті рр. / Д. Архірейський, В. Ченцов // 

З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 1999. – № 1–2 (10–11). – С. 87–127 ; Волошенко В. О. 

Комітети незаможних селян в Донбасі (1920 – 1933 рр.) / В. О. Волошенко // Історичні і 

політологічні дослідження. – 2003. – № 2–3 (15–16). – С. 132–138; Вільховик О. Повстанський рух в 

Україні як наслідок більшовицьких перетворень на селі та його вплив на селянський соціум / 

О. Вільховик // Гуржіївські історичні читання. – Черкаси, 2009. – Вип. 3. – С. 286–290; 

Шпак Ю. Г. Місце аграрного питання в політичній боротьбі на Півдні України у 1919 р. / 

Ю. Г. Шпак // Чорноморський літопис. – Миколаїв, 2012. – Вип. 5. – С. 97–103. 
2 Див. Ганжа О. І. Українське селянство в період становлення тоталітарного режиму (1917 –

1927 рр.) / О. І. Ганжа. – Київ : [б. в.], 2000. – 208 с. 
3 Шпак Ю. Г. Місце аграрного питання в політичній боротьбі на Півдні України у 1919 р. / 

Ю. Г. Шпак // Чорноморський літопис. – Миколаїв, 2012. – Вип. 5. – С. 97–103. 
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лише ствердилися в думці, що більшовицька влада була для українського 

селянства уособленням елемента чужого, ворожого, проти якого розгорнулася 

широка партизанська війна. Відповідальність за вчинені репресії й насильства 

щодо селянства авторами було покладено на прибулих в Україну 

більшовицьких чиновників та політичних діячів найвищого службового рангу1. 

В останні два десятиліття незалежної України вітчизняними істориками 

та правознавцями робилися неодноразові спроби комплексно дослідити 

радянське земельне законодавство, починаючи від його витоків – “Декрету про 

землю”, проголошеного на Другому Всеросійському з’їзді рад у 

жовтні 1917 року, законодавчих актів ВЦВК РФСРР, дія яких поширювалася 

Москвою на окуповані землі Української Народної Республіки до підзаконних 

актів Всеукрревкому та ВУЦВК, калькованих із законодавства РФСРР. Однак, 

як свідчить історіографічний аналіз наявних праць, у повному обсязі проблеми 

становлення та розвитку земельного законодавства радянського режиму в УСРР 

не висвітлювалися. В історіографії сформувався хіба що унітарно-стадіальний 

підхід до інтерпретацій аграрної політики більшовиків в Україні, який 

передбачав унормування принципів соціалізації й націоналізації землі, 

реалізованих у нормативно-правових актах аграрного законодавства УСРР. 

Автори підручника “Аграрна історія України” пояснили це таким чином: 

“Декрет [ВЦВК] про “усуспільнення” землі від 9 лютого 1918 р. акцентував 

увагу на окремих моментах колективізації, але в основному був присвячений 

розподілу землі згідно з Декретом [про землю] від 8 листопада 1917 р.”2. Більш 

                                                
1 Див. Вовк О. Загострення протиріч між владою і селянством Сумщини наприкінці 20-х – 

початку 30-х років ХХ століття / О. Вовк // Наукові записки. Історичні науки. – Острог, 2008. 

– Вип. 10. – С. 151–159 ; Вовк О. Встановлення радянської влади і насильницька 

трансформація традиційного життя села / О. Вовк // Етнічна історія народів Європи : збірник 

наукових праць. – Київ, 2008. – Вип. 25. – С. 44–50; Вовк О. Українське село і більшовицька 

влада наприкінці 10-х – на початку 20-х рр. ХХ ст. / О. Вовк // Література та культура 

Полісся. – Ніжин, 2012. – Вип. 69. – С. 156–165 ; Абразумова О. М. Неформальні лідери 

селянства – ініціатори руху за створення селянських спілок / О. М. Абразумова // Наукові 

праці Чорноморського державного університету ім. П. Могили. Історія. – Миколаїв, 2011. – 

Т. 147. – Вип. 134. – С. 30–33. 
2 Панченко П. П. Аграрна історія України : підручник / П. П. Панченко, В. А. Шмарчук. – 2-е 

вид., випр. і допов. – Київ : Знання, 2000. – С. 110. 
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доказовими є міркування авторів посібника “Новітня аграрна історія України” 

(2004 р.) О. Завальнюка та І. Рибака. Вони звернули увагу на комплексний 

характер “Основного закону про соціалізацію землі”, який було укладено 

правознавцями відповідно до узгоджених положень проектів партій лівих 

есерів та більшовиків. Так, якщо в розділі третьому Закону “Порядок надання 

землі у користування” в першу чергу забезпечувалися наділом безземельні та 

малоземельні селяни, а в другу – інше землеробське населення, у примітці до 

цього розділу містилася суттєва поправка: при встановленому в законі порядку 

передачі землі в користування перевага надавалася трудовим 

сільськогосподарським товариствам перед одноосібними селянськими 

господарствами. “Таким чином, і право, і порядок землекористування як у 

розділі, так у примітці, замикалося на одному – на пріоритеті колективного 

землеробства”1 – узагальнювали результати своїх роздумів вітчизняні історики. 

До вивчення аграрної політики РКП(б) – КП(б)У долучилися науковці 

української діаспори. Організація гуманітарних наукових досліджень за 

кордоном визначалася наявністю української політичної та наукової еміграції в 

країнах Європи, Північної та Латинської Америки, Австралії. Слід відзначити 

вихід у світ у видавництві Івана Тиктора другої редакції колективної праці 

“Велика історія України” (1948 р.). Фундаментальне видання, яке було 

розтиражовано в 15000 примірників правомірно вважають ознакою 

відродження української історичної думки в Канаді2. Зазначимо, що події 

аграрної історії інтерпретуються в аналізованій праці у вузькому сегменті 

окупаційної політики більшовиків в Українській СРР і пасивного спротиву 

українського селянства тиску радянського репресивного апарату, який було 

“обсажено неукраїнським елементом” (українців у ньому ледве налічувалося 

10%). І. Крип’якевич зазначав, що “Селяни виявляли свій пасивний опір в той 

спосіб, що засівали лиш стільки [полів], скільки їм було треба для власного 

                                                
1 Завальнюк О. М. Новітня аграрна історія України / О. М. Завальнюк, І. В. Рибак. – 

Камянець-Подільський : Абетка-НОВА, 2004. – С. 26–27. 
2 Крип’якевич І. Велика історія України / І. Крип’якевич, Д. Дорошенко, Я. Пастернак; 

ред. М. Голубець. – Львів–Вінніпег : Видав Іван Тиктор, 1948. – 968 с. 
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прожитку”. Наслідком занепаду селянських господарств, масово вивозу хліба з 

голодуючих районів України на Московщину, став голод 1921 – 1922 рр., що 

забрав життя “…кілька мільйонів української людности”1, писав учений. 

Фрагменти діяльності РКП(б) – КП(б)У в окупованому більшовиками 

українському селі, як продовження колоніальної політики Московської імперії 

в Наддніпрянщині, висвітлювалися в працях М. Сціборського, І. Верховинця, 

Б. Винара, Ф. Пігідо, К. Кононенка, І. Майстренка. Результатом колективних 

зусиль науковців діаспори, як правомірно уважав Б. Винар, постав “…зарис-

контур давно утвердженого в українській економічній думці переконання про 

колоніальний характер народнього господарства [радянської] України”2.  

Істориками було визнано, що відсутність доступу до оригінальних 

економіко-статистичних матеріалів частково компенсувалася використанням 

офіційних економічних оглядів стану економіки УСРР – УРСР, які хибували на 

відсутність науково вартісної інформаціїї3. Як наслідок, автори багатьох праць 

спиралися на цифрові показники відібрані з радянської періодики, що 

висвітлювали результи проведення зрівняльного розподілу землі та підбивали 

підсумки політики більшовиків з усуспільнення земельної власності в 

українському селі. Так, в економічному дослідженні К. Кононенка було 

зазначено, що кількість беззасівних селянських господарств наприкінці 

1920 року зменшилася з 14,7% від загального числа селянства до 3,5%, а із 

засівом до 1 гектара – з 17,2% до 12,8%, кількість селян із засівом 1–2 гектара 

збільшилася з 18,2% до 23,5%. Однак, у порівнянні з 1917 роком, усі названі 

верстви селянства, що разом складали 39,8%, не могли жити лише з власного 

господарства а потребували додаткової завантаженості роботою або придбання 

сільськогосподарської продукції на стороні для виживання всієї родини4. 

                                                
1 Там само. – С. 846. 
2 Винар Б. Економічний колоніялізм в Україні / Б. Винар. – Париж : Націоналістичне 

видавництво в Європі, 1958. – С. 8. 
3 Див. Винар Б. Матеріяли до історії економічних дослідів на еміграції (1919 – 1964) / 

Б. Винар. – Мюнхен–Нью-Йорк : [б. в.], 1965. – С. 5–6. 
4 Кононенко К. Україна і Росія. Соціяльно-економічні підстави української національної ідеї 

1917 – 1960 / К. Кононенко. – Мюнхен : Logos, 1965. – С. 100. 
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Статистичні матеріали, які були використані в праці І. Верховинця 

“Соціалістичне господарство СРСР як інструмент російського імперіалізму”, 

засвідчують зменшення посівних площ у Радянському Союзі від 105 млн. 

гектарів у 1913 році до 90,3 млн. гектарів у 1921 році. Однак дані цих 

матеріалів не корелювалися зі статистикою урожайності зернових культур, 

енергозатратністю сільгоспвиробництва, що збіднювало висновки автора 

стосовно стану сільського господарства Радянського Союзу. Окрім того, у праці 

І. Верховинця не використовувалися матеріали стосовно реалізації в Україні 

аграрної політики московського центру в період Української революції 1917 –

1921 рр.1. У більшості випадків українські історики обмежувалися констатацією 

самого факту ліквідації приватного землеволодіння та визнанням агресивної 

суті внутрішньої політики московської влади в “союзних республіках”, яка була 

спрямована на тотальну експлуатацію природних і трудових ресурсів 

населення, зокрема, праці селянина в колгоспно-радгоспній системі2. 

Більш детально цей аспект проблеми висвітлювався в праці Ф. Пігідо, 

який виокремив у системі окупаційної політики РФСРР період “воєнного 

комунізму” – відкриту форму економічного утиску України. Ця політика  

зводилася до таких заходів: запровадження продрозкладки; створення комбідів 

і КНС; протиставлення середньо-заможного селянства сільській бідноті; 

націоналізації землі, що перебувала  до 1917 року у власності поміщиків, 

створення на землях, які колись належали державі, поміщикам, церкві, селянам-

власникам колективних господарств у формі комун, артілей і радгоспів3. 

Фальшування історії та політики КП(б)У розкривалося в книзі дослідника 

І. Майстренка, який провів ідейну межу між українськими партіями лівого 

центру (УПСР, УСДРП) та російським більшовизмом. Автор наголошував на 

такій думці: “Більшовицька влада прийшла на Україну як окупаційна зовнішня 

                                                
1 Верховинець І. Соціялістичне господарство СРСР як інструмент російського імперіалізму / 

І. Верховинець. – [б. м.] : [б. в.], 1948. – С. 13. 
2 Долинський Д. Боротьба українського народу за волю і незалежність. Огляд подій за 

рр. 1918, 1919, 1920 / Д. Долинський. – Вінніпег : [б. в.], 1920. – С. 65. 
3 Див. Пігідо Ф. Україна під більшевицькою окупацією (Матеріяли до історії боротьби 

українського народу в 1920 – 1930 роках) / Ф. Пігідо. – Мюнхен : [б. в.], 1956. – С. 13. 
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влада. … Москва протиставила внутрішньому українському урядові – 

Директорії УНР – наставлений Москвою уряд “Робітниче-селянської України”, 

який мав прикривати звичайну окупацію України російськими радянськими 

військами”1. 

Спробу аналізу аграрної політики більшовиків від 1917 до 1937 рр. 

здійснив Н. Олежко. Автор справедливо зазначав, що досліджуваний період 

аграрної історії має низку специфічних рис, які вирізняють його поміж іншими. 

На жаль, дослідник не спромігся, спираючись на аналіз радянського аграрного 

законодавства, історичних джерел, виокремити ці риси. Він обмежив свої 

дослідження коментарями до декрету Всеукрревкому 5 лютого 1920 року “Про 

землю”, деяких інших актів. До суперечливих належать висловлені автором 

думки про усвідомлення селянами переваг колективного землекористування, 

оскільки абсолютний приріст отриманої ними поміщицької землі, порівнянно з 

1916 роком, склав усього 14%. Твердження автора, про те, що “…великих 

селянських господарств в перший період аграрного законодавства радвлада не 

порушувала”, свідчить про надто вузьке потрактування Н. Олежком характеру 

колоніальної аграрної політики радянського тоталітарного режиму2. Зокрема, 

Я. Малик на рахунок висловленої думки правомірно зауважував, що декрет 

Всеукрревкому “Про землю” від 5 лютого 1920 року, за суттю, не заперечував 

колективного землеробства, а був лише добре продуманим тактичним ходом 

більшовицького керівництва для масового залучення на сторону радянської 

влади середнього й заможного селянства, яке поставилося вороже до створення 

в українському селі комітетів бідноти, КНС, сільгоспкомун і колгоспів3. 

У пострадянській історіографії аграрна політика радянської влади 

знайшла відображення в працях, присвячених історії формування та діяльності 

                                                
1 Майстренко І. Історія Комуністичної партії України / І. Майстренко. – [б. м.] : Сучасність, 

1979. – С. 59. 
2 Олежко Н. Аграрна політика більшовиків (спроба історичного аналізу) / Н. Олежко. – 

[б. м.] : Наша книгозбірня, 1947. – С. 29–30. 
3 Малик Я. Аграрна політика радянської влади в Україні в 1919–1920 рр. / Я. Малик // 

Ефективність державного управління: збірник наукових праць. – Київ, 2014. – Вип. 40. – 

С. 18. 
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апарату центральних та місцевих органів радянської влади: Всеукрревкому, 

виконавчих комітетів місцевих рад. Автори надавали перевагу критиці 

юридичних документів, які мали свідчити про принципово відмінні риси 

радянської форми державності та характеризували її аграрну політику в Україні 

як проселянську1. На основі аналізу юридичних джерел, правові оцінки 

економічної діяльності Ради Народних Комісарів УСРР були обґрунтовані в 

працях В. Мироненка, І. Усенка і Б. Чеховича. Окрім того, науковці у деталях 

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 року, що були юридичною основою низки 

розпорядчих документів виконавчих органів радянської влади2. 

На відміну від більшості праць, що мали характер невеликих наукових 

історико-правових екскурсів, системністю дослідження соціально-економічних 

передумов створення механізму правового регулювання земельних відносин, 

становлення та еволюції радянського земельного законодавства 1917 – 1921 рр., 

вирізняються наукові публікації та монографія правознавиці І. Заріцької3. 

Дослідниця наголошувала на думці, що основні риси радянського 

земельного законодавства визначалися темпоральними впливами революційних 

подій, мали суперечливий характер на рівні основних юридичних документів, 

упосліджених у формі декретів, постанов та приписів, нелегітимних навіть у 

системі радянських органів місцевої влади. Попри не зовсім вдалу спробу 

                                                
1 Див. Румянцев В. О. Українська державність у 1917 – 1922 рр. (форми і проблеми 

розбудови) / В. О. Румянцев. – Харків : Основа, 1996. – 163 с.; Юрійчук Є. П. Становлення і 

характер радянської влади в Україні: історико-правові аспекти (1917 – 1921 рр.) / 

Є. П. Юрійчук. – Київ : ІЗМН, 1998. – 124 с. та ін. 
2 Мироненко О. М. Більшовицький уряд України (1917 – 1924) / О. М. Мироненко, 

І. Б. Усенко, В. А. Чехович; Інститут держави і права ім. В. Корецького НАН України. – 

Київ : ДНТБ України, 1994. – 306 с. 
3 Заріцька І. М. Виникнення радянського земельного законодавства (листопад 1917 – квітень 

1918 рр.) / І. М. Заріцька // Часопис Київського університету права. – Київ, 2008. – Вип. 1. – 

С. 43–48 ; Заріцька І. М. Радянське земельне законодавство (грудень 1919 – березень 

1921 рр.) / І. М. Заріцька // Часопис Київського університету права. – Київ, 2010. – Вип. 1. – 

С. 28–32. 
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компаративного аналізу національного й земельного законодавств УСРР у силу 

незіставності їхньої нормативної бази, І. Заріцькій вдалося довести 

необґрунтованість усталених у радянській історіографії тверджень про те, що 

основу “Декрету про землю”, ухваленого на Другому Всеросійському з’їзді рад, 

складали 242 селянські накази про землю, показати правовий нігілізм і 

доктринальний характер нормотворчих земельних актів радянської влади. 

Сильною стороною праць І. Заріцької є підбір, упорядкування та аналіз 

юридичних джерел у сфері земельних відносин, які регламентували хід т. зв. 

“землевпорядкування”, регулювали правові відносини землекористування в 

Українській СРР у наступний період 1919 – 1921 рр., означений у науковій 

літературі як “усуспільнення” селянського приватного земельного фонду1. 

Використання формально-нормативного методу аналізу юридичних джерел, 

який було введено в юридичну науку сербським теоретиком права Р. Лукичем, 

дозволило І. Заріцькій визначити юридичне місце в єрархії нормативно-

правових актів конкретних документів, терміни початку їхньої дії, часу набуття 

й завершення чинності норм земельного законодавства УСРР у процесі 

нормотворення2. І хоча з деякими твердженнями І. Заріцької важко погодитися 

як, наприклад, з оцінкою декрету Всеукрревкому “Про землю” від 

5 лютого 1920 р., який, на думку авторки, є актом надання пріоритету 

одноосібному господарству, висновки більшості її праць добре аргументовано3. 

В цілому, І. Заріцька була цілком права, коли стверджувала, що замість сталої 

моделі аграрного законодавства більшовики нав’язали суспільству 

політизований концепт юридичних вимог та обмежень права землеволодіння, 

де-юре унормовували в окупованій Україні колективне землекористування4. 

                                                
1 Заріцька І. М. Земельне законодавство доби Української революції 1917 – 1921 рр.: 

монографія / І. М. Заріцька; ред. І. Б. Усенко. – Київ : Атіка, 2010. – 240 с. 
2 Заріцька І. М. Особливості застосування формально-нормативного методу в історико-

правовій науці (на прикладі дослідження земельного законодавства України 1917 – 1921 рр.) 

/ І. М. Заріцька // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 7 (175). – С. 6–8. 
3 Заріцька І. М. Радянське земельне законодавство (грудень 1919 – березень 1921 рр.) / І. М.  

Заріцька // Часопис Київського університету права. – Київ, 2010. – Вип. 1. – С. 28–29. 
4 Заріцька І. М. Земельне законодавство доби Української революції 1917 – 1921 рр. : 

монографія / І. М. Заріцька; ред. І. Б. Усенко. – Київ : Атіка, 2010. – С. 160–161. 
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Аналіз історіографічних джерел свідчить, 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 щодо продрозкладки, усупільнення 

селянського господарства. Науковцями висвітлювалася реалізація стратегії й 

тактики т. зв.  “тріумфального походу радянської влади” в українських землях, 

охарактеризовано законодавчі акти радянського земельного права у світлі 

сучасного історико-аграрного дискурсу. Вітчизняними істориками досліжено 

активний спротив селянства Київщини, Поділля, Харківщини, продовольчій та 

земельній політиці РФСРР. Однак проблеми толерації селянства щодо 

більшовицького режиму (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. 

 

4.4. Аграрні проекти урядів А. Денікіна, П. Врангеля 

У пострадянській історіографії нагромадився значний матеріал, який 

присвячувався дослідженню проблеми аграрної політики урядів А. Денікіна і 

П. Врангеля в українських землях: було підготовлено та захищено три 

кандидатські (1996, 1998, 2000 рр.), одна докторська дисертація (2009 р.), 

опубліковано біля 200 спеціальних наукових публікацій, вийшло декілька 

фундаментальних монографій, з’явилися узагальнювальні історіографічні 

праці. Зважаючи на помітні здобутки сучасної історичної науки, завданням 

учених є переосмислення концептуальної складової аграрної політики урядів 

Білого руху в  Донецькому басейні, Правобережній Україні, Таврії й Криму1.  

Наявний історіографічний аналіз свідчить, що історикам вдалося 

                                                
1 Див. Бородін С. В. Аграрні відносини в Криму (1918 – 1926) : дис. … канд. іст. наук : 

07.00.01 / Бородін Сергій Васильович; Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 

2000. – 208 с.; Козерод О. В. Историографические проблемы белого движения на Украине / 

О. В. Козерод. – Харьков : [б. и.], 1998. – 122 с.; Крупина В. О. Білий рух в Україні (1917 –

1920 рр.) : дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / Крупина Віктор Олександрович; Київський 

Національний університет ім. Т. Шевченка. – Київ, 2005. – 225 с. та ін. 
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“розірвати” замкнене коло “ідеологічної блокади”, яка була властива 

радянській історіографії, переглянути заполітизований підхід щодо внутрішньої 

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

пропоміщицького режиму, який повертав аграрні відносини в Росії до 

феодалізму1. Зусиллями дослідників було виокремлено ті аспекти проблеми, які 

до недвінього часу перебували в т. зв. “історіографічному затінку”, тобто 

потребували об’єктивного і всебічного висвітлення2. До останніх істориками 

було віднесено діяльність цивільних адміністрацій з “нормалізації” 

економічного становища; продовольча політика А. Денікіна й П. Врангеля; 

політичні настрої та очікування населення (селянства); відносини українського 

селянства й поміщиків у зоні дій Збройних сил Півдня Росії (далі ЗСПР)3.  

У колах вітчизняних дослідників в останнє десятиліття стало порубіжним 

усвідомлення значення “Білого руху в Україні”, як “унікального суспільно-

політичного та соціального явища”, навіть “самодостатньої системи”4. Зокрема, 

відштовхуючись від результатів аналізу історіографічних джерел, історик 

С. Корновенко зробив висновок, що “Без аналізу програмних засад аграрної 

політики білогвардійських урядів А. Денікіна П. Врангеля на підконтрольних їм 

українських територіях у 1919 – 1920 рр., без належної аргументації та 

критичного осмислення здобутків радянської історіографії вчені повністю 

                                                
1 Див. Історія України: курс лекцій: у 2 кн. / Л. Мельник, В. Верстюк, М. Демченко. – Київ : 

Либідь, 1992. – Кн. 2 : ХХ століття. – С. 172–173, 175, 179. 
2 Див. Корновенко С. Аграрна політика білогвардійців: короткий історіографічний огляд / 

С. Корновенко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету 

ім. М. Коцюбинського. Історія. – Вінниця, 2005. – Вип. 9. – С. 345–347 ; Корновенко С. 

Білоемігрантська історіографія аграрної політики білогвардійських урядів А. Денікіна та 

П. Врангеля в українському селі / С. Корновенко // Український селянин. – Черкаси, 2008. – 

Вип. 11. – С. 74–77 ; Корновенко С. Сучасна українська історіографія аграрної політики 

урядів А. Денікіна та П. Врангеля (перша половина 1990-х рр.) / С. Корновенко // Вісник 

Черкаського університету. – Черкаси, 2012. – Вип. 22. – С. 92–97. 
3 Див. Корновенко С. Аграрна політика білогвардійських урядів А. Денікіна, П. Врангеля на 

підконтрольних їм українських територіях (1919 – 1920 рр.): історіографічний процес 1919 –

2000-х рр. / С. Корновенко. – Черкаси : Ант, 2008. – С. 165; Корновенко С. Крестьянский 

характер Украинской революции 1917 – 1921 гг. / С. Корновенко // Вестник ОГПУ. – 2014. – 

№ 2 (10). – С. 98–99. 
4 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. – С. 127. 



343 
 

відтворюють традиційно усталений погляд на проблему”1. Водночас, за 

висловом дослідника, автори спеціальної науково-історичної літератури першої 

половини 1990 років у більшій мірі, ніж радянські історики, є схильними до 

виваженості суджень, спроб об’єктивного висвітлення ситуації в Україні2. 

Додамо, що важливим елементом дослідження аграрної політики стало 

узгодження науковцями поняттєво-категорійного апарату: робочих термінів і 

понять таких, як скажімо: “аграрна програма”, “земельне законодавство Білого 

руху”, “аграрна політика”, “земельна реформа”, “підконтрольні українські 

території”. Важливим моментом є усвідомлення загальної специфіки реформ 

Білого руху, які були зумовлені принципом “невирішення наперед”. Це означає, 

що аграрні проекти урядів А. Денікіна й П. Врангеля не корелювалися в 

політичній та соціальній площинах. Не випадково авторами колективної праці 

“Нариси історії Української революції 1917 – 1921 років” (ред. В. Смолій) 

підкреслювалося, що всі закони, видані білими урядами впродовж терміну 

окупації УНР, уважалися науковцями тимчасовими законодавчими актами3.  

Дослідження Білого руху в російській історіографії спирається на 

історичну модель культурної самоідентифікації великоросів в умовах краху 

Російської імперії, розгортання національно-визвольної боротьби “окраїнних 

народів”, соціальних революцій та громадянської війни в Росії перших 

десятиліть двадцятого століття4. Основним елементом конструкції наративу 

абсолютної більшості праць російських вчених, преставлених в останні два 

десятиліття на огляд наукової спільноти, є чинник боротьби за збереження Росії 

як “єдиної та неділимої” держави, тобто її збереження в кордонах імперії5.  

                                                
1 Корновенко С. В. Сучасна українська історіографія аграрної політики урядів А. Денікіна та 

П. Врангеля (перша половина 1990-х рр.) / С. В. Корновенко // Вісник Черкаського 

університету. – Черкаси, 2012. – Вип. 22 (235). – С. 94. 
2 Там само. 
3 Нарис історії Української революції 1917–1921 років: у 2 кн. / ред. В. А. Смолій [та ін.]. – 

Київ : Наукова думка, 2011. – Кн. 2. – С. 417, 418. 
4 Гаврилов О. Ф. Гражданская война как кризис культурной самоидентификации / 

О. Ф. Гаврилов, Н. П. Гаврилова // Сибирь в период Гражданской войны: материалы 

Международной научной конференции. – Кемерово : ГОУ “КРИРПО”, 2007. – C. 68–89. 
5 Зимина В. Д. Белое движение и российская государственность в период Гражданской 

войны / В. Д. Зимина. – Волгоград : Изд-во Волгоградской академии государственной 
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У публікаціях вітчизняних вчених 1990-х – 2000-х років боротьба за 

владу в Україні, як правило, розглядалася в ракурсі зіткнення антагоністичних 

ідеологій “єдинонеділимства” (єдиної й неділимої Росії) та комуністичних ідей, 

збройної боротьби Білого руху та Червоної Армії, а також ідеології 

повстанських рухів українського селянства, очолюваного Н. Махном, 

М. Григор’євим, А. Волинцем, С. Гризлом, І. Струком, С. Чернецьким та 

іншими не менш відомими керівниками селянських повстань. При цьому, 

велика когорта істориків схилялася до висновків, що найбільшого розмаху 

повстанство в Наддніпрянській Україні набуло в період 1919 – 1920 років, як 

протидія збройним силам денікінців та інтернаціональних загонів більшовиків1. 

Головну лінію протистояння в Україні доби Визвольних змагань 

дослідник В. Верстюк убачав у протиборстві “білих” і “червоних”, як свого 

роду ідеологічних фантомів старого й нового світів. Стрижень революції 

складали два характерні явища, зазначав у монографії “Махновщина” 

В. Верстюк, а саме: “...боротьба селянства Півдня України проти спроб 

реставрації поміщицького землеволодіння згадуваними вище політичними 

режимами і різко негативна реакція того ж селянства на ліворадикальний 

“воєнно-комуністичний” есперимент більшовиків”2. За висновками дослідника, 

Н. Махно та керівне ядро українських повстанців, які складали кістяк його 

армії, володіло окремими елементами політичної культури. Водночас 

“махновці” мали прихильність до різних політичних партій і течій, у тому числі 

більшовиків, лівих есерів та, звичайно, анархо-синдикалістів. У радянську 

довоєнну історіографію теза про анархізм Нестора Махна, який чомусь 

поширювали на всіх учасників повстанського руху відомого як “махновія”, 

зазначав В. Верстюк, була уведена з метою політичної компрометації як 

                                                                                                                                                            

службы, 1997. – 200 с.; Зимина В. Д. “Белое дело” взбунтовавшейся России: политические 

режимы Гражданской войны 1917–1920 гг. / В. Д. Зимина. – Москва : Изд-во Росийського 

государственного гуманитарного университета, 2006. – 467 с. 
1 Див. Щербатюк В. Селянський повстанський рух в Україні 1917 – 1921 років: українська 

історіографія / В. Щербатюк. – Київ : Наук. думка, 2012. – С. 340. 
2 Верстюк В. Ф. Махновщина: селянський повстанський рух на Україні (1918 – 1921) / 

В. Ф. Верстюк. – Київ : Наук. думка, 1992. – С. 349. 
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повстанців так й анархістів – найбільш затятих опонентів більшовиків1.  

На думку історика В. Волковинського, провал аграрної політики 

А. Денікіна сприяв підйому нової хвилі потужного селянського руху у 

1919 році майже в усіх регіонах України. Він називає махновщину не інакше як 

“… громадянською війною в таборі сил, які боролися проти старого ладу”2. Це 

доволі розпливчате визначення потребує додаткового логічного пояснення, 

оскільки Н. Махно в роки революції укладав військові союзи з різними 

політичними силами, що часом належали до протилежних ворогуючих таборів.  

Однак це було не ознакою слабкості, а лише виявом тактики повстанців, 

які змушені були вести боротьбу в оточенні регулярних військ ворога. Історик 

М. Брайчевський, зважаючи на компонент коливання селянства, яке не мало 

твердих політичних переконань, наголошував на тій думці, що без його 

підтримки більшовикам, напевне, не вдалося б перемогти добре озброєну 

Добровольчу армію А. Денікіна3. П. Слюсаренко писав, що серед повстанського 

війська найбільш організованими були ті його загони, які тісно взаємодіяли в 

1920 році з регулярними підрозділами армії Української Народної Республіки, 

захищали її від нашестя “білих” та “червоних” окупантів4.  

У серії праць, присвячених дослідженню політичних подій в Україні 

впродовж 1917 – 1920 рр. дослідниця А. Гриценко спиралася на одну з 

найбільш поширених у радянській історіографії версій поразки Білого руху, а 

саме поразки через втрату зв’язку А. Денікіна й П. Врангеля з малоземельним і 

безземельним селянством, що не викликало заперечень її колег-істориків5. 

                                                
1 Там само. – С. 352. 
2 Див. Волковинський В. Нестор Махно : легенди та реальність / В. Волковинський. – Київ : 

Перліт продакшн ЛТД, 1994. – С. 251. 
3 Брайчевський М. Конспект історії України / М. Брайчевський. – Київ : Знання, 1993. − 

208 с. 
4 Слюсаренко П. М. Армія Української Народної Республіки в умовах боротьби за українську 

державність (вересень 1919 – листопад 1920 рр.): автореф. дис. … канд. іст. наук: 20.02.22 / 

Слюсаренко Павло Миколайович; Національна академія оборони України. – Київ, 2006. – 

С. 15. 
5 Гриценко А. Політичні сили у боротьбі за владу в Україні (кінець 1917 − початок 1919 р.) / 

А. Гриценко. – Київ : Інститут історії НАНУ, 1993. – 100 с.; Гриценко А. Політичні сили у 

боротьбі за владу в Україні: рік 1919-й / А. Гриценко. – Київ : Інститут історії НАНУ, 1996. – 
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Упереджене ставлення до аграрних проектів білого руху стало “пробним 

каменем” для української дослідниці О. Калашникової. У своєму виступі на 

Всеукраїнській науковій конференції “Революція і громадянська війна 1917 –

 1920 років: нове осмислення” (Сімферополь 1995) О. Калашникова зазначала 

таке: “Денікін пішов на повне відновлення поміщицького землеволодіння з 

примусовим відчуженням землі, отриманої селянами в результаті Жовтневої 

революції, та запровадження відробіткової повинності на користь поміщиків”1. 

Історик-аграрник С. Корновенко правомірно вважав, що у своєму виступі на 

конференції “Фактично дослідниця не сказала нічого нового, повторивши вже 

відомі постулати [радянської історіографії]”2. Він не погодився з думкою 

О. Калашникової, яка пише, що П. Врангель у 1920 році дбав виключно про 

інтереси “великих землевласників та поміщиків” й “селян-куркулів”3. 

Результати аналізу юридичних та історичних джерел, які були оприлюднені в 

колективній монографії вчених “Аграрна політика в Україні періоду 

національно-демократичної революції (1917 – 1921 рр.)” свідчить про зворотнє: 

П. Врангель був адептом ринкових аграрних відносин за широкої участі всього 

селянства. Зокрема, врангелівський “Закон про землю” не залишав за межами 

державної політики землезабезпечення не лише господарства заможного, 

середнього, а навіть незаможного й безземельного селянства4. 

Погляди О. Калашникової на проблему, на наш погляд, є рецепцією 

радянської схеми потрактування аграрної політики Білого руху в сучасній 

                                                                                                                                                            

81 с.; Гриценко А. Політичні сили у боротьбі за владу в Україні: рік 1920-й / А. Гриценко. – 

Київ : Інститут історії НАНУ, 1997. – 94 с. 
1 Калашникова Е. Правовые основы деятельности Правительства Юга России в Крыму в 

1920 г. / Е. Калашникова // Революция и гражданская война 1917 − 1920 годов: новое 

осмысление. Материалы. – Симферополь : [б. и.], 1995. − С. 51–54. 
2 Корновенко С. Сучасна українська історіографія аграрної політики урядів А. Денікіна та 

П. Врангеля (перша половина 1990-х рр.) / С. Корновенко // Вісник Черкаського 

університету. – Черкаси, 2012. – Вип. 22 (235). – С. 95. 
3 Див. Корновенко С. Сучасна українська історіографія аграрної політики урядів А. Денікіна 

та П. Врангеля (перша половина 1990-х рр.) / С. Корновенко // Вісник Черкаського 

університету. – Черкаси, 2012. – Вип. 22 (235). – С. 95. 
4 Див. Ковальова Н. А. Аграрна політика в Україні періоду національно-демократичної 

революції (1917–1921 рр.) / Н. А. Ковальова, С. В. Корновенко, Б. В. Малиновський, 

О. В. Михайлюк, А. Г. Морозов. – Черкаси : Ант, 2007. – С. 195, 202, 215, 217–218. 
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історіографії. При тому, що джерела “аграрного законодавства” урядів 

А. Денікіна й П. Врангеля були доступними для вітчизняних дослідників. 

Наприклад, у збірнику, упорядкованому Г. Клунним у 1926 році містилося 

більше десяти основних документів, присвячених аграрній політиці 

адміністрацій А. Денікіна (5 одиниць) та П. Врангеля (6 одиниць). Головним 

чином це накази про підготовку до осінньої посівної кампанії 1919 року, а 

також “Правила про збір урожаю”, “Положення про створення мирових 

комісій” за підписами А. Денікіна. Врангелівське законодавство було 

представлено більш ґрунтовно, а саме: урядовими повідомленнями про стан 

обговорення земельного питання в створених комісіях, правилами передачі у 

власність працюючих господарів земель сільськогосподарського призначення, 

“Тимчасовим положенням про земельні установи”, “Указом правлячого 

Сенату” (усі 1920 р.), іншими актами, опублікованими в зібранні документів1. 

Матеріали, присвячені історії окремих підрозділів адміністрації А. Денікіна та 

П. Врангеля, документи повітових земельних рад, рішення та постанови 

мирових комісій друкувалися впродовж 1922 – 1941 рр. у тематичних випусках 

наукового видання Центрархіву РФСРР “Красный архив”2. Фрагменти 

налагодження тилового життя в підконтрольних ЗСПР територіях, зокрема ті, 

що стосувалися мобілізації, продовольчого забезпечення, розв’язання 

земельного питання були відображені в спогадах А. Денікіна й П. Врангеля3. 

Наукові коментарі упорядників зібрань документів і матеріалів є 

важливою складовою історіографічного процесу. На нашу думку, вони 

якнайповніше репрезентують офіційну точку зору в конкретиці інформативного 

                                                
1Див. Клунний Г. В боротьбі за селянство. Земельне законодавство контрреволюційних 

урядів за час революції на Україні / Г. Клунний. – Харків : Радянський селянин, 1926. – 

С. 138–176. 
2 Див. Аграрная политика Врангеля / авт. предисл. А. И. Гуковский // Красный архив. 

Исторический журнал. – Москва, 1928. – Т. 1 (26). – С. 51–96 ; Крым в 1918 – 1919 гг. 

А. Гуковский // Красный архив. Исторический журнал. – Москва, 1928. – Т. 3 (28). – С. 142–

181; Крым в 1918 – 1919 гг. А. Гуковский (Окончание) // Красный архив. Исторический 

журнал. – Москва, 1928. – Т. 4 (29). – С. 55–85. 
3 Див. Деникин А. Гетманство и Директория на Украине / А. Деникин // Революция на 
Украине по мемуарам белых / состав. С. Алексеев. – Москва–Ленинград : Государственное 
издательство, 1930. – С. 136–185; Врангель П. Н. Воспоминания. Южный фронт (ноябрь 
1916 г. – ноябрь 1920 г.): в 2 т. / П. Н. Врангель. – Москва : Космос, 1992. – Т. 2. – 236 с. 
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доповнення історичного дискурсу визначеного комплексу проблем. Так, автор 

передмови до публікації документів П. Врангеля О. Гуковський уважав, що 

прихід до влади в Криму Білої гвардії означав перемогу поміщицтва 

ліберального типу над “реставраторами”, створював умови діалогу із селянами-

власниками, селянами-орендарями, які були соціальною опорою режиму. Він 

розкрив суперечності, які існували всередині поміщицького стану між 

землевласниками російської глибинки (“напівфеодальний тип”, “лендлорди”) та 

поміщиками юнкерського типу (“напівбуржуазія”), які чисельно переважали на 

Півдні Росії, тобто в Україні. Критикуючи аграрне законодавство П. Врангеля, 

історик спирався на класовий аналіз земельних актів та зазначав, що ставка 

“білогвардійців” робилася на заможне селянство. Викуп трудової землі (у 

проекті закону за наявності в поміщика не більше 600 дес. та 150 дес. у 

селянина-власника) мав примусовий характер, а намагання залучити селянство 

до участі в повітових земельних радах викликали, як пише укладач, його 

мовчазний опір та очікування радикальних змін. Автор не згадує про земельні 

проекти орієнтовані на підтримку того селянства, яке мало дрібне господарство 

– надання йому пільгових кредитів банків за умови гарантії держави1. 

Принагідно зазначимо, що тематичні “ювілейні збірники” документів з 

“історії революції та громадянської війни в Україні”, що видавалися в УРСР у 

1950 – 1980-і роки містили обмаль матеріалів, які репрезентували земельну 

політику А. Денікіна та П. Врангеля в окупованих землях Української Народної 

Республіки. Зокрема, у найбільшому за обсягом унікальному трьохтомному 

зібранні “Громадянська війна в Україні” (1967 р.) частка документів так би 

мовити “білогвардійського походження” не перевищувала й п’яти відсотків від 

їхньої загальної кількості, уважав український історик В. Крупина. Щоправда, 

оприлюднені ним з цього приводу висновки, на нашу думку, потребують певної 

корекції, адже, окрім тематичних матеріалів опублікованих у збірнику, слід 

                                                
1 Аграрная политика Врангеля // Красный архив. Исторический журнал. – Москва, 1928. – 

Т. 1 (26). – С. 51–55. 
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враховувати репрезентовані в цьому виданні документи загального характеру1. 

У регіональних збірках документів переважали циркулярні листи й 

ухвали ЦК РКП(б) – КП(б)У, матеріали періодичних партійних видань про 

діяльність більшовицьких парторганізацій серед робітництва й сільської 

бідноти, історію створення Таврійської РСР, “продовольчу політику” цього 

квазіутворення. У збірниках документів і матеріалів радянської доби багато 

уваги упорядників приділялося включенню документації, яка засвідчувала б 

зусилля більшовицьких комітетів, створених ними ревкомів в організації 

збройних повстань проти А. Денікіна. Однак, у самих працях вона 

інтерпретувалася істориками лише крізь призму “боротьби трудящих мас” 

Криму й Таврії з “реставраторами імперії Романових” і “петлюрівцями”2. 

Основний масив джерел з історії Білого руху зберігається в архівних 

установах Російській Федерації. Як відомо, він формувався з різних, зокрема, 

незаконно переміщених документів. Так, 1945 року з території Чехії до РФСРР 

було вивезено Празький архів Білого руху, призначений владою в подарунок 

Академії наук Радянського Союзу. Наприкінці 1930-х років він містив більше 

900 найменувань серед яких: мемуари, щоденники, епістолярій білогвардійців, 

що складало в сумі майже три мільйони аркушів стандартного паперу. Фонди 

Празького архіву в СРСР були розукомплектовані й передані до окремих 

держустанов Головного архівного управління Ради Міністрів СРСР на 

зберігання. Розпорядженням НКВС доступ до цих документів до 1991 року 

було обмежено. Симптоматично, що у якості військових трофеїв російські 

історики також отримали 48 тисяч найменувань академічних наукових видань, 

                                                
1 Крупина В. О. Білий рух в Україні (1917–1920 рр.): автореф. дис. … канд. іст. наук : 

07.00.01 / Крупина Віктор Олександрович; Київський національний університет 

ім. Т. Шевченка. – Київ, 2005. – С. 12. 
2 Борьба за Советскую власть в Крыму. Документы и материалы: в 2 т. / ред. П. Надинский. – 

Симферополь : Крымиздат, 1957. – Т. 1. – 320 с.; Борьба за Советскую власть в Крыму. 

Документы и материалы: в 2 т. / ред. М. Максименко – Симферополь : Крымиздат, 1961. – 

Т. 2. – 364 с.; Ревкомы Крыма. Сборник документов и материалов / ред. Л. Солодовник 

[и др.]. – Симферополь : Крымиздат, 1968. – 243 с.; В борьбе за советский Крым. 

Воспоминания старых большевиков / ред. В. Волков. – Симферополь : Крымиздат, 1958. – 

184 с. 
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які незаконно потрапили з повоєнної Чехословаччини в книгосховища 

Російської Федерації (РФСРР). 

Як свідчить огляд фондів російської еміграції, здійснений О. Проніним у 

монографії “Источники по истории эмиграции из России”, у сховищах 

Державного Архіву РФ серед найцінніших документів зберігаються протоколи 

засідань білих урядів, матеріали роботи урядових комісій, комітетів і 

підкомітетів, що були створені при урядах А. Денікіна і П. Врангеля. У меншій 

мірі в архівосховищах Російської Федерації представлено документи відділу 

інформації й пропаганди Добровольчої армії (Осваг), які частково 

відображають відношення селян до заходів аграрної політики Білого руху1. 

Археографічна робота, пов’язана з уведенням у науковий обіг документів, 

які висвітлюють у широкому діапазоні історію білого руху, активізувалася в РФ 

з розпадом єдиного проблемно-ідеологічного поля історичної науки СРСР. Слід 

зазначити, що багато матеріалів, які побачили світ в останні два десятиліття в 

Російській Федерації, є републікацією збірників документів, спогадів, відомих у 

минулому учасників подій “громадянської війни й Білого руху”. Окремі з них 

зберігають наукову цінність до нашого часу як історичне джерело особового 

походження. Так, вивчення перевиданих в сучасні РФ мемуарів К. Соколова в 

поєднанні з використанням архівних документів дозволяє зазирнути за 

лаштунки офіційних відносин керівників вищої ланки Білого руху, включно 

А. Денікіна і П. Врангеля, вивчити в дрібних деталях організацію та структуру 

управлінь цивільних адміністрацій, механізму роботи Кабінету міністрів, 

Особливої наради, окремих комітетів при уряді Головнокомандувача ЗСПР2. 

На початку дев’яностих років минулого століття в чисельних науково-

популярних збірниках РФ масово перевидавалися мемуари та есеї учасників 

громадянської війни в Росії 1918 – 1920 років. Важливе місце серед них 

відводилося републікації серії матеріалів під назвою “Архив русской 

                                                
1 Пронин А. А. Источники по истории эмиграции из России / А. А. Пронин. – Уфа : Издатель 

А. А. Словохотов, 2016. – 310 с. 
2 Соколов К. Н. Правление генерала Деникина (Из воспоминаний) / К. Н. Соколов. – Москва–
Жуковский : Кучково поле, 2007. – 304 с. 
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революции”, яка була започаткована Г. Гессеном 1921 року в Берліні. У 1991 –

 1995 роках в Російській Федерації  було опубліковано 22 томи цього видання1. 

Один із чотирьох тематичних розділів, на які упорядником було розбито всі 

матеріали 28-томного зібрання, включав документи, присвячені проблематиці  

планування та проведення військових операцій Збройними силами Півдня Росії, 

історії становлення адміністрацій Білого руху в окремих районах та областях  

окупованої УНР, а також репрезентував “…порядки встановлені 

білогвардійцями на тимчасово віддібраних у більшовиків областях Росії” та 

“висвітлював основні причини, які призвели Білий рух до поразки”2. 

Зацікавленість науковців викликала поява в широкому доступі матеріалів, 

об’єднаних спільною назвою “Белое дело”3. Заслуговує на увагу збірник, 

укомплектований на основі документів Державного Архіву Російської 

Федерації “Россия антибольшевистская”4. Опубліковані матеріали спогадів 

О. Мішагіна-Скридлова “Россия белая, Россия красная. 1903 – 1927”  суттєво 

доповнили комплекс джерел, які були основою вивчення проблеми в 

історіографії Російської Федерації 1990 – 2000-х рр., де Білий рух розглядався у 

світлі позитиву як антипод режиму більшовиків, що існував в Росії з 1917 р.5.  

Традиції російської еміграційної історіографії, що вже згадувалося, міцно 

вкорінилися в історичній науці РФ6. Загальні обриси ідеального державного 

устрою Росії А. Денікіна й П. Врангеля, на переконання дослідників, 

поєднували тоталітарні й демократичні начала, що уможливлювало реалізацію 

                                                
1 Див. Архив русской революции: в 22 т. / ред. И. В. Гессен. – Берлин : Слово, 1921 – 1937. – 
Т. 1–22. 
2 Архив русской революции: в 22 т. [Электронный ресурс] / ред. Г. В. Гессен – Берлин : 
Слово, 1937. – Т. 1. – Режим доступа: http://istmat.info/node/33587. – Заглавление с экрана. 
3 Белое дело. Избранные произведения: в 16 кн. / ред. С. В. Карпенко. – Москва : Голос, 

1992–1993. – Кн. 1–16. 
4 Россия антибольшевистская. Из белогвардейских и эмигрантских архивов / 

сост. Г. А. Трукан. – Москва : Институт российской истории РАН, 1995. – 442 с. 
5 Мишагин-Скрыдлов А. Россия белая, Россия красная. 1903 – 1927 / А. Мишагин-Скрыдлов. 

– Москва : Центрполиграф, 2007. – 240 с. 
6 Вежель П. Д. Белое движение как альтернатива советской власти [Электронный ресурс] / 

П. Д. Вежель // Современные проблемы гуманитарных наук глазами студентов и 

преподавателей негуманитарного ВУЗа. – Режим доступа: http://econf.rae.ru/article/8884. – 

Заглавление с экрана. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://istmat.info/node/33587
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набору політичних комбінацій, забезпечувало простір для соціального маневру, 

але приховувало внутрішню нестабільність провладного режиму білих. До того 

ж число “політичних облич”, які репрезентували Білий рух у владі та способи 

захоплення й утримання цієї влади в руках адміністрацій А. Денікіна чи 

П. Врангеля, були обмеженими низкою причин, серед яких – фактор часу1. 

На думку дослідника історії Білого руху Півдня Росії С. Корновенка, 

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

окупованих українських землях УНР репрезетували три категорії 

історіографічних джерел, а саме: 1) дослідження 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) зрештою, 

праці, де переважало виважене академічне висвітлення історії російської 

революції, застосування як усталених методів академічного дослідження, так й 

нового методологічного інструментарію, неупереджений підбір фактажу, 

виявлення проблеми аграрних відносин у Південній Україні та Криму2. 

У другій половині 1990-х років істориками РФ виокремилися пріоритети 

розробки аграрної історії в контексті політичної, соціально-економічної та 

соціоментальної (селянознавчої) тематики. Так, упродовж 1994 – 1996 рр. 

дослідник білого руху й громадянської війни в Росії В. Цвєтков опублікував 

низку наукових праць та захистив кандидатську дисертацію, присвячену 

                                                
1 Див. Зимина В. Д. Гражданская война 1918 – 1922 гг. как политический конфликт в 

развитии российской государственности / В. Д. Зимина // Новый исторический вестник. – 

2004. – № 2 (11). – С. 258–279. 
2 Корновенко С. Новітня російська історіографія (1991 – 2000-ті рр.) аграрної політики 

білогвардійських урядів А. Денікіна, П. Врангеля на підконтрольних їм українських 

територіях (1919–1920 рр.) / C. Корновенко // Наукові праці історичного факультету ЗДУ. – 

Запоріжжя, 2008. – Вип. 24. – С. 192. 
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аграрній політиці урядів А. Денікіна та П. Врангеля в Україні й Криму1. Роботи 

цього автора характеризувалися широким використанням наративних джерел, 

обґрунтованістю висновків. В. Цвєткову вдалося на основі порівняльного 

аналізу проектів земельного законодавства А. Денікіна, П. Врангеля, 

О. Колчака виокремити практичні заходи адміністрації А. Денікіна в 

українському селі, довести, що 1919 рік був переломним у відході Білого руху 

Півдня України від тактики “не вирішення наперед” до відкриття широкого 

діалогу денікінців із селянством, який успішно продовжив у 1920 році 

П. Врангель2. Земельна політика П. Врангеля в Криму розкривається автором у 

контраверсіях порівнянь з результатами досліджень В. Федюка3, А. Вєнкова4, 

А. Бутакова5. Зважаючи на позиції попередників, які вказували на помилки 

комісії Г. Глинки та критикували документи, розроблені нею в основному з 

причини непридатності для використання в Росії, В. Цвєтковим 

врівноважувалися “плюси й мінуси” висвітлення в російській історіографії 

1990-х років проблемних питань соціальної політики білої влади в Криму, було 

здійснено кваліфікований історико-правовий аналіз проектів земельного 

                                                
1 Цветков В. “Белое дело” и “черный передел”: Земельный вопрос в деятельности 

белогвардейских правительств / В. Цветков // Былое. – 1994. – № 9. – С. 12–13; Цветков В. 

Сельские общественные организации в аграрно-крестьянском законодательстве 

Правительства Юга России (1920 г.) / В. Цветков // Власть и общество в России в первой 

трети ХХ века. – Москва : РОСПЭН, 1994. – С. 158–160; Цветков В. Аграрная политика 

белогвардейских правительств Юга России (1918 – 1920 гг.) / В. Цветков // Научные труды 

МПГУ. – Москва : Наука, 1996. – С. 93–101; Цветков В. Аграрная революция или аграрная 

реформа? (Опыт политики Правительства Юга России в белой Таврии. 1920 г.) / В. Цветков 

// Посев. – 1996. – № 4. – С. 42–45; Цветков В. Участие крестьянских общественных 

организаций в аграрной политике белогвардейских правительств Юга России (1919 –

1920 гг.) / В. Цветков // Научные труды МПГУ. – Москва : Наука, 1999. – С. 122–128. 
2 Цветков В. Ж. Аграрная политика белогвардейских правительств Деникина и Врангеля 

(1919 – 1920 гг.): дис. … канд. ист. наук : 07.00.02 / Цветков Василий Жанович; Московский 

педагогический государственный университет им. В. Ленина. – Москва, 1996. – С. 127. 
3 Федюк В. П. Белое движение на юге России: (1917 – 1920 гг.): автореф. дис. ... докт. ист. 

наук: 08.00.02 / Федюк Владимир Павлович; Ярославский государственный университет. – 

Ярославль, 1995. – 32 с. 
4 Венков А. В. Антибольшевистское движение на Юге России (1917 – 1920 гг.): автореф. 

дисс. … докт. ист. Наук : 07.00.02 / Венков Андрей Вадимович; Ростовский государственный 

университет. – Ростов-на-Дону, 1996. – 34 с. 
5 Бутаков Я. А. Белое движение на юге России: концепция и практика государственного 

строительства (конец 1917 – начало 1920 г.) / Я. А. Бутаков. – Москва : Изд-во Российского 

университета дружбы народов, 2000. – 190 с. 
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законодавства, упорядкованого земельною комісією В. Колокольцева, згодом 

О. Билимовича – В. Челіщева. Автором було досліджено розмаїття поглядів на 

проблему реформування земельних відносин адміністраціями А. Денікіна, 

П. Врангеля, О. Колчака. Зокрема, аграрне законодавство П. Врангеля 

позиціонується В. Цвєтковим як таке, що відповідало не стільки економічним 

інтересам поміщиків як основної маси земельних власників, а також заможним 

селянам, середнякам та малоземельним селянам. Зазначається, що в основу 

проекту земельної реформи 1920 року П. Врангелем було покладено 

демократичні принципи легітимізації селянських самозахоплень поміщицької 

землі, за винятком церковних, монастирських, заводських та хутірських земель 

і маєтків, які мали суто “культурне значення для розвитку землеробства”. 

Разом з тим, у дисертації російського історика, як попередньо зазначалося 

в історіографічних оглядах, мали місце неточності фактографічного характеру, 

значні прогалини в залученні до аналізу важливих юридичних документів, 

скажімо, таких, як “Повідомлення уряду [П. Врангеля] із земельного питання”, 

деяких інших . Усуваючи частину виявлених у праці недоліків, український 

дослідник С. Корновенко не лише уточнив офіційну назву, чисельний і 

персональний склад Аграрної комісії, створеної при Міністерстві землеробства 

Ради Міністрів Української Держави, а також виявив той факт, що, окрім 

вітчизняних урядовців, до роботи цієї комісії були причетні такі фахівці, як 

професор Аухгаген, ректор Королівської вищої сільськогосподарської школи в 

Берліні, старший землемір Міністерства землеробства Німеччини Брюнін. 

Комплексний історіографічний аналіз виявив необґрунтовані твердження 

В. Цвєткова про те, що урядовці Особливої наради при Головнокомандувачеві 

Збройних сил Півдня Росії не розробили механізму оцінки вартості земельного 

фонду при здійснені купівлі-продажу землі. Навпаки, за їхньої участі 

економістами, банкірами було підготовлено й представлено на розсуд 

Особливої наради А. Денікіна п’ять регламентів процедури проведення 

земельних торгів в УД. Досвід впровадження показав, що кожен регламент мав 
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свої як сильні, так і слабкі сторони1. Переконливими, на наш погляд, є висновки 

історика С. Корновенка відносно поверхового висвітлення в дисертації 

В. Цвєткова ролі російської інтелігенції в розробці аграрних проектів 

А. Денікіна й П. Врангеля, а також впливу селян на практику землеустрою в 

межах території материкової України та Кримського півострова в 1920 році2.  

Експериментальним напрямком історичних досліджень на 

пострадянському просторі від середини 1990-х років стає мікроісторія як 

антропологічно орієнтований складник гуманітаристики. “Це історіографія 

[історія], фокус якої має зворотній зв’язок “об’єктивного” і “суб’єктивного”, як 

сутності феномену людини і суспільства, їхнього розвитку,”3 – писав у свій час 

про можливості мікроісторичного методу дослідження суспільних явищ 

Теодор Шанін (Манчестерський університет). Елементи біографістики завжди 

були частиною праць російських істориків. Зокрема, дослідження сильних і 

слабких сторін діячів Білого руху істориками В. Федюком4, С. Карпенком5, 

особливо Ю. Гордєєвим6, Г. Іпполітовим7, О. Козловим8, В. Красновим9 

спростовували поширені в радянської історіографії недостовірні факти, які 

вказували на реакційність світогляду “колишніх царських генералів” 

                                                
1 Ковальова Н. Аграрна політика в Україні періоду національно-демократичної революції 

(1917 – 1921 рр.) / Н. Ковальова, С. Корновенко, Б. Малиновський, О. Михайлюк, 

А. Морозов. – Черкаси : Ант, 2007. – С. 161–189. 
2 Див. Корновенко С. Новітня російська історіографія (1991 – 2000-ті рр.) аграрної політики 

білогвардійських урядів А. Денікіна, П. Врангеля на підконтрольних їм українських 

територіях (1919 – 1920 рр.) / C. Корновенко // Наукові праці історичного факультету ЗДУ. – 

Запоріжжя, 2008. – Вип. 24. – С. 192. 
3 Шанин Т. Революция как момент истины 1905–1907 гг. 1917 – 1922 гг. / Т. Шанин; пер. с 

англ. Е. Ковалев. – Москва : Весь мир, 1997. – С. 474. 
4 Федюк В. П. Белые: Антибольшевистское движение на Юге России 1917 – 1918 гг. / 

В. П. Федюк. – Москва : АИРО-ХХ, 1996. – 149 с. 
5 Карпенко С. В. Очерки истории Белого движения на юге России (1917 – 1920 гг.) / 

С. В. Карпенко. – Москва : Изд-во Ипполитова, 2003. – 352 с. 
6 Гордеев Ю. Генерал Деникин (Военно-исторический очерк) / Ю. Гордеев. – Москва : 

Аркаюр, 1993. – 189 с. 
7 Ипполитов Г. Деникин / Г. Ипполитов. – Москва : Молодая гвардия, 2000. – 531 с. 
8 Козлов А. Антон Иванович Деникин (человек, полководец, политик, ученый) / А. Козлов. – 

Москва : Молодая гвардія, 2004. – 440 с. 
9 Краснов В. Врангель. Трагический триумф барона: Документы. Мнения. Размышления / 

В. Краснов. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2006. – 654 с. 
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А. Денікіна й П. Врангеля. Так, досліжуючи можливості встановлення влади 

“білої альтернативи” радянському режиму, Г. Трукан у своїй праці 

“Антибільшовицькі уряди Росії” відмежовував погляди А. Денікіна від тих 

установок, які панували в середовищі управлінців, що оточували цю 

особистість. Зокрема, Головнокомандувач Збройних Сил Півдня Росії, як 

стверджував автор монографії Г. Трукан, неодноразово ветував реакційні 

проекти земельних законів, пропонованих його оточенням. Щоправда, 

переконливих доказів, які висвітлювали б протиріччя, що виникали на ґрунті 

обговорення проектів аграрних реформ між А. Денікіним і Головою Особливої 

наради генералом А. Драгомировим чи Головою уряду при 

Головнокомандувачеві ЗСПР генералом О. Лукомським, він не наводить.  

Потребують ґрунтовного аналізу спогади учасників, Білого руху 

використані Г. Труканом з метою висвітлення взаємовідносин уряду при 

Головнокомандувачеві й Командування ЗСПР з приводу залагодження 

конфліктів, які виникали через самозахоплення поміщицької землі та розбійні 

напади селян на маєтки, непорозуміння, що виникали на ґрунті заготівлі 

підрозділами Білої армії продовольства, фуражу, а також проведення ними 

реквізицій тяглої сили (коней) та оголошення примусових мобілізацій 

населення окупованих земель України для поповнення підрозділів ЗСПР1. 

Дослідник В. Лобанов зазначав, що поразка Білого руху на Півдні Росії в 

1920 році остаточно підірвала авторитет А. Денікіна серед військових. Єдино 

можливою кандидатурою, яка могла замінити Головнокомандувача ЗСПР на 

той час була фігура П. Врангеля. Саме П. Врангель, на його думку, був здатен 

здійснити те, що не вдалося його попереднику А. Денікіну. Обрання 

П. Врангеля керівником “південноросійської контрреволюції” на нараді 

військовиків 22 березня (4 квітня) 1920 року визнається дослідниками 

Російської Федерації поворотною подією в історії Білого руху Півдня Росії. 

Генерал П. Врангель “подавався” істориками як авторитетна особистість, 

                                                
1 Трукан Г. Антибольшевистские правительства России / Г. Трукан. – Москва : ИРИ РАН, 

2000. – 255 с. 
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людина здатна проводити “ліву політику правими руками”, яка могла знайти 

“золоту середину” в подоланні протиріч, що повсякчас супроводжували 

розв’язання земельного питання на окупованій території. Проте, як писали 

сучасники, історія не відвела йому достатньо часу на реалізацію задуманого1. 

Вартує уваги спроба дослідників унаочнити здобутки нового 

Головнокомандувача ЗСПР у реформуванні управлінського апарату, який 

залишився від попередника. Зокрема, визначаючи принципи, якими керувався 

П. Врангель при формуванні уряду, історик М. Глібіщук наголошував на 

відборі Головнокомандувачем чиновників на професійній основі, відході від 

політичних домовленостей партійного представництва у виконавчій владі. Хоча 

особовий склад уряду П. Врангеля майже повністю складався з колишніх 

чиновників царського апарату управління, частково місцевих еліт, маловідомих 

в Росії діячів ліберальних партій (переважно кадетів), як це було за А. Денікіна, 

про наміри змінити ситуацію на краще свідчить формування П. Врангелем 

цивільних дорадчих структур та органів управління при урядах 

Головнокомандувача у зв’язку з початком здійснення земельної реформи в 

червні 1920 року в підконтрольних ЗСПР  територіях, писав М. Глібіщук2. 

Дослідниця В. Ромашина вважала, що уведення більшовиками в Росії 

політики “воєнного комунізму” сприяло розширенню соціальної бази Білого 

руху. Однак консервативна тактика “національної диктатури” А. Денікіна або 

“середньої лінії” між консерватизмом і лібералізмом О. Колчака й “лівої 

політики правими руками” П. Врангеля не допомогли в розв’язанні назрілих 

соціально-економічних і політичних проблем демократичної Росії. Причини 

військової й політичної поразки Білого руху авторка вбачала передусім у 

відсутності зрозумілої широким масам населення Росії об’єднуючої 

                                                
1 Лобанов В. Б. Боевой путь генерала П. Н. Врангеля во время гражданской войны на Юге 

России (Северный Кавказ, Нижняя Волга, Крым) [Электронный ресурс] / В. Б. Лобанов // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов, 2012. – № 12 (26). – Ч. 1. – Режим 

доступа: www.gramota. net/materials/3/2012/12-1/36.html. – Заглавление с экрана. 
2 Глібіщук М. Склад та формування уряду П. Врангеля у 1920 році / М. Глібіщук // Науковий 

вісник Чернівецького університету. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – 

Чернівці, 2014. – Вип. 702–703. – С. 134. 
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національної ідеї, а також роз’єднаності, яка “опанувала російських генералів і 

російське військо” перед загрозою знищення держави більшовиками1. 

О. Будницький, дискутуючи з колегами по цеху про ідеологічні 

складники Білого руху, зазначав, що його представляли переважно військові, 

які задекларовану прихильність до ліберальної ідеології усвідомлювали лише 

як засіб боротьби проти більшовизму й легко відмовилися від демократичних 

цінностей Лютневої революції 1917 року на користь установлення військової 

диктатури в Росії. Очевидно, останнім не вистачило політичного досвіду, а 

головне розуміння складності суспільних процесів, які виштовхнули на верхи 

революції нові сили та стани, що заявили про себе в перехідний період2. 

В українській історіографії історичні образи діячів Білого руху було 

репрезентовано в довідникових виданнях, наукових публікаціях, дисертаційних 

дослідженнях, присвячених Визвольним змаганням. Так, історик О. Реєнт у 

біографічному виданні “Павло Скоропадський” відзначав, що Білий рух 

розглядався українськими дослідниками як своєрідний еквівалент російських 

впливів на формування національного змісту Української Держави 1918 року3.  

Автор історико-біографічного дослідження “Еволюція поглядів лідерів 

Білого руху Півдня Росії на сутність аграрного питання та шляхи його 

вирішення” С. Корновенко висловив тверде переконання в тому, що внутрішня 

логіка розвитку Білого руху на Півдня Росії та в Криму як політичного і 

соціального явища, акумулювалася в персональній відповідальності 

командування ЗСПР, представників та урядових структур за облаштування 

життя населення в тилу війська, налагодження ефективної роботи фінансових 

служб, системи управління підконтрольними територіями, розв’язання 

нагальних соціально-економічних завдань, головне місце серед яких належало 

земельному питанню. С. Корновенко виходив з історичних реалій, а саме: 

важливості земельних відносин у Росії, тактики напрацювання альтернативних 

                                                
1 Романишина В. Белые: кто они? / В. Романишина // Родина. – 2008. – № 3. – С. 22. 
2 Будницкий О. В. Российские евреи между красными и белами (1917 – 1920) / 

О. В. Будницкий. – Москва : РОССПЭН, 2006. – С. 158–161. 
3 Реєнт О. П. Павло Скоропадський / О. Реєнт. – Київ : Альтернатива, 2003. – С. 203–208. 
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рішень щодо розв’язання соціальних проблем з можливістю залучення до цієї 

справи знаних фахівців-учених (медіаторів). Автор наголошував, що аграрна 

політика з різною мірою відповідальності за досягнутий результат, втілювалася 

в діяльності командування Збройних Сил Півдня Росії,  урядовців і місцевої 

влади. У цій справі слід взяти до уваги, що розуміння аграрного питання 

лідерами Білого руху, яке відповідало військовій ситуації, “стану білого тилу”1. 

У працях дослідників зазначалося, що погляди організатора Білого руху 

Півдня Росії Л. Корнілова і лідерів антибільшовицького військово-політичного 

руху, який складався з опозиційно налаштованих до радянської влади 

військових, політичних та громадських діячів, не збігалися. Пункт одинадцятий 

відомої “Конституції Корнілова”, який історики розцінюють як перший крок до 

кодифікації аграрного питання, передбачав відтермінування справи з його 

розв’язанням до Установчих зборів, у той час, як Л. Корнілов мав особисто інші 

переконання. Він уважав, що держава повинна у найкоротший термін викупити 

в поміщиків і церкви земельні володіння та передати їх через земельний фонд 

безземельному й малоземельному селянству. Власники економічно міцних 

селянських господарств отримували можливість придбати за “справедливою 

ціною” додаткові польові наділи. Майоратні землі, які належали чиновникам, 

підпадали під конфіскацію, але поміщицьке землі, за умови ведення на їхній 

основі господарської діяльності особисто поміщиком, повністю зберігалися в 

його власності2. У публікації українського дослідника В. Шапорди з приводу 

уточнення політичних переконань Л. Корнілова знаходимо детальне пояснення: 

“Політична програма генерала Л. Корнілова була більше його приватною 

програмою, тоді як “біла ідея” була сформульована колективно, ідеологами 

білого руху в “Бихівській програмі” [вересень–листопад 1917 року]”3.   

                                                
1 Корновенко С. Еволюція поглядів лідерів Білого руху Півдня Росії на сутність аграрного 

питання та шляхи його вирішення / С. Корновенко // Наукові записки Вінницького 

державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Історія. – Вінниця, 2010. – 

Вип. 18. – С. 332. 
2 Там само. 
3 Шапорда В. А. Дослідження денікінського окупаційного режиму в Україні (грудень 1918 р. 

– січень 1919 р.) у сучасній вітчизняній історіографії / В. А. Шапорда // Наукові праці 
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Не погоджуючись з позицією історика Д. Архієрейського, який 

охарактеризував режим генерала А. Денікіна як “напівдиктатуру чи 

недовершену диктатуру”, встановлену в окупованій частині України1, 

В. Шапорда висловив з цього приводу думку, яка відповідала поглядам 

більшості вітчизняних та зарубіжних дослідників зазначивши, що “А. І. Денікін 

був класичним військовим диктатором, влада якого не була обмежена жодним 

органом, проте своє єдиновладдя він намагався здійснювати в “м’якій формі”2.  

Загалом, доводиться константувати, що кожен з відомих діячів був у тій 

чи тій мірі залежним від урядовців та політиків. Відомо, що особиста позиція 

Головнокомандувача відносно “начал”, на яких мала базуватися аграрна 

політика уряду була викладена в “Декларації генерала Денікіна з земельного 

питання”. Установлено, що цей документ готували М. Астров, М. Федоров, а 

пропозиції щодо його окремих положень належали О. Кривошеїну. Змістовний 

аналіз неопублікованого варіанта “Декларації”, здійснений С. Корновенком, 

вказує на те, що А. Денікін вносив до тексту корективи, зумовлені низкою 

причин: по-перше, урахуванням позицій політиків; по-друге, критичними 

відгуками аграріїв-практиків на ухвали й рішення командування ЗСПР; по-

третє, зміною ситуації на фронті; по-четверте, загостренням відносин між 

поміщиками й селянами в тилу, можливістю впливати на ситуацію, що склалася 

в той чи той момент3. Залишаючи право затвердження земельної реформи за 

виборним органом, А. Денікін ураховував поточні чинники (“життя не чекає”), 

які диктували нову послідовність дій, а саме: негайне вирішення невідкладних 

                                                                                                                                                            

Чорноморського державного університету ім. П. Могили. Історія. – Миколаїв, 2012. – Т. 171. 

– Вип. 159. – С. 107–110. 
1 Див. Архієрейський Д. Денікінський терор / Д. Архієрейський // Політичний терор і 

тероризм в Україні ХІХ–ХХ ст. Історичні нариси / Д. Архієрейський [та ін.]; 

ред. В. А. Смолій. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 176–177. 
2 Шапорда В. А. Дослідження денікінського окупаційного режиму в Україні (грудень 1918 р. 

– січень 1919 р.) у сучасній вітчизняній історіографії / В. А. Шапорда // Наукові праці 

Чорноморського державного університету ім. П. Могили. Історія. – Миколаїв, 2012. – Т. 171. 

– Вип. 159. – С. 108. 
3 Корновенко С. В. Еволюція поглядів лідерів Білого руху Півдня Росії на сутність аграрного 

питання та шляхи його вирішення / С. В. Корновенко // Наукові записки Вінницького 

державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Історія. – Вінниця, 2010. – 

Вип. 18. – С. 335. 
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справ, пов’язаних з обстановкою на фронті. Разом з тим в Декларації Денікіна 

передбачалося застереження інтересів трудового населення; створення та 

зміцнення дрібних та середніх селянських господарств; збереження за 

власниками їхніх прав на землю. У частині доповнень О. Кривошеїна було 

враховано пропозиції стосовно вирішення земельних справ на засадах 

децентралізації та регіональної специфіки; гарантування підтримки держави 

утворенню та розвитку приватного землеволодіння; скасування обмежень у 

праві розпоряджатися надільними землями; заохочення добровільних угод про 

перехід землі в землекористування селянського двору1. Документ не був 

позбавлений суперечливих положень. Однак, влада зобов’язувалася їх 

згладити: підпорядкувати станові інтереси державним, не допускати помсти та 

ворожнечі, зберігати громадський мир. На думку Г. Іпполітова, запланована 

аграрна реформа навряд чи могла гарантувати дотримання цих умов2.  

Діяльність урядів Білого руху Півдня Росії розглядалася істориками на 

фоні загострення соціальних проблем, які постали перед Україною в серпні –

листопаді 1920 року, як альтернатива земельній політиці А. Денікіна. Однак 

контраверсійний підхід до висвітлення аграрної політики П. Врангеля, 

відмінної від позицій А. Денікіна не виправдав себе. Вивчення наукових праць 

показало, що міжосібний конфлікт А. Денікіна й П. Врангеля існував виключно 

в площині службових відносин3. Обидва лідери білого руху однаково бачили 

майбутнє Росії у відродженні господарства селянина-власника як економічної 

основи держави, були переконані в тому, що поміщицьке землеволодіння 

віджило свій вік. П. Врангель як ніхто з рівних йому сучасників розумів 

потреби й настрої селянства, високо оцінював його роль у виробничих, 

                                                
1 Корновенко С. В. Еволюція поглядів лідерів Білого руху Півдня Росії на сутність аграрного 

питання та шляхи його вирішення / С. В. Корновенко // Наукові записки Вінницького 

державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Історія. – Вінниця, 2010. – 

Вип. 18.– С. 335–336. 
2 Ипполитов Г. Деникин / Г. Ипполитов. – Москва : Молодая гвардия, 2000. – С. 367. 
3 Карпов Н. Д. А. И. Деникин и П. Н. Врангель: от несогласия к антагонизму / Н. Д. Карпов // 

Крым. Врангель. 1920 год / сост. С. М. Исхаков. – Москва : Социально-политическая мисль, 

2006. – С. 100–116. 
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соціальних процесах, військовій справі1. Позиція Головнокомандувача 

відбилася в дотриманні тактики “лівої політики правими руками”. Вона 

розглядалася П. Врангелем, як соціальний експеримент “на останньому 

збереженому клаптику російської землі”2. Земельне питання, за виразом 

П. Врангеля, мало стати на ґрунт здійснення “пропаганди не словом, а ділом”, 

зокрема у визнанні де-факто наслідків “чорного переділу”. Основну політичну 

та соціально значущу мету запроваджуваної в 1920 році аграрної реформи в 

Таврії та Кримському півострові Головнокомандувач Збройних сил Півдня 

Росії П. Врангель бачив у поновленні єдиної й неділимої російської 

демократичної (конституційної) держави з опорою на селянина-власника як 

захисника своєї країни та оборонця своєї родини й своєї земельної власності3. 

Вивчаючи вплив суб’єктивних чинників на розв’язання земельного 

питання історики дійшли висновку, що в більшій або меншій мірі, 

П. Скоропадський, А. Денікін і П. Врангель використали досвід П. Столипіна. 

Якщо Скоропадський уважав селянство опорою Української Держави, Денікін і 

Врангель – російської, але відмінної від тієї державності, яка існувала до 

1917 року за царя Миколи II4. Порівняльний аналіз земельного законодавства 

УД та проектів аграрних реформ урядів А. Денікіна й П. Врангеля, здійснений у 

працях вітчизняних істориків показав, що інтересам українського селянства в 

найбільшій мірі відповідав врангелівський проект, меншій – денікінський, ще 

меншій – гетьманський. Реформа П. Скоропадського в УД, фактично, зводилася 

до операцій купівлі-продажу землі, а влада Гетьмана в значній мірі залежала від 

                                                
1 Див. Новейшая история Отечества. ХХ век: в 2 т. / ред. А. Ф. Киселев, Э. М. Щагин. – 

Москва : Владос, 1999. – Т. 1. – С. 360–362. 
2 Цветков В. Ж. Белое движение в России. 1917 – 1920 годы / В. Ж. Цветков // Вопросы 

истории. – 2000. – № 7. – С. 56–73. 
3 Калягин А. В. Аграрная реформа П. Н. Врангеля (К вопросу отношения крестьянства) / 

А. В. Калягин // Крым. Врангель. 1920 год / cост. С. М. Исхаков. – Москва : Изд-во 

“Социально-политическая мисль”, 2006. – С. 102. 
4 Корновенко С. Денікінський, врангелівський проекти аграрної реформи та вітчизняний 

досвід вирішення земельного питання в Україні (1918–1920 рр.) / С. Корновенко // Наукові 

записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Історія. 

– Вінниця, 2007. – Вип. 12. – С. 75. 
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позицій великих землевласників, командування збройних сил союзників1. 

Поширення аграрного законодавства урядами П. Врангеля в Криму 

розглядалося українськими дослідниками як антипод більшовицької політики 

“воєнного комунізму”, своєрідний аналог реформи П. Столипіна, яка 

реалізовувалася  в нових історичних умовах. У зазначеному контесті типовою є 

праця С. Бородіна, один з розділів якої присвячений висвітленню історії 

земельних перетворень 1918 – 1920 років на Кримському півострові2.  

Автор прийшов до висновку, що, в Криму незважаючи на проголошену 

більшовиками передачу земель нетрудового користування селянству, жодного 

практичного кроку, який би свідчив про реалізацію цього заходу не було 

зроблено. У добу А. Денікіна та П. Врангеля самовільно захоплені селянами 

землі відібрали й повернули тим, кому вони належали раніше. Правову основу 

землекористування й землеволодіння складав комплекс земельного 

законодавства П. Врангеля, який формував юридичні підстави для здійснення 

аграрних перетворень на територіях, які контролювалися ЗСПР. Економічною 

основою розвитку сільського господарства в цей час, на думку автора, 

залишалося поміщицьке та приватне й громадське селянське землеволодіння3. 

Внесок вітчизняних дослідників у дослідження аграрної політики 

білогвардійських урядів висвітлювався в працях, присвячених історії 

Добровольчої армії, “Союзу відродження Росії” та “Національного центру”. 

Зокрема, в дисертації В. Крупини зазначалося, що нутрішня політика “білої 

влади” в Україні базувалася на засадах законності, поваги до історичного 

укладу життя населення, еволюційного шляху оновлення господарства і за 

спрямованістю на “середняка” мала потенціальних прибічників в Україні. 

                                                
1 Корновенко С. Денікінський, врангелівський проекти аграрної реформи та вітчизняний 

досвід вирішення земельного питання в Україні (1918 – 1920 рр.) / С. Корновенко // Наукові 

записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Історія. 

– Вінниця, 2007. – Вип. 12. – С. 77. 
2 Див. Бородін С. В. Аграрні відносини в Криму (1918 – 1926) : дис. … канд. іст. наук : 
07.00.01 / Бородін Сергій Васильович; Запорізьський державний університет. – Запоріжжя, 
2000. – 208 с. 
3 Див. Бородін С. В. Аграрні відносини в Криму (1918 – 1926) : автореф. дис. … канд. іст. 

наук : 07.00.01 / Бородін Сергій Васильович; Запорізьський державний університет. – 

Запоріжжя, 2000. – 18 с. 
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Однак відновлення поміщицького землеволодіння та дотримання принципу “не 

визначення наперед” як методу розв’язання найважливіших державних питань 

перетворили “білих” в очах більшості українського селянства на реакціонерів1.  

У вказаний час плідно досліджувалися провідні аспекти внутрішньої 

політики Білого руху, а саме: упровадження неурядових ініціатив у сфері 

реформування аграрних відносин у материковій Україні; вплив рішень 

адміністрацій А. Денікіна й П. Врангеля на соціально-економічне становище 

населення Таврійської губернії й Криму; інтерпретації законодавства, 

розробленого земельними комісіями Особливої наради; аграрних проектів, 

упорядкованих земельними комісіями Колокольцева, Билимовича-Челінцева2. 

Результатом досліджень цієї політики є узагальнена оцінка , яка йде в розріз з 

думками багатьох російських учених. “Не сумніваючись у виборі напрямів 

власної політики, білогвардійський уряд (денікінців) досить активно, на відміну 

від Директорії, узявся розв’язувати робітниче питання, контролюючи створення 

та діяльність професійних спілок та інших організацій трудящих, і виявив при 

цьому господарські здібності та тверду руку. Але денікінці занадто “закрутили 

гайки” й виявили себе могутніми противниками української державності”, 

зазначалося в публікації українського історика О. Реєнта3. 

Зорганізований Л. Корніловим, М. Алексєєвим, А. Денікіним Білий рух, 

який сприймався в контексті боротьби з більшовизмом як його антипод, 

визначав багато в чому хід революції на Півдні Росії, уважав С. Корновенко. 

Аграрна програма урядів А. Денікіна й П. Врангеля (“contra” і “pro”), на його 

думку, передбачала застосування широкомасштабних заходів, які не 

обмежувалися лише врегулюванням земельних відносин у регіоні. Її мета –

                                                
1 Див. Крупина В. О. Білий рух в Україні (1917 – 1920 рр.): дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / 
Крупина Віктор Олександрович; Київський Національний університет ім. Т. Шевченка. – 
Київ, 2005. – 225 с. 
2 Див. Корновенко С. Білий рух Півдня Росії: аграрна політика урядів А. Денікіна, 
П. Врангеля (1919 – 1920 рр.) / С. Корновенко. – Черкаси : Вид-во Ю. А. Чабаненка, 2009. – 
438 с. 
3 Реєнт О. П. Реалізація ідеї української державності у 1917 – 1921 рр.: розчарування та надії 

/ О. П. Реєнт // Спеціальні історичні дослідження : питання теорії та методики. Збірка 

наукових- праць. – К., 2011. – Число 18. – С. 171–172. 
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підвищення матеріального добробуту селян, нарощування виробничих 

потужностей сільського господарства, перетворення селянства на провідну 

верству оновленої Білими силами російської державності1. Перспективи 

дослідження нової моделі російської державності передбачали звернення 

науковців до поглибленого вивчення змін, які відбулися у сфері економічних 

відносин та соціальної структури населення Півдня України впродовж 1917 –

1920 рр. Таким чином, досягнення або провали аграрної політики білих, 

ставлення населення до реформ урядів А. Денікіна й П. Врангеля набували 

критеріїв виміру ефективності та впровадження в життя. Порявняльний аналіз, 

здійснений С. Корновенком на підставі введених у науковий обіг даних, які 

стосувалися обсягів земельних наділів, наявної продуктивної і тяглої худоби на 

число селянських господарств, показав загальне зменшення маси бідного й 

незаможного селянства на окупованих білогвардійцями українських територіях 

до 18,7%. Нами підраховано, що, за даними дослідника, чисельність 

господарств без худоби зменшилася близько 8,7%2. Загалом, статистичні 

матеріали, опубліковані в роботах українських істориків, свідчать про те, що 

селянство Півдня України у своїх статках у загальній масі “осереднячувалося”, 

але в статусі власника, принаймні, до ухвалення положень аграрного 

законодавства барона П. Врангеля у квітні 1920 року не перебувало. За таких 

обставин, як зазначав С. Корновенко, наміри П. Врангеля, з урахуванням витрат 

на організацію запланованого командуванням ЗСПР наступу з Криму та потреб 

на матеріальне зміцнення “білого тилу”, мали нагальне завдання: “Підняти, 

поставити на ноги трудове, але міцне селянство, зорганізувати його, об’єднати, 

залучити його до охорони порядку і державності” були нагальною справою3. 

Аграрно-соціальна складова політики Білого руху в Україні в контексті 

                                                
1 Корновенко С. Білий рух Півдня Росії: аграрна політика урядів А. Денікіна, П. Врангеля 

(1919 – 1920 рр.) / С. Корновенко. – Черкаси : Вид-во Ю. А. Чабаненка, 2009. – С. 7. 
2 Корновенко С. Аграрна політика П. Врангеля / С. Корновенко // Наукові праці 
Чорноморського державного університету ім. П. Могили. Історичні науки. – Миколаїв, 2005. 
– Т. 37. – Вип. 24. – С. 34. 
3 Цит. за Корновенко С. В. Аграрна політика П. Врангеля / С. В. Корновенко // Наукові праці 
Чорноморського державного університету ім. П. Могили. Історичні науки. – Миколаїв, 2005. 
– Т. 37. – Вип. 24. – С. 35. 
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взаємовпливів національного й загальноросійського революційних процесів 

висвітлювалася в згадуваному дисертаційному дослідженні В. Крупини. Білий 

рух, стверджував автор, виник на фоні еволюції демократичних змін, які надто 

стрімко відбувалися в царській армії. Він сформувався як військова опозиція до 

політичного курсу Тимчасового уряду. Організаційне ядро, довкола якого 

об’єднувалися збройні сили й управлінський апарат Білого руху, на 

початковому етапі становив офіцерський корпус, вихований у монархістському 

дусі. Однак, від середини 1918 року ці військові структури поповнили відомі в 

країні політичні та громадські діячі, а також учені-практики, які, власне, 

сформували ідеологічну платформу Білого руху, розробили проекти реформ та 

основи робітничо-селянської політики урядів А. Денікіна й П. Врангеля.  

Слід зазначити, що внутрішній сегмент діяльності окупаційної влади в 

контрольованих землях Лівобережної й Правобережної України, 

Катеринославській губернії, Таврії й Криму розглядався в аналізованій праці як 

контрверсія щодо політики урядів Центральної ради та УНР Директорії, 

спрямованих на поглиблення революційних перетворень. У висновковій 

частині автор дослідження зазначав, що “Центральна рада виступала за 

поглиблення революційного поступу і подальшу демократизацію, тоді як Білий 

рух – за уповільнення демократизації і “замороження” революційних змін”1.  

Досліджуючи кримський період історії Білого руху (квітень – листопад 

1920 р.), В. Крупина константував значні зрушення, які відбулися в аграрній 

політиці білогвардійців у вказаний час. На його думку, вони проявилися в 

легалізації П. Врангелем самочинних захоплень землі селянами, що стало 

основою майбутньої аграрної реформи. Автор схиляється до думки, що ці 

заходи сприяли подоланню певного відчуження в стосунках “білої влади” й 

українського селянства. Як доказ ефективності соціально орієнтованої реформи 

П. Врангеля, В. Крупина наводить факти, які свідчать про встановлені зв’язки 

                                                
1 Крупина В. О. Білий рух в Україні (1917 – 1920 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 

07.00.01 / Крупина Віктор Олександрович; Київський національний університет  

ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 2005. – С. 13. 
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командування ЗСПР з повстанськими загонами отаманів Брови, Федорченка, 

Хмари, що діяли на Лівобережжі України. Однак, ці факти не відбивають у 

повній мірі характер внутрішньої політики А. Денікіна й П. Врангеля, яка 

зазнавала системної критики. В. Крупина визнає, що на практиці ці зв’язки не 

були реалізовані й залишалися на рівні домовленостей обох сторін про наміри 

взаємодії, а радше, невтручання в справи один одного на певний період часу1. 

У дисертації С. Бородіна “Аграрні відносини в Криму (1918 – 1926 рр.)” 

константатується непорівнюваність політики урядів А. Денікіна й П. Врангеля 

й більшовицької тактики насильницького впровадження в українському селі 

“воєнного комунізму”, концентрується увага на здійсненні планів 

колективізації селянського господарства, які більшовикам не вдалося остаточно 

реалізувати в Таврії й на Кримському півострові. Порівняння радянського 

аграрного законодавства з проектами земельних перетворень в Г. Колокольцева 

й М. Леонтовича дозволило автору зробити висновки, що земельне 

законодавство П. Врангеля створювало всі правові підстави для здійснення 

аграрних перетворень на території, яка контролювалися ЗСПР. У цілому ж ця 

проблема була означена С. Бородіним як така, що потребувала спеціального 

ґрунтовного вивчення на основі залучення широкого кола архівних джерел2. 

Вперше формування ідеології соціально-економічних реформ 

білогвардійських урядів розглядалися в монографії В. Корновенка “Білий рух 

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

 1920 рр.)”. Ключові питання автор ґрунтовно, майже покроково, аналізує в 

основних розділах названої праці. Покликаючись на фактичний матеріал 

роботи Н. Думової, яка досліджувала ідеологію, структуру діяльності в Росії 

партії конституційних демократів3, український науковець показав, що 

об’єднання “Національний Центр”, створене кадетами, мало чи не найбільший 

                                                
1 Там само. – С. 15. 
2 Бородін С. В. Аграрні відносини в Криму (1918–1926): автореф. дис. … канд. іст. наук : 

07.00.01 / Бородін Сергій Васильович; Запорізьський державний університет. – Запоріжжя, 

2000. – С. 8–9. 
3 Див. Думова Н. Кадетская контрреволюция и ее разгром / Н. Думова. – Москва : Наука, 

1982. – С. 275–281. 



368 
 

вплив на Білий рух Півдня Росії. Ця організація делегувала своїх лідерів 

К. Соколова, А. Астрова, В. Челіщева, В. Степанова до Особливої наради 

(постала 30 серпня 1918 року), яка фактично була урядовою структурою при 

Головнокомандувачеві ЗСПР А. Денікіну1. Діяльність Особливої наради, 

компетенції її управлінь і відділів визначало “Положение об Особом совещании 

при верховном руководителе добровольческой Армии”, затверджене генералом 

Алексєєвим 18 серпня 1918 року в Катеринодарі (далі “Положення”). У 

“Положенні” А. Денікіна передбачалася підготовка тимчасових законопроектів 

державного устрою місцевого значення з метою управління областями, що 

увійшли до сфери впливу Добровольчої армії, а в широкому державному 

масштабі – з відновлення “Великодержавної Росії в її колишніх межах”2. 

Примітно, що в окремій частині проекту формування соціально-економічного 

блоку Особливої наради передбачалося створення “Відділу землеробства”3. 

Після призначення 2 лютого 1919 року А. Денікіна Головномандувачем ЗСПР 

було прийнято нове “Положення про Особливу нараду”. Серед загального 

числа управлінь Особливої наради створення структури з питань землеробства 

(управління або відділу), у цьому документі вже не передбачалося4. Однак у 

пункті дев’ятому “Положення” чітко зазначалося, що в області законодавства й 

управління Особлива нарада є дорадчим органом при Головнокомандувачу 

Збройних Сил. Напрацьовані урядовцями проекти земельних реформ та 

рішення мали затверджуватися особисто А. Денікіним. Лише він мав право 

оприлюднювати документи Особливої наради, надаючи їм силу закону або 

наказу, керуючись оцінками обстановки, що існувала на час ухвали рішення5. 

                                                
1 Корновенко С. Білий рух Півдня Росії: аграрна політика урядів А. Денікіна, П. Врангеля 

(1919–1920 рр.) / С. Корновенко. – Черкаси : Вид-во Ю. А. Чабаненка, 2009. – С. 93–109. 
2 Организация власти на Юге России в период Гражданской войны (1918 – 1920 гг.) // Архив 

русской революции: в 22 т. / ред. И. В. Гессен – Берлін : Слово, 1921 – 1937. – Т. 4. – 1922. – 

С. 242. 
3 Там само. – С. 243. 
4 Там само. – С. 245. 
5 Организация власти на Юге России в период Гражданской войны (1918 – 1920 гг.) // Архив 

русской революции : в 22 т. / ред. И. В. Гессен. – Берлін : Слово, 1921 – 1937. – Т. 4. – 1922. – 

С. 246. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Можливості реалізації проектів аграрних реформ, розроблених в 

земельних комісіях Колокольцова та Билимовича-Челіщева, розглядалися 

дослідниками в контексті вивчення подієвої історії. Такий підхід уповні 

виправдав себе в працях С. Корновенка, А. Морозова, статтях О. Бойко, 

А. Лисенка, А. Медвєдєва. Він уможливив аналіз суперечливих моментів 

роботи земельних комісій, визначення перспективи втілення у життя  

земельних реформ, реакцію селянства на законодавчі нововведення урядів. 

У плані виявлення спільних і відмінних рис аграрних проектів 

П. Скоропадського, А. Денікіна й П. Врангеля конструктивною є думка 

науковців щодо здійснення порівняльного аналізу всіх проектів земельних 

реформ у проблемному полі історико-правових досліджень за такими 

напрямками: обґрунтування причин відчуження поміщицького землеволодіння; 

визначення розмірів земельних угідь, які юридично закріплювалися за 

попередніми власниками; визначення джерел державного земельного фонду; 

легітимізації традиційних форм землекористування і землеволодіння 

селянського двору, які формувалися в Україні впродовж тривалого часу. 

Основну відмінність денікінського законодавства від законодавства 

П. Скоропадського дослідники вбачали в тому, що останнє не дозволяло 

повернення власникам землі й майна захопленого селянами шляхом примусу1. 

Авторами поетапно розглядалося законодавство А. Денікіна в процесі його 

формування від листа Головнокомандувача до Голови Особливої наради 

А. Драгомирова від 24 березня 1919 року, у якому була викладена позиція 

Денікіна із земельного питання щодо умов укладання законопроектів земельних 

комісій Колокольцева, Білімовича-Челіщева, які, зрештою, були відхилені в 

силу невідповідності інтересам широкої маси селянства. Пізніше у своїх 

спогадах А. Денікін константував, що положення земельного законодавства, які 

були розроблені цими урядовцями, втратили привабливість для більшості селян 

                                                
1 Див. Бойко О. Денікінський режим на українських землях: державний устрій, соціально-

економічна і національна політика / О. Бойко // Проблеми вивчення історії Української 

революції 1917 – 1921 років. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 130. 
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фактично ще на стадії їхньої підготовки. Зазначені оцінки А. Денікіна не стали 

об’єктом дослідження, але спровокували твердження деяких істориків про те, 

що саме ця причина перехилила шальки терезів на користь більшовиків1. Однак 

не слід забувати, що селяни, які в 1919 – 1920 рр. відчули на собі тиск політики 

“воєнного комунізму” та “денікінщини”, усвідомили себе як окремішня, “третя 

сила”, що мала власну мету в революції, хоча йшли до неї селяни різними, 

часом доволі заплутаними шляхами боротьби з більшовицьким режимом. 

Окрім обговорення аграрного законодавства в управліннях Особливої 

наради, дослідниками розглядалася проблема розв’язання земельного питання 

за рахунок впорядкування існуючих в українському селі орендних земельних 

відносин. Відомо, що оренда мінімізувала конфлікти, що виникали між 

селянами й поміщиками; сприяла розширенню загальних площ земельних угідь 

селянських господарств; зменшувала вірогідність недосіву; наближала селян до 

усвідомлення того, що влада, хоча б частково, враховує їхні інтереси. До 

здобутків уряду Денікіна історик С. Корновенко відносив затвердження 

А. Денікіним “Правил про здачу в оренду польових угідь на територіях, що 

перебували під управлінням Головнокомандувача Збройними силами на Півдні 

Росії”. В одинадцяти статтях “Правил” визначалися розміри орендованих угідь, 

виокремлювалися категорії орендарів та взаємна відповідальність орендодавця 

й орендаря ділянки землі. Цей документ фактично узаконював самозахоплення 

земель селянами, які мали місце в 1917 – 1918 роках, але визначав форми 

оплати за оренду (у т. ч. сільгосппродукцією), а також способи відшкодування 

власникам землі втрати врожаю 1917 року, збитків, які виникли внаслідок 

руйнувань маєтків та господарчих будівель поміщиків повсталими селянами. 

Це був крок назустріч побажанням селян, який залишився неоціненним2.  

Важливе місце в працях українських істориків відводилося дослідженню 

                                                
1 Лисенко А. Аграрне законодавство А. Денікіна / А. Лисенко // Наукові записки з 

української історії. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 35. – С. 67. 
2 Корновенко С. В. Законодавство Особливої наради з урегулювання поземельних відносин 

на підконтрольних Білому руху Півдня Росії українських територіях (1919 р.) / 

С. В. Корновенко // Часопис Київського університету права. Теорія та історія держави і 

права. Філософія права. – 2011. – № 4. – С. 35. 
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законодавчої бази діяльності державних установ й організацій, які мали 

“запустити процеси” земельної реформи в окупованому Криму через 

налагодження роботи земельного банку й земельного фонду1, надання владою 

субвенцій і дотацій місцевим органам влади та управління2, урегулювання 

орендних платежів3. Зростання чисельності праць з історії аграрної реформи 

П. Врангеля в Криму в наш час обернулося якісними змінами – появою науково 

вартісних досліджень у вітчизняних та закордонних видавництвах. Зокрема, 

облаштування тилового життя, “відновлення законності та правопорядку” в 

тилу на основі дореволюційного російського законодавства, розвиток 

економічного потенціалу селянського господарства, як “важливого промислу 

населення”, висвітлювалися в публікаціях істориків С. Корновенка, 

А. Морозова, Д. Велігодського, С. Кащенка, П. Тарана, В. Шевченка4. 

Науковцями досліджувалися матеріали діяльності Земельної комісії Г. Глинки, 

Таврійської земельної комісії, а також віднайдених на сторінках періодичної 

преси міста Сімферополя таких важливих документів, як “Повідомлення уряду 

з земельного питання”, “Наказ про землю”, “Правила про передачу 

розпорядженням Уряду казенних, Державного Земельного Банку й 

приватновласницьких земель сільськогосподарського призначення у власність 

господарів, що її обробляли”, “Тимчасове Положення про земельні установи”5.  

У праці С. Корновенка й А. Морозова вперше висвітлювалися зусилля 

уряду П. Врангеля, спрямовані на підготовку земельної реформи в частині 

                                                
1 Корновенко С. В. Денікінський, врангелівський проекти аграрної реформи та вітчизняний 

досвід вирішення земельного питання в Україні (1918 – 1920 рр.) / С. В. Корновенко // 

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. 

Історія. – Вінниця, 2007. – Вип. 12. – С. 76. 
2 Медведев А. Г. Аграрное законодательство генерала А. Деникина / А. Г. Медведев // 

Государство и право. – 2015. – № 8. – С. 86–94. 
3 Зарубин А. Без победителей. Из истории гражданской войны в Крыму / А. Зарубин, 

В. Зарубин. – Симферополь : Таврия, 1997. – С. 224–225. 
4 Див. Корновенко С. В. Заходи уряду П. Врангеля з облаштування тилового життя на 

підконтрольних російській армії територіях (1920 р.) / С. В. Корновенко // Спеціальні 

історичні дисципліни. Питання теорії та методики: збірка наукових праць. – Київ, 2011. – 

Ч. 18. – С. 91. 
5 Корновенко С. В. Аграрна політика П. Врангеля / С. В. Корновенко // Наукові праці 

Чорноморського державного університету ім. П. Могили. Історичні науки. – Миколаїв, 2005. 

– Т. 37. – Вип. 24. – С. 33–39. 
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організації селянського самоврядування на рівні окремих повітів і сіл1.  

Ґрунтовний постатейний юридичний аналіз актів земельного 

законодавства Білого руху 1920 року було здійснено в змістовних публікаціях 

українських правознавців С. Кащенка, П. Тарана, В. Шевченка2.  

Залучення до аналізу документів особового походження, зарубіжних 

архівів зумовили зміни методологічної канви дослідження аграрних реформ 

А. Денікіна й П. Врангеля в Україні. Заходи правового регулювання 

взаємовідносин землеволодіння / землекористування на місцях розумілися 

істориками доволі широко – як складник внутрішньоекономічної політики 

Білого руху в підконтольних ЗСПР землях окупованої УНР і Криму. Аналіз 

сучасних праць свідчить, що компоненти аграрної реформи П. Врангеля, яка на 

відміну від регулятивних земельних заходів уряду А. Денікіна мала практичний 

характер, включали: поліпшення агрокультури; налагодження взаємовигідних 

для селян та інших категорій населення форм товарообміну; пом’якшення, 

якщо не усунення в цей спосіб, негараздів продовольчого забезпечення армії, 

біженців, усього населення Північної Таврії й Кримського півострова. 

На підставі аналізу архівних документів, регіональної преси, матеріалів 

особового походження український історик С. Корновенко обґрунтував зміст 

аграрної політики Білого руху в Україні доби П. Врангеля (березень – листопад 

1920 р.) як таку, що мала конструктивний, проселянський, об’єктивно-

суб’єктивний характер. Зазначаючи відмінні риси конструктиву й негативу в 

роботі адміністрацій (Особливої комісії), уряду П. Врангеля, напрацювань 

Ялтинської комісії, історик дослідив усталені форми діалогу влади із 

селянством, виявив його “сліди” в нормативно-правових актах земельної 

                                                
1 Корновенко С. В. Аграрне законодавство гетьманату П. Скоропадського та Білого руху 

Півдня Росії / С. В. Корновенко, А. Г. Морозов // Національна та історична пам’ять. – Київ, 

2013. – Вип. 7 : Павло Скоропадський – останній гетьман України (до 140-річчя від дня 

народження). – С. 131–139. 
2 Кащенко С. Г. Правовое регулирование земельных отношений в Крыму при Врангеле (март 

– ноябрь 1920 г.) / С. Г. Кащенко, П. Е. Таран, В. И. Шевченко // Ученые записки 

Таврического национального университета им. В. Вернадского. Юридические науки. – 

Симферополь, 2012. – Т. 25 (64). – № 2. – С. 43–52. 
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реформи, які мали юридичну силу на підконтрольних територіях України1. 

Об’єктивним і неупередженим поглядом сучасного дослідника на 

розвиток аграрних відносин в окупованих ЗСПР землях Української Народної 

Республіки є концепція монографії С. Корновенка “Білий рух Півдня Росії: 

аграрна політика урядів А. Денікіна, П. Врангеля (1919 – 1920 рр.)”2. Автор 

описав механізми здійснення аграрної реформи в Правобережній Україні, 

Північній Таврії й Криму в режимі “ручного керування” та включення 

економічного стимулювання. Оцінки ефективності земельної політики 

П. Врангеля підкріплювалися аналізом відповідних юридичних документів, за 

якими власниками орної землі стало 3145 селян. У 1920 році, згідно підзвітних 

актів місцевих органів влади, вони отримали в приватну власність наділи 

площею біля 66725 десятин3. Подібного результату, на думку українських та 

зарубіжних істориків, не вдалося досягти урядам Української Держави та УНР 

Директорії, які лише декларували наміри розв’язання проблеми безземелля й 

малоземелля українського селянства, захисту економічних інтересів 

дрібнотоварного виробника4. У цьому сенсі російська дослідниця О. Козлова 

небезпідставно зазначала, що законопроекти А. Денікіна багато в чому 

копіювали аграрні закони П. Скоропадського. Дуже схожою була практика 

юридичного впровадження законодавчих актів. О. Козлова припустилася 

                                                
1 Корновенко С. В. Заходи уряду П. Врангеля з облаштування тилового життя на 

підконтрольних російській армії територіях (1920 р.) / С. В. Корновенко // Спеціальні 

історичні дисципліни. Питання теорії та методики : збірка наукових праць. – Київ, 2011. – 

Ч. 18. – С. 92. 
2 Корновенко С. В. Білий рух Півдня Росії: аграрна політика урядів А. Денікіна, П. Врангеля 

(1919 – 1920 рр.) : монографія / С. В. Корновенко. – Черкаси : Вид-во Ю. А. Чабаненко, 2009. 

– 438 с. 
3 Див. Пиріг Р. С. Корновенко Білий рух Півдня Росії: аграрна політика урядів А. Денікіна, 

П. Врангеля (1919 – 1920 рр.) / Р. Пиріг // Український селянин. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – 

С. 339. – Рец. на кн. : Корновенко С. Білий рух Півдня Росії : аграрна політика урядів 

А. Денікіна, П. Врангеля (1919 – 1920 рр.) : монографія. – Черкаси : Вид-во Ю. А. Чабаненко, 

2009. – 438 с. 
4 Чабан А. С. Корновенко Білий рух Півдня Росії: аграрна політика урядів А. Денікіна, 

П. Врангеля (1919 – 1920 рр.) [Електронний ресурс] / А. Чабан. – Рец. на кн. : Корновенко С. 

Білий рух Півдня Росії: аграрна політика урядів А. Денікіна, П. Врангеля (1919 – 1920 рр.) : 

монографія. – Черкаси : Вид-во Ю. А. Чабаненко, 2009. – 438 с. – Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/materialy/Chaban.pdf. – Назва з екрана. 
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висновку, що командування ЗСПР не допускало найменших коректив стратегії 

й тактики реалізації земельної реформи на місцевому рівні, а всі ініціативи, що 

стосувалися її здійснення, виходили виключно від адміністрації П. Врангеля. 

Твердження науковиці про домінування адміністративного підходу в реалізації 

аграрної реформи, який заганяв розв’язання проблеми реформування земельних 

відносин у “глухий кут”, мають право на існування, однак, на нашу думку, вони 

потребують усебічного обґрунтування та ретельного дослідження1. 

“Білий” і “червоний” проекти реінтеграції Криму в економічний простір 

Росії розглядалися істориками здебільшого в контекстах висвітлення специфіки 

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

загальноросійських партій з командуванням ЗСПР. Аналіз дисертаційних робіт 

українських та російських істориків А. Ішина2, М. Крапівінцева3, наукових 

праць А. Іванця4, колективної роботи “Крим: шлях крізь віки” (ред. В. Смолій)5, 

дають привід для позитивних оцінок. Саме в дослідженнях українських 

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

можливість поновлення традицій російської державності на “частинці 

російської землі”, створення таких умов життя, які привернули б усі сили 

народу, що страждав під “червоним ігом” до білої ідеї, розкривався характер 

                                                
1 Козлова Е. А. Аграрное законодательство антисоветских государственных образований в 

годы гражданской войны в России: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Козлова 

Елена Анатольевна; Тольятинский государственный университет. – Казань, 2012. – С. 22. 
2 Ішин А. В. Діяльність державних установ у Криму в роки революції та громадянської війни 

(1917 – 1922 рр.) : автореф. дис. … докт. іст. наук : 07.00.01 / Ішин Андрій В’ячеславович; 

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – 

36 с. 
3 Крапивинцев М. Ю. История трансформации политико-правового статуса Крыма в 1917 –

1921 гг. : дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 / Крапивинцев Максим Юрьевич; Федеральное 

государственное бюджетное учреждение высшего образования “Московский 

государственный университет им. М. Ломоносова”. Филиал МГУ в г. Севастополе. – 

Севастополь, 2014. – 231 с. 
4 Іванець А. В. Кримська проблема в діяльності УНР періоду Директорії (кінець 1918 –

1920 рр.) / А. В. Іванець. – Сімферополь : Доля, 2013. – 174 с; Іванець А. В. Кримське 

питання в політиці Української Народної Республіки періоду Директорії (кінець 1918 –

 1920 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Іванець Андрій Валерійович; НДІ 

українознавства. – Київ, 2016. – 17 с. 
5 Крим : шлях крізь віки. Історія у запитаннях і відповідях / ред. В. А. Смолій. – Київ : 

Інститут історії України НАН України, 2014. – 456 с. 
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реформи О. Кривошеїна в Криму й Таврії, а, зрештою, висвітлювалися 

змістовні складові такого історичного поняття “кримська проблема”, сутність 

“кримського питання” в політиці урядів Центральної ради й Директорії, 

боротьба української дипломатії за приєднання Криму до УНР, його автономії в 

складі самостійної УНР, проголошеної Четвертим Універсалом УЦР. 

Отже, в пострадянській історіографії плідно досліджувалися проекти 

аграрних перетворень Білого руху. Було виявлено організаційні напрямки 

реалізації земельної політики урядів А. Денікіна і П. Врангеля в Україні. 

Зазначалося, що однією з причин військового краху Збройних сил Півдня Росії 

є недооцінка економічного потенціалу селянського господарства, місця 

селянства у боротьбі за владу в окупованих землях Української Народної 

Республіки. Зроблено наголос на думці, що інтеграція теми Білого руху, 

кримської автономії у загальноісторичний концепт Української революції 

вимагає комплексного підходу до аналізу історичних та юридичних джерел. 

 

Висновки до розділу 4 

У четвертому розділі дисертаційної роботи розглядалися проблеми 

історіографічного осмислення аграрної колоніальної політики Тимчасового 

уряду, радянської Росії в Наддніпрянській Україні. Визначено проблеми, які, 

потребують нових інтерпретацій, а саме: проектів аграрного законодавства 

Центральної ради та Тимчасового уряду; діяльності місцевих органів влади; 

ролі губернських і повітових земельних комітетів, селянських та народних рад 

у реалізації аграрної політики ТУ; дослідження роботи органів Центральної 

ради з підготовки Всеросійських Установчих зборів, висвітлення аграрних 

складових політичних програм українських та загальноросійських партій, 

виборів до Українських Установчих зборів, які остаточно мали ухвалити 

рішення щодо аграрної реформи, вироблених у комісіях Центральної ради та 

Генерального секретаріату на ґрунті застереження національних інтересів. 

Обґрунтовано відхід від політичних кретиріїв та оцінок діяльності 

командування австро-німецьких військ Україні (Оберкомандо), які базувалися 
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переважно на інформаційній основі матеріалів особового походження. 

Зазначено потребу вивчення нових пластів архівних документів, іноземної 

періодики, які дозволяють вийти з вузького кола питань “окупаційної політики 

іноземних держав в Україні”, як нав’язаної радянським науковцям владою, 

вироблення об’єктивного погляду на суперечливий характер відносин Києва з 

союзниками – Австрією та Німеччиною.  На увагу заслуговує тема наукових 

зв’язків вчених та аграріїв-практиків, які представляли УД та Німеччину, обмін 

досвідом у царині практичного використання нових методів агрономії, 

здобутків учених-селекціонерів. Забутою темою в сучасній історіографії є 

“німецько-австрійський слід” в українській історії: економічні зв’язки етнічних 

німців з Батьківщиною, їхня участь у боротьбі з радянськими продзагонами; 

діяльність спеціальної комісії у справах німецьких колоністів, україно-

німецького товариства культурно-економічного зближення; практика 

скасування на території Гетьманату законів, якими обмежувалися права 

підданих Німеччини, Австро-Угорщини, Туреччини й Болгарії згідно серпневої 

ухвали Ради Міністрів Української Держави 1918 року.  

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 та проявів дії комуністичного тоталітарного режиму, насадження в 

Україні законодавства РФСРР щодо продрозкладки, усупільнення селянського 

господарства. Науковцями висвітлювалася реалізація стратегії й тактики 

здійснення т. зв.  “тріумфального походу радянської влади” в українських 

землях, охарактеризовано законодавчі акти радянського земельного права у 

світлі сучасного історико-аграрного дискурсу. Вітчизняними істориками 

досліжено активний спротив селянства Київщини, Поділля, Харківщини, 

продовольчій та земельній політиці РФСРР. Однак проблеми толерації 

селянства щодо більшовицького режиму (явище т. зв. “аграрного 

більшовизму”), його ставлення до злочинної діяльності класових організацій 

(ревкомів, комбідів, комнезамів), соціально-економічні наслідки насильницької 
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земельної політики більшовиків у підконтрольних їм українських землях 

ґрунтовно істориками не вивчалися. 

У пострадянській історіографії останніх десятиліть узагальнено 

проблематику дослідження проектів земельних перетворень Білого руху, 

практичних кроків щодо розв’язання земельного питання в Таврії та Криму в 

інтересах усіх верств селянства. Було виявлено організаційні напрямки 

реалізації земельної політики урядів А. Денікіна і П. Врангеля в Україні.  

Зазначалося, що однією з причин військового краху Збройних сил Півдня Росії 

є недооцінка економічного потенціалу селянського господарства, місця 

селянства у боротьбі за владу в окупованих землях Української Народної 

Республіки. Зроблено наголос на думці, що інтеграція теми Білого руху, 

кримської автономії у загальноісторичний концепт Української революції 

вимагає комплексного підходу до аналізу історичних та юридичних джерел, 

цілісного історіографічного осмилення рушійних сил Визвольних змагань. 

Зміст четвертого розділу дисертації викладено в роботах автора  

(див. додаток А4, А6,  А12,А17, А20, А26, А29, А32). 
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ВИСНОВКИ 

 

Комплексне дослідження праць аграрного та селянознавчого характеру як 

важливих чинників формування сучасного історичного наративу Визвольних 

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

1. Історіографія аграрних відносин, земельних реформ національних 

урядів, колоніальної політики Тимчасового уряду, РФСРР та Білого руху в 

українських етнічних землях комплексно не висвітлювалася. Ця важлива 

проблема залишається маловивченою в сучасній 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 

анотовані бібліографічні покажчики наукової літератури. 

До наукового обігу вперше залучено архівні документи та маловивчені 

історіографічні джерела, які дозволяють усебічно розкрити тему дослідження.  

Комплекс неопублікованих (архівних) джерел складають документи 

вищих органів влади та управління (фонди ЦДАВО), місцевих виборних 

селянських організацій, політичних партій, окремих історичних діячів (фонди 

ЦДАВО, ДАДО, ДАКО, ДАХО). У дисертації було використано матеріали 16 

архівних справ 11 фондів центральних та обласних державних установ України. 

Дослідницьку базу історії аграрної політики національних урядів доби 

Визвольних змагань 1917 – 1921 рр. формували джерела суспільно-політичного 

змісту, юридичні документи, які регулювали земельні відносини, а також акти 

земельного законодавства УЦР, Гетьманату, РФСРР, УСРР, Білого руху. Це 

передусім універсали, закони та постанови Центральної ради, розпорядження 

Генерального Секретаріату, Ради Народних Міністрів УНР. Оприлюднення 
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таких матеріалів відбувалося шляхом публікації в періодичній пресі, 

щотижневиках громадсько-політичного характеру. Основні три групи 

періодики складали видання центральних державних і партійних органів; 

губернські; міські та повітові газети. За підрахунками істориків, кількість 

періодичних видань у роки Української революції сягала 795 назв. Серед 

питань соціально-економічного характеру, які висвітлювалися на сторінках 

газет, домінували опубліковані урядові документи, матеріали дискусій, 

присвячених аграрній реформі, публікації представників економічної думки.  

Важливим історичним джерелом дослідження аграрної політики 

української влади були інформаційні бюлетені, періодична преса та збірники 

постанов і розпоряджень галузевих міністерств Генерального Секретаріату. 

Цінними серед них є “Збірник законів, обіжних та інших розпоряджень по 

справам земельним в Українській Народній Республіці”, “Вісник Народного 

міністерства земельних справ”, “Бюлетень продовольчих справ УНР”. Окремі 

розпорядження урядів УНР у 1918 році публікувало Міністерство внутрішніх 

справ. За потреби урядові документи тиражувалися на місцевому рівні.  

У дисертаційному дослідженні також використані зібрання документів, 

присвячені окремим етапам українського державотворення 1917 – 1921 років. 

Зокрема,  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 Міністрів, сесій Центральної ради, відозви до громадян 

України ухвали та постанови урядів, закони, інші матеріали, які репрезентували 

стан обговорення та принципи розв’язання земельного питання доби революції.  

Здобутком археографії вітчизняної історії Визвольних змагань є 

опубліковане видання “Західно-Українська Народна Республіка 1918 – 1923 рр.: 

Документи і матеріали у 5-ти томах”. Том третій цього зібрання містить 

оригінальні документи і матеріали, які розкривають характер соціально-

економічних процесів, що відбувалися в Галичині за доби ЗУНР–ЗОУНР. 
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Джерела до вивчення аграрних реформ та аграрного законодавства 

Центральної ради, Української Держави П. Скоропадського, Директорії УНР, а 

також урядів А. Денікіна й П. Врангеля (усього 65 документів) були видані без 

купюр Г. Клунним у збірці “В боротьбі за селянство: Земельне законодавство 

контрреволюційних урядів за час революції на Україні” (1926 р.). 

Дисертаційний фонд наукового дослідження теми складає 131 назву. За 

підрахунками науковців, у пострадянський період розвитку вітчизняної 

історіографії в Україні було захищено 173 дисертації з історії Визвольних 

змагань, а кількість наукових праць, у яких ґрунтовно розглядалися проблеми 

соціально-економічної політики національних урядів, перевершила 1,5 тисяч 

найменувань. Вітчизняна історіографія характеризується наявністю численних 

досліджень історії земельних відносин у межах українських етнічних територій 

модерного часу, історії аграрного законодавства Української Центральної ради, 

Гетьманату П. Скоропадського, Директорії, ЗУНР та ЗОУНР, матеріалами з 

історії земельної політики РФСРР та земельних проектів Білого руху, 

поширюваних в окупованих землях Української Народної Республіки.  

Здійснений аналіз науково-бібліографічних покажчиків свідчить, що 

близько 19% усіх академічних праць з історії Визвольних змагань  

висвітлювали в тій чи тій мірі трансформацію аграрних відносин у 

Наддніпрянській Україні та західноукраїнських землях 1917 – 1921 рр. 

Провідне історіографічне значення на етапі становлення соборної 

української історіографії мали праці М. Грушевського. Зокрема, соціологічний 

аналіз визвольного руху, здійснений М. Грушевським, передбачав розвиток 

потенціалу українського селянства як етнічної основи творення національної 

державності, продуцента матеріальних благ в аграрному суспільстві, що 

віддзеркалювала ідейна канва його творів, опублікованих ученим і політиком у 

збірці праць, яка мала символічну назву “На порозі Нової України”. 

Соціалістичні проекти аграрних реформ репрезентували програмні документи 

політичних партій, щонайперше, УСДРП та УПСР, а також праці 

В. Винниченка, М. Порша, М. Ковалевського, М. Шаповала, інших, менш 
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відомих, представників політичних сил. Водночас, на сторінках преси, у 

брошурах публікувалися матеріали, написані українськими політиками, 

громадськими діячами, урядовцями, які висловлювали розбіжні думки щодо 

шляхів розв’язання земельного питання в Україні. У цьому плані привертають 

увагу науково-популярні праці Д. Антоновича, М. Байера, Б. Мартоса, 

О. Синявського, П. Сиротенка, які вбачали вихід зі складної ситуації 

економічної кризи, у якій перебувало сільське господарство Наддніпрянщини, 

не в здійсненні “чорного переділу”, а, щонайперше, розвитку виробничої 

кооперації, зміцненні селянського господарства, а також використанні 

досягнень агрономії, залучення сільськогосподарської техніки. Спираючись на 

статистичні дані щодо обсягу земельного фонду, вони доводили, що в 9 

українських губерніях наявної казенної, удільної, монастирської та 

поміщицької “нетрудової землі” (43915138 тис. дес.) не вистачало для ліквідації 

земельного голоду. Таким чином, ідея “соціалізації ґрунтів” дискредитувала 

себе ще на початку земельної реформи Центральної ради. Альтернативою їй 

був проект земельних перетворень на основі визнання приватної власності на 

землю, обґрунтований у програмних документах УДХП. 

Загальновизнаною проблемою сучасного наукового підходу є залучення 

нових масивів документів, які дозволять тематично й концептуально збагатити 

досліджувану проблему. Зокрема, важливим чинником є укладання сучасної 

збірки земельних законів національних урядів, радянського режиму РРФСР та 

Української СРР, проектів аграрних реформ цивільних адміністрацій та 

командування ЗСПР у різні часи очолюваного А. Денікіним та П. Врангелем. 

3. Вивчення історії аграрних відносин в українських етнічних землях, які 

перебували в складі Російської та Австро-Угорської імперій, зумовлено 

накопиченням наукових праць, присвячених дослідженню проблеми витоків 

аграрних реформ доби Визвольних змагань 1917 – 1921 років у пострадянський 

період розвитку вітчизняної історіографії. Розв’язання аграрного питання 

розглядалося вітчизняними дослідниками як невідмінна умова їхнього 

соціально-економічного та національного визволення. Дослідники 
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виокремлюють аграрну домінанту в становленні виробничої інфраструктури 

України, похідні та супутні ознаки розвитку “українського суспільства” на 

початку ХХ століття, які мали специфічні риси: відсутність значного прошарку 

українців серед представників міської буржуазії; селянський аграрний світогляд 

населення; релігійність у формі східного православ’я; традиції індивідуального 

господарювання; провінційність мислення політичної еліти українців. 

У російській дореволюційній історіографії аграрна тематика була 

представлена працями відомих дослідників О. Русова, П. Лященка, 

М. Огоновського, П. Маслова. Значення аграрно-селянського питання в 

державницькій ідеології зростає з появою  російського лібералізму. Провідними 

в наукових колах стають ідеї російської державності, аграрно-соціальних 

реформ, можливостей розвитку конституційного процесу в Російській імперії.  

Суспільний резонанс в Україні мали історичні студії представників 

національно-автономістської течії визвольного руху: М. Грушевського, 

М. Порша, О. Мицюка, М. Туган-Барановського. 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 контексті висвітлення еволюції “селянської економіки” 

в другій половині ХIХ – на початку ХХ ст., ролі та значення общини, змісту 

урядової політики, які дискутувалися в історіографії УРСР 1950–1960-х рр. не 

отримали очікуваного розвитку на рівні історичного аграрного дискурсу.  

Висвітлення важливих гуманітарних наукових проблем у СРСР 

допускалося лише крізь призму партійності, що суперечило принципам 

історизму, об’єктивності наукових досліджень, спонукало авторів до 
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постійного переписування історичного наративу в пошуках оптимальної версії 

висвітлення історичних подій наближеної до ідеологічного лекала, 

сформованого в партійних постановах. Ця практика змусила відмовитися 

істориків від деяких схем, що пояснювали розвиток капіталістичних відносин в 

Російській імперії початку ХХ ст.. Зокрема, науковці А. Корелін та К. Шацілло 

вдалися до аналізу економічних процесів без використання догмату 

“революційної ситуації”. Їхні переконання в тому, що будь-які форми розвитку 

ринкового господарства, поміж ними індивідуальні, завжди ефективніші від 

праці керованого ззовні селянського колективу, базувалися на розбіжному 

потрактуванні політики царського уряду, яка втілювалася в проектах міністра 

внутрішніх справ Росії В. К. Плеве (збереження общини) й міністра фінансів 

С. В. Вітте (створення прошарку селян, власників землі). Історики дійшли 

висновку, що відміна кріпосного права сама по собі не розв’язувала більшість 

економічних проблем селянського господарства. Історичний вибір між 

ринковою моделлю й ручним керуванням був вираженням суперечностей 

економічного розвитку російського й українського села початку ХХ століття.  

Вітчизняні історики М. Герасименко, С. Злупко, Я. Хонігсман, 

І. Гриценко, В. Ботушанський, В. Свєжинський, В. Ілько, які плідно 

досліджували аграрні відносини в західноукраїнських землях наприкінці ХIХ – 

на початку XX століття, дійшли висновку, що в економічному відношенні 

українська провінція була аграрно-сировинним придатком розвинутих районів 

Австро-Угорської імперії, частиною загального ринку збуту окремих видів 

промислових товарів, що вироблялися в багатонаціональній державі. 

Спираючись на аналіз таких показників як розміри наділу селянського двору, 

вартість землі, ціна орендної платні та найманої праці, автори розкривали 

причини кризи дрібного селянського господарства Галичини, Буковини та 

Закарпаття, яка була основною причиною трудової еміграцію українців до 

Північної Америки та Канади. 

У пострадянській історіографії відбулися суттєві зрушення в дослідженні 

джерел мобілізації земельної власності, правового статусу орендарів, селян-
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виробників сільгосппродукції, районування сільськогосподарських культур, 

деякі інші. Водночас, на об’єктивне вивчення очікують проблеми участі 

російського уряду в державних проектах лібералізації економіки, зокрема, 

аграрної сфери в частині кредитування “фермерських” господарств, створення 

правових умов функціювання ринку сільськогосподарських товарів, діяльності 

селянських кооперативних об’єднань з реалізації продукції, виробленої в 

селянському господарстві, захисту інтересів безпосереднього виробника.  

Потребують об’єктивного вивчення проблеми організації виробництва  в 

селянських господарствах “фермерського типу”, його конкурентоздатності, 

розвитку внутрішнього ринку сільськогосподарської продукції, реалізації 

урядом фінансово-кредитної політики держави щодо забезпечення дешевими 

кредитами селянських господарств, які потребували дієвої підтримки. 

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 році, була трансформована в 

проекти соціалізації землі. Істориками охарактеризовано зміст ідеологічних 

пріоритетів, визначених у програмах політичних партій, висвітлено погляди 

лідерів громадської думки стосовно шляхів 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-
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економічного змісту, формування 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 згори, 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 року 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 втілилися в “Тимчасовому Земельному законі”, 

затвердженому на IX Сесії Української Центральної ради 1918 року. 

У радянській історіографії доба Центральної ради розглядалася в рамках 

теорії переростання буржуазної революції в пролетарську. Аграрний рух 

українського селянства трактувався радянськими істориками переважно як  

“дрібновласницька стихія”, вибух обурення заможного селянства проти УЦР, 

прагнення скористатися відсутністю серйозної збройної сили і невпевненістю 

влади в організованому розподілі приватної земельної власності поміщиків, 

держави й церкви серед малоземельного й безземельного селянства. Радянські 

історики допускали відверті перекручення фактів та фальсифікації історичних 

подій, стверджуючи, що виступи селян проти поміщиків виливалися в 

революційні повстання проти Центральної ради, підривали її владу на місцях, 

були значною допомогою “революційному пролетаріатові” в боротьбі з 

буржуазією. Розвиваючи тези В. Леніна, який стверджував, що зрівняльний 

поділ землі відповідав побажанням величезної маси селян, відігравав роль 

проміжної ланки переходу до колективного господарювання, радянські 

історики експлуатували тему спільних виробничих практиках у громадах як  

схильність селян до колективного землекористування у тих чи тих формах. 
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У радянській історіографії проводилася думка, що, окрім земельних 

комітетів, ключову роль в організації українського селянства відігравали 

місцеві, зокрема повітові селянські ради, створення яких активізувалося восени 

1917 року. Велике значення надавалося вивченню історії нелегітимних навіть у 

радянській системі місцевих органів влади, класових організацій-комітетів 

бідноти та комітетів незаможних селян, які використовувалися як рушійна сила 

проведення в життя більшовицького “Декрету про землю”, альтернатива 

місцевим “буржуазним органам влади” 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 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 правотворчої роботи. 

У зарубіжній українській історіографії державницького напрямку 

проблеми аграрної політики Української Держави репрезентують історико-

політологічні дослідження В. Липинського, Д. Дорошенка, І. Крип’якевича, 

М. Кордуби, В. Кучабського, Б. Крупницького, С. Томашівського. Ці автори 

критично оцінювали перспективи та наслідки розв’язання земельного питання 

через соціалізацію поміщицьких, державних, церковних земель.  Здійснення 

земельної реформи на основі поновлення земельної власності, урахування 

економічних інтересів усіх верств селянства, розглядалася істориками як єдино 

можлива альтернатива “соціалістичним експериментам” Центральної ради. 

Серед праць української діаспори слід відзначити об’єктивність 

досліджень І. Витановича, присвячених історії аграрної політики українських 

урядів, зокрема формуванню проекта земельного закону Української Держави.  

У радянській історіографії “історії громадянській війні на Україні”  



387 
 

аграрна політика П. Скоропадського висвітлювалася епізодично. З наростанням 

чисельності праць зростала критика земельного законодавства Української 

держави, як поміщицького, а саме такого, що провокував каральні дії  

експедиційних загонів, прискорював перехід українського селянства, яке 

перебувало між двох протилежних сил, на бік радянської влади. Залежність 

радянської науки від ідеологічних імперативів спотворювала результати праці 

науковців. Нагромадження цінного фактичного матеріалу нівелювалося його 

вибірковим використанням, домінуванням упереджених висновків, зокрема 

щодо тотожності аграрної політики Центральної ради і Гетьманату, орієнтацією 

П. Скоропадського виключно на дореволюційне законодавство П. Столипіна, 

повної залежності урядів Української Держави від впливу Німеччини та ін. 

Помітні зрушення в дослідженні проблеми відбулися в пострадянській 

історіографії 1991 – 2000-х років. Дослідники інтерпретують аграрну політику 

П. Скоропадського в системі координат становлення консервативної моделі 

економіки Української Держави. Уведення в науковий обіг нових типів джерел 

дозволило вивчити аграрне законодавство П. Скоропадського, показати 

діяльність урядових структур, проаналізувати законодавчі ініціативи Ліги 

реформ, розкрити зловживання влади на всіх рівнях  “реставраційними діями”, 

які проявилися в затягуванні реформ. Статистичні дані та джерела, які склали 

основу історико-правового аналізу проектів аграрного законодавства 

Павла Скоропадського, дозволяють деталізувати характерні риси еволюції 

земельних відносин та землекористування, оренди землі 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 традиційних форм землеволодіння та 

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 



388 
 

проаналізовано матеріали, які формують сучасний дискурс вітчизняної аграрної 

історії та селянознавства Української Народної Республіки доби Директорії.  

Дослідження історії аграрних реформ у ЗУНР–ЗОУНР репрезентовано в 

узагальнювальних працях. У прив’язці до специфіки пізнання архетипу 

галицького селянина, ролі громадських об’єднань, церкви, кооперації як 

складових чинників формування революційної ситуації в Галичині аграрне 

питання має провідне значення. У цьому контексті відзначено внесок у 

розвиток історіографії національної державності вчених української діаспори, 

які проаналізували основні проекти аграрних перетворень у ЗУНР–ЗОУНР. 

Пострадянську історіографію репрезентують праці, в яких аналізувалися 

законодавчі акти та аграрні закони Центральної ради, УД, УНР Директорії. 

Висвітлювалася структура Генерального Секретарства Земельних Справ УЦР, 

земельних комісій, створюваних при РНМ Української Держави. Однак, серед 

здобутків вітчизняних та зарубіжних авторів не було виявлено ґрунтовних 

досліджень проектів аграрних перетворень та законодавчих актів, земельного 

законодавства, ухвалених виборними органами ЗУНР–ЗОУНР у 1919 році. 

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 роках та програм політичних 

партій, ухвалених у міжреволюційний період. Кадетські публіцисти 

О. Корнілов, В. Чешихін, М. Черненков визнавали аграрну програму партії 

“народної свободи” найбільш прийнятною для народів 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”, її розподіл серед безземельного селянства. Практичні 

кроки Тимчасового уряду з підготовки земельної реформи висвітлювалися в 
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публікаціях істориків та економістів з дореволюційним стажем наукової 

роботи, радянськими та сучасними українськими дослідниками. Аграрні 

виступи, спрямовані проти політики Тимчасового уряду, пояснювалися 

авторами низьким рівнем довіри селян 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. 

У цілому аграрна політика двох складів коаліційного Тимчасового уряду 

в Наддніпрянській Україні висвітлювалася в працях вітчизняних істориків 

фрагментарно, лише як складова частина внутрішнього курсу влади на 

консервування ситуації до скликання Всеросійських Установчих зборів.   

7. В історичній науці політика Центральних держав в Україні 

висвітлювалися істориками крізь призму змістовного аналізу дипломатичних 

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

Радянськими істориками акцент робився на висвітленні продовольчих 

зобов’язань українських урядів переважно в частині дотримання умов 

“хлібного миру” – типової “кабальної міжнародної угоди”, яка легітимізувала 

колоніальне гноблення “трудящого селянства й робітничого класу України”.  

Пріоритети діяльності командування збройних сил Німеччини й Австро-

Угорщини в Україні унаочнює створення ними т. зв. “робочих загонів”, 

термінове уведення до штату військових підрозділів посад “агрономічних 

офіцерів”, які долучалися до “боротьби за урожай” в Українській Державі.  

Науковцями наголошується 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 було проаналізовано експертні 

висновки німецьких фахівців з українських справ (О. Гецш, П. Рорбах, 
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Г. Оксборн), надані командуванням окупаційних військ Німеччини та Австро-

Угорщини, щодо відновлення правопорядку та поновлення прав приватної 

власності, урядових каналів зв’язку союзників з урядами Гетьманату. 

В цілому, історики констатували несумісність еволюційного шляху 

розв’язання земельного питання, передбаченого логікою проектів аграрного 

законодавства Гетьманату П. Скоропадського з радикальними настроями 

селянства, вказували на суперечливий характер вимог Австро-Угорщини й 

Німеччини, які згідно статей Берестейського миру, укладеного в лютому 1918 

року, на перше місце ставили економічні інтереси країн Троїстого союзу. 

Німецько-українські проекти дослідження історичних подій 1918 року в 

Україні поновили дискусію, пов’язану з проблемою  іноземних чинників 

впливу на хід аграрних реформ, установлення в 1918 р. міждержавних та 

наукових зв’язків учених Німеччини й Української Держави. 

8. У радянській історіографії аграрна політика РКП(б)–КП(б)У знайшла 

відображення в працях, присвячених історії формування та діяльності апарату 

тоталітарних центральних та місцевих органів влади: Всеукраїнського 

революційного комітету, губернських та повітових революційних комітетів, 

виконавчих комітетів місцевих рад. Вітчизняні автори надавали перевагу 

висвітленню юридичних документів РФСРР та УСРР, які мали засвідчити 

принципово відмінні риси радянської форми державності,  характеризували її 

аграрну політику як проселянську, відмінну від політики українських урядів. 

Результати комплексного аналізу історіографічних джерел засвідчують, 

що аграрна політика РКП(б) – КП(б)У в Наддніпрянській Україні розглядалася 

сучасними дослідниками в річищі критичного аналізу витоків комуністичного 

тоталітарного режиму, практики насадження в Україні законодавства РФСРР. 

Науковцями було висвітлено реалізацію більшовиками сценарію гібридної 

війни “встановлення радянської влади” в українських землях, охарактеризовано 

законодавчі акти радянського земельного права у світлі сучасного дискурсу.  

Приділялася увага дослідженню історії функціювання механізму 

репресій, а саме: виявленню політичних маніпуляцій влади в ході виборів 
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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 в українських селах військово-

каральних операцій частинами особливого призначення. Досліджено активний 

спротив селянства Київщини, Поділля, Харківщини, продовольчій та земельній 

політиці РФСРР. Однак проблеми толеранції селянства щодо практики 

більшовицького режиму в окремих повітах Лівобережжя України (явище т. зв. 

“аграрного більшовизму”), ставлення українських селян до діяльності класових 

організацій, соціально-економічні наслідки насильницької земельної політики 

більшовиків у підконтрольних їм українських землях предметно не вивчалися. 

В історичній науці сформувалося декілька груп історіографічних джерел, 

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

їм територіях Української Народної Республіки: 1) праці радянських 

дослідників написані на основі класової схеми громадянської війни в Україні; 

2) дослідження іноземних авторів, які поєднували радянський та об’єктивний 

принципи висвітлення проектів земельної політики Білого руху; 3) дослідження 

підготовлені на основі державницької моделі аналізу земельних відносин. 

В пострадянській історіографії плідно досліджувалися проекти аграрних 

перетворень Білого руху в Україні. Було виявлено організаційну діяльність 

щодо реалізації земельної політики урядами А. Денікіна і П. Врангеля. 

Зазначалося, що однією з причин військового краху Збройних сил Півдня Росії 

є недооцінка командуванням економічного потенціалу селянського 

господарства, місця селянства у боротьбі за владу в окупованих землях УНР.  

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 
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Криму й Таврії, а, зрештою, висвітлювалися складові такого історичного 

поняття як “кримська проблема”, сутність “кримського питання” в політиці 

урядів Української Центральної ради й Директорії УНР, боротьби української 

дипломатії за приєднання Криму, його автономії в складі самостійної 

Української Народної Республіки, проголошеної IV Універсалом Центральної 

ради. Концептуальні основи таких праць закладено в колективному 

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

(2014 р.), дисертаційних роботах 2000-х років. Авторами наголошувалося, що 

інтеграція теми Білого руху в історичний концепт Української революції 

вимагає комплексного підходу до аналізу історичних та юридичних джерел. 

Слід зазначити, що в сучасній вітчизняній історіографії визначено 

провідні напрямки дослідження національної складової аграрно-селянської 

політики українських урядів, творення правового механізму реформування 

земельних відносин у Наддніпрянській Україні, західноукраїнських землях 

доби Української революції. Синхронізовано тематичні пріоритети дослідження 

та розбіжні потрактування сучасного дискурсу земельних проектів радянської 

влади як таких, що характеризували стан розвитку тоталітарного суспільства в 

СРСР – УСРР та аграрних проектів урядів А. Денікіна й П. Врангеля.  

Загалом, в українській історичній науці пострадянського періоду 

сформувався новітній концептуальний підхід до висвітлення аграрно-

соціальної проблематики на перетині методології досліджень гуманітарних 

наук, накопичилися теоретичні матеріали і фактологічні дані для підготовки 

ґрунтовного комплексного дослідження з історії аграрних відносин та 

земельних реформ доби Української революції 1917 – 1921 років. 

 

 

 

 

 

 



393 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

 

Архівні матеріали 

Державний архів Дніпропетровської області (ДАДО) 

1. Ф. П–1. Екатеринославский губернський комитет КП(б)У. 

Оп. 1. Спр. 14. Циркуляры и копии циркуляров ЦК КП(б)У и Губкома 

КП(б)У об организации субботника, о создании частей особого назначения, о 

мерах взыскания за нарушения партийной дисциплины, об усилении борьбы с 

бандитизмом, о работе на селе и др. – 55 арк. 

Спр. 59. Переписка с Губревкомом по вопросу командирования 

работников для работы на селе. – 59 арк. 

Спр. 133. Протоколы заседаний и доклады о работе в волостных 

комитетах незаможных селян Криворож. р-на. – 48 арк. 

2. П–24, Днепропетровская областная филия Института истории партии 

и Октябрьской революции при ЦК КП(б)У (Истпарт).  

Оп. 1. Спр. 239. Перепечатки из газет Центрального архива Октябр. 

революции о деятельности Совета робочих и солдатських депутатов гор. 

Екатеринослава за 06. 1917 – 09. 1917. – 48 арк. 

Державний архів Кіровоградської області (ДАКО) 

1. Ф. 42. Савицкое сельское управление. Оп. 1. Спр. 1. Книга приговоров 

сельского схода. – 197 арк.  

2. Ф. 45. Глодоське сільське управління, с. Глодоси Єлисаветградського 

повіту Херсонської губернії. Оп. 1, Спр. 1. Приговоры сельского схода. – 

71 арк. 

3. Ф. 397. Новоукраїнський волосний Виконавчий комітет ради 

робітничих, селянських і червоногвардійських депутатів, с. Новоукраїнка 

Новоукраїнської волості Єлисаветградського повіту, Миколаївської губернії. 

Оп. 1. Спр. 1. Закон о комитетах незаможных крестьян. Приказы 

Елисаветградского уездвоенкомата и телеграммы уездисполкома. – 236 арк. 



394 
 

4. Ф. 490. Єлисаветградківський сільський революційний комітет 

с. Єлисаветградківки, Єлисаветградківської волості, Єлисаветградського повіту, 

Миколаївської губернії.  

Оп. 1. Спр. 1. Переписка с Элисаветградским волостным комнезамом о 

высылке сведений о социальном составе населения, явки делегатов на 

конференцию комнезаможа. – 14 арк. 

Спр. 2. Приказы, постановления Совета Народных Комисаров УСРР, 

уездного земельного отдела. Протоколы заседаний комиссии уездного 

земельного отдела Федоровского райземотдела об увеличении посевных 

площадей, сдачу в аренду сенокосов и др. вопросы. – 65 арк. 

Державний архів Харківської області (ДАХО) 

7. Ф. 1. Харьковский губернський комитет КП(б) Украины. Оп. 1. 

Спр. 56. Доклады о деятельности Харьковского Губкома и отделов уездкомов и 

волкомов. Доклады о деятельности ячеек и национальных секций. Отчеты 

уполномоченных о проведенной работе на селе и информация о работе 

советских учреждений. – 232 арк. 

Спр. 65. Переписка губкома со Старобельским упаркомом о работе 

упаркома, проведении беспартийных и профсоюзных конференций. – 131 арк.  

Спр. 211. Резолюции уездных съездов комнезаможей IV сессии губотдела 

здравохранения. Сведения о беспартийных крестьянских конференциях. – 

52 арк. 

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України 
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