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У радянській історіографії та сучасній історичній і економічній
літературі політика партії щодо села у 20-х рр. XX ст. представлена
здебільшого заміною продрозкладки натуральним податком. На наш
погляд, це не зовсім відповідає об єктивним реаліям. Заходи
радянської влади на селі визначалися перебігом політичних подій
та станом господарства на конкретному відтинку часу. Початок
таким заходам поклала заміна продрозкладки натуральним
податком. Введення продподатку згодом було доповнено новим
землеустроєм, дозволом влади на вільну торгівлю продукцією
сільського господарства, оренду землі, використання найманої
праці.

Важливе місце в селянському землекористуванні посідали
питання землеустрою та форми користування землею. В багатьох
випадках саме від них залежали ефективність впровадження
поліпшених сівозмін, застосування техніки, тощо. Питання
землеустрою виносилася на обговорення позапартійних селянських
конференцій та з їздів комітетів незаможних селян. Так,
Херсонський окружний виконавчий комітет Рад, підводячи підсумки
позапартійних селянських конференцій, проведених у кінці лютого
1924 р. в 9 районах, відзначав, що найважливіші дискусії викликав
землеустрій. Більше половини всіх питань, вказувалося у звіті, що
піднімали делегати, були питання про землеустрій 1. Головним на
селянський конференції Оріхівського району Запорізького округу,
що пройшла в лютому 1923 р. було питання про влаштування
землі 2. У вказаний період, рішення провести землеустрій ухвалив
з їзд КНС Одеського повіту3.

Зміцнення фінансового становища країни дозволило
збільшити державні кредити на проведення землеустрою. Так, якщо
в 1923-1924 рр. землеустрійний кредит Наркомзему (державне
кредитування) становив 385 тис. крб., то в 1924-1925 рр. він досяг
507 тис. крб., а в 1925-1926 рр. - 1121 тис. крб.4 Крім державних
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асигнувань, землеустрій забезпечувався коштами з відрахувань
сільськогосподарського банку і підприємств Цукротресту республіки.
По лінії цих установ видатки на землеустрій за 1923-1924 рр.
становили 1522 тис. крб.5 1924-1925 рр. - 962,5 тис. крб. і 1925-
1926 рр. - 1469 тис. крб.® Таким чином, більшість витрат на
землеустрійні роботи селянських земель брала на себе держава.
Державні асигнування зростали й далі, досягши у 1927-1928 рр.
6175 тис. крб.7 Державні кошти насамперед призначалися для
оплати землеустрійних робіт, виконаних на полях сільської бідноти,
на умовах довгострокового кредиту або безповоротної допомоги.
За рішенням III з їзду Рад СРСР від 20 травня 1925 р. сільській
бідноті було видано безповоротно позику в розмірі 3 млн. крб., а
загальна сума землеустрійного кредиту селянству дорівнювала 6
млн. крб.8 На ці кошти в Україні до весни 1926 р. було
землевпоряджено ЗО % земельної площі незаможників, що
перейшли до нових форм землекористування. У наступні роки
безповоротна державна фінансова допомога сільській бідноті та
незабезпеченим середняцьким господарством невпинно зростала.
Так, у 1926-1927 рр. вона становила 50% загальної вартості
землевпорядних робіт на ланах цих категорій селянства, а в 1927-
1928 рр. - 57 %9. Завдяки державним кредитам землеустрій став
доступним бідняцько-середняцьким масам села.

Різнобічна допомога держави, податкова та фінансова
політика забезпечили підвищення життєвого рівня селян,
збільшення прибутків кожного окремого селянського господарства.
Зросла зацікавленість селянства в землеустрої, збільшилася
кількість грошових внесків у справу впорядження земельного
користування. До жовтня 1925 р. трудяще селянство за проведення
землеустрійних робіт сплатило готівкою 1 585 654 крб. В 1925-1926
рр. витрати селян на землеустрій становили 1300 тис. крб., а в
1926-1927 рр. -1700 тис. крб.10

Землеустрій колективів проводився на пільгових умовах, їм
робилася скидка на 20-50 %11. З 1924 р. всім селянам, що
переходили до колективного господарювання на надільних землях,
земельні площі впроваджувалися безкоштовно або надавався
державний кредит, але слід зазначити, що колгоспний рух у
відбудовний період розвивався такими темпами, що земельні органи
не могли своєчасно впорядковувати площі новоутворених
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колективів. На 1 жовтня 1925 р. землеустрій проведено в 72 %
комун, 46 % артілей і 18 % тсозів. У ході цієї роботи до одного поля
було зведено землі в 72 % колективів, до 2-4 полів - у 9,5 % і більше
ніж до 4 - в 18,6 %12. Землеустрій сприяв введенню у колективах
науково обґрунтованих сівозмін, значною мірою поліпшилася
організація господарства. На цій основі здобувались перші успіхи в
галузі рільництва та використання усуспільнених засобів
виробництва.

Державна допомога селянству у проведенні землеустрою
сприяла розгортанню землеустрійних робіт на надільних землях.
До 1925 р. в Україні було впорядженою 4,5 млн. га селянських
земель з доведенням наділів до кожного окремого господарства13.
Всього з 1925 р. до початку масової колективізації в республіці
землеустрійні роботи охопили 10210,6 тис. га трудового селянського
землекористування, що становило 20,4 % всієї селянської землі.
Землевпоряджені площі з доведенням до селянського двору
встановили 7498,9 тис. га, якими володіли 914 600 селянських
господарств14.

Землеустрій в Україні вніс значні зміни в селянське
землекористування. В цілому було ліквідовано черезсмужжя і
далекоземелля. Кількість земельних товариств, де земля
знаходилася на відстані від 1 до 5 верст до землеустрою, становила
62,4 %, після нього - 73,7 %. Таких об єднань, що мали землю на
відстані від садиб 5-12 і більше верст, налічувалося відповідно 37,6
і 25,3 %. В середньому відстань польового наділу від двору в
землевпоряджених товариствах скоротилася у межах республіки
від 5,6 до 4,5 верст, тобто на 21,4 %1S.

Землеустрій привів і до зменшення смуг у селянських
господарствах. Так, якщо дворів з чотирма смугами нараховувалося
до землевпорядження 53,5 %, із п ятьма-сімома - 24 %, то після
землевпорядження перших стало 94,7 %. Особливо різко
зменшилася кількість господарств, що їх земля знаходилася в 16-
25 і більше смугах. До землеустрою їх нараховувалося 2 %, після -
0,3 %. Коли до землеустрою в Україні у товариствах, які проводили
землеустрій, в середньому на одне господарство припадало 5,1
смуги, то потім кількість смуг скоротилася до 4,2 тобто на 17,6 %.
Найефективніше процес ліквідації черезсмужжя шляхом
землеустрою відбувався на Поліссі, де кількість смуг скоротилася
на 52 %, і в Лівобережному лісостепу - на 30,6 %18.
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Землевпорядження стало поштовхом до руйнування
регресивних форм землеробства і насамперед трипілля. На зміну
трипіллю приходило чотири - і шестипілля, як найбільш сприятливі
і раціональні системи полеведення. Перша найбільш поширилася
на Поліссі та в лісостеповій частині України, друга - на Півдні
України. До жовтня 1927 р. чотири - і шестипілля було введено в
80,9 % всіх землевлаштованих земельних товариств, а трипілля
існувало тільки в 5,1 %. Останні являли собою п яти, семи - і більше
сівозмінні системи17.

Землеустрій селянських земель вів до піднесення економіки
одноосібних господарств та підвищення продуктивності праці.
Загальним позитивним фактором стало одержання на впоряджених
площах більших врожаїв. Так, в хуторі Красновці Люксембурзького
району Мелітопольського округу у 1924 р. введення шестипільної
сівозміни і чорного пару забезпечило одержання 200-пудового
врожаю озимої пшениці з десятини, в той час як у сусідніх селах,
де землеустрій не проводився, одержали по 60-70 пудів з
десятини18.

У доколгоспний період в Україні селяни користувалися землею
в трьох формах: колективній, общинній і дільничній. Остання мала
три різновидності дільнично-черезсмужну, відрубну і хутірську19.

Аграрні перетворення 1917-1920 рр. серйозно вплинули на
форми селянського землекористування.

Таблиця № 1. Форми селянського землекористування на Півдні
України у 1923 і 1929 рр. (% від загальної площі селянських земель)20

Округа

Форми

землекористув.

Миколаїв¬

ська
Одеська Запорізька

Пересічно

по Україні

1923 1929 1923 1929 1923 1929 1923 1929

Колективна 3,9 4,3 4 6,3 1 4,1 1,1 4,2

Общинна 21,1 13,9 19 7,2 87 62,1 26,2 26

Дільнично-

черезсмужна
72,3 77,1 65 85,6 3 25,5 64,5 61,3
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Відрубна 2,7 0,1 11 0,6 5 2,6 5,8 4,5

Хутірська
- 0,1 1 0,2 4 0,1 2,4 1,4

Змішана - 4,5 - 0,1 - 5,6 - 2,6

Виникла нова форма - колективна, що в 1923 р. охоплювала
в Україні 1,1% селянських земель. На Півдні України цей відсоток
був дещо вищим: на Миколаївщині та Одещині - 3,9-4,0. У районах,
де общинна форма примусово зруйнувалась під час столипінської
реформи, спостерігався процес відродження цієї форми. Якщо
питома вага общинної форми селянського землекористування у
1923 р. по Україні становила 26,2 %, то на Запоріжжі цей відсоток
становив 87,0. Але панівною формою землекористування в 1923
р. залишалася дільнично-черезсмужна, що охоплювала 64, 5%
селянських земель. Таким чином, ці цифри спростовують думку,
поширену в спеціальній літературі, про абсолютне переважання
общинної форми землекористування на Україні в 20-х рр. XX ст.21

При общинній формі землекористування за кожним
общинником визнавалося право на рівну частку землі в угіддях
громади. Для зрівнювання земельних наділів в таких громадах
проводили переділи землі. Вони могли бути загальними, або мати
вигляд скидки і накидки по окремих дворах 22. У перші роки після
жовтневого перевороту в більшості общин відбувалися щорічні
загальні переділи землі. Ця практика дуже негативно вплинула на
стан рільництва, оскільки землю не угноювали, обробляли недбало,
сподіваючись наступного року отримати кращу ділянку. Тому
Земельний кодекс 1922 р. обмежив час проведення земельних
переділів трьома сівозмінами23. При пануванні трипілля в громадах
общинників переділ міг відбутися через 9 років. У тих громадах, де
була відсутня стабільна сівозміна, Наркомзем встановив 12-річний
термін переділів землі24. Достроковий переділ дозволявся тільки
при проведенні землеустрою або при переході до поліпшеної
сівозміни. Але вимоги закону погано виконувалися селянами-
общинниками. Адже головна турбота общини була та, щоб урівняти
земельні наділи, як з кількісної, так і з якісної сторони. Тому щорічні
переділи спостерігалися упродовж всього доколгоспного періоду,
хоча з середини 20-х років їх інтенсивність почала затухати.

У 20-х рр. в Україні при переділах ріллі в 75 % випадків
основною розверстувальною одиницею був їдець25. У відносно
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багатоземельних округах Півдня використовували і інші
розверстувальні одиниці - двір, робочу силу26, що дозволялося
Зразковим статусом земельної громади з общинною формою
землекористування27.

При розподілі сіножатей в общинах застосували два способи.
В одному випадку сіно косили гуртом, а потім по жеребку ділили
стіжки. В іншому випадку щороку ділили сіножаті за
розверстувальними одиницями, що були прийняті в громаді при
розподілі ріллі, і кожен сам косив і звозив сіно. Садибні землі
общинники, як правило, не урівнювали. Лишок або недостачу
садибної землі вирівнювали за рахунок польових земель28.

Ріллю общинники ділили так. Кожне поле в сівозміні ділили
на частини залежно від якості землі, потім на гони залежно від
відстані до села. За допомогою жеребкування в кожному гоні
общинник отримував свою смужку землі. Наділ його, таким чином,
складався з більшої або меншої кількості смужок, розкиданих по
всіх полях громади29.

Общинна форма землекористування була самою
консервативною формою селянського землекористування в Україні.
Постійні переділи землі порушували стабільність
землекористування і не давали можливості селянину вести раціональне
господарство. Недоліком общини була також абсолютна перевага
архаїчного трипілля. Спосіб розподілу землі в общині, як
неодноразово писали агрокореспонденти, істотно гальмував
впровадження поліпшеної сівозміни. Наслідком общинного
розподілу земель була черезсмужність, дрібносмужність,
багатосмужність, а в великих общинах ще і далекоземелля. Тому,
як постійно відзначали земельні органи УСРР у 20-х рр., община
була гальмом у розвитку сільського господарства республіки30.
Зрівняльний розподіл земель в общині не рятував селян-
общинників і від класового розшарування, оскільки зберігалася
диференціація селян по худобі та реманенту. Чимало селян
розуміло нікчемність общинних переділів землі, неможливість за їх
допомогою досягти матеріального достатку. Тому там, де община
під час аграрної революції відродилася, це було тимчасове явище.
Селяни використали знайомий їм розподільний механізм общини
для зрівняльного поділу конфіскованих земель. Як тільки в 20-х рр.
селянське землекористування стабілізувалося, почався зворотний
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процес розпаду общинної форми землекористування. Так, якщо у
1923 р. в Одеській окрузі общинна форма землекористування
охоплювала 19 %, то на початку 1929 р. - 7,2 %. Зменшилася питома
вага цієї форми в Миколаївській та Запорізькій округах.

Найбільш поширеною формою селянського
землекористування в Україні у вказаний період була дільнична. При цій формі
землекористування за кожним двором громади визнавалося право

користуватися землею в незмінному розмірі у вигляді черезсмужних,

відрубних і хутірських дільниць31.
При дільнично-черезсмужній формі землекористування ділянки

однорідних угідь, наприклад ріллі, одного й того ж господаря
розміщувалися в різних місцях земельних угідь громади. Відмінність
цієї форми від общинної полягала в тому, що заборонялося проводити
переділи землі. Господар постійно користувався одними ділянками
землі, закріпленими за ним. Таким способом досягалася певна
стабільність землекористування, селяни без побоювання, що
наступного року наділ поміняють, могли угноювати землю, вести
боротьбу з бур янами тощо. Громада, за постановою зборів, більшістю
голосів могла змінити місце або межі ділянок окремих дворів лише
при переході до поліпшеної сівозміни або на широкі смуги32.

Дільнично-черезсмужна форма була більш прогресивною, ніж
общинна, оскільки закріплювала землю за окремими
господарствами. Але і вона мала низку недоліків: дрібносмужність,
багатосмужність, черезполосицю, далекоземелля, примусовий
характер сівозміни при збереженні системи відкритих полів, випасу
череди по стерні, трипілля, що було несумісним з прогресом у
сільському господарстві.

Селянство усвідомлювало недоліки старих форм
землекористування. Частина з них намагалася поліпшити своє
землекористування шляхом виходу від хутори та відруби. Відруб
відрізнявся від черезсмужного виду дільничної форми тим, що весь
польовий наділ селянина був у одному місці - відрубі, а садиба
знаходилася в селі. Хутір відрізнявся від відрубу тим, що садиба
селянина розміщувалася на його наділі, він не був зв язаний
господарськими потребами зі своїми сусідами. Таким чином,
хуторяни та відрубники не зазнавали збитків від далекоземелля,
черезсмужності, переділів землі тощо. У 1923-1927 рр. в Україні
спостерігалося зростання їх кількості. Хутір і відруб мали
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господарську перевагу над іншими індивідуальними формами, якщо
мали достатню площу, яка становила для Лівобережжя та
Правобережжя не менше 10 дес., а для Півдня та Полісся не менше
12 дес.33 Оскільки наділи переважної більшості селянських
господарств УСРР у 20-х рр. були менші, то з економічної точки
зору хутори і відруби були їм не вигідні. Тому масового переходу
селян України на хутори і відруби не відбулося. У 1929 р. відруби
займали всього 4,5 %, а хутори - 1,4 % площ селянського
землекористування.

Намагаючись знайти вихід з незручностей індивідуальних
форм землекористування, селяни звернули увагу на громадські
багатопільні сівозміни. Громадські багатопільні сівозміни не були
самостійною формою землекористування. їх заводили при
землеустрої в громадах з общинною і дільнично-черезсмужною
формами, де вони могли стати основою колективної форми
землекористування. Цілком зрозуміло, що їх не можна було завести
при наявності хуторів і відрубів.

Радянська влада всіляко підтримувала перехід до громадських
багатопільних сівозмін. Так, на 1 жовтня 1927 р. в Україні було
землевпоряджено понад 10 тис. земельних громад, або кожна
четверта. З них більше 2400 громад на площі 2,5 млн. дес.
перейшли до громадських сівозмін34. XV з їзд ВКП(б) у грудні 1927 р.
постановив всіляко сприяти росту таких форм землекористування,
які допомагали розвитку кооперування і механізації сільського
господарства, і обмежити практику виділення на відруби і особливо
хутори, або зовсім припинити її в тих випадках, коли це приводить
до зросту куркульських елементів 35. Тому у 1928-1929 рр. площа
хуторів та відрубів при землеустрої неухильно скорочувалася. Якщо
у 1927 р. в Україні їх площа становила 6,9 % від землевпорядкованої
площі, то в 1929 р. - лише 0,4 %36. Але в ході землеустрою у 1928-
1929 рр. спостерігалися негативні тенденції. Було взято жорсткий
курс на знищення хуторів та відрубів як видів дільничної форми
селянського землекористування. В листопаді 1929 р. Пленум ЦК
ВКП(б) схвалив лінію ЦК КП(б)У на ліквідацію хутірської та відрубної
форм землекористування37. Це суперечило ленінській аграрній
політиці, що проголошувала свободу вибору селянами форм
землекористування. Примусове заселення хуторян у села не
відповідало інтересам ні селян, ні держави.
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Розвиток українського села у 20-х рр. відображав соціально-
економічні та суспільно-політичні процеси, що відбувалися в Україні,
включаючи Південь. Однак, в аграрному секторі мали місце
своєрідні особливості. Здійснення аграрної політики,
сформульованої з урахуванням мети та напрямків НЕПу,
відбувалося досить суперечливо. Основоположним фактором
такого процесу була націоналізація землі, яка обумовила повне
вилучення землі з товарного обігу.

В добу Нової Економічної Політики основою законодавчих та
нормативних актів аграрно-селянського питання в Україні ставали
рішення з їздів та конференцій комуністичної партії, її Центрального
комітету, постанови ВУЦВКта наркоматів РСФРР. З їх урахуванням
у початковий період НЕПу Всеукраїнськими з їздами рад були
прийняті закони з питань землеустрою і землевпорядкування,
оренди землі, розвитку сільськогосподарської кооперації, статусу
комітетів незаможних селян земельних громад, колективних
господарств (комун, колгоспів, тсозів). В узагальненій формі
положення про суть аграрної політики були втілені у земельному
кодексі, прийнятому у 1922 р.

В цілому, послідовно здійснювались такі напрямки НЕПу, як
землевпорядкувальні роботи на користь більшості селян,
кредитування, контрактація, диференційна податкова політика,
розвиток сільськогосподарської кооперації, орендних відносин.
Найбільш позитивним явищем, досягнутим на основі НЕПу, стало
утвердження в аграрному секторі України плюралізму форм
власності та господарювання, збільшилась кількість заможних та
середняцьких господарств. У 1926 р. вони становили понад дві
третини усіх селянських господарств України.

Важливе місце в селянському землекористуванні посідала
форма землекористування. У багатьох випадках саме від неї
залежала ефективність землеустрою, впровадження поліпшених
сівозмін, застосування сільськогосподарської техніки, а отже і
піднесення сільського господарства. Найпоширенішою формою
землекористування в Україні залишалася дільнично-черезсмужна.
Ця форма була прогресивнішою за общинну, оскільки закріплювала
земельні ділянки за окремими дворами і не дозволяла переділів.
Але і їй були притаманні численні недоліки: багатосмужність,
далекоземелля, примусовий характер сівозміни при збереженні
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системи відкритих полів, трипілля, що було несумісними з прогресом
у сільському господарстві.

Самі селяни добре усвідомлювали недоліки старих форм.
Тому частина з них намагалася поліпшити стан землекористування
шляхом переходу на хутори і відруби, оскільки останні
перешкоджали колективізації.

Починаючи з кінця 20-х рр. XX ст. в аграрній політиці
намітилася прихильність до колгоспно-радгоспної системи. Ще до
проголошення курсу на суцільну колективізацію, відбувались
процеси, що свідчили про початок відходу від Нової Економічної
Політики.

Annotation

The article is connected with the discussions problems of the
system of land tenure. The author pays much attention to the analysis
of exterior and interior reasons that caused the current situation in the

Ukraine of the 20 s.

Анотація

У запропонованій статті розглядаються дискусійні проблеми
землевпорядкування. Автор приділяє увагу аналізу зовнішніх та
внутрішніх причин ситуації, що склалася в Україні у 20-х роках.

1 3 історії соціалістичної перебудови сільського господарства на Херсонщині (1918-
1941 рр.): Зб. док. і матер. - 8ип.1: 1918-1925 рр. - Херсон, 1957. - С. 374.

2 Комуніст. - 1923. - 7 лютого.
3 Комуніст - 1923. - 20 лютого.
4 Народне господарство України. Матеріали до збудування держбюджету на 1925-1926

рік. -X.: Видавництво ЦСУ УСРР, 1925. - С. 18-19.
5 Центральний державний архів вищих органів влади України (далі - ЦДАВО України.)

- Ф. 27. - оп. 4, спр. 606, арк. 49.
6 Два роки роботи Уряду УСРР. 1926-27-1927-28 роки: Матеріали до звіту уряду XI

з їздові Рад. - X., 1925. - С. 67.
7 Там само.
8 Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным вопросам. Сб. док.

-Т.1 -М., 1957.-С.531
9 Соціалістичне будівництво в сільському господарстві. - X., 1928. - С. 16.
10 Два роки роботи Уряду УСРР. - С. 67.
11 ЦДАВО України. - Ф. 27, оп. 3, спр. 499, арк. 65.
12 ЦДАВО України. - Ф. 27, оп. 6, спр. 181, арк. 94.
13 IX Всеукраинский съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.

Матер.-X., 1925.-С. 25.

255



14

15

18

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

ЗО

31

32

33

34

35

36

37

ЗЕМЛЕУСТРІЙ У ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ В 1923-1929 рр.

Збірник статистично-економічних відомостей про сільське господарство України. Рад.
- Вип. І -Х.,1929. - С. 253-254.
Матеріали до п ятирічного плану перспективного розвитку сільського господарства
України. - Ч. II. - X., 1929. - С. 46.
Там само. - С. 45.
Мигапь Б. К. Здійснення аграрної політики на Україні у відбудовний період (1921-1925
роки). - X., 1974 - С. 65.
Там само.

Земельный кодекс УССР. - X., 1922 - Ст. 91.

Підраховано за: ЦДАВО України. - Ф. 27, оп. 6, спр. 529, арк. 2-71; оп. 9, спр. 701, арк.
12; оп. 10, спр. 598, арк. 42; Калініченко В. В. Селянське господарство України в
доколгоспний період (1921-1929). -X., 1991. - С. 51, 54.
Калиниченко В. В. Крестьянская поземельная община на Украине в доколхозный
период // Вест Харьк. ун-та. - X., 1984. - С. 3-12.
Земельный кодекс УССР. - Ст 94.
Там само.

ЦДАВО України. - Ф.27, оп. 5, спр. 289, арк. 368.

ЦДАВО України. - Ф.27, оп. 9, спр. 811, арк. 13.

ЦДАВО України. - Ф.27, оп. 5, спр. 116, арк. 56.
ЦДАВО України. - Ф.27, оп. 7, спр. 22, арк. 39.
Калініченко В. В. Селянське господарство України в доколгоспний період. - С. 62.
Калиниченко В. В. Крестьянская поземельная община на Украине. - С. 7.
ЦДАВО України. - Ф. 27, оп. 10, спр. 598, арк. 42.
Земельный кодекс УССР - Ст 97.
Там само. - Ст. 103.

Щадилів О. Землевпорядження та організація трудового господарства на Україні. -
X., 1926. -С. 16.

Два роки роботи уряду УСРР. - С. 26.

КПРС в резолюціях і рішеннях з їздів, конференцій і пленумів ЦК. - Т.4. 1927-1931. -
К., 1980.-С. 64.
ЦДАВО України. - Ф.27, оп.10, спр. 7, арк. 50-51.
КПРС в резолюціях і рішеннях... - Т. 4. - С. 348.

256


