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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Розвиток аграрного сектору економіки України був і 

залишається одним із найважливіших напрямів соціально-економічного розвитку 

країни. Цей процес відбувається за участі дрібнотоварних селянських 

господарств, що традиційно знаходяться в центрі економічних відносин на селі. 

Саме дрібнотоварні виробники здатні швидко пристосовуватись до змін 

споживчого ринку, здійснюючи суттєвий внесок у валове виробництво 

сільськогосподарської продукції. 

Разом із тим, на сьогодні обмеження матеріально-технічної бази та 

фінансових ресурсів обумовлюють низьку інтенсивність рослинницької і 

тваринницької галузей, нездатність повноцінно конкурувати з іншими суб’єктами 

аграрного ринку та брати участь в зовнішньоекономічній діяльності. Сучасний та 

історичний досвід показує, що тільки зважена економічна політика може дати 

бажаний соціально-економічний ефект. Тому розробка стратегії та механізмів 

правового, економічного, фінансового і соціального розвитку вітчизняних 

дрібнотоварних господарств в умовах інтеграції України в світову економіку 

повинна стати одним із ключових пріоритетів наукового пошуку. 

У ході реформування сучасного аграрного сектору економіки України є 

необхідним звернення до історичного досвіду, здобутого після скасування 

кріпосного права та інших реформ кінця ХІХ – початку ХХ ст., що забезпечили 

умови утвердження прав власності на землю для різних соціальних типів дрібних 

товаровиробників. Внаслідок цього відбувся подальший розвиток ринку землі, 

робочої сили, різних форм сільськогосподарського кредиту, широкого спектру 

видів кооперативних організацій, що сприяло суттєвому підвищенню показників 

ефективності аграрного сектору економіки країни. При цьому слід зауважити, що 

розвиток індивідуального селянського господарства в окремих регіонах мав свою 

специфіку. Особливий інтерес викликає Полтавська губернія, економіка якої 

традиційно була представлена сільськогосподарським виробництвом. Окрім того, 
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у досліджуваному регіоні було найбільше дрібних селянських господарств, що 

суттєво сприяло зародженню кооперативного руху та відкриттю у Полтаві  

першого в імперії місцевого відділення Селянського поземельного банку. Проте, 

сьогодні в історико-економічній літературі не існує узагальнюючих праць, 

присвячених розвитку дрібнотоварних селянських господарств Полтавської 

губернії в умовах формування ринкових відносин другої половини  ХІХ – початку 

ХХ ст. Ця обставина зумовлює актуальність ретроспективного аналізу місцевого 

дрібнотоварного господарства, і має не тільки науково-теоретичне, а й важливе 

практичне значення щодо визначення концептуальних напрямів державної 

політики з розвитку дрібнотоварних селянських господарств України на 

сучасному етапі. 

Теоретичною та методологічною базою дослідження проблем, пов’язаних з 

впливом зовнішніх і внутрішніх чинників на розвиток селянських господарств в 

Україні після скасування кріпосного права є праці А.М. Анфімова,                    

А.В. Бондаревського, М.Х. Бунге, С.М. Дубровського, П.А. Зайончковського,         

І.Д. Ковальченка,   П.Л. Кованька,   М.Н. Лещенка,   П.Н. Першина,                   

П.П. Теличука,  В.П. Теплицького,  О.В. Чаянова, А.М. Челінцева та ряду інших 

науковців. 

Важливе значення мають дослідження сучасних вітчизняних учених-

істориків   та   економістів,  серед яких  праці В.А. Вергунова, В.І. Дудки,        

М.К. Галабурди, В.О. Каюн, Н.П. Коваленка, О.М. Краснікової, В.В. Нечитайла,  

А.О. Пантелеймоненка, Ю.П. Присяжнюка, О.О. Прутської, В.Я. Ревегука,      

О.П. Реєнта, В.С. Савчука, О.В. Сайка, С.В. Степаненка, В.М. Фещенко,          

М.А. Якименка. 

Проте, комплексного дослідження особливостей розвитку дрібнотоварних 

господарств непривілейованого стану Полтавщини у період формування 

ринкових відносин другої половини ХІХ – початку ХХ століття не проводилось. 

Це дає підстави для висновку про очевидну потребу як з теоретичної, так і 

практичної точок зору здійснити дослідження динаміки, чинників та 
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особливостей розвитку дрібних селянських господарств Полтавської губернії 

вищезгаданого періоду. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт 

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», зокрема 

Полтавського регіонального центру досліджень і сприяння розвитку кооперації за 

темою «Проблеми та перспективи розвитку кооперативного сектору національної 

економіки» (номер державної реєстрації 0111U000627). Внесок автора у межах 

названої теми знайшов відображення в результатах проведеного ним історико-

економічного аналізу дрібнотоварного сільськогосподарського виробництва 

Полтавської губернії кінця ХІХ – початку ХХ століття. 

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є здійснення на основі 

сучасних методологічних підходів комплексного історико-економічного аналізу 

закономірностей розвитку та особливостей функціонування дрібнотоварних 

селянських господарств Полтавської губернії в умовах формування ринкових 

відносин другої половини ХІХ – початку ХХ століття для використання 

історичного досвіду у процесі реформування сучасного аграрного сектору 

економіки України з урахуванням його регіональної специфіки.  

Для досягнення поставленої мети були визначені такі дослідницькі 

завдання: 

- обґрунтувати методологічні засади дослідження розвитку дрібнотоварних 

селянських господарств Полтавської губернії другої половини ХІХ – початку    

ХХ ст. 

- визначити місце і роль непривілейованого стану в соціальній структурі 

полтавського села; 

- охарактеризувати діяльність дрібнотоварних селянських господарств 

Полтавщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст., враховуючи особливості їх 

функціонування; 

- проаналізувати основні фактори розвитку дрібнотоварних селянських 

господарств Полтавської губернії; 
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- встановити способи та джерела фінансування діяльності селянсько-козацьких 

господарств; 

- визначити чинники впливу на рівень добробуту дрібних товаровиробників 

непривілейованого стану; 

- з’ясувати специфіку функціонування дрібнотоварних селянських господарств 

Полтавської губернії; 

- визначити структуру інституціональних обмежень державної аграрної 

політики.  

Об’єктом дослідження є сільське господарство Полтавської губернії другої 

половини ХІХ – початку ХХ століття. 

Предметом дослідження є закономірності розвитку і функціонування 

дрібнотоварних селянських господарств Полтавської губернії в період реалізації 

аграрних реформ другої половини ХІХ – початку ХХ століття. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного 

дослідження є принципи системного аналізу господарських процесів та 

фундаментальні положення інституціональної економічної теорії. 

Для виконання поставлених завдань і відповідно до цивілізаційного підходу 

при вивченні подій і явищ суспільного життя було використано методи: 

системного аналізу – для визначення динаміки, чинників розвитку та 

особливостей функціонування дрібнотоварних селянських господарств; 

діалектичного та логічного, зокрема прийоми аналізу і синтезу конкретного і 

абстрактного, структурного – для вивчення організаційної структури селянсько-

козацьких господарств; статистичний метод – для визначення 

внутрішньогосподарських факторів впливу на ефективність функціонування 

селянських господарств; методи класифікації та типологізації – при аналізі 

літературних та архівних джерел; історико-генетичний, історико-порівняльний, 

історико-типологічний методи – щодо державної політики досліджуваного 

періоду стосовно господарств непривілейованого стану.  

Інформаційна база дослідження – це законодавчі та нормативні акти 

державних органів влади, матеріали архівних фондів, наукові праці з питань 
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розвитку селянських господарств другої половини ХІХ – початку ХХ століття, 

статистичні збірники, довідники, календарі та щорічні звіти губернських і 

повітових земських управ, публікації періодичних видань, енциклопедична й 

довідкова література. 

Наукова новизна одержаних результатів, отриманих здобувачем 

особисто, полягає в наступному:  

вперше:  

- запропоновано комплексний методологічний підхід дослідження розвитку 

дрібнотоварних селянських господарств Полтавської губернії другої половини 

ХІХ – початку ХХ ст., що відрізняється врахуванням особливостей їх соціального 

складу; матеріально-технічної бази; місцевих природно-кліматичних умов і 

господарських традицій; змісту прав власності (специфіки їх набуття, розподілу і 

закріплення); виробництва сільськогосподарської продукції (спеціалізації 

рослинництва), а також впливу тогочасної державної політики, що дозволяє 

визначити основні закономірності розвитку і функціонування селянських 

господарств при формуванні регіональних програм державної підтримки 

аграрного сектора Полтавщини;  

удосконалено:   

- визначення змісту категорії «непривілейований стан» як узагальнюючої  

характеристики окремого соціального прошарку дрібних товаровиробників 

(козаків, міщан, колишніх поміщицьких та державних селян тощо), які 

вирізняються правовим статусом (обмеженістю прав володіння, користування та 

розпорядження землею, надмірною обтяженістю податками і зборами тощо). 

Використання означеної категорії розширює методологічний апарат сучасної 

історико-економічної науки; 

- теоретичне обґрунтування впливу ендогенних та екзогенних факторів на 

добробут дрібних товаровиробників непривілейованого стану, що дало змогу 

встановити взаємозв’язок їх соціального положення з виробничою ефективністю 

рослинництва і тваринництва, динамікою цін на землю, недостатньою дієвістю 

аграрних та інших реформ; 
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набули подальшого розвитку: 

- характеристика факторів розвитку дрібнотоварних селянських господарств 

Полтавської губернії, що включає аналіз основних засобів виробництва (землі, 

реманенту, робочої худоби), трудових ресурсів (представлених переважно членами 

селянської родини) та фінансових ресурсів (кредити від державного й іпотечного 

банків, кредитних кооперативів і земських установ),  що дозволило виявити 

ступінь впливу визначених чинників на економічну ефективність функціонування 

селянських господарств Полтавщини початку ХХ ст.  

- визначення специфіки функціонування дрібнотоварних селянських 

господарств Полтавської губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст., яка 

відповідно до принципу «path dependence» зумовлює економічну культуру краю 

(господарські традиції, етос, менталітет тощо) та формує підвалини для 

обґрунтування інституціональних обмежень регіональних програм державної 

підтримки аграрного сектору; 

- систематизація та опрацювання архівних матеріалів щодо розподілу 

господарських та додаткових доходів, а також витрат виробничого та особистого 

характеру. Структуризація бюджетів різних категорій дрібних 

сільськогосподарських товаровиробників дала можливість визначити ключові 

бюджетні обмеження розвитку дрібнотоварних селянських господарств 

Полтавської губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані у дисертації теоретичні положення і висновки можуть бути 

використані у процесі наукового обґрунтування національної та регіональних 

концепцій розвитку аграрного сектора, а саме особистих селянських та 

фермерських господарств. 

Отримані результати дисертаційної роботи використано у практичній 

діяльності:  Департаментом агропромислового розвитку Полтавської обласної 

державної адміністрації (довідка № 04-01-06/62 від 24 грудня 2014 р.) – при 

розробці обласних програм щодо розвитку дрібнотоварного сільсько-

господарського виробництва. 
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Результати досліджень та методичні розробки використовуються у 

навчальному процесі ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» (довідка № 45-206/12 від 16 грудня 2014 р.), при вивченні дисциплін 

«Історія економіки та економічної думки», «Теорія та історія кооперації», 

«Споживча кооперація», «Сільськогосподарська кооперація» та в ході вивчення 

дисциплін «Історія економіки та економічної думки», «Основи 

сільськогосподарської кооперації» та «Історія України» Полтавською державною 

аграрною академією (довідка № 01-08-358 від 19 грудня 2014 р.). 

Окремі результати дисертаційного дослідження можуть стати основою для 

подальших наукових розробок, спрямованих на зміцнення та розвиток 

господарств дрібних сільськогосподарських товаровиробників України. 

Особистий внесок здобувача. Наукові результати дисертаційної роботи 

одержані автором особисто та знайшли відображення в опублікованих працях. 

Апробація результатів дисертації. Наукові положення основних 

результатів дослідження та їх практичне застосування обговорювалися на: 

Міжнародній науково-практичній конференції «Міжнародний кооперативний рух: 

історичний досвід і сучасна практика» (м. Полтава, 15–16 квітня 2010 р.), 

Міжнародній науково-практичній конференції професорсько-викладацького 

складу та аспірантів, присвяченій 180-річчю споживчої кооперації Росії «Наука й 

кооперація: проблеми й шляхи розвитку» (Росія, м. Білгород, 12–14 квітня       

2011 р.), VІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Економічні, 

правові та соціально-гуманітарні процеси в Україні: теорія, методологія і 

практика» (м. Полтава, 28–29 квітня 2011 р.), Міжнародній науково-практичній 

конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів «Освіта, наука й 

сучасне суспільство: актуальні питання економіки і кооперації» (Росія,                 

м. Білгород, 16–18 квітня 2013 р.), за Круглим столом до 90-ої річниці від дня 

народження проф. Л.Я. Корнійчук «Історико-економічні науки: проблеми 

розвитку і викладання» (м. Київ, 06 листопада 2014 р.).  

Публікації. За результатами дисертаційної роботи автором опубліковано 13 

наукових праць, загальним обсягом 5,1 друк. арк., з них 6 статей – в наукових 
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фахових виданнях, 1 – у науковому фаховому виданні України, що зареєстроване 

у міжнародних наукометричних базах, 6 – в інших виданнях. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ДРІБНОТОВАРНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА 

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

 

1.1. Методологічні засади дослідження селянських господарств другої 

половини ХІХ – початку ХХ ст. 

 

Дослідження дрібнотоварного селянського господарства у конкретно-

історичних умовах такого специфічного у соціально-економічному відношенні 

регіону, як Полтавщина періоду другої половини ХІХ – початку ХХ ст., може 

бути здійснена як на основі формаційної (традиційної для дослідників радянської 

доби), так і цивілізаційної парадигми. Якщо формаційний аналіз передбачає 

зосередження уваги виключно на матеріальних умовах життя людей, то 

цивілізаційний, як справедливо зауважує С.В. Степаненко, у центрі дослідження 

ставить людину, «особливості її суспільної залежності в господарській сфері, 

суспільні умови та цілі діяльності в процесі створення матеріальних благ і 

послуг» [100, с. 20]. На думку сучасних дослідників, саме цивілізаційний підхід 

до вивчення суспільного розвитку розширює можливість пізнання економічних 

процесів за рахунок аналізу впливу політичної, культурної, соціальної, 

економічної та інших сфер суспільного життя. Центральною фігурою 

відповідного дослідження є людина з її індивідуальним світоглядом і поведінкою 

[330]. 

У межах цивілізаційної основи суспільного розвитку вивчення 

дрібнотоварного сільськогосподарського виробництва може здійснюватися через 

аналіз динаміки розвитку дрібнотоварних селянських господарств другої 

половини ХІХ – початку ХХ ст. з подальшим дослідженням особливостей 

функціонування, структури, що дасть можливість визначити їх місце в системі 

товарно-грошових відносин. Основною організаційною одиницею 
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дрібнотоварного сільськогосподарського виробництва досліджуваного періоду 

було селянське господарство сімейного типу.  

Тому цілком виправданим, на думку дисертанта, при вивченні тих чи інших 

аспектів дрібнотоварного сільськогосподарського виробництва, основну увагу 

акцентувати саме на селянській родині, яка після скасування у 1861 р. кріпосного 

права та інших реформ 60-х років ХІХ ст., набула право самостійно 

господарювати на власній землі, що стало головною мотивацією для ефективного 

функціонування. Саме реформи 60-х років ХІХ ст. на території України відкрили 

всі шляхи для перетворення матеріальних благ у гроші та спрямування їх на 

виробничі цілі.  Для всіх, хто мав відношення до ринку товарів і послуг, саме 

гроші стали засобом накопичення капіталу. Вони лягли в основу всіх 

господарських зв’язків селянської родини та стали уособлювати мету 

функціонування як господарської системи загалом, так і дрібнотоварного 

сільськогосподарського виробництва зокрема. 

Розвиток дрібнотоварного сільськогосподарського виробництва другої 

половини ХІХ – початку ХХ ст., на нашу думку, може бути розкритий шляхом: 

- розгляду особливостей впливу на індивідуальне селянське господарство 

соціальної, економічної, політичної, культурної та інших сфер. Тому у ході 

дослідження необхідно з’ясувати специфіку соціальної сфери шляхом розкриття: 

сутності й ознак кожної категорії дрібних товаровиробників (непривілейованих 

станів); змісту прав власності; джерел доходів (від рослинництва, тваринництва, 

сторонніх заробітків); рівня доходів і орної землі (бідняків, середняків, заможних 

товаровиробників). Щодо економічної сфери, то характеристика динаміки 

виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ і послуг, 

необхідних для життєдіяльності людей, дасть можливість дослідити основні риси 

і закономірності реальної економічної діяльності. Політична сфера може бути 

розкрита на основі аналізу державної політики Російської імперії досліджуваного 

періоду через її вплив на розвиток сільського господарства та якість життя 

населення досліджуваного регіону. У ході дослідження культурна сфера 

розглядається шляхом виділення особистісних особливостей, які були сформовані 
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у результаті вікових звичаїв, традицій та ментальних рис українського народу. 

Виокремлення певних ознак цілеспрямованості, відповідальності, працьовитості, 

відданості своїй справі пересічного селянина дає можливість зрозуміти ключову 

роль особистості у розвитку дрібнотоварного селянського господарства; 

- аналізу рівня розвитку суспільного поділу праці. На думку дисертанта 

цілком логічним є акцентувати увагу на характеристиці спеціалізації селянських 

господарств (рослинництва, тваринництва, ремесел, відхожих промислів, торгівлі) 

для визначення ступеня їх входження до товарно-грошових відносин. Необхідно 

зазначити, що головною спеціалізацією Полтавської губернії досліджуваного 

періоду було вирощування зернових культур; 

- дослідження форм власності на засоби виробництва та характеру взаємодії 

господарських одиниць. Для розкриття особливостей форм власності необхідно 

дослідити форми землеволодіння і землекористування, які існували у 

досліджуваному регіоні, а саме, особистої та громадської. Також необхідним є 

визначення особливостей змісту прав власності різних соціальних типів дрібних 

товаровиробників, а саме: набуття (можливість купівлі, оренди застави землі), 

нерівномірного розподілу земельних наділів, документального оформлення прав 

власності (закріплення в індивідуальну власність надільної землі); 

- аналізу взаємодії селянських господарств через утворення кооперативних 

організацій на основі узгодженості економічних інтересів. В умовах формування і 

розвитку ринкових відносин дрібні товаровиробники силою економічних 

обставин змушені були створювати різноманітні кооперативні організації 

(сільськогосподарські, кредитні, споживчі товариства) для вирішення численних 

проблем, пов’язаних з їх господарською діяльністю. Для українського селянства 

різноманітні форми економічної взаємодопомоги – основи кооперативного руху, 

тривалий час були невід’ємною частиною його господарської культури. 

Інституціональний підхід дав можливість проаналізувати особливості 

функціонування селянсько-козацького господарства Полтавщини другої половини 

ХІХ – початку ХХ ст. в контексті формальної та неформальної взаємодії суб’єктів 

соціально-економічних відносин досліджуваного періоду, які співіснували, і, 
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відповідно, взаємодіяли з органами державної влади, земством, іпотечними 

банками, кредитними організаціями кооперативного типу тощо.  

Проводячи паралель між минулим і сучасним, як справедливо зазначають 

українські вчені-економісти В.С. Савчук, В.Д. Якубенко – «історично, логічно і 

практично базисні економічні інститути (праці, власності, влади, управління), 

генетично складаючи органічну цілісність, у сучасних умовах перебувають у стані 

роз’єднаності, відособленості, суперечливості» [272, с. 50]. Інтерес до проблем 

відносин власності та інституту приватної власності простежується серед  

дослідників М.К. Галабурди [50], І.Й. Малого [147], О.О. Прутської [245] та ін.  

За словами Чухна А.А., вивчення інституціональної еволюції українського 

суспільства протягом тривалого історичного періоду має особливе значення в 

сучасних інституціональних дослідженнях [338, с. 129]. У цьому контексті          

Ю.М. Пахомов, С.Б. Кримський, Ю.В. Павленко [217] концептуально осмислили 

інституціональні та ментально-ціннісні основи українського суспільства. 

Інституціональну специфіку притаманну тому чи іншому суспільству 

допомагає визначити еволюційна теорія, яка базується на принципі «path 

dependence» – залежності від попереднього розвитку. Принцип «path dependence» 

полягає у тому, що інститути відіграють важливу роль у функціонуванні 

економічних систем, і що тривалі відмінності у їх функціонуванні формуються 

під дуже глибоким впливом розвитку цих формальних та неформальних 

інститутів. Цей науковий напрямок, започаткований працями Пола Девіда [355] та 

Браяна Артура [354], близький за ідеями новій економічній історії Дугласа Норта 

[171; 172].  

Необхідно зазначити, що інституційні зміни – це складний процес, який 

проявляється внаслідок зміни правил поведінки, неформальних обмежень, а також 

від варіативності способів виконання правил і обмежень. В історії розвитку 

інститутів прояв залежності від попереднього розвитку можна простежити на 

рівні окремих інститутів (правових, організаційних, політичних). Використання 

принципу «path dependence» дає можливість визначити інституціональну 

специфіку того чи іншого соціуму певного історичного періоду. Інституціональна 
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специфіка характеризується системою формальних і неформальних норм і правил, 

які регулюють прийняття тих чи інших рішень, характером господарської 

діяльності і взаємодії соціально-економічних груп, що визначають економічну 

культуру краю.  

Панченко В.І. зазначає, що «господарська діяльність у всі часи була етично 

укоріненою, завжди мала стійкі індивідуальні та колективні ціннісні 

характеристики, які втілювалися в устрої господарського життя й світовідчутті 

суб'єкту господарювання та сповнювали їх конкретними моральнісними 

проявами… такі стійкі ціннісні характеристики позначаються терміном етос». 

[215, с. 130]. За словами автора, «економічна культура - це система цінностей, 

смислів, знань, що забезпечують мотивацію і регуляцію економічної діяльності, а 

також сукупність способів взаємозв’язку економічних інститутів та індивідів в 

процесі функціонування ринкового господарства» [215, с. 131]. 

З огляду на предмет нашого дослідження використання принципу «path 

dependence» дозволить визначити інституціональну специфіку властиву соціуму 

Полтавської губернії в умовах формування ринкових відносин другої половини 

ХІХ – початку ХХ ст., що включає систему успадкованих норм і цінностей, 

пов’язаних з культурою виробництва, способом ведення господарської діяльності, 

неформальними нормами суспільної взаємодії. Перелік складових системи й 

визначає економічну культуру краю (господарські традиції, етос, менталітет). 

У ході даного дослідження дисертантом використано ті методологічні 

положення, які дають ключ до розуміння процесу становлення й розвитку 

селянського господарства Полтавщини як цілісної сфери, яка у вигляді 

селянського господарства сімейного типу відокремлено функціонувала в 

тогочасному суспільстві. Мова йде як про загальнонаукові, так і про конкретно-

історичні методи. 

До числа загальнонаукових, характеристика яких у відповідній вітчизняній 

літературі є досить повною [5; 60; 213], відносять історичний та логічний.  У 

процесі пізнавальної діяльності людини ці методи виступають у діалектичній 

єдності і протилежності. Об’єктивною основою історичного і логічного методів є 
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те, що функціонування і розвиток об’єктів реальності "здійснюється у формі 

послідовності одного після іншого" [59, с. 208]. Іншими словами, «логічний метод 

розкриває рух об’єкта переважно у просторі, по горизонталі, тоді як історичний 

метод показує рух об’єкта в інтервалах часу по вертикалі» [145, c. 39]. 

Необхідність застосування історичного методу у вивченні нашого минулого 

нерідко веде до його абсолютизації.  

Проте слід зауважити, що погляд, згідно з яким у співвідношенні 

історичного і логічного методу визначальне значення має перший, є помилковим. 

Підтвердженням такого висновку є ті ж дослідження аграрної історії України, 

включаючи, звичайно, й Полтавщину. Мова йде про так звану архаїзацію в оцінці 

рівня аграрно-капіталістичного розвитку на рубежі ХІХ − ХХ ст., що 

прослідковується, наприклад, у деяких працях П.А. Зайончковського [82, с. 427]. 

В основу тези про панування в аграрному секторі економіки царської Росії, 

включаючи і Лівобережну Україну, напівкріпосницьких пережитків було 

покладено насамперед суто історичний метод аналізу аграрного розвитку України 

після 1861 р.  

Конкретно цей метод полягає у тому, що  у даному регіоні мало місце 

погіршення становища селянського господарства у результаті скорочення 

надільного землеволодіння, зростання платежів і заборгованості, збереження 

напівкріпосницької за формою відробіткової системи, станової нерівності селян 

та деяких інших явищ, обумовлених наявністю напівкріпосницьких пережитків, 

головним з яких було велике поміщицьке землеволодіння. Усе це, як показано на 

прикладі Полтавщини у нашому дослідженні,  дійсно мало місце, а тому підхід до 

визначення характеру аграрних відносин у губерніях Лівобережної України на 

рубежі ХІХ−ХХ ст. начебто переконував у пануванні в цій системі 

напівкріпосницьких відносин.  

Проте, справа в тому, що соціально-економічний характер аграрних 

відносин у вищезгаданий період визначався не його попередньою історією, а 

загальною системою соціально-економічних відносин, що панували в тогочасній 

державі після скасування у 1861 р. кріпосного права. А це була система товарно-
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грошових відносин, які, завдяки інтенсивному процесу промислового розвитку, 

досягли порівняно високого рівня. У результаті аграрних та інших реформ 60-х 

років ХІХ ст. остаточно утвердилися ринкові принципи господарювання. 

Встановити факт панування ринкових відносин виявилось можливим у ході 

використання системно-структурного аналізу. Саме з його допомогою з’явилась 

можливість показати переважання цих відносин у середовищі селянського, як, 

між іншим, і у функціонуванні поміщицького господарства.  

Об’єктивною основою широкого розповсюдження системного підходу і 

системного аналізу є те, що оточуюча нас реальність – це не що інше, як 

сукупність взаємопов’язаних об’єктів. Авторка виходила з того, що  економіку 

України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. розглядала як певну систему. Тоді 

аграрний сектор, головною фігурою якого було господарство непривілейованих 

станів, виступає в ролі підсистеми. Підсистема – це така частина системи, яка 

сама утворена із певних компонентів – безземельних, малоземельних і заможних 

господарств як непривілейованих, так і привілейованих станів. Якщо, наприклад, 

ми аналізуємо соціальну структуру селянства відповідного періоду вітчизняної 

історії, то підсистеми у цьому випадку можуть бути сільськогосподарські 

робітники (поденщики чи сезонні наймані працівники), кустарі, так звані 

«бідняки», «середняки» і «куркулі». 

Системний аналіз щодо дослідження сільського господарства 

непривілейованих станів Полтавщини після скасування у 1861 р. кріпосного права 

авторка використала за допомогою методу моделювання. Саме цей метод у 

процесі системного аналізу дав можливість відобразити функціонування та 

розвиток дрібнотоварного виробництва як певної господарської системи та 

підсистем, що входили до неї, а саме: безземельне селянство, господарства 

малоземельних, середньо забезпечених та заможних селян. Під поняттям 

«модель» дисертант розуміє опис структурних елементів господарської системи 

непривілейованих станів та функцій, які вони виконували. На функціонування 

селянсько-козацьких господарств Полтавщини другої половини ХІХ – початку 

ХХ ст. в умовах формування ринкових відносин при умові застосування методу 
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моделювання має місце взаємовплив причин і наслідків. Включення до моделі 

зворотних зв’язків дозволило, зокрема, відобразити вплив на підвищення 

ефективності господарювання  дрібних товаровиробників збільшення посівних 

площ та урожайності сільськогосподарських культур. У даному випадку нами 

було використано кілька видів моделей: вербальна (словесний опис відповідних 

подій і явищ), графічна (динаміка урожайності та вартості зернових культур) та 

математична (модель щодо факторів впливу на валовий дохід польової землі 

селянсько-козацької родини регіону, що вивчається). 

Якщо говорити про так звану абстрактну модель, що використовується в 

історико-економічних дослідженнях, то її можна на думку дисертанта 

використати за допомогою «методу ідеальних типів». Ідеальним зразком такого 

елементу господарської системи, який включає окремі, найбільш важливі, з нашої 

точки зору аспекти вважаємо частину господарств непривілейованих станів, яка 

відома під назвою «середняки». Саме ця обставина була для нас визначальною 

при характеристиці господарств представників саме середнього прошарку 

непривілейованих станів, адже ідеальним у конкретно-історичних умовах 

Полтавщини кінця ХІХ – початку ХХ ст. були господарства з площею польових 

угідь у 7 – 9 десятин. До такого розміру у чорноземному регіоні країни на початку 

ХХ ст. схилявся О.В. Чаянов у його теорії «трудового господарства» [336]. 

Загалом же порівняння існуючих господарських одиниць (малоземельних і 

господарств підприємницького типу) з ідеальною моделлю середньо-

забезпеченого  селянства відкриває можливості глибше і повніше зрозуміти та 

оцінити ті форми господарств, що співіснували з групою селянських родин 

середнього достатку. Такий, у загальних рисах, основний зміст системного 

аналізу. Хоч суть цього аналізу є очевидною, проте практична його реалізація є 

досить складною. Такий висновок можна зробити на прикладі теми нашого 

дослідження, предметом якого є закономірності розвитку і функціонування 

дрібнотоварних селянських господарств Полтавської губернії в період реалізації 

аграрних реформ другої половини ХІХ – початку ХХ століття. 
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Важливу роль у дослідженні аграрних відносин загалом, і селянсько-

козацьких господарств зокрема, відіграли такі загальнонаукові методи, як хід 

думки від конкретного до абстрактного і від абстрактного до конкретного. При 

вивченні проблем, подібних до теми нашого дослідження, варіант сходження від 

конкретного (селянського господарства) до абстрактного (аграрних відносин) є 

досить ефективним. Основна складність у реалізації цього методу полягає у тому, 

щоб виявити сукупність ознак, на основі яких може бути розкрита суть об’єкту як 

певної цілісності. Складність відбору ознак, які ми виділяємо в ході відповідного 

аналізу, є особливо помітною тоді, коли джерела містять велику кількість 

показників при оперуванні з великим масивом статистичних чи інших даних. Для 

знаходження необхідних ознак дисертант попередньо відібрав ті з них, які є 

найбільш репрезентативними. Такими на нашу думку, є показники щодо розміру 

сільськогосподарських угідь селянського двору у різних соціально-економічних 

групах мешканців полтавського села, а також статистика  землеволодіння та 

землекористування упродовж досліджуваного періоду.  

Для  визначення ознак конкурентоспроможності сімейного господарства 

(селянського двору) дисертант вважав доцільним здійснити аналіз тих 

статистичних показників, які характеризують рівень забезпеченості дрібних 

товаровиробників не лише робочою силою, але і робочою худобою (кіньми і 

волами), а також основними знаряддями праці в розрізі її динаміки як до 

столипінської аграрної реформи, так і в процесі її реалізації. Поряд з цим автор 

вважав доцільним використати ті статистичні показники, які дають можливість 

з’ясувати фактори впливу на економічні результати господарювання дрібних 

товаровиробників, встановити як рівень оподаткування, так і вплив натуральних 

повинностей на умови сільськогосподарської діяльності саме цієї категорії 

населення.  

Суттєву роль у цьому процесі відіграють математичні методи дослідження 

відповідних соціально-економічних явищ. За допомогою вимірювання, яке 

здійснювали на основі математичної моделі, побудованої методом покрокової 

багатофакторної лінійної регресії, вдалося виділити найважливіші показники 
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впливу на валовий дохід однієї десятини сільськогосподарських угідь, а, значить, і 

на життєвий рівень індивідуальних селянсько-козацьких господарств 

Полтавщини. Відповідно, за допомогою кореляційного аналізу виявлено значення 

різних факторів у зростанні, чи навпаки, зменшенні поголів’я худоби в 

господарствах непривілейованих станів.  

Беручи до уваги досягнення історико-економічної науки, автор вважає 

доцільним використати методи класифікації і типологізації, що дозволило 

виділити не лише класи і групи подібних за тими чи іншими показниками 

об’єктів, але й з’ясувати певні відмінні їх типи. Так у даному дослідженні нас 

цікавило питання про співвідношення селянських дворів, які займалися 

землеробством і тих, що ним не займалися через відсутність власної орної землі. 

У цьому випадку ми розподіляємо селянські двори  на дві відповідні групи. Таким 

чином, двори кожної групи будуть подібними між собою лише за однією ознакою 

– наявністю чи відсутністю посіву. За іншими ж ознаками вони можуть суттєво 

відрізнятися, а саме: у безпосівній групі можуть знаходитися і найбідніші селяни, 

які здобувають засоби існування за допомогою сільськогосподарських чи 

промислових заробітків і селян-підприємців, які одержували прибуток з кількох 

млинів, або від заняття торгівлею  на місцевих базарах та ярмарках. Це і є не що 

інше, як класифікація.  

Що ж стосується типологізації, то її використано з метою з’ясування у 

середовищі дрібних товаровиробників Полтавщини різних соціально-економічних 

прошарків: сільська біднота (безземельні та малоземельні), середньозабезпечене 

селянство і група заможних, які виробляли продукцію рослинництва і 

тваринництва переважно для реалізації на ринку, а не лише для власного 

споживання. Як результат, таке групування  селянських господарств буде 

типовою, а процедура його проведення – типологізацією [318].   

Дисертантом, окрім загальнонаукових, використано і так звані спеціально-

наукові методи, які спрямовані на вивчення об’єктів відповідного історичного 

знання, тобто ті, що враховують особливості цього об’єкту на певному етапі його 

розвитку. До числа спеціально-наукових методів, використаних автором, слід 
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віднести: 1) історико-генетичний, 2) історико-порівняльний, 3) історико-

типологічний та 4) історико-системний. Зрозуміло, що в ході застосування 

відповідного методу, використовують й інші загально-наукові методи, як от: 

аналіз і синтез, індукцію і дедукцію, опис і вимірювання, а також пояснення. Усі 

вони виступили у якості конкретних пізнавальних засобів, необхідних для 

реалізації принципів, що покладені в основу головного методу.  

Історико-генетичний метод є досить поширеним, коли мова йде про 

історико-економічні дослідження. Суть цього методу полягає  у послідовному 

розкритті властивостей, функцій та змін об’єкту, що вивчається, у процесі його 

історичного розвитку. Відомо, що за своїм походженням історико-генетичний 

метод є аналітично-індуктивним, а за формою викладу відповідної інформації − 

описовим. Опис авторка широко використала при характеристиці всіх 

найважливіших з економічної точки зору показників господарств 

непривілейованих станів: площі сільськогосподарських угідь, системи обробітку 

землі, робочої худоби, інвентарю, оподаткування, правового становища 

безпосередніх товаровиробників.  Проте сказане не виключає використання і 

кількісних показників, які, однак, виступають як елемент опису об’єкта, а не як 

основа для з’ясування якісної природи і побудови його формально-кількісної 

моделі. Якщо, наприклад, ми приводимо дані про розмір земельної ділянки, яку 

одержали селяни такого населеного пункту, як Великі Сорочинці згідно до 

уставних грамот поміщика Гудовича [262], то ці дані фіксують лише певні риси 

процесу, а не його внутрішню суть. Відомо, що історико-генетичний метод при 

надмірній увазі до деталей може призвести до перебільшення індивідуального, 

внаслідок чого може відійти на другий план загальне і закономірне. Щоб цього не 

сталося, історико-генетичний метод слід органічно поєднувати з характеристикою 

окремого, особливого і загального. Наприклад, той же аналіз уставних грамот 

колишніх поміщицьких селян Великих Сорочинець дає можливість не лише 

з’ясувати характер обов’язків окремих груп місцевого селянства перед 

поміщиком, але й поєднати їх з питаннями, що розкривають значення скасування 

кріпосного права в тогочасній країні загалом і в умовах Полтавщини, зокрема.  
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З історико-генетичним методом має тісний зв'язок метод історичних 

досліджень, невід’ємним елементом яких є спостереження. Відповідну 

інформацію про селянські господарства Полтавщини авторка даного дослідження 

одержала від очевидців відповідних подій і явищ, свідчення яких зафіксовані в 

багатьох земських виданнях, серед яких чільне місце посідає використані у 

дисертації щорічні «Обзоры сельського хазяйства Полтавской губернии за … год» 

(по сообщениям корреспондентов) [176; 177]. При цьому ми користувалися 

певними правилами наукової обробки такого роду емпіричного  матеріалу, як: 1) 

пошук і систематизація всіх джерел інформації про досліджуваний період 

функціонування селянських господарств Полтавщини; 2) порівняння даних, 

отриманих з різних джерел, включаючи і свідчення земських агрономів та 

економістів [97; 284; 285]; 3) систематизації здобутої інформації та досягнення 

однозначності її трактування. 

До емпіричних знань відносимо також цифрові дані, які відображають 

кількісні характеристики дрібнотоварного сільськогосподарського виробництва 

на Полтавщині другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Такі знання авторка 

здобула за допомогою статистичних методів. Практично по кожному з численних 

соціально-економічних явищ життя дрібних товаровиробників ми склали 

відповідні таблиці у розрізі губернії з урахуванням тієї чи іншої ситуації в усіх 

територіально-адміністративних одиницях краю, якими були повіти. Кількісна 

(цифрова) база даних, наведена дисертантом, включає у себе показники щодо 

чисельності як усього населення регіону, так і окремих розрядів 

непривілейованих станів, а також дані про величину створених ними 

продовольчих ресурсів. Нажаль, єдиної науково обґрунтованої системи кількісних 

характеристик розвитку господарської системи, яка б могла бути використана для 

її вивчення на різних етапах історичного розвитку, включаючи й епоху ринкових 

реформ в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст. поки що не сформовано. 

Беручи до уваги певні недоліки історико-генетичного методу, пов’язані з 

необхідністю використання великої кількості фактичних даних щодо історії 

розвитку селянсько-козацьких господарств у нашому регіоні, ми використали ряд 
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інших спеціально-наукових методів, серед яких у нашому розпорядженні є й 

історико-порівняльний. Об’єктивною основою для порівняння є те, що суспільно-

історичний розвиток виступає як певна закономірність. Багато суб’єктів 

господарювання досліджуваного періоду, серед яких своє місце посідають і дрібні 

селянські господарства, мають за своєю суттю багато спільних рис, а 

відрізняються лише просторовою, або часовою варіацією форм. Тому в процесі 

порівняння відкривається можливість для пояснення відповідних фактів, 

розкриття змісту явищ, які вивчають.  

Так, при співставленні відробіткової системи, яку практикували майже всі 

поміщицькі господарства Полтавщини у пореформені роки, з панщиною 

кріпосницької епохи видно, що при зовнішній подібності цих форм господарства 

(в обох випадках селянин працював у господарстві поміщика зі своїм інвентарем і 

робочою худобою) відробіткова система, на відміну від панщини, мала за своїм 

змістом риси ринкового господарства: залежність селянина від поміщика мала не 

позаекономічний, як при кріпосному праві, а економічний характер. У даному 

випадку порівняння за схожими ознаками дає можливість бачити різний за своєю 

сутністю зміст.  

Історико-порівняльний метод дає позитивний результат при умові 

дотримання певних методологічних вимог. Головна з них полягає в тому, що 

порівняння повинне ґрунтуватися на конкретних історичних фактах, які 

відображають істотні ознаки явищ, а не їх формальну схожість. Порівнювати 

можна як однотипні, так і різнотипні явища. Останні можуть знаходитися на 

одних і тих же, або на різних стадіях розвитку. Але в одному випадку суть явищ 

буде розкриватися на основі виявлення спільного, тоді як в іншому – 

відмінностей. У своєму дослідженні авторка широко користувалася історико-

порівняльним методом при аналізі розвитку господарств непривілейованих станів 

Полтавщини згідно даних земських подвірних переписів 1882, 1900 та 1910 років 

[301], а також всеросійських переписів 1905 [295; 296], 1916 і 1917 років [313]. 

Порівнювалися однотипні явища щодо кількості господарств, розміру польових 

угідь, наявності сільськогосподарських тварин, що дало можливість 
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прослідкувати загальний напрямок та результати еволюції дрібнотоварного 

виробництва і на їх основі сформулювати обґрунтований висновок про стійкість 

дрібнотоварного виробництва та його здатність успішно конкурувати з великим 

поміщицьким землеволодінням. 

Таким чином, історико-порівняльний метод має значні пізнавальні 

можливості. По-перше, він дозволяє розкрити суть досліджуваних явищ у тих 

випадках, коли вона не є очевидною. По-друге, історико-порівняльний метод дає 

можливість виходити за межі тих явищ, які вивчаються і на основі аналогій 

формулювати певні історичні узагальнення. По-третє, дає можливість для 

застосування інших загальноісторичних методів, включаючи, історико-

типологічний. Як і усі інші методи, він має свою об’єктивну основу. Вона полягає 

у тому, що в суспільно-історичному розвитку, з одного боку, розрізняються, а з 

іншого − тісно взаємопов’язані окреме, особливе і загальне. Звідси виходить, що 

важливим завданням у процесі пізнання загальноісторичних явищ є з’ясування 

того особливого, яке було характерним саме для цього, конкретного явища. У 

даному випадку йдеться про дрібнотоварне сільськогосподарське виробництво на 

Полтавщині епохи ринкових реформ 60-х років ХІХ ст. та періоду столипінських 

перетворень аграрного сектору економіки початку ХХ ст.  

Досить розповсюдженим в історико-економічних дослідженнях є інший 

використаний нами метод – історико-системний. Особливо широко його 

використовував у своїх працях академік Академії наук України, один із 

найвідоміших економістів П.Н. Першин [219, с. 63−171; 220]. Системний характер 

суспільно-історичного розвитку означає, що усі події, ситуації і процеси цього 

розвитку не лише взаємообумовлені, але й функціонально взаємопов’язані. 

Системний підхід і системні методи аналізу, до яких відносять структурний і 

функціональний аналізи, характеризуються цілісністю і комплексністю. За своїм 

змістом структурний аналіз − це з’ясування характеру взаємозв’язку компонентів 

системи та їх властивостей. 

Селянське господарство може вивчатися як у цілому, так і за його окремими 

соціально-економічними типами (бідняцьке, середняцьке, заможне), або за 
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виробничо-спеціалізованими групами (селянське господарство, переважно 

зайняте рослинництвом, тваринництвом, або безземельне господарство, зайняте 

промислами [68-70] і т. ін.). Але в усіх варіантах селянське господарство можна 

розглядати на різних системних рівнях. Найнижчим із цих рівнів з точки зору 

масштабів дослідження є той, де елементами системи виступають окремі 

селянські господарства (двори). Дещо вищим буде той рівень, де елементами 

системи можуть бути населені пункти (села). На інших рівнях у якості таких 

елементів будуть фігурувати більші територіально-адміністративні одиниці 

(волості, повіти і губернії). У даному випадку система з вихідними елементами у 

масштабі губернії (як у даному дослідженні) буде системою найвищого рівня, бо 

укрупнення вихідних елементів буде досягати свого максимуму. Саме на цьому 

рівні будуть найпомітнішими основні риси і закономірності, характерні для 

відповідного соціально-економічного ладу селянського господарства. Їх 

визначення є необхідним для розкриття суті структур, взятих на нижчому, 

системному рівні. Характер структури на нижчому рівні (при співвідношенні з її 

суттю на вищому рівні) дає можливість побачити, у якій мірі загальні тенденції 

функціонування господарства непривілейованих станів проявилися в окремому. 

Іншими словами, реальність, яка вивчається, буде пізнана у єдності явища і його 

змісту. Таке співвідношення на інших рівнях, як про це свідчать дослідження   

І.Д. Ковальченка, Т.Л. Моїсеєнко, Н.Б. Селунської [117], К.Б. Литвака [139] та 

А.М. Анфімова [12], дає можливість розкрити співвідношення загального і 

особливого.  

Усе вищесказане дає підстави для висновку про те, що наявний науковий 

інструментарій дослідження процесу функціонування селянських господарств на 

українських землях Російської імперії, включаючи такий регіон, як Полтавщина, 

дає можливість розкрити всі основні аспекти теми дисертаційної роботи, внісши 

свою частку у вивчення такої багатогранної проблеми як розвиток селянського 

господарства в епоху утвердження товарно-грошових відносин аграрного сектору 

економіки України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 
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1.2. Дрібнотоварне селянське господарство як основна організаційна 

одиниця господарювання непривілейованих станів 

 

Інформацію про категорії дрібних товаровиробників Полтавщини 

одержуємо з різних джерел, серед яких особливе значення має повне зібрання 

законів Російської імперії [229]. Загальновідомим є той факт, що законодавство 

Російської імперії розділяло своїх громадян на дві основні групи: привілейовані 

(дворяни, купці, духовенство, почесні громадяни), які до 1862 р. за свідченням 

О.П. Погребинського не сплачувало ніяких податків [225, с. 74], та 

непривілейовані стани.  

Серед усіх непривілейованих станів козаки за подвірним переписом 1882 – 

1889 рр. становили 46,3 %; колишні поміщицькі селяни, яких законодавство 

офіційно визначало «селянами-власниками» – 38,8 %; казенні селяни – 9,7 %; 

державні – 0,7 %; військові поселенці – 1,4 %, переселенці – 0,6 % [284, с. 1]. Інші 

2,5 % належали переважно до категорії міщан, основним заняттям яких, особливо 

у невеликих містечках, було землеробство. Через десять років структура 

непривілейованих станів зазнала певних змін, що пояснюється, головним чином 

активними міграційними процесами, що мали місце у Російській імперії 

наприкінці ХІХ ст. Розрахунки земських економістів, здійснені ними у 1901 р. з 

урахуванням даних всеросійського перепису населення 1897 р., свідчили про 

певні зміни у структурі всього населення краю, включаючи і непривілейовані 

стани. Питома вага козаків становила вже 37,92 %, колишніх поміщицьких селян 

– 29,46 %, казенних селян 10,07 %, відпускних і запасних нижніх чинів –  9,13 %, 

державних селян – 2,90 %, дворян – 1,45 %, духовенства – 0,62 %, однодворців і 

колоністів – 0,38 %, регулярних військ – 0,35 %, купців – 0,29 %, інших станів – 

0,18 %, почесних громадян – 0,14 %, іноземців – 0,02 %. Разом 3 041 923 особи 

[307, с. 214]. Таким чином на межі ХІХ – початку ХХ ст. непривілейовані стани 

складали близько 90 % мешканців Полтавщини, 72,2 % яких займалися сільським 

господарством. [284, с. 229].   
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Серед так званих сільських станів особливої уваги заслуговує їх 

найчисельніша група, яку царське законодавство кваліфікувало як «малоросійські 

козаки». В офіційному виданні «Исторического обозрения пятидесятилетней 

деятельности Министерства государственных имуществ», яке побачило світ у 

1888 р. сказано, що ця категорія населення Полтавської і Чернігівської губерній 

(колишньої Гетьманщини) при Олександрі І були приписані до категорії 

державних селян, проте їх відмінність від цієї соціальної групи полягала у 

володінні на правах приватної власності козацькими землями, що дістались їм від 

предків. Але продавати свою землю козаки мали право тільки особам своєї 

категорії. Окрім приватної у козаків була і колективна, відома як «громадська» 

земельна власність. Проте, загальна площа таких угідь була незначною, адже це, 

як правило, були пасовища, ліс і «різного роду малопридатні землі», які, як 

зазначив свого часу полтавський краєзнавець Л.О. Падалка, не викликали 

особливого інтересу для приватного землеволодіння [211, с. 225; 212]. Козаки 

відрізнялися від колишніх поміщицьких селян не лише правом продажу своїх 

угідь, що давало їм значно більше можливостей мати сторонні заробітки, у тому 

числі і у віддалених від свого населеного пункту регіонах, але і у праві 

успадкування. Якщо так звані селяни-власники до внесення усієї викупної суми за 

отриману від поміщика землю могли передати її лише спадкоємцям, то варіантів 

розпорядження козацькими землями було досить багато.  

Згідно даних окладних книг, що були основним документом оподаткування 

земельних угідь, у 1909 р. на Полтавщині нараховувалось 203 707 козачих 

господарств, що мали у своєму розпорядженні 1 557 692 дес. землі. Серед них 

безземельних було 6 141 господарство (2,9 %). У той же час колишні поміщицькі 

селяни (160 591 господарство) мали удвічі менше землі – 714 613 дес. [309, с. 39]. 

У середовищі непривілейованих станів значну соціальну групу складали, 

так звані державні селяни, правове становище яких тривалий час визначали 

відповідні законодавчі акти ще першої чверті ХVIII ст. Ця категорія складалася із 

залишків незакріпаченого землеробського населення, яке мешкало на казенних 

землях, користуючись відведеними їм угіддями за певну рентну плату. Будучи, як 
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і козаки, особисто вільними, ця соціальна група непривілейованих станів 

знаходилася в адміністративному підпорядкуванні державних органів – 

Міністерства державних маєтностей [132, с. 13]. Як і інші категорії селянства, 

включаючи і казенних селян, приписаних свого часу до казенних заводів, вони 

були зобов’язані платити подушний податок і виконувати натуральні повинності 

(дорожню, гужову, «постойну» та ін.). У ході реформи 1866 року державні селяни 

були підпорядковані загальній системі сільського самоврядування і визнані 

«селянами-власниками», продовжуючи тим часом вносити «оброчний податок». 

Стати повними власниками земельної ділянки вони могли лише після внесення 

всієї викупної суми [332, с. 81]. 

Наступна група непривілейованих станів – військові поселенці, що як 

окрема категорія сформувалась ще в епоху феодальної системи. Їх основу склали 

козаки слобідських полків. Згідно урядового розпорядження від 18 березня     

1765 р. козаків та під помічників (незаможна, позбавлена козацьких привілеїв 

частина українського козацтва) Харківського, Сумського, Охтирського, 

Ізюмського та Острозького слобідських полків було позбавлено козацьких 

привілеїв і перетворено на категорію так званих військових поселенців, частина 

яких мешкала і на території Полтавщини. За своїм суспільним становищем вони 

були прирівняні до державних селян [131, с. 116]. 

Таку ж незначну питому вагу складали у Полтавській губернії другої 

половини ХІХ ст. удільні селяни. До кінця ХVIII ст. ця категорія носила назву 

«двірцевих селян». Після опублікування закону від 5 квітня 1797 р. для 

управління  землями, які належали імператорській родині було створено 

Департамент уділів. Таким чином, двірцеві селяни стали називатися удільними. 

Початок звільнення селян було покладено царськими указами 1858–1859 років. 

«Положення про удільних селян» від 26.06.1863 р. розповсюдило на цю категорію 

основний зміст селянської реформи 1861 р. Іншими словами, вони теж були 

зобов’язані сплатити за відповідні наділи певну викупну суму [63, с. 111]. 

До середовища непривілейованих станів Полтавщини, як і всіх інших 

регіонів України, належали міщани, які змушені були платити подушний податок 
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і були обмежені у правах пересування територією імперії. Цей стан поповнювався 

в основному за рахунок тих купців, що розорилися, або колишніх поміщицьких 

селян, які були відпущені поміщиками чи змогли отримати свободу за викуп. 

Державним селянам перехід до складу міщан міг бути дозволений лише 

найвищим органом державної влади – Сенатом [271, с. 77]. 

Таким чином для уточнення і розширення понятійного апарату історико-

економічної науки дисертантом визначено зміст категорії «непривілейований 

стан» як узагальнюючої  характеристики окремого соціального прошарку дрібних 

товаровиробників (козаків, міщан, колишніх поміщицьких та державних селян 

тощо), які вирізняються правовим статусом (обмеженістю прав володіння, 

користування та розпорядження землею, надмірною обтяженістю податками і 

зборами тощо). 

Загалом є усі підстави виділити три основні риси, які відрізняли 

непривілейовані стани від привілейованих: 1. Обов’язок виконання подушного 

податку; 2. Тілесні покарання, які для основної маси селян застосовувалися аж до 

початку ХХ ст.; 3. Виконання натуральних повинностей. Достатньо їх лише 

перерахувати, щоб переконатися в далеко не рівних умовах господарювання на 

землі селян (козаків) і дворян та інших привілейованих категорій населення. У 

числі найважливіших і, відповідно, обтяжливих для дрібних товаровиробників 

були: ремонт шляхів, стоків для води і канав на громадських землях; караули в 

селах, ремонт поштових і транспортних шляхів; супровід арештованих; 

перевезення військових вантажів; гасіння лісових пожеж; очищення зерна у 

магазинах для запасів хліба; ремонт громадських і церковних будинків; підводи 

для фельдшерів; сторожа при церквах [27, с. 95].  

У складних соціально-економічних та політичних обставинах, що мали 

місце в українському селі після аграрних реформ 60-х років ХІХ ст., далеко не усі 

сільські стани як з об’єктивних, так і суб’єктивних причин могли забезпечити 

потреби своїх родин відповідними засобами існування. Вже у ході підписання 

«уставних грамот» та отримання документів на право власності усіх тих, хто 
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перебував у віданні Міністерства державних маєтностей, більшість 

домогосподарів було приречено на злиденне існування. 

Ще у дорадянські часи економісти різних ідейно-політичних поглядів 

розподіляли сільські стани на три основні соціальні групи, відомі як «бідняк», 

«середняк», і «заможний», яких нерідко на побутовому рівні називали куркулями 

[53, с. 207]. Інколи зустрічається класифікація безземельних у якості 

«пролетаріїв» [134, с. 163]. Сучасний український дослідник О.М. Приймак на 

прикладі південноукраїнського селянства додав до вищезгаданих трьох ще дві 

групи. На його думку власники високорентабельних господарств не були єдиною 

монолітною соціальною спільнотою та умовно поділялися принаймні на дві групи 

– куркулів та заможних селян. Розмір орної ділянки землі у них коливався від 80 

до 100 і навіть до 300 – 400 дес. Власник такого господарства найчастіше був 

головою великої патріархальної родини та постійно використовував наймитів. До 

середняцької страти автор відніс домогосподарів з 20 – 30 дес. землі, у яких було 

2 – 3 коня та декілька сотень карбованців чистого прибутку. До четвертої групи 

віднесено «потенційно міцних селян», які мали у своєму розпорядженні від 7 до 

18 дес. землі. П’яту і шосту групу становили «страти бідняків та пролетаріату». В 

середньому на одне господарство бідняка на Півдні України припадало 5,1 дес. 

посіву, яких не було достатньо навіть для забезпечення прожиткового мінімуму. 

Робочої худоби та інвентарю в них теж було недостатньо. Нарешті, до останньої 

групи належало безземельне селянство, тобто сільський пролетаріат. У кращому 

випадку в них було власне житло, а свої потреби намагалися задовольнити за 

допомогою заробітків у сфері сільськогосподарського виробництва, або поза ним. 

Таким чином, разом виходить шість соціальних груп. Критерієм такого поділу 

автор визначив, окрім землі і робочої худоби, такі показники, як форма 

господарювання (хутір чи громада); використання в господарстві промислів; 

кількість членів сім’ї та грошовий чи натуральний баланс домогосподаря [242,     

с. 173]. Останній показник, на нашу думку, акумулює в собі усі переваги чи 

навпаки, недоліки індивідуального господарювання, а значить і рівень його 

ефективності. Погоджуючись, загалом, з такою класифікацією та її 
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обґрунтованістю стосовно південноукраїнського регіону, вважаємо необхідним 

сказати про її непридатність через низку соціально-економічних причин для 

губерній Лівобережної України, складовою території якої є Полтавщина. Також 

вважаємо недоцільним в сучасних умовах використовувати термін «куркуль» для 

характеристики заможних господарств через його ідеологічний, а не економічний 

характер. Про це свідчить відсутність наведеного поняття у вітчизняній 

«Економічній енциклопедії» [75]. Цей термін відсутній також в «Енциклопедії 

історії України» [76],  і у «Новому тлумачному словнику української мови» [77]. 

З метою розкриття економічного змісту понять «бідняк», «середняк» і 

«заможний», скористаємось результатами бюджетного обстеження 

непривілейованих станів Полтавщини, яке у 1910 – 1911 рр. провели економісти 

Полтавського губернського земства (табл. 1.1).  

Таблиця 1.1 

Бюджет козацько-селянських господарств Полтавщини згідно даних 

земської статистики 1917 р. (крб.) 

Площа 
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› 1 дес. 48 188 2 238 86 179 265 –27 

1–3 186 260 3 449 203 275 478 –29 

3–6 364 100 6 470 203 316 519 –49 

6–9 619 64 13 696 344 393 737 –41 

9–12 705 84 20 809 451 472 923 –114 

12–25 1 093 71 24 1 088 638 591 1 229 –141 

25–50 2 201 64 48 2 313 947 953 1 900 +413 

Джерело: [310, с. 210-212] 

 

Порівнюючи доходи і витрати господарств з тим чи іншим ступенем 

забезпеченості орною землею, відзначаємо дефіцит бюджету майже всіх 

категорій дрібних товаровиробників.  

Господарські витрати у цих двох групах були приблизно однакові, однак 

«середняки» витрачали на особисті потреби у середньому на 77 крб. більше, що і 
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вплинуло на незначний за тогочасними мірками чистий прибуток цієї категорії 

сільських станів. Якщо проаналізувати структуру так званих «особистих витрат», 

то виявиться, що вони складалися із таких життєво важливих показників, як 

харчування (у середняків – на 53 крб. більше) та інші потреби (купівля мила, 

лікування, інтелектуальні потреби, навчання дітей, подарунки тощо). За усіма 

цими показниками витрати середняків перевищували відповідні показники 

домогосподарів з 3-6 дес. землі [66, с. 213]. 

Аналізуючи бюджети сільських станів Полтавської губернії, які для 

характеристики основних соціальних груп селянства свого часу використав 

відомий радянський історик С.М. Дубровський [66, с. 310] звертаємо увагу на 

незначну різницю у показниках чистого прибутку від свого господарювання 

близьких одна до одної семи груп непривілейованих станів. Також поділ 

українського селянства кінця ХІХ – початку ХХ ст. на три вищезазначені групи 

обґрунтував один із провідних українських істориків-аграрників другої половини 

ХХ ст. М.Н. Лещенко. До середньої соціальної групи він відносив тих дрібних 

сільськогосподарських товаровиробників, хто мав у своєму розпорядженні: у 

Подільській губернії – від 6 до 7 десятин землі, Полтавській – від 6 до 9 дес. (у 

В.І. Леніна – від 3 до 6 дес. [134, с. 113]), Київській, Волинській, Харківській і 

Чернігівській – від 8 до 10 дес., Херсонській – від 8 до 10 дес., Катеринославській 

– від 10 до 15 дес. і Таврійській – від 15 до 20 десятин. Зробивши відповідні 

розрахунки він дійшов висновку, що до бідняцьких господарств на Полтавщині 

згідно всеросійського земельного перепису 1905 р. відносилося 68,21 % 

господарств, з середнім наділом у 3,2 дес. на двір; середняцьких – 21,89 % з 

середнім наділом 7,2 дес.; заможних – 9,89 % з середньостатистичним 

землеволодінням у 11,3 дес. землі на двір [137, с. 57]. З такою соціальною 

класифікацією погодилося багато інших дослідників аграрних відносин, у числі 

яких були Ф.Є. Лось, О.Г. Михайлюк [143, с. 54] та ряд інших авторів. Не 

випадково ж, очевидно, така градація господарств непривілейованих станів 

України на рубежі ХІХ – ХХ ст. у 1978 р. була включена до третього тому 

«Історії Української РСР» [102, с. 334].        
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         Поділом селянства на три основні групи користувався і відомий український 

економіст академік П.М. Першин, про що він писав у своїй фундаментальній 

праці «Аграрная революция в России» [219, с. 114]. Одне з останніх краєзнавчих 

досліджень полтавського історика В.Я. Ревегука теж містить у собі поділ 

непривілейованих станів регіону на три групи: «бідняки» (до 6 дес. землі), 

«середняки» (від 6 до 9 дес.) та «заможні», які мали у своєму розпорядженні 

понад 9 дес. орної землі [247, с. 15]. До такого поділу схиляється і дисертант, 

аналізуючи у відповідних розділах свого дослідження землеволодіння і 

землекористування, забезпеченість робочою худобою та інвентарем, а також інші 

показники, включаючи систему оподаткування та джерела формування бюджету 

індивідуальних козацько-селянських господарств Полтавщини другої половини 

ХІХ – початку ХХ ст. Висновки  щодо цього, а також відносно інших порушених 

у дослідженні питань, автором було зроблено на основі аналізу використаних 

джерел. 

Існуючі джерела (опубліковані та архівні) дають можливість ґрунтовніше 

вивчити умови і результати господарювання дрібних товаровиробників із 

середовища непривілейованих станів Полтавщини, уточнити, підтвердити або 

переглянути на їх основі деякі вже відомі положення як вітчизняних, так і 

зарубіжних істориків народного господарства України. Із погляду завдань даного 

дослідження основним джерелом інформації є земська статистика. 

Історію подвірних переписів у Полтавській губернії, як і загалом по країні, 

дослідники, як правило, ділять на три періоди: перший − з початку земських 

статистичних обстежень до 1893 р., коли відповідним законом про створення із 

представників царської адміністрації і земств були сформовані особливі оціночно-

статистичні комісії. Другий період тривав з 1893 р. до революційних подій 1905 – 

1907 рр., тоді як третій – з 1907 р. по 1917 р. Полтавські земці, на відміну від своїх 

колег з ряду інших регіонів, самостійно організували проведення трьох подвірних 

переписів 1882 – 1889 рр., 1900 р. та 1910., тоді як сільськогосподарські переписи 

1916 р. і 1917 р. були проведені разом з відповідними працівниками державних 

статистичних органів. 
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Значну частину роботи з узагальнення одержаних у ході переписів 

матеріалів взяло на себе створене у 1895 р. Статистичне бюро Полтавського 

губернського земства. «Статистичне бюро, – говорилося в одному із земських 

документів, – поставило на чергу питання про найдоцільнішу організацію 

поточної статистики» [307, с. 8]. Саме це бюро підготувало до видання 

узагальнені по губернські дані результатів перепису 1882 – 1889 рр. у 15 повітах. 

Перший випуск «Сводного сборника по статистическому описанию Полтавской 

губернии в 1882 – 1889 годах» побачив світ у 1900 р. [285], тоді як другий – у 

1903 р. [284]. Якщо у першому випуску вміщені загальні відомості про якість 

земельних угідь, динаміки орендних і продажних цін, діяльність земельних банків 

та низку інших економічних показників, то у другому – здійснена характеристика 

структури населення, наведена статистика землеволодіння сільських станів, 

охарактеризовано стан тваринництва, особливості землеробства та промислів у 

середовищі згаданих категорій мешканців краю.  

           Іншим джерелом інформації про господарське життя Полтавщини початку 

ХХ ст. є «Полтавские земские календари», які побачили світ у 1908, 1909 та    

1910 роках [238–240]. Майже уся інформація цих календарів мала узагальнюючий 

характер за відповідними галузями народного господарства. Так, у випуску     

1910 р. вміщено два нариси, згадуваного вже раніше, М.В. Рклицького про 

господарство козаків Золотоніського повіту [254], та переселення сільських станів 

із Полтавської губернії «в Азіатську Росію» [353]. Проте основна частина 

календаря – це статистичні відомості щодо населення, якості 

сільськогосподарських угідь, землеволодіння і землекористування усіх категорій 

населення, структури посівів у великих і дрібних господарствах, орендні і 

купівельні ціни на землю, тваринництво та бюджет селянсько-козацьких 

господарств. Загалом працівниками Полтавського губернського земства у період з 

1865 по 1916 рр. було підготовлено і випущено у світ 162 назви різноманітних 

статистичних видань, які стали об’єктом спеціального дослідження                    

О.В. Дроздової [63, с. 27–38]. 
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 Окрім статистичних щорічників і земських календарів до числа джерел, які 

ґрунтуються на даних поточної земської статистики, слід віднести також такі 

видання, як «Обзоры сельского хозяйства Полтавской губернии. По сообщениям 

корреспондентов», «Урожай хлебов и трав в Полтавской губернии», «Состояние 

всходов озимых хлебов к концу марта 1892 г.», «Состояние озимих посевов в 

конце апреля 1893 г.», «Состояние озимих посевов в конце апреля 1894 г.», «Виды 

на урожай в Полтавской губернии в начале июня 1888 г.», «Материалы к оценке 

земель Полтавской губернии», «Кустарные промыслы сельских сословий 

Полтавской губернии» та ряд інших. У першому випуску «Обзора сельского 

хозяйства…» за 1888 р. відповідну інформацію з найактуальніших проблем 

рослинництва і тваринництва, а також деяких інших питань, пов’язаних, зокрема, 

із збутом непривілейованими станами  сільськогосподарської продукції на 

ярмарках та місцевих базарах, подавали близько 400 добровільних кореспондентів 

з усіх повітів губернії [192, с. 280]. Розуміючи суспільне значення відповідних 

відомостей про становище сільського господарства, до збору, потрібної 

Статистичному бюро інформації на початку ХХ століття долучилися місцеві 

сільськогосподарські та кредитні товариства, представники волосних і сільських 

адміністративних установ, що дає підстави говорити про довіру до такого виду 

джерел [43, с. 1]. Узагальнюючі дані повідомлень добровільних кореспондентів за 

1886-1900 рр. Статистичне бюро Полтавського губернського земства 

опублікувало тільки один раз у 1904 р. [282].  

 Поряд із земською належної уваги потребує також і статистика, 

підпорядкована Центральному статистичному комітету. Основним джерелом 

відомостей, які збирав ЦСК, були різноманітні анкети і відомості, які нерідко 

заповнювали представники місцевої поліції. Особливо важливе значення з 

погляду змісту нашого дослідження мають земельні і сільськогосподарські 

переписи 1905, 1916 та 1917 років. Згідно із свідченнями керівників ЦСК, перепис 

1905 р. був задуманий з метою з’ясування змін, які відбулися у землеволодінні 

різних станів з 1877 р., коли було проведено перше статистичне обстеження з 

цього питання. Результати перепису були опубліковані по усім губерніям, 
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включаючи і Полтавську [293]. Програма переписів 1877 і 1905 рр. була 

однаковою, що дозволяє порівняти одержані результати за усіма показниками.  

 Наступним масовим обстеженням був Всеросійський 

сільськогосподарський перепис 1916 р., який охопив як селянські, так і 

поміщицькі господарства. Проте його матеріали опубліковані не повністю. У 

1916-1917 рр. ЦСК своїм першим випуском («Европейская Россия») опублікував 

лише «Предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

1916 г. (по подсчетам, произведенным местными переписными учреждениями)». 

Не повністю були опубліковані і матеріали Всеросійського 

сільськогосподарського і поземельного перепису 1917 р. [227]. Проте основні 

відомості по Полтавській губернії силами місцевого земства таки побачили світ 

[246]. 

 Важливим джерелом інформації стосовно господарювання сільських 

станів на рубежі ХІХ – ХХ ст. була періодична преса, зокрема, щотижневик 

«Хуторянин», «Вестник южно-русского животноводства», «Полтавские 

агрономические известия», «Южно-русская сельскохозяйственная газета» та 

низка інших видань. Щотижневик «Хуторянин», який найчастіше називають 

журналом, виходив у Полтаві з 1896 по 1917 рр. коштом Полтавського 

сільськогосподарського товариства. На його сторінках друкувалися 

найрізноманітніші статті, які прямо чи побічно стосувалися «місцевого сільського 

господарства, промисловості і торгівлі».  

 До числа спеціалізованих видань слід віднести і «Полтавские 

агрономические известия» (1913 – 1916 рр.), які також друкувалися зусиллями 

співробітників місцевого сільськогосподарського товариства. Поряд із 

повідомленнями про ті чи інші проблеми рослинництва, які готувалися до друку 

різними авторами, на сторінках цього видання можна знайти інформацію про 

діяльність агрономічних нарад і тогочасну урядову політику у сфері 

сільськогосподарського виробництва. Особливо це стосується ситуації, яка 

склалася в аграрному секторі Полтавщини у роки Першої світової війни. В 

одному із номерів за 1916 р., наприклад, земський статистик М.В. Рклицький 
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опублікував відповідну, досить змістовну аналітичну статтю про динаміку 

селянського землеволодіння на Полтавщині в роки столипінської аграрної 

реформи [255, с. 1–10]. Стосовно ж  «Южно-русской сельскохозяйственной 

газеты» (1903 – 1918 рр.), то хоч вона і друкувалася зусиллями Харківського 

сільськогосподарського товариства, але на її сторінках нерідко можна було 

зустріти повідомлення стосовно життя і діяльності сільських станів інших 

губерній, у тому числі і Полтавської. Інколи, наприклад, на її сторінках друкував 

свої розвідки і згадуваний вже полтавський економіст М.В. Рклицький [258]. Час 

від часу друкували свої повідомлення стосовно господарств непривілейованих 

станів місцеві газети, такі, як «Полтавский день», «Полтавский голос», 

«Полтавщина» та низка інших, публікації яких можуть бути використані у якості 

ілюстративного матеріалу. 

 Окрему групу джерел щодо господарювання дрібних товаровиробників 

складають матеріали, які зберігаються у Державному архіві Полтавської області 

та Російському державному історичному архіві (м. Санкт-Петербург). Із погляду 

економічної характеристики селянсько-козацьких господарств кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. значну інформативну цінність становлять документи 

полтавського архіву, які стосуються кредитування дрібних товаровиробників 

кооперативними товариствами. Мова йде про такі фонди, як: № 778 (правління 

Березоволуцької кредитної спілки); № 845 (Пирятинське сільськогосподарське 

ощадно-позичкове товариство); № 847 (Яцинівське кредитне товариство); № 1004 

(Устивицьке кредитне товариство; № 1007 (Сорочинське кредитне товариство); 

№ 1009 (Полтавське відділення Державного банку) тощо. Становище господарств 

колишніх поміщицьких селян стає більш зрозумілим після ознайомлення з 

документами фонду № 849 (Контакузівське волосне правління, с. Контакузівка 

Контакузівської волості Пирятинського повіту). У фонді № 130 (Полтавська 

казенна палата) зберігаються матеріали про хід викупної операції, фінансовий 

стан селянських господарств та заходи місцевої державної адміністрації щодо її 

боржників. Система впливу земських органів самоврядування на рівень 

селянської агрокультури стає відомою з матеріалів фондів № 826 (Пирятинська 
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повітова землевпорядкувальна комісія) та № 123 (Полтавська губернська 

землевпорядкувальна комісія). У фонді № 80 (Полтавське губернське правління) 

можна знайти відомості про переслідування євреїв, яким місцеві органи влади 

після ухвалення щодо них закону від 3 травня 1882 р. про заборону купувати 

землю поза так званою смугою їх осілого життя, тобто у селах. Певну цінність 

становлять також документи фонду № 755 (Лубенський окружний суд), де 

зустрічаються документи стосовно земельних спорів спадкоємців 

сільськогосподарських угідь померлих козаків. 

У Російському державному історичному архіві м. Санкт-Петербург, де 

зберігаються різноманітні звіти органів державної влади, містяться цінні 

відомості про число селян, які одержали земельні наділи, або були обезземелені, 

про кількість надільної землі у тій чи іншій громаді до і після реформи 1861 р., 

про суму оброку і викупних платежів, про кількість селянських садиб, примусово 

переселених поміщиком в інше місце, про суму боргу, утримуваного з поміщиків 

під час викупної позики та про суми, видані їм готівкою і цінними паперами. 

Залучення до наукового обігу цих історичних документів дає можливість 

уточнити кількість обезземелених селян у тому чи іншому регіоні, включаючи, 

звичайно, і Полтавщину, а також вирішити низку інших важливих питань, що 

висвітлюють нерівні умови господарської діяльності у пореформені роки 

поміщиків і селян, тобто власників великих і дрібних земельних ділянок. Так, у 

фонді № 577 (Головна викупна установа Міністерства фінансів) зберігаються 

викупні угоди багатьох полтавських поміщиків зі своїми селянами. У фондах     

№ 381 (Канцелярія міністра державних маєтностей), № 398 (Департамент 

землеробства), № 396 (Департамент державних земельних маєтностей) та ряді 

інших є відомості про систему продажу непривілейованим станам казенних 

сільськогосподарських угідь, про рівень агрономічної культури та добробут цієї 

категорії «сільських обивателів», а також про діяльність центральних органів 

влади по забезпеченню потреб населення у сільськогосподарських машинах та 

фахівцях у галузі рослинництва і тваринництва. У фонді № 583 (Особлива 

канцелярія по кредитній частині Міністерства фінансів) можна знайти звіти 
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майже по усім кредитним установам, які функціонували на Полтавщині. Тут 

зберігаються також фінансові документи Полтавського акціонерного земельного 

банку (Ф.583. – Оп.2. – Спр.1138, 1141, 1150, 1161). Відомості про діяльність на 

Полтавщині Державного Селянського поземельного банку найповніше 

відклалися у фонді вищезгаданої фінансової установи (Ф. 592), тоді як результати 

роботи землевпорядкувальних комісій у Полтавській губернії − у фонді № 408 

(Комітет по землевпорядкувальним справам). Певний інтерес із погляду даного 

дослідження становлять звіти Полтавського губернатора, які зосереджені у фонді 

№ 1281 (Канцелярія міністра внутрішніх справ). Відповідно до тогочасних вимог, 

губернатор щорічно інформував Міністерство внутрішніх справ і особисто царя 

про чисельність населення із розподілом його за відповідними категоріями, а 

також щодо структури посівних площ, урожайності сільськогосподарських 

культур, ринкових цін на основні продукти харчування, стан заборгованості зі 

сплати податків та викупних платежів, рівня народжуваності, смертності та 

міграційних процесів і стосовно інших питань.  

 Стан опублікованих та архівних джерел з історії селянсько-козацьких 

господарств Полтавщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. дозволяє 

проаналізувати фактори впливу на ефективність господарювання 

непривілейованих станів в умовах розвитку товарно-грошових відносин після 

скасування кріпосного права, а також сформулювати і обґрунтувати висновки, які 

суттєво доповнюють і уточнюють ті чи інші тези щодо соціальної структури 

полтавського села, динаміки, умов, наслідків та тенденцій, викладені 

попередниками на сторінках відповідних наукових праць.  

 Таким чином, поняття «дрібнотоварне селянське господарство» в 

конкретно-історичних умовах Полтавщини другої половини ХІХ – початку       

ХХ ст. було основною організаційною одиницею господарювання 

непривілейованих станів, питому вагу яких складали козацькі господарства, 

господарства поміщицьких та державних селян, а також міщан. Усі ж категорії 

дрібних товаровиробників Полтавщини, використовуючи у якості основного 

критерію бюджетні надходження від свого господарювання, –  розподілялося на 
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три основні групи. Таким чином, на початок ХХ століття під категорією 

товаровиробник-«бідняк» можна розуміти селянина, господарство якого мало до 

6 дес. орної землі, і приносило прибуток до 470 крб. на рік. Відповідно до 

категорії  «середняк» слід віднести господарів з 6-9 дес. землі і прибутком до   

696 крб. До «заможних» сільських хазяїв з 9-50 дес. орної землі і прибутком до 

2,3 тис. крб. Цим групуванням, ми будемо керуватись  у дослідженні тих 

економічних факторів, які у кінцевому рахунку і визначали той чи інший рівень 

ефективності господарювання сільської родини в умовах розвитку товарно-

грошових відносин на рубежі ХІХ-ХХ ст. 

 

 

1.3. Ступінь дослідженості проблеми розвитку селянських господарств 

1861 – 1917 рр. в сучасній економічній літературі 

 

До числа перших публікацій вітчизняних авторів дорадянського періоду, у 

яких здійснена спроба аналізу стану і перспектив розвитку селянських 

господарств українських губерній після аграрних реформ 60-х років ХІХ ст. 

належать праці економістів А.В. Васильчикова і А.В. Яковлева [37], професора 

Л.В. Ходського [332], М.Х. Бунге [32, 130], В.Ф. Лугініна і А.В. Яковлева [144] та 

ряд інших. Ці книги побачили світ у перші пореформені десятиліття, коли після 

скасування кріпосного права індивідуальні селянські господарства 

пристосовувалися до нових економічних реалій, пов’язаних у тому числі і з 

необхідністю колишнім поміщицьким селянам вносити викупні платежі, а тим, 

хто перебував на становищі державних селян (козаки Полтавської і Чернігівської 

губерній) сплачувати до державного казначейства відповідні кошти за так звані 

«володільні записи» (плату за юридичне оформлення права власності на ті 

земельні угіддя, якими вони користувалися до публікації закону від        

26.11.1867 р.). Перехід на ринкові умови господарювання усіх без винятку 

господарюючих суб’єктів зумовив переведення у практичну площину ідей 

професора Київського університету М.Х. Бунге, викладених ним ще у 1852 р. 
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[32]. У даному випадку маємо на увазі його концепцію іпотечного кредиту не 

лише для поміщиків-дворян, але й дрібних товаровиробників з числа 

непривілейованих станів, що мала не лише теоретичне, але і практичне значення. 

Майбутнє іпотечного кредиту, а отже, сільського господарства загалом, він 

пов’язував саме із селянським, а не з поміщицьким землеволодінням. «Іпотечний 

кредит, - висловлювався М.Х. Бунге, – досягає суспільного значення тоді, коли 

він проникає в дрібні селянські господарства» [32, с. 24]. 

Звертаючи увагу на існуючі у дрібних товаровиробників гострі проблеми з 

фінансами, вищезгадані автори всіляко пропагували необхідність негайного 

запровадження як державного, так і приватного іпотечного кредиту. Для тих, хто 

відчував гостру нестачу фінансів після аграрних реформ 60-х років ХІХ ст., 

автори пропонували дрібний кредит у формі ощадно-позичкових кооперативних 

товариств, перші з яких з’явилися невдовзі після реалізації на практиці змісту 

царського маніфесту від 19 лютого 1861 р.  

Взагалі, слід сказати, що питання кредитного забезпечення і 

привілейованих, і непривілейованих сільськогосподарських товаровиробників у 

другій половині ХІХ - початку ХХ ст., поряд з формами власності на землю 

(общинної чи приватної) було чи не головною проблемою, навколо якої точилися 

дискусії економістів, правознавців, істориків та громадських діячів різної ідейно-

політичної орієнтації. Такими є, наприклад, праці економістів    Н. Катаєва [109], 

Я.І. Печеріна [221], В.В. Морачевського [165], А.Н. Зака [86] і В.В. Святловського 

[286] та ін. Якщо Я.І. Печерін обґрунтував вплив лише дрібного кооперативного 

кредиту на добробут селянської родини, то В.В. Морачевський висвітлив усі види 

кредитування сільськогосподарських товаровиробників, вказавши на державні 

кредити як вирішальний фактор економічного підйому рослинництва і 

тваринництва в країні. А.Н. Зак не тільки детально висвітлив умови появи та 

діяльність Селянського банку, як основної на той час фінансово-кредитної 

установи, але й проаналізував рух земельних цін по роках та причини їх 

підвищення, які, на його думку, не були пов’язані з діяльністю згаданої державної 

іпотечної установи. 
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Певної уваги заслуговує і праця талановитого економіста, секретаря 

«Вільного економічного товариства» В.В. Святловського, який не лише здійснив 

огляд руху дворянського і селянського землеволодіння в центральних губерніях 

країни, але чи не вперше вжив і пояснив термін «мобілізація земельної 

власності». «Особисто я, – писав цей автор, – характеризував би мобілізацію як те 

типове явище свободи обігу на ринку, а також дроблення і з’єднання нерухомої 

власності, у результаті якого відбувається створення тих особливих правових і 

економічних умов, які перетворюють нерухомість у звичайний товар» [286, с. 3]. 

Таким чином В.В. Святловський веде мову про формування ринку землі як 

прямий результат аграрних реформ 60-х років ХІХ ст. 

У дорадянський період економічне становище непривілейованих станів 

Полтавщини, основним джерелом існування яких було сільське господарство, 

висвітлювали також місцеві краєзнавці, що працювали, як правило, в земельних 

установах. Так, на початку ХХ ст. побачили світ публікації М. Сосновського про 

несільськогосподарські заробітки полтавських селян [292], В.І. Фролова про 

діяльність Полтавського відділення Селянського поземельного банку у 1883 – 

1900 рр. [331], В.І. Василенка [33-36] та М.В. Рклицького [256; 257]. 

Особливістю публікацій двох останніх із щойно згаданих авторів було те, 

що вони не лише дали загальну характеристику стану справ у сільському 

господарстві Полтавщини, але й обґрунтували висновок про необхідність 

докорінної аграрної реформи, в ході якої малоземельні і безземельні селяни 

могли б отримати (у той чи інший спосіб) землю привілейованих станів.               

В.І. Василенко також розробив своєрідний бізнес-план організації «зразкового 

малоземельного господарства», яке повинне було будуватися з обов’язковою 

фінансовою підтримкою Головного управління землеробства і 

землевпорядкування [34, с. 86], а М.В. Рклицький був одним з перших 

економістів, хто обґрунтував факт майже повної відсутності у Полтавській 

губернії громадського землеволодіння. 

У 20-30-ті роки ХХ ст. економічне становище селянства України, 

включаючи і Полтавську губернію, аналізувалося переважно в узагальнюючих 
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працях щодо аграрних питань Російської імперії кінця ХІХ – початку ХХ ст.    

(А.І. Хрящевої [334], О.В. Чаянова [335; 336], О.М. Челінцева [337]) та ін. З точки 

зору змісту обраної нами теми певний інтерес викликає спроба А.І. Хрящевої 

сформулювати критерії визначення такого актуального на той час поняття, як 

«куркуль».  

Та найпомітніший внесок у вивчення організаційних основ селянського 

господарства у 20-ті роки ХХ ст. належить О.В. Чаянову, який детально 

проаналізував структуру так званого трудового господарства з 6-9 дес. орної 

землі. У його відомій праці «Крестьянское хозяйство» мова йде не лише про такі 

традиційні показники, як землеволодіння і землекористування, інвентар, робочу 

худобу та продуктивне тваринництво, але й про форми розвитку на території 

центрально-чорноземних губерній сімейного господарства, його бюджет та 

організацію праці і капіталу. Хоч автор з невідомих нам причин і не використав у 

своїй праці жодних статистичних даних по Полтавській губернії, проте 

запропонована цим дослідником методологія вивчення дрібнотоварного 

виробництва на основі комплексного підходу є загалом цікавою, а тому 

заслуговує на увагу [336]. Загалом же є усі підстави твердити, що згадана праця 

О.В. Чаянова була оригінальним дослідженням причин надзвичайної живучості 

індивідуального селянського господарства. Також вивченням закономірностей 

розвитку селянського господарства займалися інші економісти, зокрема,         

О.М. Челінцев [337], який досліджував перспективи та економічний потенціал 

селянського господарства.  

Значно активніше селянське господарство України періоду ринкових 

відносин стало вивчатися у 50-80-х роках ХХ ст. Найпомітнішими з точки зору 

висвітлення економічного становища різних соціальних груп, які на рубежі ХІХ – 

ХХ ст. визначали зміст, форми і результати сільськогосподарського виробництва 

є, на думку автора цих рядків, праці П.А. Зайончковського [82-85],                   

А.М. Анфімова [9-15], В.П. Теплицького [316], С.М. Дубровського [65-67],     

А.В. Бондаревського [27], П.П. Теличука [315], М.Н. Лещенка [137]. Окрім 

загальних праць з аграрної історії Наддніпрянської України у 50 – 80-х роках 
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з’явилась низка публікацій, автори яких об’єктом дослідження обрали саме 

Полтавську губернію. Так, В.В. Бедін [21] дослідив становище безземельного і 

малоземельного селянства напередодні відомих аграрних рухів 1902 р., 

захистивши у 1961 р. в Інституті історії АН СРСР відповідну дисертацію [20]. 

Спираючись на відомості подвірного перепису 1900 р. про власну і орендовану 

землю та наявність робочої худоби автор був одним з перших дослідників, хто 

обґрунтував поділ селянства на три групи: бідняки (до 6 дес. посіву); середняки 

(від 6 до 9 дес.) і заможні – понад 9 дес. посівів. Майже одночасно з публікацією 

згаданого автора побачило світ дослідження економіста Львівського університету 

О. П. Сталінської [294], яка зробила недостатньо обґрунтований, на нашу думку, 

висновок про занепад на Полтавщині як селянського, так і поміщицького 

господарства. Інші дослідники полтавського краю – Н.А. Куреньгін [128] і      

Л.С. Ліхіна [140] дослідили хід селянської реформи 1861 р., обґрунтувавши при 

цьому висновок про значне скорочення землекористування колишніх 

поміщицьких селян у ході підписання викупних угод – «уставних грамот». 

Із усіх досліджень аграрних відносин на Полтавщині періоду, що нас 

цікавить, своєю оригінальністю відзначається праця К.Б. Литвака [139]. На основі 

даних подвірних переписів 1880-х і 1910 років цей автор визначив характер 

соціально-економічного ладу селянських господарств, який незважаючи на 

численні пережитки феодалізму у полтавському селі мав яскраво виражений 

капіталістичний зміст. Економіст І.С. Лобода встановив рівень аграрного 

перенаселення на Полтавщині наприкінці ХІХ ст., який, на думку автора, був 

найвищим серед усіх губерній тогочасної держави [141-142]. 

Загалом є усі підстави стверджувати, що селянське господарство 

полтавського краю у радянські часи не залишалося поза увагою як істориків, так і 

економістів. Підбиваючи загальні підсумки ступеня вивчення селянського 

господарства досліджуваного періоду економістами дорадянського і радянського 

періодів, відзначаємо наступні принципові з методологічної точки зору моменти. 

Відповідні публікації радянського періоду ґрунтувалися на марксистській 

методології, основним змістом якої є теза про первинність буття по відношенні 
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до свідомості. Звідси – концепція способу виробництва, суспільно-економічної 

формації, поняття базису і надбудови, класів і класової боротьби, соціальної 

революції. Як результат – заперечення економістами радянського періоду 

концепції еволюції селянських як, між іншим, й усіх інших суб’єктів 

господарювання в умовах панування таких невід’ємних для ринкових умов явищ, 

як товарно-грошові відносини. 

Розпад Радянського Союзу зумовив різке підвищення інтересу дослідників 

до того періоду вітчизняної історії, який стало звичним називати періодом 

формування ринкових відносин. Вже протягом першого десятиліття після 

відомих подій 1991 р. і в Росії, і в Україні було опубліковано цілу низку праць, 

автори яких не лише вводили до наукового обігу новий масив документального 

матеріалу, але і переосмислювали, у ряді випадків, усталену концепцію аграрних 

реформ другої половини ХІХ – початку ХХ ст. та їх вплив на життєдіяльність 

тогочасних індивідуальних селянських господарств. Так, у вересні 1991 р. на базі 

Уральського відділення тоді ще АН СРСР відбулася сесія традиційного у 

радянські часи аграрного симпозіуму, на якому були обговорені проблеми 

еволюції аграрного ринку Російської імперії після 1861 р., невід’ємною частиною 

якого була на той час Правобережна, Лівобережна та Південна Україна [3]. Уже 

наступного, 1992 р., у Вологді відбулася ініційована Інститутом російської історії 

Російської академії наук всеросійська наукова конференція з проблем еволюції 

селянського господарства. У доповідях провідних російських учених мова йшла 

про загальний стан дрібнотоварного виробництва у Російській імперії на рубежі 

ХІХ – ХХ ст., який, загалом, оцінювався як такий, що здатен до 

самовдосконалення [55; 105; 342]. Ця теза цілком узгоджується з оцінкою 

результатів розвитку селянсько-козацьких господарств Полтавщини після 

скасування кріпосного права та інших реформ другої половини ХІХ – початку  

ХХ ст., викладених дисертантом у своїх публікаціях [149-158]. 

На рубежі ХХ – ХХІ ст. російська історіографія аграрних відносин 

поповнилась цілою низкою праць як вже відомих, так і молодих дослідників, які 

зосередили свою увагу на проблемах розвитку господарств непривілейованих 
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станів. Так, Б.В. Литвак у своїй монографії оцінив селянську реформу 1861 р. як 

«революцію навпаки» [138]; В.В. Кабанов виявив тісний зв’язок громадського 

землеволодіння з поширенням кооперативного руху у середовищі селян-

общинників [106]; А.М. Анфімов всупереч своїм опонентам продовжував 

доводити раніше сформульовану ним тезу про відсутність очевидних успіхів у 

реалізації столипінської аграрної реформи [10]; І.Д. Ковальченко, використавши 

математичні методи, в числі яких чільне місце належить кореляційному аналізу, 

довів існування єдиного аграрного ринку на території Російської імперії, 

зародження якого автор цілком справедливо відніс задовго до аграрних реформ 

60-х років ХІХ ст. [115]. 

За останні десятиліття українські дослідники також провели певну роботу, 

пов’язану з вивченням аграрних відносин кінця ХІХ – початку ХХ ст. як в 

загальнодержавному, так і у регіональних аспектах. Одним з центрів дослідження 

аграрної історії України став Черкаський національний університет ім. Богдана 

Хмельницького, де вже протягом багатьох років успішно функціонують науково-

дослідний інститут селянства та наукове товариство істориків-аграрників. 

Названі структури спільно з Інститутом історії України НАНУ започаткували 

проведення всеукраїнських аграрних симпозіумів, наукових конференцій, 

семінарів. Результати наукових пошуків регулярно публікуються у відповідному 

збірнику статей, назва якого відображає і його зміст – «Український селянин». 

Саме на сторінках цього видання побачило світ немало праць з історії 

селянського господарства другої половини ХІХ – початку ХХ ст. У зв’язку з 

наближенням столітнього ювілею столипінської аграрної реформи Черкаським 

національним університетом разом із Інститутом історії НАНУ було організовано 

проведення наукової конференції, матеріали якої побачили світ на сторінках 

«Українського селянина» за 2006 р. Саме у 10-му випуску цього збірника були 

опубліковані праці О.П. Реєнта – одного з провідних українських вчених про 

столипінську аграрну реформу з її «скромними», за словами автора, результатами 

[251]. У збірнику були також опубліковані дослідження істориків-початківців, 

серед яких певний інтерес викликають праці В.О. Дорошенка щодо політики 
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царату по удосконаленню агрокультури в українському селі [62], І.В. Десятнікова 

про рівень заробітної плати найманих робітників у поміщицьких господарствах 

України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. [58], та Ю.І. Вовка щодо рівня аграрного 

перенаселення не лише на території губерній Лівобережної, але й усієї 

Наддніпрянської України на рубежі ХІХ – ХХ ст. яке, на його думку, було одним 

з найвищих серед усіх інших регіонів європейської частини імперії [44].  

У 90-х і на початку 2000-х роках в Україні було оприлюднено ряд 

досліджень, автори яких не лише продовжували розробляти вже відомі теми, але 

й запропонували науковій громадськості немало нових. Так,                                

А.О. Пантелеймоненко належить до числа перших дослідників, хто обґрунтував 

висновок про суттєвий вплив на господарську стабільність дрібних 

товаровиробників аграрного сектору економіки країни діяльність 

сільськогосподарських товариств [213], а О.М. Краснікова з’ясувала значення 

діяльності земельних банків для підвищення ефективності як сільського 

господарства загалом, так і окремих соціальних груп тогочасного українського 

села зокрема [124]. Цікавою з точки зору вивчення ефективності господарювання 

основних верств українського суспільства у другій половині ХІХ – на початку  

ХХ ст. є публікація В.М. Опанасенка, яка побачила світ в журналі «Економіка та 

держава» за 2011 р. Автор цілком обґрунтовано на нашу думку дійшов висновку, 

що не лише селяни-підприємці та поміщики-реформатори, але й незаможне 

селянство мали незаперечний «мотиваційний механізм» свого господарювання, 

що мало своїм наслідком не лише забезпечення їх конкурентоспроможності на 

ринку товарів і послуг, але й сприяло розширенню «ємності внутрішнього ринку 

продовольчих товарів…» [204, с. 63]. Кременчуцький історик В.І. Дудка [68–70] 

охарактеризував умови життєдіяльності безземельних господарств Полтавської 

губернії напередодні революції 1917 – 1920 рр. на основі матеріалів подвірних 

переписів 1910 і 1917 років, чого раніше ніхто не робив. 

На початку 2000-х років з’явилась низка праць, автори яких здійснили 

аналіз соціально-економічних основ українського селянства, впливу на його 

добробут як реформи 1861 р., так і 1906 – 1911 рр. Серед найпомітніших з цієї 
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точки зору публікацій вважаємо доцільним відмітити статті В.В. Бочарова, у яких 

автор визначив ліквідацію «общинного землеволодіння» як «головне досягнення 

столипінської реформи» [28−30]. У 2011 р. до 150-річчя скасування кріпосного 

права у Києві було проведено семінар-нараду методистів обласних інститутів 

післядипломної педагогічної освіти, на якій було заслухано ряд доповідей 

науковців щодо оцінки наслідків реформи 1861 р. для аграрного сектору 

економіки України. Так, член-кореспондент НАНУ О. Реєнт дійшов висновку, що 

головним досягненням реформи було перетворення землі на товар «в інтересах 

держави» [249, с. 9]. Інший співробітник Інституту історії НАНУ В. Молчанов 

висловив свою незгоду з тими, хто відстоював ідею про покращення добробуту 

селянства України «після реформи 1861 р.» [164, с. 12].  

На рубежі ХХ – ХХІ ст. фахівці з історії сільського господарства 

полтавського краю опублікували ряд наукових досліджень з історії 

функціонування у регіоні земельних банків [123], ролі дрібного кредиту у 

забезпеченні сільських товаровиробників обіговими коштами після скасування у 

1861 р. кріпосного права [121], та діяльності земства по забезпеченню селян 

кредитними ресурсами [125; 127]. Уся ж кредитна система сільського 

господарства Полтавщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. була 

узагальнена економістом О.М. Красніковою у 2008 р. [122], хід столипінської 

реформи в досліджуваному регіоні з’ясувала В.О. Каюн [110]. У свою чергу, 

еволюцію селянських господарств фермерського типу України висвітлив у своїй 

монографії В.В. Нечитайло [168]. Краєзнавцями була здійснена також спроба 

з’ясувати ступінь впливу аграрних реформ 1861 і 1906 років на становлення і 

розвиток селянського (фермерського) господарства на Полтавщині [348]. Саме на 

процес становлення індивідуального селянського господарства після аграрних 

реформ 60-х років ХІХ ст., звернув увагу в одній із своїх наукових публікацій 

М.А. Якименко [352], обґрунтувавши на початку ХХІ ст. ідею економічної 

ефективності дрібнотоварного виробництва в аграрному секторі економіки 

досліджуваного періоду [349].  

Основні аспекти розвитку дрібнотоварного селянського господарства 
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Полтавщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. висвітлені автором цих 

рядків у публікаціях про діяльність Полтавської агрономічної організації по 

підвищенню ефективності селянсько-козацьких господарств регіону у 1910-    

1917 рр. [149]; про модернізаційні процеси у селянсько-козацьких господарствах 

Полтавщини після скасування у 1861 р. кріпосного права [151]; про особливості 

матеріально-технічної бази дрібних селянських господарств Полтавщини [152]; 

про організаційну основу селянсько-козацьких господарств Полтавщини в умовах 

аграрних реформ другої половини ХІХ – початку ХХ ст. [153]; про джерела 

вивчення організаційно-економічних основ місцевого селянського та 

фермерського господарства [154]; про систему оподаткування, натуральні 

повинності та грошові платежі селян Полтавщини у 1861-1917 рр. [155] та ряді 

інших наукових працях. Дисертант свідомий того, що така багатогранна 

проблема як дрібнотоварне сільськогосподарське виробництво у середовищі 

непривілейованих станів потребує подальшого вивчення наявної інформаційної 

бази не лише з метою узагальнення відповідних історико-економічних фактів, але 

і з’ясування таких проблем як ступінь і якість зв’язку цієї категорії дрібних 

товаровиробників з великим поміщицьким господарством у конкретно-

історичних умовах Полтавщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

Оцінюючи загальні результати дослідження змісту, форми, особливостей 

та наслідків функціонування дрібнотоварного виробництва в аграрному секторі 

Полтавщини сучасними науковцями, можемо з певністю констатувати наявність з 

цієї проблематики значного масиву опублікованих праць. Проте до всебічного 

висвітлення даного питання ще далеко. Серед дослідників немає єдиної думки 

щодо змісту прав основної маси сільськогосподарських товаровиробників на 

земельні угіддя, які не були однаковими, наприклад, у середовищі козаків, 

колишніх поміщицьких та удільних селян. Тривають дискусії і стосовно 

громадського (общинного) землеволодіння. Одні автори стверджують, що в 

Україні, включаючи і Полтавську губернію, його взагалі не було і ця ідея вже 

знайшла своє відображення у деяких навчальних посібниках [101, с. 423], тоді як 

інші дотримуються протилежної точки зору [250, с. 370]. Форма землеволодіння 
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має безпосереднє відношення до теми нашого дослідження через те, що козаки, 

які володіли своїми угіддями на правах хоча і обмеженої, але все ж таки 

приватної власності, тоді як, надільне землекористування колишніх 

поміщицьких, удільних чи державних селян із юридичної точки зору вважалася 

громадським. У свою чергу керівництво Російської імперії тривалий час 

здійснювало примусове запровадження общинної форми господарювання як 

більш зручного способу контролю за своєчасною сплатою податків та зборів. 

Загальний висновок очевидний: реальна, а не декларативна, як це було за 

радянських часів, свобода слова, право дослідників вільно висловлювати і 

відстоювати свою точку зору, а також актуалізація ринкових відносин після   

1991 р., зумовили появу цілої низки цікавих і, у ряді випадків, оригінальних 

праць з історії функціонування вітчизняних селянських господарств в умовах 

аграрних реформ другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Проте очевидним є й 

інше: відсутнє комплексне, всебічне дослідження дрібнотоварного виробництва в 

аграрному секторі економіки України загалом, так і у Полтавському регіоні.  

 

 

Висновки до розділу 1 

 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження дрібно-

товарного сільськогосподарського виробництва другої половини ХІХ – початку 

ХХ ст.» розкрито методологічні засади дослідження селянських господарств 

Полтавщини; уточнено зміст категорії «непривілейований стан»; визначено 

ступінь дослідженості проблеми розвитку селянських господарств.  

Основними науковими результатами розділу є: 

1. Згідно до цивілізаційного підходу у дослідженні різних аспектів 

дрібнотоварного сільськогосподарського виробництва основну увагу акцентуємо 

на такій господарській одиниці як селянська родина, яка після скасування у    

1861 р. кріпосного права та інших реформ 60-х років ХІХ ст., набула статусу 

юридичної особи, а також була обтяжена численними податками, натуральними і 
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грошовими повинностями, які передбачалися чинним на той час законодавством. 

Внаслідок цих реформ селянська сім’я, отримавши хоча й обмежену, у деяких 

випадках, приватну власність на засоби виробництва, стала господарюючим 

суб’єктом і була залучена до системи товарно-грошових відносин.  

2. Встановлено, що у дослідженнях, які побачили світ на межі ХІХ – ХХ ст., 

основна увага приділялася факту недостатньої площі земельних угідь, що було 

основною причиною складного економічного становища основної маси дрібних 

товаровиробників. Вирішення цієї проблеми їх автори вбачали у розвитку 

іпотечного кредитування, різних видів кооперації чи переселенні частини селян 

на казенні землі східних та південно-східних окраїн імперії. При цьому у таких 

публікаціях через цензуру відсутні ідеї негайної (чи поступової) передачі 

поміщицьких землеволодінь до рук безземельного і малоземельного селянства, а 

також зменшення податкового навантаження – цих неодмінних умов підвищення 

ефективності господарств дрібних товаровиробників. 

2. Використання принципу «path dependence» доло змогу виокремити 

систему формальних та неформальних норм реалізації інституційних відносин, 

які прямо чи опосередковано впливали на розвиток селянських господарств 

досліджуваного періоду. У результаті взаємодії цих відносин були сформовані 

інституціональні обмеження господарської діяльності, виявлення яких дає 

можливість кращого розуміння недоліків і переваг діяльності та впливу 

формальних та неформальних інститутів тогочасного суспільного устрою на 

ефективність функціонування господарств дрібних сільськогосподарських 

товаровиробників. 

3. У результаті аналізу праць економістів радянського періоду щодо 

сільського дрібнотоварного виробництва визначено їх типовий недолік. Згідно 

марксистської ідеології, на якій ґрунтувались економічні дослідження того 

періоду, у дрібнотоварного селянського господарства не було і не могло бути 

перспектив подальшого розвитку. Адже стратегія розвитку радянського 

аграрного сектору економіки передбачала створення і розвиток великотоварних 

сільськогосподарських колективних господарств.    
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4. На основі вивчення досліджень пострадянської історико-економічної 

науки зроблено висновок про те, що лише після розпаду СРСР з’явилась реальна 

можливість всебічного дослідження ситуації, яка склалася у нашій країні після 

скасування, у 1861 р., кріпосного права та інших ринкових реформ другої 

половини ХІХ – початку ХХ ст., результатом чого історіографія з питань 

селянських господарств досліджуваного періоду як України загалом, так і 

Полтавського регіону зокрема, поповнилася низкою цікавих і змістовних праць, 

хоч вивчення даної проблематики має ще багато нерозкритих аспектів.  

5. Одним із результатів з’ясування особливостей соціально-економічної 

ситуації в українському селі у другій половині ХІХ – початку ХХ ст., стало 

авторське визначення змісту категорії «непривілейований стан» як 

узагальнюючої  характеристики окремого соціального прошарку дрібних 

товаровиробників (козаків, міщан, колишніх поміщицьких та державних селян 

тощо), які вирізняються правовим статусом (обмеженістю прав володіння, 

користування та розпорядження землею, надмірною обтяженістю податками і 

зборами тощо). 

Основні положення першого розділу дисертаційного дослідження 

опубліковані в наукових працях автора: [152; 153; 155]. 
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РОЗДІЛ 2 

СЕЛЯНСЬКІ ГОСПОДАРСТВА ПОЛТАВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ПІСЛЯ 

АГРАРНИХ РЕФОРМ 60-Х РОКІВ ХІХ СТ.  

 

 

2.1. Дрібнотоварне селянське господарство як суб’єкт ринкових 

відносин 

 

Оскільки у XIX ст. більшість населення України проживала у сільській 

місцевості, природно, вивчення проблеми аграрного сектору відповідного 

історичного періоду зосереджувалося на всебічному аналізі функціонування 

дрібних домогосподарств. Відомий український історик держави і права          

М.П. Василенко цілком справедливо, на нашу думку, ототожнював поняття 

«двір», «господарство» і «сімейство», зазначаючи при цьому, що по відношенню 

до свого наділу та повинностей усе вищезгадане є не чим іншим, як 

«господарською одиницею» [36, с. 307]. По-суті, дрібне селянське господарство є 

домогосподарством, адже воно було одним із суб’єктів ринкових відносин 

періоду другої половини ХІХ – початку ХХ ст., одночасно виступаючи у ролі 

постачальника та споживача ресурсів, а також розпорядника сімейного бюджету. 

Видатний український статистик кінця ХІХ – початку ХХ ст. Ф. Щербина 

присвятив своє дослідження саме аналізу бюджетів селянських господарств, 

вважаючи їх найважливішим показником результатів дрібнотоварного 

виробництва. Продовжуючи традиції української школи земської статистики, він 

розробив програму бюджетних досліджень, яка повністю охоплювала селянське 

господарство: його склад, річний обіг виробництва і споживання з чітким 

розмежуванням натуральних і грошових складників видатків і доходів, його 

грошовий баланс. Учений наголошував на важливості високої точності в 

бюджетних дослідженнях та вказував на тісну залежність між бюджетами 

селянських господарств і державним бюджетом, тобто на взаємозв’язки між 

мікро- та макроекономічним рівнями аналізу [343].  
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На рубежі ХІХ – ХХ ст. у середовищі непривілейованих станів сім’я, як 

певний соціальний інститут, була єдиним (за окремими виключеннями) суб’єктом 

господарювання на землі. У соціально-економічному ракурсі поняття «сім’я» 

поєднує в собі подвійну природу й може бути визначене і як соціальний інститут 

(згідно концепції інституціоналізму) і як мала соціальна група. У межах першого 

підходу сім’я виступала у вигляді сукупності історично конкретних соціальних 

норм, звичаїв, санкцій і зразків поведінки, що регламентували відносини між 

чоловіком і дружиною, батьками і дітьми. У контексті другого, селянську сім’ю 

доцільно розглядати як засновану на шлюбі або родинних зв’язках малу соціальну 

групу, члени якої поєднані спільністю побуту, господарства, взаємною 

моральною відповідальністю [8, с. 27].   

У своєму історичному розвитку сім’я пройшла ряд основних форм, які були 

викликані корінними змінами у правах і обов’язках як непривілейованих станів 

загалом, так і їх окремих соціальних груп.  На певному етапі розвитку суспільних 

відносин з’явилася велика сім’я, що складалася з чотирьох-п’яти поколінь 

близьких родичів, відома в Україні під назвою «дворище». У процесі розвитку 

приватної власності з великої патріархальної сім’ї поступово відокремилася мала 

сім’я, яка складалась лише з батьків та їхніх дітей [95, с. 101]. У другій половині 

ХІХ і на початку ХХ ст. на Полтавщині, як і в усіх інших губерніях 

Наддніпрянської України, панівною була індивідуальна моногамна сім’я, хоч 

інколи траплялися і великі патріархальні родини, у складі яких було і до 20, і 

навіть більше, осіб [261, арк. 41].  

Переходячи до вивчення діяльності дрібнотоварних селянських 

господарств, є необхідним здійснити аналіз складу такого господарюючого 

суб’єкта як сім’я. Який би з факторів, що визначає організацію селянського 

господарства, ми не вважали б найголовнішим, яке б велике значення не надавали 

впливу ринкових відносин, розмірам землекористування, природнім умовам 

родючості ґрунту, ми повинні будемо визнати, що техніко-організаційним 

фактором будь-якого виробничого процесу є робочі руки, тобто праця людини. А 

так як у сімейному господарстві, що не використовує найману працю, запас 
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робочої сили і ступінь трудової активності цілком визначається складом і 

розміром родини, тому ці показники можуть бути визнані як одні з головних 

факторів діяльності селянського господарства [337, с. 214]. 

Земський перепис 1882 – 1889 рр. дає можливість встановити ступінь 

забезпеченості господарств непривілейованих станів повноцінними робочими 

руками у розрізі всіх 15 повітів Полтавської губернії (табл. 2.1).  

 

Таблиця 2.1 

Забезпечення робочими руками господарств непривілейованих станів 

Полтавщини на рубежі ХІХ – ХХ ст. 

№ 

п/п 
Повіти 

На 100 господарств 

Без 

працівників 

чоловічої 

статі 

З 1 

працівником 

чоловічої 

статі 

З 2 

працівниками 

чоловічої 

статі 

З 3 і більше 

працівниками 

чоловічої 

статі 

1. Гадяцький 5,3 61,0 24,3 9,4 

2. Золотоніський 6,9 66,2 20,4 6,5 

3. Кобеляцький 5,6 65,7 20,7 8,0 

4. Костянтиноградський 4,2 62,9 23,8 9,1 

5. Кременчуцький 5,9 64,0 22,1 8,0 

6. Лохвицький 5,6 65,9 21,3 7,0 

7. Лубенський 4,5 62,9 34,2 8,4 

8. Миргородський 6,0 63,4 23,1 7,5 

9. Переяславський 6,5 66,4 20,6 6,5 

10. Пирятинський 4,9 63,8 23,1 8,2 

11. Полтавський 5,8 65,3 21,2 7,7 

12. Прилуцький 6,4 65,1 21,6 6,9 

13. Роменський 4,7 59,7 25,0 10,6 

14. Хорольський 4,6 63,1 23,9 8,4 

У середньому за 1882 -1889 рр. 5,5 63,9 22,5 14,6 

У середньому у 1910 р. 7,6 62,0 22,5 7,9 

Джерело: [284, с. 18; 310, c. 8]     

 

Порівнюючи відповідні дані за 1882 – 1889 рр. та 1910 р. констатуємо, що за 

чверть століття принципових змін у забезпеченні господарств непривілейованих 

станів робочими руками не відбулося. Тільки за таким показником, як наявність 

трьох і більше працівників, 1910 р. помітно відрізнявся від попереднього 

земського перепису, адже таких господарств у цьому році було зафіксовано удвічі 

менше. Це пояснюється, очевидно, інтенсивним розвитком переселенського руху 
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після публікації відповідних столипінських законів. Відомо, наприклад, що для 

ознайомлення із переселенськими ділянками у східних регіонах імперії 

центральна влада при активній участі земства після 1906 р. організовувала так 

звані ходацькі партії, які складалися виключно з чоловіків працездатного віку 

[351, с. 52].  

Не спостерігалося особливої різниці у середовищі непривілейованих станів і 

відносно такого важливого з погляду сільськогосподарського виробництва 

фактору, як віковий склад чоловічого і жіночого населення, про що свідчать 

нижченаведені дані табл. 2.2. 

 

Таблиця 2.2 

Віковий склад сімейного господарства непривілейованих станів Полтавщини 

у 1882-1889 рр. 

Вікова група 
Чоловіки Жінки 

Число осіб % Число осіб % 

До 7 років 246 619 24,2 246 604 24,8 

Від 7 до 14 років 155 285 15,3 112 609 11,3 

Від 14 до 18 років 83 710 8,2 83 152 8,3 

Від 18 до 60 років 482 575 47,4 503 244 50,5 

60 і старше 49 920 4,9 50 853 5,1 

Джерело: [284, с. 6] 

 

Діти (до 7 років), як серед чоловіків, так і жінок, мали майже однакову 

питому вагу і складали приблизно четверту частину усього населення. Підлітки, 

якими в той час вважалися чоловічі особи віком від 7 до 18 років, складали      

23,5 %, а в жінок – 19,6 %. Як бачимо, працівників (18-60 років) серед чоловіків 

було 47,4%, тоді як серед жінок дещо більше – 50,5%. Ми наводимо відповідні 

дані про віковий склад селянської родини Полтавщини для визначення питомої 

ваги працездатних її членів, що, поза сумнівом, впливало на ефективність 

господарювання.  

 В основу господарської функції селянської сім’ї було покладено не стільки 

віковий, скільки статевий принцип розподілу праці. Такий стан речей був 

пов’язаний з особливостями соціалізації населення усіх землеробських регіонів 



58 

 

України, зміст якої пронизувала ідея формування з дитинства якостей господаря. 

Тому на зламі ХІХ – ХХ ст. у полтавському селі роботу поділяли передусім не на 

дитячу та дорослу, а на чоловічу та жіночу. Більша частина зусиль та уваги, в 

межах першої, витрачалася на рільництво, догляд за худобою, реманентом і 

промисли, а найменше – на домашні роботи. Зміст другої був абсолютно 

протилежним. Жінка виконувала хатню роботу, готувала їжу, доглядала за дітьми 

та худобою. Хоча протягом дня жінка працювала більше за чоловіка, однак її 

робота була легшою [108, с. 65].  

 Характеризуючи селянське господарство як суб’єкт господарювання, на 

нашу думку доцільно з’ясувати права і обов’язки кожного члена селянської 

родини щодо земельної ділянки, якою родина володіла, користувалась чи 

розпоряджалася. Якщо козаки з давніх-давен розпоряджалися землею на свій 

розсуд (хоч і з певними обмеженнями), а саме: могли продавати свої земельні 

угіддя іншим станам лише при умові ліквідації черезсмужжя, або ж якщо розмір 

ділянки господаря «не перевищував трьох десятин» [213, с. 63], то колишні 

поміщицькі селяни на основі уставної грамоти одержали землю на правах 

громадської власності. Проте, беручи до уваги існуючі традиції, «Місцеве 

положення про селян, поселених на поміщицьких землях у губерніях 

Малоросійських…» визначало, що ділянки землі, надані «окремим селянським 

родинам, залишаються у спадковому володінні цих сімей. Порядок успадкування 

сімейних ділянок і порядок сімейних поділів визначається місцевими звичаями» 

[47, №36633, с. 93]. Звичаєве право, яке століттями складалося в умовах 

патріархального побуту, відрізнялося великою різноманітністю. Джерелами цієї 

різноманітності була роздробленість сільських поселень, певна замкнутість 

селянського побуту, представники якого досить рідко контактували із зовнішнім 

світом. Тогочасна влада тривалий час захищала звичаєве право, використовуючи 

це поняття у законодавстві переважно із фіскальною метою [347, с. 196].  

Покладаючи відповідальність за надходження податків на голову сімейства, 

звичаєве право при громадському землеволодінні обмежувало юридичну 

правоздатність інших членів родини. Рядовий член сім’ї міг вступати в угоди про 
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найм на роботу не сам, а через голову сім’ї. Відповідати на суді, при порушенні 

умов договору, повинен був голова сім’ї. У цьому випадку суто цивільна справа 

могла мати інший характер, яка у практиці волосних судів розглядалась як 

кримінальна, а саме: справа про непокору батьківській владі [17, с. 235]. 

Обмежуючи членів сім’ї у праві розпоряджатися своєю працею, звичаєве право 

при громадському землеволодінні обмежувало і голову цієї родини у праві 

розпоряджатися сімейним майном. Однією із важливих гарантій 

платоспроможності селянського двору і громади в цілому, вважали наявність у 

ній осіб працездатного віку. Тому громада нерідко вважала за необхідне 

втручатися у такі розпорядження домогосподаря, що могло призвести до підриву 

цієї платоспроможності [57, арк. 21-27].  

Звичаєве право обмежувало й інші дії голови сімейства по розпорядженню 

майном. У цьому плані розрізняли майно родове і набуте. Останнє було власністю 

голови сімейства, а тому розпорядження ним ніким і нічим не обмежувалось. 

Родове ж майно вважалося власністю усієї сім’ї, яким її голова лише 

користувався. Його повинні були успадкувати нащадки. Саме до такої сімейної 

власності відносили земельний наділ з усіма, або лише деякими будівлями. 

Пріоритет успадкування надавався тим спадкоємцям, які жили разом з 

домогосподарем. Успадкування за ознакою кровної спорідненості, яке у 

загальнодержавному законодавстві стояло на першому місці, звичаєвим правом не 

заперечувалось. Громада лише слідкувала за тим, щоб майно при переході до тих 

або інших родичів, не виходило за її межі. На відміну від більшості губерній 

центральної Росії у Полтавській губернії звичаєве право слідкувало за тим, щоб 

володіння землею певним домогосподарем не було порушене під жодним 

приводом. Так, в одній з ухвал волосного суду селянин, який засіяв чужу землю, 

не лише не одержав винагороди за насіння, але й був засуджений до ув’язнення на 

один день [275, с. 220]. Беручи до уваги абстрактність поняття «звичаєве право» 

указом Першого департаменту Сенату ще у 1877 р. було встановлено принцип, 

згідно до якого у випадку спірних тлумачень щодо існування звичаю він повинен 

бути доведеним [33, с. 95]. Способами такого доведення могли бути свідчення 
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місцевих мешканців або посадових осіб селянського управління і, нарешті, ухвали 

сільських сходів [279, с. 28]. Практичне застосування рекомендацій Сенату 

показало неефективність запропонованих процедур, адже одні свідки могли 

говорити про одні звичаї, тоді як інші – про інші.  

По відношенню до сімейного права сенатська практика створила цілу 

конструкцію селянської робочої сім’ї, не лише узагальнивши канони звичаєвого 

права, але і суттєво доповнивши його. Рішеннями Касаційного департаменту 

Сенату за 1884 та 1889 рр. було визначено, що домогосподар є лише 

розпорядником господарства і представником селянської родини. Рішення Сенату 

1882 р. встановлювало норму права, згідно до якої подвірна ділянка, як така, що 

належить родині, не повинна була відповідати за особисті борги домогосподаря. 

«Селянський двір – це юридична особа, – говорилося у рішенні Сенату за 1897 р., 

– а тому як земля, так і рухоме майно, необхідне для господарства, не може бути 

передане тій чи іншій особі на основі заповіту. Селянин, який скористався 

надільною землею батька, не міг бути визнаний таким, що прийняв спадок, а 

тому, – сказано у рішенні Сенату за 1900 р., – за борги батька син не відповідає 

[284, с. 58]. У результаті цього та ряду інших рішень Сенату, як найвищої судової 

інституції Російської імперії, була створена своєрідна сімейна кабала, у якій 

рядовий член селянської родини міг до кінця свого життя знаходитися на 

становищі звичайного робітника, підпорядковуючись інколи не найближчому 

своєму родичу (наприклад, дядьку, чоловікові сестри і т.п.) [180, с. 654]. Проте і 

голова сімейства у своїй підприємницькій діяльності був обмежений певними 

нормами звичаєвого права, на сторожі якого через фіскальні мотиви аж до 

розвалу імперії стояла центральна влада. Якщо головним завданням волосного 

правління було стягнення податку [266, с. 72], то волосні суди повинні були 

турбуватися про збереження джерел їх надходження, чим вони, власне, і 

займалися [278, с. 125; 26, с. 63].  

 Необхідно нагадати, що все це стосувалося тих поселень, де землеволодіння 

ґрунтувалося на праві колективної (громадської) земельної власності, яка 

найчастіше зустрічалася у середовищі колишніх поміщицьких чи казенних селян. 
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В умовах пануючого на Полтавщині подвірного землеволодіння голова сімейства, 

як правило, вільно розпоряджався своїм майном: продавав, заставляв, дарував. 

Земля такого господаря, за свідченням земських економістів, нарівні з іншим 

майном, складала його повну власність. Саме від волі голови сімейства залежало, 

чи вести господарство разом зі своїми дорослими синами, чи виділити їх, надавши 

певну кількість землі, чи й зовсім залишити без наділу. Полтавське губернське у 

селянських справах присутствіє ще у 1873 р. у своєму особливому журналі 

записало, що «у малоросіян є характерна риса – жити і господарювати окремо: 

вона є результатом давніх традицій господарювання, заснованого на 

індивідуальному, а не громадському принципі». Самобутність «малоросійського» 

характеру зберігалася серед полтавських хліборобів із часів козацької вільності, 

актуалізуючись відчуттям фактичних користувачів родючих чорноземів. Цей 

ментальний імператив, навіть попри тривалий і гнітючий вплив кріпацтва, 

зумовлював збереження особливого почуття власної гідності. У повсякденному 

спілкуванні полтавського селянина доволі своєрідна самоповага виявлялася в 

«раптовій упертості», емоційно-ситуативній безкомпромісності і готовності у 

відстоюванні своїх інтересів «йти до кінця». Індивідуалізм пересічного мешканця 

полтавського села проявлявся у тому, щоб за будь-яку ціну створити і зберегти 

власне господарство. Ідеальним для хліборобів був «хазяїн», що вів свою справу 

зусиллями власних родин [243, с. 264]. 

Звідси – «перша турбота батька, у якого є кілька синів (після їх одруження) 

збудувати йому хату і надати у розпорядження частину землі. Така характерна 

риса відбилася і на деяких правових звичаях стосовно поділу і сімейного побуту, 

але не послабила права старшого, який очолював родину» [284, с. 64]. Кожен 

домогосподар розумів вигоди сімейного співробітництва, тому без крайньої 

необхідності не став би подрібнювати землю і робочі руки. Якщо голова сім’ї 

користувався авторитетом, якщо він успішно керував спільною працею дорослих 

членів сім’ї і умів залагоджувати неминучі родинні конфлікти, то сім’я, хоч якою 

б великою вона не була, продовжувала працювати спільно. Хоч і рідко, але у 

сім’ях, де було по 20 – 30 осіб, майнові відносини надзвичайно ускладнювалися. 
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На першому плані у відносинах між дорослими їх членами було, звичайно, 

спільне майно, успадковане або придбане головою сім’ї особисто чи разом із 

дорослими дітьми. Якщо ж дорослі члени родини відповідне майно купили або 

одержали у спадок після одруження, то ці особи володіли ним на свій розсуд, без 

втручання голови сім’ї.  

 Найголовнішим стимулом до сімейних поділів було прагнення до свободи і 

самостійної діяльності. Чим меншими матеріальними ресурсами користувалася 

родина, тим менше простору було такому прагненню, адже частіше виникали 

конфлікти сина з батьком, брата з братом [104, с. 7]. Розсудливий батько 

заздалегідь намагався купити зайву садибу, щоб зручніше було розселити своїх 

синів. При цьому уся велика родина допомагала будувати хату та інші елементи 

селянського двору. Якщо сімейний поділ здійснювався за життя батька, то від 

його волі залежало, що саме дати дітям. Траплялися випадки, коли батько не 

погоджувався на виділення будь-якого майна. У такому разі сини відходили від 

нього, так би мовити, з порожніми руками. Не маючи можливості завести 

господарство, вони змушені були наймитувати, або займатися певним ремеслом. 

За умови сімейного поділу після смерті батька, який не залишив заповіту, поділ 

майна здійснюється згідно до звичаєвого права даної місцевості.  

 З усього вищесказаного можна зробити висновок, що середня селянська 

родина на Полтавщині у пореформений період складалася приблизно з 6 осіб обох 

статей. Більше половини родин була недостатньо забезпечена робочими руками, 

особливо особами чоловічої статі, на яких припадало основне навантаження по 

виконанню таких фізично важких робіт, як оранка і косовиця. Права і обов’язки 

членів родини суттєво відрізнялися. Найбільше прав, як, між іншим, і обов’язків, 

мав голова сім’ї. Однак згідно до звичаєвого права, на сторожі якого стояла 

тогочасна влада, його влада не була абсолютною. Наслідком цього стали сімейні 

конфлікти, що особливо гострими ставали тоді, коли виникала проблема сімейних 

розподілів або успадкування майна.    

Загалом же є усі підстави для висновку про очевидний вплив на умови 

господарювання селянської родини непривілейованих станів Полтавщини 
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скасування кріпосного права та інших реформ 60-х років ХІХ ст.; адже 

інтенсивність праці на власній землі закономірно зростала. Однак сила традицій, у 

тому числі і збереження великих патріархальних сімей, заважала розвитку 

підприємницьких начал.  

Підсумовуючи вищесказане, дрібне селянське господарство Полтавської 

губернії мало низку ознак господарюючого суб’єкта, а саме:  

- здійснювало господарську діяльність у вигляді виробництва та 

споживання сільськогосподарської продукції, а також реалізації її надлишків на 

ринку товарів і послуг з метою задоволення особистих потреб; 

- було наділене господарською компетенцією (сукупністю господарських 

прав та обов’язків). Згідно рішення Сенату 1897 р. селянський двір визнавався 

юридичною особою, представником і розпорядником якого був домогосподар – 

голова родини; 

- мало відокремлене закріплене за домогосподарем майно у формі 

земельних угідь, робочої худоби, реманенту. В умовах пануючого на Полтавщині 

подвірного землеволодіння голова сімейства, у більшості випадків, мав право 

вільно розпоряджатися своїм майном; 

- мало зв’язок (у більшій чи меншій мірі) майже з усіма тогочасними 

органами державної влади і місцевого (земського) самоврядування (додаток А). 

Загалом нами було нараховано близько двох десятків таких інститутів, переважна 

більшість яких не лише допомагала, а скоріше навпаки, заважала селянській 

родині господарювати на власній чи орендованій землі. Головна функція органів 

державної влади була фіскальною, тобто турботою про своєчасне надходження 

податків та інших платежів, а також виконання натуральних повинностей; 

- голова родини ніс відповідальність у межах належного йому майна, 

вступав у зобов’язання і виступав в судових органах як представник родини. 

Характеризуючи селянську сім’ю Полтавської губернії як суб’єкт 

господарювання в умовах після скасування кріпосного права, відзначаємо її 

патріархальність і надзвичайний вплив традицій, які нерідко, шкодили 

модернізаційним процесам. Усе, що виходило за межі усталених уявлень, селяни 
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сприймали насторожено, нерідко нехтуючи ним. Хлібороби, як правило, жили 

міркуваннями й етичними нормами традиційного укладу, що сприяло її 

соціальній замкненості. Селянам знадобилося чимало часу та зусиль для 

поступового перетворення натурального сімейного селянського господарства на 

основний господарюючий суб’єкт товарно-грошових відносин, який став  

головним постачальником продукції рослинництва і тваринництва на існуючий 

ринок. 

Свідченнями щодо залучення дрібних селянських господарств до системи 

товарно-грошових відносин були:  

- можливість реалізації власної продукції,  не лише посередникам в особі 

представників тих чи інших торгових фірм, продажу на місцевих ринках, 

залізничних станціях, у портових містах, ярмарках, але й наявність умов для 

користування послугами збутового чи іншого обслуговуючого кооперативу; 

- користування кредитними послугами. Саме завдяки кредитній 

інфраструктурі, до складу якої входили державні, приватні (акціонерні) земельні 

банки, кооперативні об'єднання безпосередніх товаровиробників (ощадно-

позичкові, кредитні товариства) у значній мірі вдавалося розширювати 

землеволодіння господарств непривілейованих станів, запроваджувати більш 

досконалі знаряддя праці; 

- купівля фабрично-заводської продукції, продовольчих товарів; 

- праця за наймом. 

 

 

2.2. Землеволодіння і землекористування – основа економічної 

діяльності господарств непривілейованих станів 

 

Право володіння, користування і розпорядження земельними угіддями є 

основою для економічної діяльності кожного господарюючого суб’єкта на будь-

якому етапі розвитку суспільства.  

Згідно до даних статистики землеволодіння 1877 р. уся площа 
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сільськогосподарських угідь Полтавської губернії склала 4 052 814 дес., з яких у 

розпорядженні привілейованих станів знаходилося 2 033 544 дес. (50,2 %), тоді як 

непривілейованим належало 1 920 799 дес. (47,4 %). Інші 98 471 дес. (2,4 %) 

належали державі, церквам, монастирям та іншим установам [295, с. 11]. І це при 

тому, що перепис населення 1897 р. зафіксував на Полтавщині 0,97 % 

потомствених і 0,60 % особистих дворян: 0,58 % осіб духовного звання, 0,22 % 

почесних громадян і 0,28 % купців. Як бачимо, привілейовані стани склали разом 

2,65% усього населення. Селян же і козаків у губернії було 88,54 %. Ще вищою 

була їх питома вага у сільській місцевості, де вони складали 94,38 % мешканців 

[310, с. 11].  

Про розподіл їх земельної власності свідчать дані табл. 2.3.  

 

Таблиця 2.3 

Землеволодіння непривілейованих станів Полтавської губернії  

за даними земських переписів 1882 – 1910 рр. 

Роки 

Усіх 

госпо- 

дарств 

Безземельні 
Мали до 6 

дес. 

Від 6 до 9 

дес. 

Від 9 до 50 

дес. 
50 і більше 

усього % усього % усього % усього % усього % 

1882-

1889 
346 598 59083 17,2 198408 57,2 43753 12,6 43856 12,6 1498 0,4 

1900 402 093 69554 17,3 239978 59,7 42547 10,6 47670 11,8 2344 0,6 

1910 422 462 70042 16,6 246793 58,4 45261 10,7 57966 13,7 2400 0,6 

Джерело: [97, с. 38] 

 

Протягом трьох десятиліть (1882 – 1910 рр.) загальна кількість селянського-

козацьких  господарств зросла на 21,9 %, тоді як число безземельних збільшилося 

на 18,5 % , а тих, що мали до 6 дес. орної землі – на 24,4 %. Категорія селян 

середнього достатку зросла за цей же час на 3,4 %, а заможних (від 9 до 50 дес.) – 

на 32,2 %. Та найбільший відсоток зростання дали господарства, яскраво 

вираженого підприємницького типу (понад 50 дес.) – 60,2 %, тобто їх кількість 

зросла більше, ніж наполовину. Заслуговують на увагу і такі показники, як 

загальна кількість безземельних і малоземельних господарств, яких під час 

першого перепису 1882-1889 рр. було 257 491 (74,3 %), тоді як під час другого у 
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1900 р.  – 309 532 (76,9 %), а у 1910 р. їх вже нараховувалось  316 835 (75,0 %). 

Якщо за першу чверть століття мало місце зростання питомої ваги безземельних і 

малоземельних господарств на 2,6 %, тобто питома вага таких господарств 

зменшилась на 1,9 %, що було прямим наслідком переселення у 1906 – 1910 рр. з 

Полтавщини на територію східних окраїн імперії 213,7 тис. з числа осіб 

представників найбідніших верств села [326, с. 62]. 

У нашому розпорядженні є відповідні статистичні дані і за 1916 р., які слід 

аналізувати з урахуванням їх неповноти та впливу Першої світової війни, коли 

для потреб фронту із Полтавщини було мобілізовано десятки тисяч осіб 

працездатного віку і кілька тисяч коней – основної тяглової сили селянського 

господарства. Сільськогосподарський перепис 1916 р. зафіксував на Полтавщині 

386 399 господарств непривілейованих станів, з яких безземельних і 

малоземельних було 279 208 (72,3 %), господарств середнього достатку – 52 857 

(13,7 %); заможних – 54 157 (14,0 %), а так званого «підприємницького типу» – 

177 (0,04 %) [313, с. 46]. Як бачимо, питома вага безземельних і малоземельних 

продовжувала скорочуватися: порівняно з 1910 р. – на 2,7 %. У той же час 

чисельність господарств середнього достатку зросла на 3,0%. Дещо меншими 

показниками відзначаються заможні господарства – ріст на 0,3%. Що ж до 

великих селянсько-козацьких господарств підприємницького типу, то їх число, як 

і питома вага, помітно зменшилося – з 0,6% до 0,04% (2 400 у 1910 р.  і 177 у  

1916 р.). 

Питома вага землеволодіння непривілейованих (як, між іншим, і 

привілейованих) станів у той чи інший історичний відрізок часу після скасування 

кріпосного права у значній мірі залежала від процесу купівлі-продажу 

сільськогосподарських угідь, який суттєво активізувався у зв’язку зі створенням 

акціонерних (70-ті роки) та державних (80-ті роки ХІХ ст.) земельних банків. 

Певний вплив на цей природній процес здійснювали  кредитні та ощадно-

позичкові товариства, засновані на кооперативних принципах, початок яким було 

покладено ще 18 серпня 1869 р., коли виникло Гадяцьке ощадно-позичкове 

товариство. Станом на 1 липня 1871 р. Гадяцьке ощадно-позичкове товариство 
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мало у своєму складі 120 осіб. Лише за два неповних роки члени товариства 

одержали на різні господарські потреби кредит, загальна сума якого склала           

2 037 крб. 55 коп. [277, с. 87]. 

Згідно до існуючих на той час законів, усі земельні угіддя як 

привілейованих, так і непривілейованих станів, розподілили на «приватну, 

особисту» і громадську земельну власність. Наприкінці ХІХ ст. уся площа 

«приватної, особистої» земельної власності складала на Полтавщині                   

2021 801 дес., що становило 49,0% усіх сільськогосподарських угідь губернії. 

Юридично сільським громадам належало 2 001 421 дес., а за виключенням               

74 8142 дес., які фігурували як непридатні для сільськогосподарської діяльності, – 

1 926 609 дес. або 46,6 % усієї площі. З усієї кількості приватних земельних угідь 

74,7% належало дворянам, тоді як непривілейованим станам – 228 469 дес. або 

13,3%. Усе інше належало купцям і почесним громадянам  [307, с. 272].  

В історико-економічній літературі питання громадського землеволодіння як 

в Україні загалом, так і окремих її регіонах зокрема, є недостатньо вивченим, 

свідченням чого є спірні висновки щодо впливу такої форми землеволодіння на 

економічні результати  господарювання дрібних товаровиробників. Так,          

В.М. Опанасенко вважає, що у другій половині ХІХ ст. в українських губерніях 

для селян було «збережено общинну форму господарювання» [196, с. 63], яка 

стримувала їх ринкову господарську мотивацію. Проте в українських губерніях 

другої половини ХІХ – початку ХХ ст. не існувало общинної, тобто колективної 

форми господарювання за виключенням окремих випадків.  

Слід розмежовувати поняття «общинне господарювання» й «общинне 

землеволодіння». При общинному господарюванні навіть у класичній російській 

общині, не кажучи вже про специфіку України, господарювання було 

індивідуальним у межах селянського двору. Якщо вести мову про общинне 

(громадське) землеволодіння, то згідно офіційних даних «Статистики 

землеведення 1905 р.» такою формою користувалися не всі, а лише 44,6 % 

мешканців українських губерній, тоді як   55,4 % – володіли землею на основі 

подвірно-сімейного права. Це, підкреслюємо, за офіційними даними, які в умовах 
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України у більшості випадків мали формальний характер, тобто по факту 

переважало подвірне землеволодіння. Саме ця обставина дала підстави для 

багатьох дослідників періоду другої половини ХІХ – початку ХХ ст. зробити 

висновок про фактичну відсутність общинного землеволодіння на українських 

землях Російської імперії. Про це, зокрема, писали автори фундаментального 

дослідження «Украинский народ в его прошлом и настоящем», яке було видане у 

1916 р. під редакцією Ф.К. Волкова, М.С. Грушевського, М.М. Ковалевського, 

Ф.Е. Кроша, А.Е. Кримського, М.І. Туган-Барановського і А.А. Шахматова [328, 

с. 653]. Що ж до Полтавської губернії, де громадська форма землеволодіння 

формально охоплювала до 176 тис. дес., згідно підрахунків земського економіста 

М.В. Рклицького у 1901 р., не кажучи вже про період столипінських реформ, 

реально вона становила 40 тис. дес. Таким чином, робить висновок цей автор, 

столипінським руйнівникам громадського землеволодіння на Полтавщині 

«робити було нічого» [256, с. 12]. 

Враховуючи те, що в ході реалізації реформи 1861 р. купівля-продаж 

селянських надільних земель була поставлена у дещо інші умови, ніж купівля-

продаж козацьких, то про хід цього процесу доцільно говорити окремо. У 

більшості випадків козацькі землі переходили з одних рук до інших без будь-яких 

формальностей, тобто «купчих» або до них подібних юридичних документів. 

Причина – дороговизна подібних паперів
*
, а також  неможливість їх  одержати  

через  те,  що  одна  зі  сторін  не  мала  на  руках  жодних  документів на право  

власності. Якщо покупець обов’язково хотів одержати «купчу» (документ на 

право власності), то продавець повинен був ввести його у володіння, хоч би і на 

основі права давності, що не завжди було можливим. З іншого боку через те, що в 

умовах суспільних відносин кінця ХІХ – початку    ХХ ст. патріархальний спосіб 

продажу, коли справа обмежувалася однією лише словесною угодою, став 

неможливим, акт купівлі-продажу відповідні землевласники прагнули оформити 

на папері. У цьому зв’язку практикувалися різноманітні способи розв’язання 

                                                 
*
 Щоб продати землю згідно до тогочасного законодавства потрібно було звернутися до нотаріуса, або викликати 

його додому, що потребувало значних витрат (Прим. авт.). 
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проблеми. Найпростішим способом було складання приватних домашніх 

розписок, серед яких були: 1) розписки без будь-яких підписів, у тому числі і 

продавця; 2) розписки, під якими ставили свої підписи декілька свідків;                

3) розписки, підтверджені сільським старостою і завірені його печаткою;              

4) розписки, завірені у волосному правлінні. Проте, згідно до тогочасного 

законодавства, такі розписки не мали юридичної сили, що нерідко породжувало 

різноманітні зловживання. Тому покупці все частіше вимагали гарантій своєї 

власності.  

Найпоширенішим засобом забезпечення укладеної угоди був вексель. Схема 

була простою: продавець пише вексель на ім’я покупця, виставляючи суму, 

немовби позичену та ще й у кілька разів більшу за вартість проданої землі. При 

цьому у векселі вказується, що при стягненні у  судовому порядку кредитор 

зобов’язується обмежитися описом лише тієї земельної ділянки, яка складає 

предмет угоди. З іншого боку, векселедавець на випадок, якщо б він вирішив 

продати цю землю, повинен сплатити неустойку у визначеному розмірі. Такий 

вексель подавався до суду, земля описувалася, призначалися публічні торги і 

через те, що сума за векселем значно перевищувала ринкову вартість землі, 

остання завжди залишалася за кредитором, тобто фактично за покупцем. Він 

одержував виконавчий лист, після чого ставав власником відповідної ділянки.  

Менш розповсюдженими були приховані форми купівлі-продажу під 

виглядом оренди, застави і позики грошей. Орендні угоди у такому випадку 

укладалися на 9 років і 11 місяців, після чого земля закріплювалася за фіктивним 

орендарем на основі терміну давності. Протягом усього цього часу орендар 

користувався   землею   як   йому   заманеться.   Заставою  називали  таку форму 

купівлі-продажу, за якої землю передавали на певний термін або назавжди. У 

цьому випадку право власності також виникало на основі строку давності. 

Продаж, прикритий позиченими коштами, мав ту особливість, що покупець, як 

особа, що позичила гроші, одержував право користуватися землею замість 

процентів протягом 9 років і 11 місяців. Після цього терміну, як уже було сказано 

раніше, теж виникало право власності. «Можна сміливо стверджувати, – писали у 
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1901 р. полтавські економісти, – що згаданими не вичерпуються усі способи, за 

допомогою яких приховується процес купівлі-продажу землі… Так як перехід 

землі шляхом купівлі-продажу ґрунтується на праві особистої форми 

землеволодіння, то жодні штучні перешкоди не можуть стримати цього процесу і 

необхідність прикрити угоди векселями, орендою, заставою і т. п. може 

породжувати і у дійсності породжує одні лише зловживання» [284, с. 73], 

особливо після реалізації царського указу від 5 жовтня 1906 р. «Про скасування 

деяких обмежень у правах сільських мешканців і деяких інших осіб колишніх 

податних станів» [280, с. 40].  

Подвірно-сімейне право надавало певні можливості для здійснення актів 

купівлі-продажу землі не лише козакам, але й колишнім поміщицьким селянам. 

На перешкоді процесу мобілізації землі у середовищі цієї категорії 

непривілейованих станів стояла викупна операція 1861 р., згідно до якої землю не 

можна було продавати до тих пір, поки не буде виплачена уся сума викупу  [287, 

с. 127]. Але і в цьому випадку селяни знаходили способи обходу відповідного 

законодавства.  

Найпоширенішим був спосіб, суть якого полягала у передачі землі «у 

довічне володіння». Так передачу інколи супроводжувала одна лише словесна 

угода; частіше – письмова угода, чи вексель, оренда або застава, подібно до тих, 

які мали місце у ході продажу козацьких земель. Покупець платив певну суму, яка 

відповідала ринковим цінам і розмірам, передбачених платежів по викупу. Окрім 

цього, він приймав на себе обов’язок вносити усі платежі, а інколи навіть і 

подушний податок, до скасування його у 1886 р. [188, с. 239].  

У будь-якому випадку, ринок землі не лише поміщицьких, але й селянсько-

козацьких земель у пореформені десятиліття постійно розвивався, що суттєво 

впливало як на умови господарювання непривілейованих станів, так і на їх 

наслідки. Досить чітке уявлення про участь сільських станів у процесі мобілізації 

земельної власності на Полтавщині у другій половині ХІХ ст. дає табл. 2.4.  

 

 



71 

 

Таблиця 2.4 

Мобілізація земельної власності на Полтавщині у 1863 – 1898 рр. 

Стани 

Продано десятин землі за 9 років: 

1863–1871 рр. 1872–1880 рр. 1881–1889 рр. 1890–1898 рр. 
Усього за 

35 років 

Дворяни 321 902 385 350 387 702 393 611 1 488 565 

Духовенство 3 671 4 097 7 318 8 336 23 422 

Купці 9 340 31 752 27 368 39 836 108 296 

Міщани 3 756 11 428 16 290 17 682 49 156 

Сільські стани 9 468 39 716 76 839 109 729 235 749 

Інші  5 032 10 650 15 525 61 020 92 227 

Усього 353 169 482 993 531 042 630 211 1 997 416 

Стани 

Куплено десятин землі за 9 років: 

1863–1871 рр. 1872–1880 рр. 1881–1889 рр. 1890–1898 рр. 
Усього за 

35 років 

Дворяни 229 922 273 077 209 442 212 330 924 771 

Духовенство 6 726 8 267 8 956 6 459 30 408 

Купці 44 634 57 113 34 234 50 623 186 605 

Міщани 8 916 16 328 17 076 21 831 64 151 

Сільські стани 37 481 98 583 197 311 233 267 566 642 

Інші  25 489 29 624 64 022 105 701 224 836 

Усього 353 169 482 993 531 042 630 211 1 997 416 

Джерело: [303, c. 66-74] 

 

Якщо у пореформені роки постійно зростали масштаби проданої землі, то, 

ця ж тенденція була характерною і стосовно до тієї категорії населення, яка її 

купувала. 

За 35 пореформених років найбільше землі купили дворяни – 924 771 дес., 

тоді як сільські стани – 566 642 дес., тобто лише 61,3% від дворянських угідь. 

Проте якщо звернути увагу на динаміку купівлі землі різними станами упродовж 

пореформених дев’ятиліть, то виявиться, що у  1890 – 1898 рр. навіть за наявності 

сприятливих для цього умов (функціонування Дворянського земельного банку) 

дворяни купили сільськогосподарських угідь на 7,7% менше проти перших           

9 років  (1863 – 1871 рр.). І це при тому, що умови кредитування у Дворянському 

банку були сприятливішими, ніж у Селянському. По-перше, максимальний термін 

кредитування для дворян складав 66,5 років, тоді як для селян він був на 10 років 

коротшим. По-друге, відсотки за кредитами для дворян загалом меншими у 

середньому на 50 коп. [304, с. 183]. Існувала ще одна обставина, яка ставила 
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поміщиків у привілейоване становище відносно селянства. Маємо на увазі санкції 

щодо боржників. А саме – у селян заставлену землю банк негайно, після кількох 

попереджень, відбирав відповідні угіддя [235, с. 18].  

У той же час дрібні товаровиробники всупереч численним перешкодам, про 

які було сказано раніше, систематично нарощували обсяги куплених земель: якщо 

у 1863 – 1871 рр. ними було куплено 37 481 дес., то у 1890 – 1898 рр. –        

233 267 дес. Друге місце за темпами купівлі земельних угідь посідав інший 

непривілейований стан – міщани. Зауважимо, що ті міщани, які купували землю, 

практично нічим не відрізнялися від категорії сільських станів. Різниця була лише 

у тому, що вони мешкали у великих селах, які у більшості випадків тогочасна 

статистика визначала як містечко (Веприк, Сорочинці, Хомутець, Устивиця, 

Багачка, Шишаки, Решетилівка, Карлівка, Опішня, Мачухи, Манжелія). Загалом з 

1863 по 1898 рр. було продано 1 997 416 дес. землі і стільки ж куплено. На 

відміну від привілейованих, для непривілейованих станів існували, визначені 

законодавством, максимальні норми купівлі землі одним домогосподарем. На 

Полтавщині, наприклад, селянинові не можна було купити землі більше, ніж    

10,5 дес. [92, с. 39]. Але непривілейовані стани легко обходили і цю норму права, 

скуповуючи землю на підставних осіб, результатом чого стало те, що окремі 

підприємливі особи зосереджували у своїх руках десятки і навіть сотні десятин. 

Значну роль у стимулюванні процесу купівлі-продажу сільсько-

господарських угідь на Полтавщині, як і в ряді інших губерній тогочасної 

держави, у середовищі різних станів відіграв Селянський поземельний банк. 

Протягом першого року його функціонування (1883 р.) в 11 його відділень 

поступило 633 заяви про кредитування земельних покупок, з яких 291 (45,9%) 

припадало на Полтавське відділення. Усього за 18 років (1883 – 1900) сюди 

поступило 4 652 заяви бажаючих купити 219 534 дес., для чого клієнти просили 

видати кредит на суму 19 951 812 крб. Фактично було видано 13 579 304 крб., з 

яких 1 946 215 крб. (14,3%) припадали на долю сільських громад, як колективних 

покупців землі; 10 453 538 крб. (76,9%) – товариств, у які об’єднувалося три і 

більше заявників, і, нарешті, 1 179 551 крб. (8,8%) – окремим особам. Маючи 
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проблеми з наявністю вільних коштів, непривілейовані стани, як правило, 

оформляли кредити на максимальні терміни: на короткі терміни (до 28 років) було 

видано 3,9% кредитів, тоді як на тривалі (більше 28 років) – 96,1%. Середній 

розмір позики, які просили покупці, протягом 17 років становив 81,1 крб., тоді як 

клієнти просили 90,9 крб., тобто на 10% більше [304, с. 34].  

В історико-економічній літературі нерідко висловлювалися протилежні 

думки щодо складу покупців, серед яких близько чверті попадали до категорії 

«безземельних». Одні автори (В.А. Вдовін) твердили, що це дійсно була сільська 

біднота  [38, с. 75], тоді як інші (С.М. Дубровський) цю точку зору заперечують 

[67, с. 347]. Згідно до даних за 1898 – 1900 рр. на Полтавщині питома вага так 

званих «безземельних» серед клієнтів банку складала 18,6%; тих, що мали до     

1,5 дес. – 45,3%; від 1,5 до 3 дес. – 24,5%; від 3 до 6 дес. – 12,8% і понад 6 дес. – 

6,0%. Про формальність належності клієнта до категорії «безземельних» свідчать 

економісти Полтавського губернського земства, які у 1902 р. на підтвердження 

цієї тези наводили такий приклад: один селянин Кобеляцького повіту, який купив 

при сприянні банку 8 дес. 1 600 сажень землі, вважався «безземельним», у той час 

як мешкав зі своїм батьком, у якого було 45 дес. 195 сажень власної землі. Інший 

приклад: один селянин Костянтиноградського повіту вважався «безземельним», 

тоді як перед тим, як звернутися до банку за кредитом, він свою землю продав. 

«Нарешті, – писали земці, – слід вказати ще на одну обставину: при розподілі 

купленої землі між членами товариства є випадки нерівномірності. А ще бувають 

переуступки бідними членами товариства своїх паїв багатим» [304, с. 45].  

У зв’язку з активізацією антиурядових виступів селянства на початку       

ХХ ст., серед яких значну роль відіграло повстання 1902 р. у Полтавській і 

Харківській губерніях [23, с. 201], царським указом від 3 листопада 1905 р. 

Селянському банкові було виділено додаткові кошти, якими селяни могли 

скористатися на умовах сплати 4,5% річних при кредиті на 55,5 років для купівлі 

землі будь-якого походження – поміщицької, державної чи удільної [197, с. 52]. 

Ця обставина, у сукупності із загальним характером столипінської аграрної 

реформи, ще більше стимулювала процес купівлі непривілейованими станами 
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сільськогосподарських угідь, основним продавцем якої залишалися дворяни. 

Усього з 1883 по 1916 рр. Полтавське відділення Селянського поземельного банку 

видало позик: сільським громадам 76, з допомогою яких було куплено 25 633 дес. 

землі; товариствам – 4 639 позик –  256 942 дес., і, нарешті, окремим 

домогосподарям 20 094 позики, які дозволили купити 164 039 дес. Отже, з 

допомогою банківських кредитів непривілейовані стани збільшили своє 

землеволодіння на 423 616 дес. [278, с. 596].  

Щодо акціонерних земельних банків, то у їх звітах, як правило, немає даних 

щодо кількості куплених за допомогою одержаних кредитів, сільсько-

господарських угідь. Найчастіше у звітах фігурують лише цифри, пов’язані з 

кількістю заставленої за одержану позичку землі.  

Деяку роль у розширенні непривілейованими станами площі своїх 

сільськогосподарських угідь відігравали на Полтавщині, як і в інших регіонах 

країни, кредитні та ощадно-позичкові товариства. Так, у 1914 р. 274 кредитних 

товариства Полтавської губернії, перше з яких виникло 1896 р., видали своїм 

членам 13 921 375 крб. позик, з яких 3 183 965 крб. (22,9%) було витрачено на 

купівлю землі. Ощадно-позичкові товариства за той же час видали 3 217 212 крб. 

кредитів, з яких на купівлю землі було спрямовано 449 424 крб., що становило 

14,0% від усієї суми кредитних коштів [113, с. 122]. Усього вищезгадані 

кооперативні організації видали кредитів для купівлі землі на загальну суму у 

3 633 389 крб., на які можна було в той час купити 14 533 дес. (із розрахунку 

вартості 1 дес. у 250 крб.) [227, с. 53].   

На завершення питання про розширення площі сільськогосподарських угідь 

непривілейованими станами Полтавщини у другій половині ХІХ – на початку   

ХХ ст., наведемо узагальнюючі показники мобілізації земельної власності за 1863 

– 1917 рр. Згідно цих даних, дворяни за 55 років втратили 1 029 039 дес.; 

духовенство – 8 743 дес., тоді як купці збільшили своє землеволодіння на      

68650 дес.; міщани – на 54 871 дес.; козаки – на 805 104 дес., селяни – на     

603 216 дес. Зростання площі угідь непривілейованих станів за усі пореформені 
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роки сягнуло 1 463 191 дес., з яких козацьке землеволодіння склало 55,0% [313, с. 

39].   

Немає жодних сумнівів у тому, що процес переходу землі від 

привілейованих до непривілейованих станів на Полтавщині міг бути ще швидшим 

за умови доступності, існуючих на початку XX ст., надвисоких цін на землю. 

Якщо у перші, після аграрних реформ 60-х років XIX ст., десятиліття ціна 

десятини орної землі у цьому регіоні не перевищувала 40 крб. [133, с. 52], то у 

1913 р. в окремих повітах Полтавської губернії вона досягла астрономічної, як на 

той час, цифри у 700 крб. [56, табл. 93].  

При характеристиці ринку землі на рубежі ХІХ – ХХ ст. не слід забувати ще 

одну обставину, яка гальмувала розвиток товарно-грошових відносин у різних 

регіонах  Російської імперії. Маємо на увазі заборону 14 грудня 1893 р. 

Державною радою продажу як приватної, так і викупленої надільної селянської 

землі усім тим, хто не був приписаний до даного населеного пункту, тобто так 

званим «іногороднім» [31, с. 375]. 

Певний вплив на організацію і ефективне функціонування селянських 

господарств мало землекористування, до поняття якого відноситься, зокрема, 

оренда землі одних господарів у інших. Найповніші відомості щодо оренди 

сільськогосподарських угідь дають матеріали земських подвірних переписів 1900 

і 1910 рр. Згідно до цих даних до оренди зверталося понад 40% усіх господарств 

непривілейованих станів з метою розширення своїх земельних угідь, наприклад, 

колишні поміщицькі селяни: «відчуваючи земельний голод, вони все ж таки 

напружують усі свої сили, тримаючись за традиційний землеробський промисел 

до останнього. Порвати з ним вони можуть тільки за мінімального забезпечення в 

1 – 2 дес. на одне господарство. До цієї межі вони прагнуть доповнити нестачу 

засобів існування шляхом збільшення земельної оренди» [305, с. 106]. Динаміка 

орендних відносин у розрізі повітів за 1900 – 1910 рр. показана у  табл. 2.5. 

Згідно даним поданої таблиці, за 10 років початку  ХХ ст. суттєвих 

відмінностей у кількості селянсько-козацьких господарств, які орендували землю, 

не відбулося як у цілому по губернії, так і в окремих її повітах.  
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Таблиця 2.5 

Оренда землі непривілейованими станами Полтавської губернії  

у 1900 – 1910 рр. 

Повіти 

На 100 господарств наймали орну землю 

 

1900 р. 

 

1910 р. 

> або < у 

1910 р. проти  

1900 р. (у %) 

Гадяцький 40,4 39,1 < 2,5 

Золотоніський 42,6 41,0 < 2,4 

Зіньківський 32,6 34,5 > 6,2 

Кобеляцький 42,6 44,2 > 4,7 

Костянтиноградський 45,7 48,3 > 6,6 

Кременчуцький 43,8 44,7 > 2,3 

Лохвицький 38,6 37,6 < 2,7 

Лубенський 41,4 43,9 > 7,2 

Миргородський 43,7 40,0 < 7,0 

Переяславський 34,9 34,2 < 2,0 

Пирятинський 49,4 44,3 < 10,3 

Полтавський 39,5 38,0 < 2,3 

Прилуцький 40,1 39,2 < 2,5 

Роменський 35,4 33,6 < 5,7 

Хорольський 49,7 47,6 < 4,1 

По губернії 41,5 40,8 < 2,5 

Джерело: [97, c. 55]  

 

Вирішальним фактором, який впливав на зменшення на 2,5% дворів, що 

орендували землю у 1910 р. мав, очевидно, інтенсивний переселенський рух, 

організований урядом з метою виселення певної кількості безземельних і 

малоземельних селян на східні окраїни імперії після відомих законодавчих актів 

1906 р. 

Не було суттєвих змін за час переписів і відносно такого показника, як 

загальна площа орендованої землі: у 1900 р. вона складала 281 тис., тоді як у   

1910 р. – 285 тис. (ріст склав 1,4%). Слід зазначити, що орендовані селянами 

площі мали натуральний характер і надлишків понад необхідні харчові норми не 

давали. 

Орендодавцями землі були в основному дворяни, які повністю, або частково 

здавали на вигідних для себе умовах землю в оренду тим, хто її гостро 

потребував. Проте це не врятувало привілейовані стани від деградації їх 

землеволодіння. Станом на 1917 р. з 4 366 тис. дес. придатної для 
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сільськогосподарської діяльності землі дворянам, чиновникам та духовенству 

належало вже тільки 812,9 тис. дес. Ще 169,7 тис. дес. знаходилось у 

розпорядженні купців, почесних громадян та міщан. У той же час козакам 

належало 1 826,4 тис. дес.; селянам – 1 394,5 тис. дес. Усім іншим володіли 

фабрики, заводи, залізниця, земства, міста, держава, церкви, монастирі тощо. 

Отже, привілейовані стани володіли угіддями, загальна площа яких ледве сягала 

одного мільйона десятин, тоді як непривілейовані стани мали 3,2 млн. дес. [313,  

с. 31]. З урахуванням оренди переважно у поміщиків земельних угідь у 

розпорядженні непривілейованих станів було близько 3,7 млн. дес. або 86,0% 

усього придатного для сільськогосподарської діяльності земельного фонду 

Полтавщини. Це була матеріальна база, використовуючи яку, непривілейовані 

стани губернії сплачували податки та забезпечували свої потреби (у більшій, чи 

меншій мірі) у продукції рослинництва і тваринництва.  

Таким чином, земля, що була основою добробуту дрібних 

сільськогосподарських товаровиробників Полтавщини, як у перші після 1861 р. 

десятиріччя, так і напередодні відомих соціальних потрясінь 1917 р., 

продовжувала відігравати для згаданої категорії населення ключову роль.  

 Загальною тенденцією для сільських станів було не скорочення, як твердили 

окремі дослідники (П.П. Теличук) [315, с. 143], а навпаки, збільшення чисельності 

козацько-селянських господарств. Разом з цим зростала загальна площа їх 

землеволодіння, чому сприяла не лише господарська активність селянських 

родин, але і розгортання діяльності Селянського поземельного банку, перше 

місцеве відділення якого було відкрите у 1883 р. саме у Полтавській губернії. 

 Іншим фактором розвитку ринку землі, наслідком якого було збільшення 

площі землеволодіння і землекористування непривілейованих станів, була 

діяльність ощадно-позичкових та кредитних товариств, які у полтавському регіоні 

мали чи не найбільше поширення серед усіх подібних територіально-

адміністративних одиниць Російської імперії. Одночасно із розширенням площі 

дрібних землевласників скорочувалися площі орендованих селянами у поміщиків 

відповідних сільськогосподарських угідь. Проте дефіцит коштів та існуючі 
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адміністративні обмеження купівлі землі в одні руки не дозволяли частині 

селянства навіть через півстоліття після скасування у 1861 р. кріпосного права 

концентрувати у своїх руках ще більше землі. Саме цим, очевидно, пояснюється 

незначний, порівняно, наприклад, із південноукраїнськими губерніями, відсоток 

господарств непривілейованих станів з площею землі понад 50 і більше десятин: у 

1910 р. – 0,6%.  

 На ефективність діяльності селянських господарств впливав не тільки 

розмір земельних угідь, але й інші чинники розвитку дрібнотоварного 

виробництва. Тому наступним кроком є виділення факторів впливу на 

ефективність розвитку їх господарювання.        

 

2.3. Фактори розвитку дрібнотоварних селянських господарств 

Полтавщини кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

 

Володіючи і користуючись земельними угіддями, основною 

господарською діяльністю дрібнотоварних господарств Полтавщини було 

землеробство, історія якого у цьому регіоні сягає кількох тисяч років, і є 

складовою економічної культури та традиційного українського способу життя. 

Характеризуючи землеробські нахили місцевого селянства, економісти 

полтавського губернського земства у 1898 р. писали, що мрію стати землеробом 

не залишали навіть ті, у кого зовсім не було землі. «Прагнення до землеробства 

однаково сильне в усіх групах, – зазначали земські статистики. – Навіть повна 

неможливість стати «хліборобом» не дає підстав для того, щоб відмовитися від 

прагнення до самостійного землеробського господарства» [198, с. 16].  

Однією з особливостей сільськогосподарського виробництва у Полтавській 

губернії на рубежі ХІХ – ХХ ст. було те, що, порівняно з рядом інших регіонів 

чорноземної полоси, тут була найнижчою питома вага господарств, для яких 

землеробство було єдиним джерелом існування. Причина такого становища 

полягала у тому, що на Полтавщині після аграрних реформ 60-х років       ХІХ ст. 

виявилося найбільше безземельних 20,6%, тоді як у Курській – 5,4%, 
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Катеринославській – 10,6%. «Скажемо більше, – писали у 1900 р. полтавські 

земці, – із 20 губерній, у яких були проведені відповідні земсько-статистичні 

обстеження, тільки в одній Бессарабській (Хотинський повіт) припадає на одне 

господарство ще менша площа землі, а саме 4,2 дес.; усі інші губернії у цьому 

відношенні знаходяться у кращому становищі, ніж Полтавська» [284, с. 220]. 

Тому виникає питання, яким чином використовували земельні угіддя селянські 

господарства для отримання певного рівня урожайності, який головним чином 

впливав на економічну ефективність виробництва. Безпосередній вплив на 

урожайність полів мала система землеробства. Типовою картиною для 

Полтавщини було те, що в одному і тому ж повіті могли зустрічатися всі чотири 

сівозміни. Загальна картина сівозмін на Полтавщині наприкінці ХІХ ст. показана 

у табл. 2.6.  

Таблиця 2.6 

Сівозміни у повітах Полтавської губернії за переписом 

1882 – 1889 рр. (%) 

 

№ 

п/п Повіти 

Ч
ис

ло
 в

ип
ад

кі
в 

Т
ри

пі
лл

я 

Те ж  у  % 

Те  ж із 

запільною    

ділянкою 

Д
во

пі
лл

я 

Те  ж із 

запільною 

ділянкою 
Ч

от
ир

ип
іл

ля
 Без толочна 

сівозміна 

1. Роменський 109 96,7 26,6 0,9 – – 2,8 

2. Прилуцький 132 64,5 26,5 0,8 – – 8,4 

3. Пирятинський 180 61,3 15,4 2,2 3,9 0,6 16,6 

4. Гадяцький 81 52,0 25,0 1,0 – – 22,0 

5. Золотоніський 159 37,2 18,2 5,0 7,5 0,7 31,4 

6. Лубенський 107 30,8 31,7 1,9 5,7 1,9 28,0 

7. Хорольський 144 14,5 9,7 0,7 0,7 2,9 71,5 

8. Костянтиноградський 270 12,6 3,3 3,3 0,4 6,0 74,4 

9. Кременчуцький 132 3,8 – 0,8 2,3 1,5 91,6 

Середнє по 9 повітам 1 314 35,4 15,0 2,1 2,3 2,0 43,2 

Джерело: [284, с. 245]  

Основною системою (35,4%) було в губернії трипілля, тоді як двопілля 

(2,1%) і чотирипілля (2,0%) були не дуже розповсюджені. Звертає на себе увагу 

досить висока питома вага (15,0 %) трипілля із так званою запільною ділянкою 

(перелогом). Перелоги за двопільної системи були мало розповсюдженими       
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(2,3 %). Досить високою була питома вага сівозмін, за яких толоки взагалі не 

було. Таких випадків статистики зафіксували 43,2%.  

Пояснення такого негативного з точки зору ефективності 

сільськогосподарського виробництва явища у конкретно-історичних умовах 

Полтавщини кінця ХІХ – початку ХХ ст. може бути лише одне: дефіцит 

земельних угідь для основної маси непривілейованих станів. «Причинами такого 

прагнення до ведення досить відсталої системи землеробства, – писали земські 

економісти, − можна вважати: малоземелля і незначні польові ділянки; 

віддаленість поля, що заважало ефективному випасу худоби; черезсмужжя; 

різноманітність і неякісність ґрунтів; колишнє розмежування» [284, с. 246]. 

Пояснення, серед вищезгаданих, потребує третя позиція – «колишнє 

розмежування». Мова йде про закон про розмежування Полтавської і 

Чернігівської губерній від 12 квітня 1857 р., згідно до якого будь-який поміщик, у 

розпорядженні якого було не менше 50 дес. землі, міг вимагати нарізки відрубної 

ділянки [226, с. 281]. У результаті цього селяни названих губерній переставали 

користуватися поміщицькою толокою. У козачих населених пунктах заможні 

козаки в ході розмежування також вимагали нарізки своїх земель окремою 

ділянкою, що теж впливало на зменшення площі толочних пасовищ.  

Із погляду економічної ефективності дрібнотоварного виробництва на 

систему землеробства на Полтавщині негативно впливав такий фактор – 

черезсмужжя, адже господарювати на 6−9 десятинах сільськогосподарських угідь, 

які знаходилися, скажімо, у 8−10 різних місцях, було нелегко. Це явище мало як 

об’єктивні причини (традиційний поділ землі між спадкоємцями домогосподаря), 

так і суб’єктивні (відведення поміщиком своїм селянам в ході скасування 

кріпосного права землі на свій розсуд, у різних місцях). 

У залежності від тієї чи іншої системи землеробства у селянсько-козацьких 

господарствах встановлювався відповідний порядок сівозмін. Повна відсутність 

певної сівозміни могла мати місце тільки на без толочних ділянках. Як правило, у 

цих випадках зернові, які в усіх повітах Полтавської губернії займали панівне 

становище, висівали з урахуванням того чи іншого рівня виснаження ґрунту [285, 
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с. 268-269]. Для відновлення властивостей ґрунту, а також для підвищення 

урожайності поля землероби з давніх-давен використовували органічні добрива. 

Проте для основної маси непривілейованих станів Полтавщини як у другій 

половині ХІХ ст., так і на початку ХХ ст., таких добрив катастрофічно не 

вистачало. Подвірний перепис 1910 р. зафіксував використання органічних 

добрив (гною) лише у 41 % дрібних господарств, тоді як у поміщицьких 

економіях цей показник сягав 83 %. Що ж до штучних добрив, то їх 

використовували тільки 0,14 % дрібних і 1,7 % великих господарств. Через 

відсутність іншого палива близько 24 % усіх господарств використовували у цій 

якості гній, що негативно впливало на урожайність селянських ланів [223, с. 63]. 

Земські економісти вбачали дві причини такого становища – загальні і 

специфічні. До числа загальних вони відносили: 1) нестачу худоби;                       

2) використання гною у якості палива, що особливо було розповсюджене у 

безлісистих південних повітах; 3) віддаленість окремих ділянок від садиб. До 

числа специфічних, тобто нетипових явищ, відносили такі: 1) незручний проїзд до 

поля; 2) особливі властивості ґрунту; 3) продаж гною поміщикам у районах 

тютюнництва; 4) удобрення конопляників як першочергову потребу та ін.  

Досліди, проведені у 1895 – 1905 рр. на Полтавському дослідному полі, 

показали, що озиме жито, посіяне на угноєному полі, давало у середньому за 11 

років 156 пудів із десятини, тоді як поле без органіки давало 132 пуда; ярова 

пшениця відповідно 83 пуда і 73 пуда; озима пшениця – 124 пуда і 109 пудів; 

ярова пшениця – 83 пуда і 68 пудів [319, с. 11]. Різниця, як бачимо, суттєва. На 

початку ХХ ст. сільськогосподарські видання, з якими знайомились і селяни, 

стали пропагувати мінеральні, або як їх в той час називали – штучні добрива. 

Зрозуміло, що через фінансову скруту дрібні домогосподарі не могли придбати не 

лише дорогі мінеральні, але й органічні добрива.  

Саме Полтавщина, поряд із Псковською губернією Росії, стала тим 

регіоном, де у 1894 р. вперше з’явилися штатні агрономи Міністерства 

землеробства і державних маєтностей [39, с. 17]. Згодом, у 1910 р., за 

безпосередньої участі земства була створена губернська агрономічна організація 
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[149]. Головною фігурою модернізаційних процесів на селі став дільничий 

агроном. «Раніше не вірили науці, − писали селяни у 1914 р. на сторінках 

«Хуторянина», − і не хотіли слухати агрономів. Тепер же кожен розуміє користь 

чорного пару, переконавшись на практиці, що без пару займатися хліборобством 

неможливо»  [224, с. 1372].  Інший селянин інформував читачів «Хуторянина», що 

«після того, як став користуватися порадами агрономів, то став одержувати до 100 

пудів з десятини» [170, с. 1103].  

Селяни полтавського, як і низки інших регіонів України, були переконані, 

що кількаразова оранка підвищує урожайність поля, здебільшого дотримуючись 

ранньої весняної оранки чорного пару і літньої оранки толоки зеленого пару. 

Весняну оранку проводили обов’язково тим орним знаряддям, яке було здатне 

перекидати скибу дерном донизу. За наявності плуга і сохи здебільшого орали 

плугом,  намагаючись  проорати  землю  глибоко, щоб позбутися насіння 

бур’янів.  

Із погляду ефективності господарювання полтавського землероба 

першочерговий інтерес  викликають знаряддя обробітку ґрунту, використання 

яких впливало на ту чи іншу врожайність поля та оперативність виконання 

найважливіших сільськогосподарських робіт. Найпоширенішим знаряддям 

обробітку ґрунту у пореформені десятиріччя був український плуг, який у зв’язку 

із забороною у царській Росії терміну «Україна» тогочасна цензура визначала як 

«малоросійський». «Український плуг – писав у радянські часи московський 

дослідник Ю. Ф. Новиков, – був розповсюджений у степовій частині європейської 

Росії і більшості областей України (за виключенням лісових районів, де… 

побутувала соха)» [169, с. 471]. 

Українське селянство з повагою ставилося до цього знаряддя праці, 

вважаючи його кращим як за класичну великоросійську соху, так і за рало. 

Побутували такі прислів’я: «Де оре соха, там трава висиха, а де плуг ходить, там і 

хліб родить»; «Хто паше сошкою, у того хліба трошки, а хто плугом оре, той і 

хліб бере» [43, с. 353]. Для Лівобережної України, включаючи і Полтавщину, на 

рубежі ХІХ – ХХ ст. були характерними три різновиди плугів, а саме:                   
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1) традиційні дерев’яні плуги; 2) модифіковані традиційні плуги; 3) фабричні 

плуги, які почали широко застосовуватись на початку ХХ ст. [341, с. 336]. 

Найповніші дані щодо розповсюдження у селянсько-козацьких 

господарствах Полтавщини найважливіших знарядь праці для обробітку ґрунту 

були одержані в ході подвірного земського перепису 1910 р. [309, с. 109]. 

Залізних плугів було 223 941, тоді як дерев’яних – всього 9 883. Чисельність рал у 

селянсько-козацьких господарствах залишалась ще досить значною – 259 662, 

тобто вони на 15,9% переважали кількість залізних плугів. Сох, порівняно із 

плугами і ралами, було зовсім мало – всього 745 одиниць.  

Загальні показники кількості тих чи інших знарядь праці, звичайно, 

важливі, проте значно чіткішу картину технічного оснащення дрібних 

товаровиробників усе ж дають такі показники, як чисельність відповідних знарядь 

обробітку ґрунту із розрахунку на площу посівів (табл. 2.7).  

 

Таблиця 2.7 

На 1 000 дес. різних посівів припадало землеробських знарядь у 

господарствах непривілейованих станів Полтавщини на початку ХХ ст. 
№ 

п/п 
Повіти 

Плуги Рала 
Сівалки 

 залізні дерев’яні багатозубі однозубі  

1. Гадяцький 95 11 64 5 2 

2. Золотоніський 93 1,6 68 41 3 

3. Зіньківський 93 3 48 2 5 

4. Кобеляцький 93 0,2 138 0,1 2 

5. Костянтиноградський 96 0,3 99 – 24 

6. Кременчуцький 97 0,3 104 2 3 

7. Лохвицький 102 2 57 109 1 

8. Лубенський 89 0,3 55 11 4 

9. Миргородський 98 0,6 71 0,2 5 

10. Переяславський 97 7 70 112 1 

11. Пирятинський 93 1 73 42 4 

12. Полтавський 107 0,3 125 5 9 

13. Прилуцький 102 43 75 124 1 

14. Роменський 123 8 84 45 1 

15. Хорольський 99 0,3 89 0,2 5 

По губернії 98 5 85 31 6 

Джерело: [210, c. 9] 
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Незначне розповсюдження у середовищі непривілейованих станів 

передових, як на той час, знарядь обробітку ґрунту, машин і механізмів, не можна 

пояснити одними лише економічними причинами – відсутністю для їх купівлі 

необхідних коштів. 

Свою негативну роль у цьому відношенні відігравав і традиційний 

консерватизм світобачення тогочасного селянина. На цю обставину звертали 

увагу як самі селяни [73, с. 31], так і ті ж земські діячі, серед яких був і             

О.О. Русов, що певний час працював статистиком чернігівського, а пізніше і 

полтавського земств [267, с. 261]. Лише практичне використання того чи іншого 

знаряддя могло переконати представника непривілейованих станів, у своїй 

основній масі неграмотного і набожного, у його перевагах і відповідних вигодах. 

Саме цей фактор стимулював розповсюдження нових знарядь праці,  причому, не 

тільки стосовно обробітку ґрунту, але і збору та обмолоту урожаю.  

Першим кроком на шляху використання новітніх знарядь праці у селянсько-

козацьких господарствах найчастіше були прокатні пункти, до послуг яких за 

певну винагороду міг звернутися кожен бажаючий. Станом на 1913 р. на 

Полтавщині 185 товариств мали у своєму розпорядженні 1 441 одиницю 

різноманітних машин і механізмів, використання яких суттєво впливало на 

підвищення продуктивності праці, а, значить, і конкурентоспроможності дрібних 

товаровиробників [148, с. 110]. Найбільшим попитом користувалися знаряддя 

обробітку ґрунту, питома вага яких у загальній масі машин і механізмів складала 

29,8%. Друге місце у цій низці посідали сівалки – 26,4%; третє – зерноочисні 

машини, найбільше поширення серед яких мали куклевідбірники (триєри). Далі 

по низхідній йшли: оприскувачі (8,5%), соломорізки (4,6%), молотарки (1,3%), 

збиральні машини (0,8%) тощо. Із усіх 207 товариств ті чи інші машини і 

механізми мали 192, що складало 92,7%.  Це дає підстави говорити, що майже усі 

малорайонні сільськогосподарські товариства мали у своєму розпорядженні 

прокатні пункти. Цікаві дані були одержані земськими статистиками щодо 

ефективності використання сівалок і трієрів (табл. 2.8). 
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Таблиця 2.8 

Ефективність використання сівалок і трієрів, орендованих на прокатних 

пунктах сільськогосподарських товариств Полтавщини станом на 1913 р. 

№ 

п/п 
Повіти 

Робота сівалок Робота трієрів 

Скористалось 

осіб 

Засіяно 

десятин 

Скористалось 

осіб 

Очищено 

пудів зерна 

1. Гадяцький 462 1 643 593 52 906 

2. Золотоніський 213 465 – 3 780 

3. Зіньківський 180 388 585 17 178 

4. Кобеляцький 175 441 557 62 308 

5. Костянтиноградський 42 275 337 113 628 

6. Кременчуцький 309 783 1 310 121 775 

7. Лохвицький 82 460 12 5 810 

8. Лубенський 304 730 254 39 761 

9. Миргородський 437 1 272 969 75 327 

10. Переяславський 218 727 318 5 287 

11. Пирятинський 126 619 692 37 815 

12. Полтавський 222 543 283 64 000 

13. Прилуцький 22 64 23 1 225 

14. Роменський 337 719 512 27 542 

15. Хорольський 484 1 005 1 758 124 157 

По губернії 3 613 10 134 8 203 752 499 

Джерело: [148, c. 123] 

 

Станом на 1913 р. сівалку використовували у своєму господарстві 3 613 

домогосподарів, які з її допомогою засіяли 10 134 десятини землі. Значно більше 

господарів використовували у своєму господарстві зерноочисні машини – 8 203 

особи. За допомогою трієрів було очищено 752 499 пудів зерна. 

Таким чином, за допомогою прокатних пунктів, практичне використання 

сучасного реманенту підштовхувало селян до оновлення застарілих знарядь праці. 

Суттєвим стимулом на шляху розповсюдження нових знарядь праці було надання 

земськими касами відповідного товару у кредит. 

Таке право земські каси дрібного кредиту одержали з часу свого заснування 

відповідно до закону від 7 червня   1904 р. Згідно до «Положення про установи 

дрібного кредиту» у випадку відмови внести до земської каси у встановлені 

терміни відповідну суму, одержані на земському складі, землеробські знаряддя 

повинні бути повернуті власнику [79, с. 8].  
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Позитивну роль у цьому відношенні відіграла кооперація, яка допомагала 

переборювати відмічену рядом дослідників консервативність світогляду 

українського селянства та його певну недовіру до всього нового [243, с. 297]. 

Особливою активністю відзначилося Полтавське сільськогосподарське 

товариство, яке діяло у масштабах губернії та місцеві, так звані малорайонні 

сільськогосподарські товариства, діяльність яких в масштабах України ґрунтовно 

висвітлена професором А.О. Пантелеймоненком [214, с. 86-137]. 

 Ощадно-позичкові та кредитні товариства хоч і допомагали своїм членам у 

придбанні відповідних знарядь праці, проте через незначний капітал, який був у їх 

розпорядженні, а також низьку платоспроможність дрібних товаровиробників, 

суми, виданих на цю справу кредитів, були незначними. Скажімо, у 1914 р. 

кредитні товариства Полтавщини видали своїм членам кредитів на загальну суму 

1 392 135 крб. з яких на купівлю та ремонт сільськогосподарських знарядь праці 

було виділено всього 553 100 крб. (39,7%). Ще менше змогли виділити ощадно-

позичкові товариства: із 3 217 212 крб. – 58 124 крб. (1,8%) [24, с. 28].  

Порівнюючи роль земських кас дрібного кредиту, кредитних та позичково-

ощадних товариств у забезпеченні господарств непривілейованих станів новими 

знаряддями праці, звертаємо увагу на першочергове значення саме кредитних 

товариств. Друге місце посідали ощадно-позичкові товариства, тоді як земські 

каси, яких у 1912 р. на Полтавщині діяло лише 5 з капіталом в 1 245 200 крб. – 

останнє [207, с. 62]. Звертає на себе увагу ще одна цікава деталь: у 1912 р. 

(порівняно з 1914 р.) сільські стани досить рідко користувалися послугами 

кредитних товариств із метою купівлі потрібних їм машин і механізмів. На цю 

обставину вказував, зокрема, інспектор установ дрібного кредиту Полтавського 

відділення Державного банку А. Битус у своєму звіті за 1912 р. «Позики на 

купівлю сільськогосподарських машин, – писав він, – складають відносно 

незначний відсоток – всього близько 2% усіх позик і на суму близько          

210 000 крб.; у минулому році цей відсоток був ще меншим – 1,6%». Пояснюючи 

причини такого явища інспектор вказував на жорстку конкуренцію приватних 

фірм. «У містечках і селах губернії є маса приватних складів, які конкурують між 
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собою, надаючи своїм покупцям досить пільгові умови… Більшість солідних фірм 

по виготовленню сільськогосподарських машин пов’язані з цими складами 

угодами, надаючи останнім монопольне право торгівлі їх виробами» [206, с. 5].  

Попри численні проблеми з фінансовими ресурсами дрібні господарства з 

року у рік нарощували свій технічний потенціал, який не зупинявся навіть в 

умовах ведення царською Росією загарбницької війни у 1914 – 1917 роках. Не 

зайвим, очевидно, буде навести тут динаміку загальної кількості 

сільськогосподарських знарядь праці, основна маса яких відповідала новітнім 

досягненням тогочасної техніки (табл. 2.9).  

Таблиця 2.9 

Зміни у складі сільськогосподарського реманенту усіх господарств 

Полтавщини з 1910 по 1917 рр. 

Назва реманенту Число знарядь На 100 описаних господарств 

У 1917 р. У 1910 р. У 1917 р. У 1910 р. 

Плуги залізні однокорпусні 221 636 201 233 472 440 

Плуги залізні багатокорпусні 11 732 7 434 24 16 

Рала з кількома зубцями 218 036 192 071 464 420 

Сівалки 37 404 18 371 80 30 

Сінокосарки 2 466 788 5 2 

Жатки 27 557 11 559 59 25 

Трієри 1 663 1 097 35 2 

Молотарки парові 2 099 1 099 4 2 

Молотарки кінні 14 597 13 191 31 29 

Усього знарядь 537 190 446 843 1 144 978 

Джерело: [313, c. 99] 

 

Незважаючи на війну, практично за усіма показниками у 1917  р., порівняно 

з 1910 р., мало місце зростання. Якщо у 1910 р. у сільському господарстві 

Полтавської губернії статистики нараховували 446 843 усіх знарядь праці, то у 

1917 р. їх кількість сягнула 537 190 одиниць, або на 20,2 % більше. Те ж саме 

можна спостерігати і у розрахунку на одне описане господарство: у 1910 р. – 978 

одиниць, а у 1917 р. 1 144, тобто на 17,0 % більше. З’явилися навіть парові 

молотарки, про що кілька десятків років тому ще ніхто із селян навіть і не знав. 
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Даючи відповідь на запитання, яким чином більш сучасні, як на той час, 

знаряддя праці, машини і механізми, впливали на ефективність господарств 

сімейного типу, необхідно звернутись до наукових праць О.В. Чаянова, який, на 

основі розрахунків економіста І.Д. Лопатіна, охарактеризував 12 найважливіших 

видів сільськогосподарських робіт на основі традиційних знарядь праці. Він 

встановив, що селянська родина витрачає на них 23 дні, тоді як з урахуванням 

більш модернізаційних – лише 7 днів [336, с. 352].  

У процесі використання знарядь праці сільськогосподарські 

товаровиробники Полтавщини, як і усієї тогочасної країни, використовували у 

якості тяглової сили таких тварин, як коня і вола. Основна маса як коней, так і 

великої рогатої худоби знаходилася у розпорядженні непривілейованих станів, 

про що свідчить, зокрема, земський подвірний перепис 1900 р. За його даними з 

усіх 353 578 голів дорослих коней 300 224 (84,9%) знаходилося у господарствах 

селян і козаків; із 258 726 волів – 209 342 (80,9%) теж належали 

непривілейованим станам [160, с. 143, 214].  

Подвірний перепис 1882 – 1889 рр. дає можливість з’ясувати ступінь 

забезпеченості робочою худобою усіх непривілейованих станів (додаток Б). 

Найвищою була питома вага господарств без робочої худоби у середовищі міщан 

(48,1%). За ними йшли: колишні державні (32,1%) та поміщицькі селяни (30,8%), 

а також козаки (29,9%). Найменшою була питома вага таких господарств серед 

переселенців Костянтиноградського повіту – всього 15,8%. Незначною була 

питома вага тих господарств, які мали у своєму розпорядженні лише одного коня: 

у середньому по губернії таких господарств було 8,4%. Що ж до господарств з 2 – 

3 головами рогатої худоби, то їх питома вага по губернії була досить високою – 

35,9%. Вважаємо, що поголів’я тих, чи інших сільськогосподарських тварин, 

включаючи коней і волів, напряму залежало від кормової бази, площі земельних 

угідь, у тому числі, наявності пасовищ, які найчастіше знаходилися у спільному 

користуванні сільської громади.  

Цікаві дані були одержані Полтавськими земцями при порівнянні рівня 

забезпеченості робочою худобою козаків за 1859 – 1861 рр. і 1882 – 1889 рр. 
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Виявилося, що протягом 25 років чисельність господарств, які мали тільки одного 

робочого коня, зросла з 320 до 5 108 (у 16 разів); з 2-3 головами – у 8,6 разів 

(відповідно: 3 384 і 29 279 господарств); з 4-6 головами – у 6,8 разів (2165 і 14 791 

господарств); із 7 головами і більше – у 3,7 разів (1 090 і 4 047 господарств). 

Отже, найвищими темпами зростала питома вага тих господарств, які через 

дефіцит відповідних угідь мали недостатню кількість робочої худоби [284, с. 199].  

Ознайомившись з результатами перепису 1910 р., статистики Полтавського 

губернського земства відзначили, що скорочення чисельності волів і зростання 

поголів’я коней «є настільки масовим, що спостерігається в усіх повітах» [301,    

с. 107]. Як свідчить табл. 2.10, максимального рівня скорочення поголів’я худоби 

досягло у Золотоніському повіті (9 423 у 1910 р. порівняно з 1900 р.), а 

мінімального (3 337) у Полтавському.  

Таблиця 2.10 

Зміни у поголів’ї волів на Полтавщині у 1900 – 1910 рр. 

№ 

п/п 
Повіти 

Число волів Сінокосів (тис. дес.) 

Було у 

1900 р. 

Стало  

у 1910 р. 

Лучних Болотних 

1900р. 190р. 1900р. 1910р. 

1. Гадяцький 13 949 5 470 11,1 10,8 0,5 0,4 

2. Золотоніський 22 129 9 423 34,3 36,4 11,2 9,2 

3. Зіньківський 11 791 3 275 11,4 7,2 0,4 0,7 

4. Костянтиноградський 28 295 7 160 21,3 10,6 1,3 0,7 

5. Кременчуцький 21 068 4 511 25,2 23,9 3,1 2,2 

6. Лохвицький 14 758 7 444 16,7 13,2 3,9 5,2 

7. Лубенський 18 466 6 115 12,9 7,5 8,1 8,9 

8. Миргородський 16 723 5 048 18,8 15,5 1,2 1,2 

9. Переяславський 19 877 8 268 22,0 20,5 20,4 19,5 

10. Пирятинський 15 475 8 164 5,8 3,2 13,1 11,2 

11. Полтавський 16 034 3 337 17,3 14,0 1,6 1,6 

12. Прилуцький 9 976 4 627 14,1 8,4 12,5 11,4 

13. Хорольський 18 426 5 772 22,0 16,8 6,1 5,0 

Разом 226 976 78 614 232,9 188,1 83,5 77,2 

У відсотках 100 34,6 100 80,7 100 92,8 

Джерело: [306, c. 109, 111] 

 

Вирішальним фактором скорочення на Полтавщині застосування волів у 

якості робочої худоби стало зменшення площі сінокосів. Кінь з’їдав значно менше 
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рослинної їжі, ніж два воли, які на сільськогосподарських роботах 

використовувалися майже виключно у парі. 

Всього за 10 років початку ХХ ст. площа найцінніших у харчовому 

відношенні лучних сінокосів скоротилася у 13 повітах Полтавської губернії на 

44,8 тис. дес.  (на 19,3%). Відповідне скорочення торкнулося також і болотних 

сінокосів – на 6,3 тис. дес. (на 7,2%). Якщо врахувати усю кормову базу, 

включаючи перелоги та вигони для худоби, то за вищезгадане десятиріччя площа 

відповідних угідь у тринадцяти повітах скоротилася на 17,3% (з 1 044,0 тис. дес. у 

1900 р. до 864,4 тис. дес. у 1910 р.) [299, с. 113]. 

Непрямим підтвердженням дефіциту з пасовищ було зростання плати за 

випас тієї чи іншої худоби. Вартість випасу коня була у середньому по губернії 

удвічі нижчою, ніж пари волів. Окрім скорочення пасовищ та сінокосів, на заміну 

волів кіньми впливав, звичайно, і такий фактор, як інтенсивність їх роботи. Один 

із сучасників підрахував, що для обробітку 200 дес. землі кіньми потрібно 26 

робочих днів, тоді як волами – 40 днів.  

На думку деяких тогочасних економістів «віл ще певний час буде широко 

використовуватися для оранки цілинних земель нашим важким малоросійським 

плугом, але це не надовго: цілини у нас вже майже немає, а малоросійський плуг, 

слід надіятися, буде замінений легшим, більш сучасним знаряддям. Ось тоді будь-

яка оранка м’якої і твердої землі буде остаточно здійснюватися лише кіньми» 

[291, с. 35]. Згідно до даних сільськогосподарського перепису 1916 р. на кожні 

100 селянсько-козацьких господарств припадало вже 84 робочих коней, тоді як 

волів лише 24 голови. Загальна кількість коней робочого віку у 1916 р. складала 

на Полтавщині 444 882 голови, у 1917 р. – 457 961 голову, тоді як волів, третяків і 

бугаїв відповідно: 160 747 і 162 414 голів [313, с. 122-123]. Отже, тенденція до 

витіснення із селянсько-козацьких господарств волів у якості робочої худоби є 

очевидною, хоч воли і у 1917 р. ще залишалися важливим фактором добробуту 

господарств непривілейованих станів і, відповідно, суттєвим елементом його 

матеріально-технічної бази.  
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Характеризуючи фактори впливу на ефективність на господарювання 

непривілейованих станів такої галузі як тваринництво доцільно, на нашу думку 

навести відповідні показники земських переписів 1900 і 1910 років із розрахунку 

наявності тих чи інших сільськогосподарських тварин як у дрібних 

товаровиробників, так і в господарствах привілейованих станів. Одержуємо такі 

результати: коней у сільських станів у 1900 р. було 21 голова на кожні 100 дес. 

посіву, тоді як у 1910 р. їх стало 22 голови (ріст на 4,8 %). У той же час у 

поміщиків мало місце скорочення коней з 17 у 1900 р. до 16 у 1910 р. (на 5,9 %); 

волів у селян в 1900 р. було 12 голів, а у 1910 р. – 6,8 голови на кожні 100 дес. 

посіву: зменшення майже удвічі. У поміщиків теж мало місце зменшення цих 

тварин з 15 голів у 1900 р. до 12 у 1910 р. – зменшення на 20 % [301, с. 116].  

Для підтвердження висновку про залежність поголів’я коней і волів від 

кормової бази, площі земельних угідь необхідно здійснити кореляційний аналіз 

рівня впливу кожного перерахованих факторів на відповідний показник поголів‘я 

основних видів сільськогосподарських тварин (додаток В), який дав змогу 

визначити серед них найвпливовіші (табл. 2.11). 

Таблиця 2.11 

Кореляція факторних ознак із показниками поголів’я  

сільськогосподарських тварин 

 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 

Y1 0,29 0,19 - 0,06 - 0,51 0,11 0,76 -0,31 -0,39 -0,17 0,51 0,60 -0,70 0,69 0,29 0,43 

Y2 - - -0,01 - - 0,72 0,08 0,78 0,19 0,06 0,13 0,12 0,76 -0,19 0,83 0,57 -0,15 

 

Так, вирішальний вплив на поголів’я великої рогатої худоби (Y1) мали вісім 

факторів, кореляційно-регресійна модель залежності досліджуваного поголів’я від 

них має такай вигляд: 

Y1 = 126,55 - 0,0001X1 + 0,27X2 + 0,59X3 – 0,8X4 + 0,34X5 – 1,8X6 – 0,002X7 +  

         + 0,0002X8,                                                                                                   (2.1 ) 

де X1 –  площа посівів однорічних трав (десятин); 

     X2 –  площа пасовищ (тис. десятин);  

     X3 – ціна на зерно пшениці (коп. за пуд); 
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     X4 – ціна на зерно вівса (коп. за пуд); 

     X5 – кормова площа (десятин на 100 осіб); 

     X6 – валова продуктивність 1 дес. зернових культур; 

     X7 – середній збір зернових у 1906—1915 рр. (тис. пуд.); 

     X8 – кількість безземельних господарств у 1910 р. 

Як бачимо, вирішальний вплив на поголів’я коней (Y2) мали п’ять факторів. 

Кореляційно-регресійна модель залежності досліджуваного поголів’я від цих 

факторів має такий вигляд: 

Y2 = -3,106 + 0,0009X1 + 0,016X2 + 0,082X3 + 0,003X4 + 0,0003X5,               (2.2 ) 

де X1 –  площа посівів однорічних трав (десятин); 

     X2 –  площа пасовищ (тис. десятин);  

     X3 – кормова площа (десятин на 100 осіб); 

     X4 – середній збір зернових у 1906-1915 рр. (тис. пуд.); 

     X5 – число членів кредитних товариств (осіб). 

Таким чином, у селянських господарствах для такої робочої худоби як воли 

і коні,  вирішальне  значення  мала  площа природних пасовищ, кормова площа, 

 посіви однорічних чи багаторічних трав. 

Усе вищесказане дозволяє зробити, щонайменше, такі висновки:                      

1. Тривалий час, майже до кінця ХІХ ст., селянсько-козацькі господарства 

Полтавщини у якості робочої худоби використовували переважно волів, що 

ставить під сумнів репрезентативність праць тих авторів, які робили висновки 

щодо ефективності господарств непривілейованих станів на основі однієї лише 

статистики коней (В.А. Вергунов, Н.П. Коваленко, О.В. Сайко [40, с. 35],        

М.Н. Лещенко [137, с. 67]); 2. Зазначимо, що в досліджуваний період йшов процес 

заміни волів кіньми як більш універсальним та швидкісним тягловим засобом i 

засобом пересування під впливом кількох факторів, серед яких визначальну роль 

відігравали: а) площа природних пасовищ, кормова площа, посіви однорічних чи 

багаторічних трав; б) зростання ефективності використання у якості робочої 

худоби коней у зв’язку з розповсюдженням більш ефективних знарядь праці, 

зокрема витіснення важкого «малоросійського» плуга заводськими виробами. 
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Звуження сфери використання волів українськими селянами було зумовлено 

зміною способів обробітку полів і появою реманенту фабричного виробництва, 

розрахованого лише на кінську тяглову силу. Особливо помітну роль в 

інтенсифікації сільськогосподарського виробництва відігравали залізні плуги. 

Згідно свідчення економіста М.В. Рклицького використання залізного плуга 

нерідко вимагало у якості тяглової сили 2-3 коня, тоді як дерев’яного – 6-7 волів і 

три особи – орача і двох погоничів [256, с. 15]. Таким чином, як використання 

новітніх знарядь обробітку землі, машин і механізмів, так і використання коней у 

якості робочої худоби дало можливість для економії праці, зменшення вартості, а 

також підвищення якості роботи, результатом чого було зростання прибутку 

господарства. 

Саме прибуток від господарської діяльності дрібних товаровиробників був 

основним джерелом формування сімейного бюджету. Прибуток же напряму 

залежав від урожайності зернових культур, що було безпосереднім наслідком 

застосування новітніх знарядь праці, агрономічної допомоги, використання 

добрив. Узагальнюючі дані щодо дрібних господарів, наведені свого часу 

полтавським економістом М.В. Рклицьким, показано в табл. 2.12. 

 

Таблиця 2.12 

Середньорічні врожаї зернових культур у господарствах непривілейованих 

станів Полтавщини у 1886 – 1912 рр. 
 

 

Дев’ятиріччя 

Середня кількість пудів з десятини 
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Середнє всіх 

«хлібів» 

1886 – 1894 рр. 48 43 48 50 49 28 44 44,3 

1895 – 1903 рр. 57 59 49 52 57 32 50 50,8 

1904 – 1912 рр. 67 61 50 58 64 44 54 56,8 

1914 – 1916 рр. 72 89 42 54 61 51 61 61,4 

% 1904 – 1912 до 

1886 – 1894 рр. 
139,5 141,8 104,2 116,0 130,6 157,1 122,7 127,3 

% 1914 – 1916 до 

1904 – 1912 рр. 
107,5 145,9 84,0 93,1 95,3 115,9 112,9 108,9 

Джерело: [257, с. 31; 471, с. 61]    
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З 1886 по 1916 рр. урожайність жита у селянсько-козацьких господарствах 

зросла на 33,4%; озимої пшениці – 51,7%, ячменя – 7,4%, вівса – 19,7%, гречки – 

45,1%, а проса – на 27,9%. Отже, найсуттєвіше зростання врожайності 

спостерігалося в ході вирощування такої культури, як гречка, озима пшениця і 

жито.  Що ж до ярої пшениці, то з 1886 по 1912 роки її врожайність зросла лише 

на 13,8%. Звертає на себе увагу ще один важливий факт: Перша світова війна на 

врожайність, а, значить, і на валовий збір зернових у господарствах 

непривілейованих станів Полтавщини особливо не вплинула.  

Урожайність зернових загалом зросла, хоча відповідні показники за яровою 

пшеницею, ячменем і вівсом під час війни мали тенденцію до зменшення. Якщо 

порівняти урожайність основних зернових культур господарств привілейованих і 

непривілейованих станів, то через вищу якість сільськогосподарських угідь у 

першої з вищезгаданих категорій господарств, урожайність зернових поля у них 

загалом була вищою. Так, у середньому за 1906-1915 рр. урожайність зернових у 

господарствах привілейованих станів склала 81 пуд з десятини, тоді як у 

непривілейованих – 55 пудів [310, с. 71-72]. І все ж, саме дрібні селянські 

господарства непривілейованих станів були основними виробниками продукції 

рослинництва в Полтавському регіоні.  

Роль господарств непривілейованих станів у виробництві продукції 

рослинництва на початку ХХ ст. можна визначити на основі 

середньостатистичних даних показників валового збору основних зернових 

культур. Якщо дрібні господарства за 1906 – 1916 рр. щорічно давали по      

115 189 тис. пудів зерна, то валовий збір у господарствах привілейованих станів 

складав учетверо менше  – 28 959 тис. пудів. Основною продукцією у дрібних 

господарствах було жито, середньорічний збір якого складав 34 674 тис. пудів, 

ярова пшениця – 30 619 пудів, ячмінь – 20 964 тис. пудів, овес – 16 026 тис. пудів, 

гречка – 7 165 тис. пудів і, нарешті, просо –  4577 тис. пудів [310, с. 73-74]. 

Вивчаючи ситуацію з урожайністю у Полтавській губернії, М.В. Рклицький 

у 1913 р. справедливо констатував, що основну причину зростання врожайності 
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як у дрібних, так і великих господарствах краю, слід «вбачати у самому 

землеробові, у його більш широкому і вмілому застосуванні прийомів обробітку 

поля і взагалі агрокультурних знань» [259, с. 1067]. Якщо у 90-х роках ХІХ ст., 

продовжував свою тезу цей земський діяч, при урожаї жита у 48 пудів з десятини 

«селянину потрібно було обов’язково на забезпечення себе хлібом засівати три 

десятини, то тепер при урожаї в 67 пудів, він може одержати ту ж саму кількість 

хліба, маючи лише дві десятини» [259, с. 1067].  

Саме прибутки від зернового господарства, відігравали для господарств 

непривілейованих станів вирішальне значення у поповненні сімейного бюджету. 

У даному випадку він цікавить нас як результат впливу на дрібнотоварне 

виробництво тих чинників, про які йшлося вище. З економічного погляду бюджет 

будь-якого господарства акумулює в собі усі його галузі, а також організацію 

виробничої діяльності та різноманітні промисли як у сільськогосподарській сфері, 

так і поза нею. Відомий історик-аграрник І.Д. Ковальченко свого часу писав, що 

«бюджети є унікальним джерелом, адже вони дають такі відомості про селян, з 

якими не можуть зрівнятися дані інших джерел» [116, с. 53]. Зрозуміло, що у 

землеробського господарства України кінця ХІХ – початку ХХ ст. основним 

джерелом формування бюджету була продукція рослинництва, тоді як інші галузі 

– те ж тваринництво, кустарні промисли чи сторонні заробітки, відігравали 

допоміжну роль. 

 При розрахунку прибутковості селянсько-козацького господарства, слід 

розрізняти поняття валового прибутку і чистого прибутку, які тогочасна 

статистика нерідко використовувала для характеристики умов життєдіяльності 

дрібних товаровиробників. Звернемось до показників відповідної таблиці, 

складеної земськими статистиками на основі спеціальних обстежень господарств 

сільських станів на рубежі ХІХ – ХХ ст. (додаток Д). Середньогубернський рівень 

чистої прибутковості однієї десятини орної землі виявився надзвичайно низьким, 

всього лише 18,9% до валової прибутковості орної землі протягом 1897 – 1901 рр. 

Звертає на себе увагу значне коливання чистого прибутку (на відміну від 

валового) у розрізі повітів. Максимальні показники чистого прибутку (10 крб.    
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22 коп.) виявилися характерними для Миргородського повіту. Майже таким же 

був цей рівень і у сусідньому з ним Гадяцькому повіті (10 крб. 20 коп.), у той час 

як у Пирятинському повіті чистий прибуток виявився найменшим – 1 крб. 29 коп. 

із десятини.  

 Прибутки селянсько-козацького господарства безпосередньо залежали від 

ринкових цін на зернові культури. Наприкінці ХІХ ст., у зв’язку із аграрною 

кризою, ціни мали тенденцію до зниження упродовж 15 років, а саме: 1881 р. –   

78 коп. за пуд; 1882 р. – 67 коп.; 1883 р. – 63 коп.; 1884 р. – 57 коп.; 1885 р. –       

53 коп.; 1886 р. – 63 коп.; 1887 р. – 42 коп.; 1888 р. – 43 коп.; 1889 р. – 51 коп.; 

1890 р. –  45 коп.; 1891 р. – 84 коп.; 1892 р. – 67 коп.; 1893 р. – 45 коп.; 1894 р. – 

28 коп.; 1895 р. – 35 коп.; 1896 р. – 45 коп. [72, с. 107]. Подібна тенденція була 

характерною не лише для Полтавської та сусідніх з нею губерній, а для 

європейської частини імперії загалом, що добре прослідковується з відповідного 

графіку (рис. 2.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Вартість одного пуда зернових, коп. 
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Зміст цього графіка дає підстави щонайменше для двох висновків: по-

перше, динаміка ринкової вартості основних зернових культур на Полтавщині 

наприкінці ХІХ ст. цілком узгоджувалась із відповідними загальноімперськими 

показниками. Як на Полтавщині, так і загалом по імперії різкий стрибок цін мав 

місце лише у 1891 р., коли ряд центрально-чорноземних губерній постраждали від 

неврожаю, що супроводжувався для селянства всіма ознаками голоду. Також, 

після 1881 р. Полтавщина, як і вся імперія загалом, відчутно постраждала від 

аграрної кризи, наслідком якої було зниження ринкових цін на зерно, що 

негативно відбилось на прибутковості сільськогосподарського виробництва.  

Із кризи сільське господарство Полтавщини почало поступово виходити у 

1896 р. Проте і у цьому році ціни на зерно так і не повернулися до рівня 1881 р., 

складаючи лише 57,7 % згаданого року. Загалом же по європейській частині 

імперії у 1896 р. вони, по відношенню до 1881 р., становили всього 45,9 %. Різкий 

стрибок цін у 1891 р. був викликаний неврожаєм і голодом 1891 р. Порівнюючи 

умови господарювання українських і німецьких селян, гласний Полтавського 

губернського земства А. Р. Милорадович у своїй записці, поданій 19 січня 1903 р. 

до «Місцевого комітету про потреби сільськогосподарської промисловості», 

вказував на те, що у Німеччині «ціни на продукти землеробства удвічі дорожчі за 

наші, а на землеробські знаряддя удвічі дешевші» [325, с. 84]. 

У роки столипінської аграрної реформи ситуація в аграрній сфері дещо 

поліпшилася, чому сприяли, з одного боку, прискорення інтенсифікації сільського 

господарства після відомих законодавчих актів 1906 р., а, з іншого, – підвищення 

попиту на європейському ринку на продукцію рослинництва і тваринництва. 

Якщо порівняти відповідні статистичні дані за 1891 – 1900 рр. і 1901 – 1910 рр. то 

виявиться, що практично  на усі зернові культури ціни за два десятиріччя суттєво 

зросли (табл. 2.13).  

Найпомітнішим було зростання ціни одного пуда ячменя – 39,5 % за два 

десятиріччя, жита – 35,4 %, вівса – 32,5 %; пшениці – 28,1 %; проса – 27,3 % і 

гречки – 24,1 %. 
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Таблиця 2.13 

Осінні ціни на зернові культури у повітах Полтавської губернії  

у 1891 – 1910 рр. (коп. за пуд) 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Повіти 

Жито Пшениця Ячмінь Овес Гречка Просо 

18
91

 –
 1

90
0 
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01

 –
 1

91
0 

18
91

 –
 1

90
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01

 –
 1

91
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91

 –
 1

90
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19
01

 –
 1

91
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18
91

 –
 1

90
0 

19
01

 –
 1

91
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18
91

 –
 1
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0 

19
01

 –
 1

91
0 

18
91

 –
 1

90
0 

19
01

 –
 1

91
0 

1. Гадяцький 48 66 64 84 37 52 38 51 54 68 43 52 

2. Золотоніський 46 64 63 79 36 52 40 52 52 67 40 56 

3. Зіньківський 47 63 62 82 38 52 39 51 50 66 43 56 

4. Кобеляцький 49 62 66 80 38 52 40 57 54 68 47 59 

5. Костянтиноград. 48 64 62 81 36 52 41 54 53 71 41 58 

6. Кременчуцький 48 62 68 81 37 52 43 58 56 67 44 58 

7. Лохвицький 49 65 61 82 36 53 38 51 53 68 39 54 

8. Лубенський 46 64 63 82 36 53 38 51 51 66 41 57 

9. Миргородський 46 64 60 83 36 52 39 52 52 65 41 56 

10. Переяславський 50 67 67 84 36 58 42 58 56 70 47 62 

11. Пирятинський 45 65 62 82 37 54 39 54 51 69 42 59 

12. Полтавський 50 63 67 79 39 52 41 52 52 64 45 55 

13. Прилуцький 51 67 65 86 39 55 40 55 54 68 46 63 

14. Роменський 52 67 69 90 40 54 41 54 55 77 45 58 

15. Хорольський 48 62 65 81 36 52 40 52 51 66 43 58 

По губернії 48 65 64 82 38 53 40 53 54 67 44 56 

% зростання 100 135,4 100 128,1 100 139,5 100 132,5 100 124,1 100 127,3 

Джерело:  [97, c. 1] 

 

Таким чином, найвигіднішим з економічного погляду було у цей час 

вирощування ячменя. При цьому коливання цін на основні зернові культури у 

повітах були незначними. Той же ячмінь найдешевшим був у 1910 р. в дев’яти 

повітах (52 коп.), тоді як найдорожчим (58 коп.) лише в одному – 

Переяславському. Подібна ситуація була характерною для усіх інших 

вищеназваних культур. Проаналізувавши цінові показники 1891 – 1900 рр. та 1901 

– 1910 рр., полтавські економісти дійшли висновку, що «внаслідок підняття цін на 

хліб заняття сільським господарством у другому десятиріччі стало більш 

вигідним: раніше з 1 дес. посіву дрібний господар одержував лише 25,5 крб. 

валового прибутку і великий – 34 крб., тоді як у другому десятиріччі та сама 

десятина давала першому 36,5 крб., на 43 % більше і великому землевласнику 

(поміщику. – М. М.) – 53 крб., або більше на 56 % [98, с. 11].  
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Загалом селянсько-козацькі господарства могли розраховувати на 

поповнення свого бюджету у повітах Полтавської губернії від 8 до 15 крб. з 

кожної десятини посіву. Максимальний прибуток одержали господарства 

Миргородського повіту (65 % у 1901 – 1910 рр.), а найменший спостерігався у 

Золотоніському – лише 37 %, тобто майже удвічі менше. Великі поміщицькі 

господарства через вищу якість орних земель та реманент одержували значно 

більше прибутку: якщо середньогубернський показник зростання прибутковості 

десятини посіву у дрібних господарствах складав 43 %, то у поміщицьких – 56 % 

[97, с. 12]. У наступні роки тенденція до підвищення прибутковості десятини 

посіву продовжувала зростати переважно за рахунок підвищення цін на 

продукцію рослинництва. Особливо помітно почали зростати ціни у роки Першої 

світової війни, коли попит на продукти харчування різко зріс (табл. 2.14).  

 

Таблиця 2.14 

Вартість 1 пуда зернових культур у Полтавській губернії  

з 1908 по 1917 рр., (коп.) 
 

 

Повіти 

Жито Пшениця Ячмінь Овес Гречка Просо 

19
08

-1
91

2 
 р

р.
 

19
13

-1
91

7 
рр

. 

19
08

-1
91

2 
 р

р.
 

19
13

-1
91

7 
рр

. 

19
08

 -1
91

2 
 р

р.
 

19
13

-1
91

7 
рр

. 

19
08

-1
91

2 
 р

р.
 

19
13

-1
91

7 
рр

. 

19
08

 -9
12

  р
р.

 

19
13

-1
91

7 
рр

. 

19
08

-1
91

2 
 р

р.
 

19
13

-1
91

7 
рр

. 
Гадяцький 76 146 98 192 61 154 56 149 72 174 61 168 

Зіньківський 72 156 97 188 60 145 56 147 68 177 60 166 

Золотоніський 74 156 94 231 60 177 58 168 70 191 65 194 

Кобеляцький 72 155 98 218 61 84 63 97 77 110 65 104 

Костянтиноградський 74 126 98 186 62 118 61 143 80 132 67 99 

Кременчуцький 70 170 97 215 61 178 66 198 69 209 71 264 

Лохвицький 77 136 98 182 65 139 57 148 72 171 64 180 

Лубенський 75 237 96 300 63 222 59 173 72 220 69 108 

Миргородський 76 145 98 197 62 144 60 152 70 185 66 167 

Переяславський 80 239 103 318 69 233 61 208 77 233 75 211 

Пирятинський 78 140 97 191 64 143 57 147 74 176 71 190 

Полтавський 73 161 94 212 61 86 61 196 68 103 58 114 

Прилуцький 80 156 102 176 66 137 57 152 74 181 75 199 

Роменський 76 178 103 250 64 176 57 162 75 201 68 250 

Хорольський 72 136 96 179 62 132 61 148 71 174 66 160 

По губернії 76 157 98 211 63 152 59 161 72 188 66 189 

% зростання 100 206,6 100 215,3 100 241,3 100 272,9 100 261,1 100 286,4 

Джерело: [312, c. 66] 
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Порівнюючи перше (1908 – 1912 рр.) і друге (1913 – 1917 рр.) п’ятиріччя 

відзначаємо факт зростання середніх цін на жито більше, як удвічі (206,6 %). Ціни 

на пшеницю за той же період зросли на 215,3 %; ячмінь – на 241,3 %; овес – на 

272,9 %; гречку – на 261,1 % і просо – на 286,4 %. Останній показник виявився 

найвищим, що було зумовлене відповідним попитом армії на такий традиційний 

солдатський продукт, як пшоняна каша. Вплив війни дав про себе знати і 

стосовно цін на ячмінь – важливий продукт харчування сотень тисяч армійських 

коней. Вирощений урожай селянин міг продати кількома способами. Тогочасні 

економісти були одностайними у тому, що дрібні товаровиробники при реалізації 

продукції рослинництва силою обставин були поставлені у невигідні умови. 

«У своїй основній масі, – писали у 1904 р. автори «Свода данных о 

состоянии сельского хозяйства в Полтавской губернии за 15 лет», – вони не 

можуть утриматися від продажу хліба, змушені збувати його негайно після 

обмолоту…» [282, с. 144]. Причина – необхідність оплачувати численні податки 

та невідкладні потреби родини. 

Найінтенсивніше процес збуту хліба йшов у серпні, вересні і жовтні. 

Технологія продажу була такою: пропонуючи свій товар, селянин, як правило, мав 

справу із дрібними скупниками, переважно євреями. «Із такими скупниками має 

справу дрібний товаровиробник незалежно від того, де він продає – або на базарі, 

або на найближчій станції залізниці, або на пристані» [282, с. 144]. Дрібні 

скупники хліба не могли дати тих цін, що їх пропонували представники торгових 

фірм, адже їх метою був перепродаж хліба з певним прибутком. В особливо 

складному становищі перебували ті господарства, місце розташування яких було 

далеким від великих населених пунктів, залізничних станцій чи тієї ж пристані на 

судноплавній річці. Їм доводилося везти своє зерно на значну віддаль і збувати 

його за копійки. Через те, що на шляху від продавця до споживача хліба стояли 

численні посередники, «дрібний товаровиробник одержував за свою продукцію 

значно менше, ніж він міг би одержати у межах своєї місцевості, коли б мав 

справу безпосередньо з великим покупцем» [282, с. 145]. 
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Що стосується центрів реалізації продукції рослинництва, то із розвитком 

залізничного сполучення, яке у 80-х роках ХІХ ст. з’єднало Полтавщину із 

портами Чорного, Азовського та Балтійського морів, міста у значній мірі втратили 

своє попереднє значення центрів торгівлі. Головну роль почали відігравати 

залізничні станції (Хорол, Веселий Поділ, Ромодан, Полтава, Кременчук). На 

рубежі ХІХ – ХХ ст. спостерігається процес своєрідної спеціалізації залізничних 

станцій у торгівлі тією чи іншою продукцією рослинництва. Проведення 

залізниць наприкінці ХІХ ст. суттєво прискорило доставку до ринків збуту 

сільськогосподарської продукції, що створювало кращі умови для поповнення 

селянського бюджету. 

Дрібні товаровиробники втрачали значні кошти для свого бюджету через те, 

що реалізовували левову частку своєї продукції на місцевих ринках, тоді як у 

портових містах таку операцію здійснювати було значно вигідніше. Основними 

портами, куди скупники і представники великих торгових фірм везли з 

Полтавщини зерно були Миколаїв на Чорному і Лібава на Балтійському морях. 

Найбільшу різницю спостерігаємо у цінах на овес. Ціни у портах на овес, 

порівняно із місцевими, були майже удвічі (на 94,9%) вищими. Різниця у цінах на 

жито склала 46,7%, ячменю – 43,2%, а пшениці – 27,3% [282, c. 151]. 

 Окремої уваги заслуговують ярмарки, де селяни збували і купували 

найрізноманітніші товари. Ярмаркова торгівля в результаті проведення 

залізничних шляхів хоч і скоротилася, проте і на початку ХХ ст. продовжувала 

відігравати певну роль у розвитку товарно-грошових відносин на Полтавщині. 

Ярмарки функціонували протягом кількох днів не лише у містах, але і у великих 

селах кілька разів на рік. Так, у Лубнах на рубежі ХІХ – ХХ ст. функціонувало 5 

ярмарок, приурочених, як правило, до певних релігійних свят. 

Досить активною була ярмаркова торгівля, у тому числі і зерном, на 

початку ХХ ст. Експерт Полтавської товарної біржі В. Орлик, вивчаючи історію 

ярмаркової торгівлі на Полтавщині, у 1925 р. відзначав, що за 50 пореформених 

років число ярмарок зросло удвічі. «В умовах посиленого зростання постійної 
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торгівлі ярмарки Полтавщини не лише не виявили ознак скорочення, а навпаки, 

спостерігається дуже швидке їх зростання» [199, с. 9].  

Полтавське сільськогосподарське товариство на початку ХХ ст. зробило 

спробу організувати дрібних товаровиробників у кооператив для збуту хліба у 

портах, але особливого успіху ці зусилля не мали через вищу 

конкурентоспроможність великих торгових фірм із налагодженими зв’язками як у 

місцях закупівлі зерна, так і в регіонах його збуту за кордоном. Єдине на що 

спромоглися сільськогосподарські товариства – організувати збут хліба у 

незначних обсягах військовому інтендантству [148, с. 194].  

 З’ясувавши роль продукції рослинництва як основного джерела формування 

бюджету господарств непривілейованих станів, звернемося до аналізу іншої 

галузі сільськогосподарського виробництва, а саме: тваринництва. Гласний 

Полтавського губернського земства А. Р. Милорадович у своїй записці, поданій 

19 січня 1903 р. до «Місцевого комітету про потреби сільськогосподарської 

промисловості» вказував на збитковість при існуючих цінах такої галузі, як 

тваринництво. Він наводив такі дані: ринкова вартість курки на початку ХХ ст. 

складала на Полтавщині у середньому 25 коп.; качки – 30 коп.; гуски – 50 коп.; 

дорослої свині – 8 крб.; корови – від 15 до 20 крб. [325, с. 84]. 

Зрозуміло, що або продавати худобу, або продукцію, яку одержували з її 

допомогою (м’ясо, молоко і вовна), могли лише ті господарства, які мали її 

надлишок, тобто заможні і частина господарств середнього достатку. Для 

задоволення потреб у тваринницькій продукції середній селянській родині із 6 

осіб була одна корова для молочних продуктів і 1-2 свині (або відповідна 

кількість овець молодняка великої рогатої худоби) для сала та м’яса. Розширення 

споживання цих продуктів в окремих випадках могло привести до збільшення 

поголів’я корів до двох, а свиней до 2-4 голів, проте завжди «є близька межа для 

розширення натурально споживчого тваринництва» [336, с. 21].  

 Загальна картина реалізації продукції тваринництва дрібними 

товаровиробниками на ринку м’яса може бути представлена схемою, яку 

запропонував свого часу О.В. Чаянов (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2. Ринок м’яса кінця ХІХ – початку ХХ ст.  

 Джерело [336, с. 433] 

 

Зрозуміло, що активно торгувати м’ясом могли лише заможні селяни, які 

мали для цього достатню кількість сільськогосподарських тварин. Збували свою 

продукцію як дрібні, так і великі товаровиробники досліджуваного періоду, як 

правило, посередникам, які звалися комісіонерами. Виключенням із цього 

правила був лише кооперативний збут. Незаможні селяни активно включалася у 

процес реалізації на ринку своєї худоби тільки у неврожайні роки, коли 

утримувати тварин у зимовий період було для них практично неможливим. 

«Багато худоби продавали і восени, і взимку через нехватку кормів, – писали у 

1888 р. кореспонденти Полтавського губернського земства, – при цьому ціни на 

худобу були дуже низькими; корову можна було купити за 12 крб., а молодняк 

продавали за 1 крб. 75 коп. і 2 крб. за голову [192, c. 182-185]. Деякі господарі, не 

бажаючи продавати худобу за безцінь, різали її на м’ясо» [193, с. 275]. 

У роки столипінської аграрної реформи заможні селянсько-козацькі 

господарства могли з успіхом реалізовувати на внутрішньому ринку як самих 

сільськогосподарських тварин, так і продукцію, одержану з їх допомогою. Під час 

війни 1914 – 1917 рр. ціни на худобу, а з нею і на тваринницьку продукцію, 
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зросли у три – чотири, а то і п’ять разів порівняно із довоєнним періодом [19]. 

Але основна маса трудового селянства від усього цього аніскілечки не виграла, 

адже інфляційні  процеси з не меншою силою вдарили по промисловій продукції, 

особливо по товарах широкого вжитку, без яких не міг обійтися жоден селянин: 

сірники, гас, сіль, одяг фабричного виробництва тощо. 

Для значної маси безземельних і малоземельних селян велику (інколи й 

вирішальну) роль у сімейному бюджеті відігравали сторонні заробітки. В 

основному це були заробітки, пов’язані із сільськогосподарською діяльністю. Їх 

шукали як у своєму чи навколишніх населених пунктах, так і в ході так званих 

«далеких» заробітків, головним чином, у степових районах Південної України, 

Дону і навіть Кубані.  

Згідно до подвірного перепису 1910 р. із 442 871 обстеженого господарства 

Полтавської губернії  97 151 господарство формувало свій бюджет за рахунок 

несільськогосподарської діяльності. Ще 60 554 господарства формували його у 

поєднанні із сільськогосподарською діяльністю. Разом виходить, що 157 705 

господарств у більшій або меншій мірі виживали за рахунок сторонніх заробітків. 

Із переліку сторонніх заробітків поденщина посідала перше місце серед тих, хто з 

тих чи інших причин не міг здобувати засоби до існування в ході 

сільськогосподарської діяльності. Таких господарств було в губернії 43 042 

(44,3%). Друге місце належало заняттям кустарними промислами – 25 706 

(26,4%). Наступне місце посідав так званий «зажон» (робота за 4-й чи 5-й сніп) – 

10 292 господарства (10,6%); у якості прислуги – 10 089 (10,4%). Ще 4 239 (4,4%) 

господарств займалися торгівлею; 2 560 (2,6%) – перевезенням і, нарешті, 1 223 

(1,2%) – жебракували [244, с. 18]. Заробітки були невеликими, тоді як робочий 

день, передбачений законодавством, у літній час тривав 12 годин, а в зимовий – 9 

[47, с. 284]. Одержаних таким чином коштів ледве вистачало, щоб родина не 

померла з голоду. Найвищою оплата праці була під час жнив, але і тоді її розмір 

був далеким від бажаного (табл. 2.15).  
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Таблиця 2.15 

Середньостатистична поденна плата під час жнив  

у 1893 р. на Полтавщині 
 

 

№ 

п/п 
Повіти 

Поденно на харчах 

господаря (коп.) 

Від виробітку за 1 дес. 

без перевезення збіжжя 

(крб.) 

 

 

Сніп 

жниварю 

Косарю В’язальнику 

При 

розрахунку 

готівкою 

При оплаті 

наперед 

1. Полтавський 107 61 5,24 3,20 4 

2. Гадяцький 69 41 4,32 2,60 5 

3. Золотоніський 69 45 4,64 3,20 5 

4. Зіньківський 97 56 5,76 4,20 5 

5. Кобеляцький 134 66 4,86 - 5 

6. Костянтиноград. 143 81 5,46 2,79 4 

7. Кременчуцький 90 57 4,54 3,00 5 

8. Лохвицький 46 37 - - 5 

9. Лубенський 62 38 4,00 3,75 4 

10. Миргородський 61 38 4,20 3,00 5 

11. Переяславський 61 42 5,42 - 6 

12. Пирятинський 52 34 4,62 2,75 5 

13. Прилуцький 48 32 4,75 6,25 5 

14. Роменський 77 47 3,55 3,50 6 

15. Хорольський 86 51 4,97 2,67 4 

По губернії 92 53 4,85 3,17 5 

Джерело: [191, c. 48] 

 

Характеризуючи сторонні сільськогосподарські промисли, кореспонденти 

Полтавського губернського земства у 1893 р. писали, що «місцями робочих рук 

було недостатньо… За сніп збирати дають не дуже охоче, але у цьому році через 

дешевизну хліба і дороговизну робочих рук, цей спосіб збирання врожаю 

зустрічається доволі часто» [190, с. 48]. Досить поширеною у тому році була 

робота у полі навіть за 7-й сніп [300, с. 56]. Середня оплата праці косаря складала 

у 1893 р. 92 коп. Її максимальний розмір був на Полтавщині зафіксований у 

Костянтиноградському повіті – 1 крб. 43 коп., тоді як мінімальною така оплата 

праці була у Прилуцькому повіті – усього 48 коп. на день. В’язальник снопів 

(переважно жінки) могли розраховувати на середньостатистичних 53 коп. при 

максимальному розмірі 81 коп. у Костянтиноградському і мінімальному – 37 коп. 

у Лохвицькому повіті. 
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За 1 дес. скошених зернових наймит одержував 4 крб. 85 коп., а при оплаті 

праці наперед, коли гроші могли бути одержані ще взимку або ранньою весною, 

працівник за ту ж саму роботу одержував на 25% менше. 

Навіть у такій країні, як Аргентина, не кажучи вже про високорозвинені 

європейські держави, денна зарплата сільськогосподарського робітника при 

переведенні її на тогочасний курс карбованця не опускалася нижче 2 крб. [96,      

с. 91]. У випадку такого виду заробітку як «зажон», селянин одержував за свою 

роботу кожен п’ятий сніп (шість у Переяславському та Роменському, чотири в 

інших повітах). Проте значна частина селян із року в рік не знаходили у своєму 

регіоні ніяких, навіть мізерних заробітків. На рубежі ХІХ – ХХ ст. від 100 до 140 

тисяч осіб щорічно відправлялися за межі Полтавської губернії у пошуках 

заробітків [159, с. 224]. Десятки тисяч родин залишали рідні місця, переселяючись 

у південні, південно-східні і східні регіони держави з надією одержати для 

господарювання достатню кількість сільськогосподарських угідь [326, с. 12-16].  

Виконуючи завдання Полтавського сільськогосподарського товариства 

статистик Полтавського губернського земства О. Матисен протягом                           

1909 – 1910 рр. вивчав бюджети селян середнього достатку у різних регіонах 

губернії: північно-західному (господарство козака Портянки у Лохвицькому 

повіті) і південно-східному (селянина Приходька Костянтиноградського повіту) 

[161]. Одержані дані автор порівняв із аналогічними обстеженнями 1900 р. 

(господарство козака Курочки у Хорольському повіті, яке знаходилося у центрі 

Полтавської губернії). Одержані дані дозволяють, по-перше, визначити рівень 

рентабельності так званих «середняків» і, по-друге, порівняти прибутковість у 

таких господарствах двох основних джерел формування бюджету – рослинництва 

і тваринництва (додаток Е).  

Так у господарстві козака Курочки було 7,9 дес. власної землі і 1,5 дес. 

орендованої. Валовий прибуток у 1900 р., коли урожайність полтавських ланів 

вважали задовільною, був одержаний такий: від рослинництва – 262 крб., тоді як 

тваринництво дало 174 крб., а домашнє господарство, включаючи сторонні 

заробітки, – 27 крб. Разом прибуток склав 463 крб. У той же час витрати у цьому 
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господарстві дорівнювали 316 крб. 49 коп. Чистий прибуток за рік виявився 

досить незначним: 146 крб. 51 коп.  

Подібна ситуація була у 1909 р. із господарством козака Портянки 

Лохвицького повіту. У нього було приблизно стільки ж землі: 7 дес. 154 саж. 

власної і 3 дес. орендованої. Разом – 10 дес. 154 саж. Валовий прибуток у цьому 

досить урожайному році склав 952 крб., із яких рослинництво дало 778 крб., а 

тваринництво – 174 крб. У той же час видатки склали 838 крб. 90 коп. Як і у 

випадку із господарством козака Курочки, основна частина витрат була пов’язана 

із утриманням худоби – 315 крб. 45 коп. Чистий річний прибуток після 

відрахувань на різноманітні потреби у господарстві козака Портянки теж 

виявився незначним – 113 крб. 10 коп.                  

І, нарешті, господарство селянина Приходька, бюджетні дані по якому є, на 

нашу думку, найточнішими хоча б через те, що обстеження велося не протягом 

одного, як у попередніх випадках, а цілих трьох років підряд. Маючи своєї землі 

лише 1,75 дес., він основну частину угідь орендував (6,09 дес.). Разом у його 

розпорядженні було 8 дес. 65 саж. Перевагою Приходька, порівняно із двома 

іншими господарствами, було те, що це господарство було добре забезпечене 

робочими руками, а саме: Назар Приходько – 45 років; його дружина – 45 років; 

сини: Прокіп – 16 років і Сильвестр – 15 років; дочка Дуся – 15 років [161, с. 27]. 

Валовий прибуток у цьому господарстві у середньому за три роки становив    

1 389 крб., а витрати – 1 153 крб. Чистий прибуток, таким чином, склав 236 крб. 

Ознайомившись із підсумковими цифрами, О. Матисен зробив цілком 

обґрунтований на нашу думку, висновок про те, що «рослинництво у селянському 

господарстві має безумовно панівне значення», тоді як тваринництво «скрізь дає 

або збитки, або досить незначний прибуток» [161, с. 55]. 

 Узагальнені дані, щодо джерел формування бюджету селянсько-козацьких 

господарств за основними соціальними групами за  1916 р., були опубліковані 

економістами Полтавського губернського земства у 1917 р. (додаток Ж). 

Прибутки від сторонніх заробітків переважали лише у тих господарствах, які 

мали у своєму розпорядженні до 3 дес. польової землі. Із зростанням кількості 
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землі зростали, природно, і прибутки від сільськогосподарської діяльності. Якщо 

питома вага прибутків від несільськогосподарської діяльності у господарствах із 3 

– 6 дес. землі складала 21,5 %; то від 6 до 9 дес. – 9,3%; від 9 до 12 дес. – 11,9%; 

від 12 до 25 дес. – 6,1 %; від 25 до 50 дес. – 2,8%.  

Звертає на себе увагу той факт, що у роки війни основна маса дрібних 

товаровиробників змушена була витрачати більше того, що їм давала 

сільськогосподарська діяльність. Якщо довіряти статистикам Полтавського 

губернського земства, які у 1916 р. проводили відповідні бюджетні обстеження, 

то на третій рік війни через інфляцію та інші причини навіть господарства із 12 – 

25 дес. землі не завжди одержували чистий прибуток, не кажучи вже про інші, 

менш заможні соціальні групи непривілейованих станів.  

Окрім несприятливих для землеробства воєнних років, в ході яких 

господарства Полтавщини, як і усієї тогочасної країни, втратили значну кількість 

робочих рук, слід також враховувати цінову політику тогочасного уряду. 

Намагаючись стримати ріст цін на продовольство, уряд, як буде показано у 

наступному розділі, шляхом відповідних адміністративних кроків встановив для 

сільськогосподарських товаровиробників тверді ціни, у той час як на промислові 

товари подібного обмеження встановлено не було. Так звані «ножиці цін» 

найболючіше вдарили по сільському господарству, насамперед, по 

найуразливішим верствам українського села, до яких відносили дрібних 

товаровиробників. Це викликало масові протести, які, нерідко, особливо у 1917 р., 

переростали у стихійні бунти, непокору владі, погроми поміщицьких економій і 

активний спротив заходам поліції по «наведенню порядку».  

Беручи до уваги усе вищесказане щодо чинників розвитку селянсько-

козацьких господарств Полтавщини кінця ХІХ – початку ХХ ст., пропонуємо 

відповідну схему факторів модернізації, опубліковану в одній із наших праць 

[151, с. 37] (додаток З). 

Якщо для внутрішньогосподарських чинників модернізації потрібно було 

переважно бажання і вміння працювати на своїй землі, то із зовнішніми 

факторами було складніше. Без наявності відповідних коштів у селянському 
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бюджеті на будь-яку інновацію розраховувати було важко, адже усі, без 

виключення, перераховані показники зовнішніх чинників модернізації вимагали 

фінансування, яке, як ми бачили, було далеким від задоволення нагальних потреб 

дрібних товаровиробників, а тому і оновлення матеріально-технічної бази 

селянсько-козацьких господарств Полтавського регіону, як і всієї країни загалом, 

йшло надзвичайно повільно.  

 І все ж, є усі підстави вважати цілком очевидним факт поступового, але 

неухильного розвитку дрібних селянських господарств. Підтвердженням такої 

тези є зростання валової прибутковості десятини орної землі у дрібних 

господарствах початку ХХ ст. порівняно з кінцем ХІХ ст. на 43%, чому, у свою 

чергу, сприяв ріст ринкових цін на жито (206%), пшеницю (215%), ячмінь (241%), 

гречку (261%), овес (272%) та просо (286%). Свій внесок в модернізацію 

господарств непривілейованих станів зробили такі внутрішньогосподарські 

чинники, як праця на власній землі; залучення до роботи усіх членів родини, 

включаючи і дітей; гостра потреба в грошах та тисячолітні традиції агрокультури 

полтавського регіону. До числа інноваційних належали державні іпотечні 

установи; кон’юнктура ринку товарів і послуг; діяльність земських установ, 

кредитної кооперації, створення агрономічної та ветеринарної служби та ряд 

інших факторів, включаючи і просвітницьку діяльність органів місцевого 

самоврядування разом з Головним управлінням землеробства та 

землевпорядкування. 

Таким чином, поступове зростання питомої ваги дрібних господарств з 

найновітнішими знаряддями обробітку ґрунту у кінцевому результаті 

підвищувало їх конкурентоспроможність порівняно з великими поміщицькими 

господарськими одиницями. На цей природний процес, як було показано вище, 

впливали багато факторів, серед яких визначальне значення мало право селянина 

володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном на свій розсуд. Від 

творчої енергії домогосподаря, його вміння використовувати з максимальною 

ефективністю робочі руки своєї родини, тяглову силу і наявний реманент, 
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безпосередньо залежали життя і добробут як самого домогосподаря, так і 

майбутнє його нащадків. 

 

         Висновки до розділу 2 

 

         У другому розділі, під назвою «Селянські господарства Полтавської губернії 

після аграрних реформ 60-х років ХІХ ст.» охарактеризовано селянське 

господарство як суб’єкт ринкових відносин, особливості його землеволодіння та 

землекористування, а також чинники впливу на розвиток дрібнотоварного 

аграрного виробництва Полтавщини періоду другої половини ХІХ –  початку    

ХХ ст. 

        Основними науковими результатами розділу є: 

1. У ході дисертаційного дослідження встановлено, що у другій половині   

ХІХ – початку ХХ ст. на території Полтавської губернії основним 

господарюючим суб’єктом, що виступав у ролі дрібного виробника 

сільськогосподарської продукції було домогосподарство непривілейованих станів. 

Дрібне селянське господарство мало низку ознак господарюючого суб’єкта, а 

саме: здійснювало господарську діяльність шляхом виробництва, переробки, 

споживання сільськогосподарської продукції, а також реалізації її надлишків на 

ринку товарів і послуг; мало господарські права та обов’язки; відокремлене 

закріплене за домогосподарем майно. Такою господарською одиницею була сім’я 

із середнім складом у межах 6 осіб. Особливої різниці у структурі сімей різних 

розрядів непривілейованих станів не було. Майже всі родини мали у своєму 

складі повноцінних працівників чоловічої статі, які виконували основну частину 

фізичних робіт. Проте й інші члени родини, включаючи і дітей, що власне, і 

забезпечувало максимальну ефективність господарювання на власній чи 

орендованій землі. 

2. На основі фактичного матеріалу визначено внутрішні і зовнішні причини 

недостатності площ польових угідь, що було характерною рисою для більшості 

селянських господарств непривілейованих станів на рубежі ХІХ – ХХ ст. До 



111 

 

найбільш вагомих причин внутрішнього характеру, передусім, віднесено 

природній процес сімейних поділів, у результаті чого суттєво подрібнювались 

колишні батьківські землі сільськогосподарського призначення. Основною 

зовнішньою проблемою визнано наслідки незавершеності аграрних реформ 60-х 

років ХІХ століття. 

3. Встановлено, що для розширення своїх земельних наділів селяни 

знаходили як законні, так і незаконні способи передачі землі від одних власників 

до інших: шляхом підписання різноманітних письмових угод, викупу векселів та 

оренди землі. Разом з цим зростала загальна площа їх землеволодінь, чому 

сприяло розгортання діяльності Селянського поземельного банку, кредитних та 

ощадно-позикових товариств. Таким чином, дрібнотоварні господарства ставали 

суб’єктами земельних відносин у період формування ринку землі після аграрних 

реформ 60-х років ХІХ століття.  

4. Виявлено, що Полтавська губернська агрономічна організація загалом і 

агрономи зокрема, відіграли значну роль у підвищенні ефективності 

дрібнотоварного виробництва, що сприяло підвищенню конкурентоздатності 

селянсько-козацьких господарств, землеволодіння яких із кожним роком зростало 

і, відповідно, зростала питома вага їх продукції на внутрішньому ринку, склавши 

у 1917 р. близько 80% валового виробництва Полтавської губернії. 

5. У ході дослідження визначено один із дієвих способів поширення у 

середовищі селянсько-козацьких господарств новітніх знарядь обробітку ґрунту, 

використання яких суттєво впливало на урожайність поля та оперативність 

виконання найважливіших сільськогосподарських робіт. Такій модернізації 

землеробства сприяли прокатні пункти, створені при сільськогосподарських 

асоціаціях. З допомогою прокатного пункту дрібні сільськогосподарські 

товаровиробники могли безпосередньо ознайомитись з перевагами тих чи іншим 

знарядь чи механізмів. А після цього звернутися до кредитного кооперативу або 

земської каси дрібного кредиту для одержання відповідної позики на їх 

придбання. Така практика «руйнувала» консерватизм селянського менталітету, і 

прискорювала модернізаційні процеси серед дрібнотоварних господарств. 
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6. На основі фактичного матеріалу підтверджено тезу про те, що на початку 

ХХ ст. відбувалася поступова відмова селян Полтавської губернії від 

використання у господарстві волів (через відносно вищу вартість їх утримання), 

на користь коней, як більш швидкісної і маневреної робочої худоби. Так, якщо у 

1900 р. на Полтавщині у дрібнотоварних господарствах утримувалось майже 227 

тис. волів, то у 1910 р. їх кількість скоротилась до 78,6 тис. голів. У той же час в 

усіх повітах губернії стрімко зростала кількість коней, що за словами 

співробітників земств носило «масовий» характер.  

7. У ході дослідження було зроблено висновок про те, що основним 

джерелом формування бюджету господарств непривілейованих станів 

(дрібнотоварних селянських господарств) у Полтавської губернії було 

рослинництво, у той час як тваринництво відігравало меншу роль. Для значної 

маси безземельних і малоземельних селян велику роль у сімейному бюджеті 

відігравали сторонні заробітки, а саме: поденщина, кустарні промисли, «зажон» 

(робота за 4-й чи 5-й сніп), робота у якості прислуги, заняття торгівлею, 

перевезенням. 

Основні положення другого розділу дисертаційного дослідження 

опубліковані в наукових працях автора: [113; 149–151; 153; 154; 157; 158]. 
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РОЗДІЛ 3 

ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК СЕЛЯНСЬКИХ 

ГОСПОДАРСТВ 

 

            3.1. Правовий статус селянських господарств Полтавщини другої 

половини ХІХ – початку ХХ ст. 

 

Відомо, що ефективність господарської діяльності у значній мірі залежить 

від того чи іншого рівня загальногромадянських прав і обов’язків 

безпосереднього товаровиробника. Логічними у цьому зв’язку видаються кроки, 

до яких свого часу вдавалися урядові кола у найрозвинутіших країнах світу з 

метою забезпечення рівності перед законом усіх, без виключення, громадян. Не 

випадково у середині ХІХ ст. в урядових колах, за свідченням М.В. Рклицького, 

поступово утвердилась думка про те, що «при кріпосному праві розраховувати на 

поліпшення фінансів було неможливо тому, що це поліпшення є несумісним із 

кріпосним становищем народу» [256, с. 126]. Кріпосне право у 1861 р. уряд 

ліквідував, однак сільські «обивателі» були поставлені тогочасним 

законодавством в особливе становище, окреслене на рубежі ХІХ – ХХ ст. 

спеціальним розділом «Законів про стани» під недвозначною назвою «Про 

сільських обивателів», до складу яких ст. 671 вищезгаданих законів відносила 

«селян і поселян різних назв, у тому числі однодворців і малоросійських козаків» 

[89, с. 60]. Не викликає сумніву те, що в ході реформ 60-х років ХІХ ст. 

громадянські права селянства були суттєво розширені. Окрім скасування 

кріпацтва, «Загальним положенням про селян, які вийшли із кріпосної 

залежності» мешканцям села надавалось право (ст. 23), нарівні з іншими 

«вільними сільськими обивателями», вільно торгувати, «без одержання торгових 

свідоцтв і без сплати мита»; «відкривати і утримувати на законних підставах 

фабрики і різні промислові, торгові і ремісничі установи»; «записуватися у цехи»; 

«вступати в гільдії, торгові розряди і відповідні їм підряди» [48, № 36657].  
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Однак, надані права, далеко не завжди відповідали можливостям їх 

реалізації. По-перше, усі селяни повинні були об’єднуватися у громади, які 

контролювали різні аспекти життєдіяльності домогосподарів, включаючи і таке 

надзвичайно важливе з економічного погляду право, як вихід із її складу. По-

друге, ця процедура була обмежена цілою низкою умов, виконання яких було 

рівнозначне забороні зміни не лише місця свого господарювання, але й 

тимчасового проживання. Стаття 130 «Загального положення» наголошувала, що 

для виходу зі складу громади селянин повинен назавжди відмовитися від своєї 

частки громадської землі.  

Окрім того, перешкодою на шляху одержання від громади дозволу на зміну 

місця свого проживання, могла бути так звана «рекрутська повинність». У 

наступному переліку умов були: а) щоб на родині того, хто виходить зі складу 

громади не було жодних казенних, земських і громадських боргів, а податки 

повинні бути сплачені наперед – станом на 1 січня наступного року; б) щоб на 

селянинові не було приватних боргів; в) щоб той, хто звільняється, не був під 

судом і слідством; г) щоб батьки члена громади дали згоду на звільнення; д) щоб 

малолітні члени родини були забезпечені у своєму утриманні; е) щоб на 

селянинові, якщо він користується поміщицькою землею, не було боргів перед 

поміщиком. Останньою у цьому переліку була вимога надати прийомну ухвалу 

від тієї громади, куди хоче піти даний селянин. У випадку відсутності волосного 

старшини рішення про приписку до даної громади ухвалював писар [48,               

№ 36657].  

У 1904 р. міністр фінансів Російської імперії С.Ю. Вітте пояснював причини 

численних перешкод на шляху вільного переміщення робочої сили так: «Усі ці 

умови (окрім вимоги, щоб селянин не перебував під судом і слідством) мали на 

меті не лише попередити ухилення від грошових зобов’язань приватними 

особами, але і, у зв’язку із круговою відповідальністю громади і двору, 

встановлювали залежність бажаючого звільнитися від сільської громади, сільської 

влади і домогосподаря» [90, с. 99]. Усе перераховане свідчило про те, що уряд 

поставив перед робочою силою величезні труднощі у пошуках найоптимальніших 
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для неї умов праці. Це, звичайно, не могло не стримувати розвиток ринку праці, а, 

значить, і економічного прогресу країни у цілому.  

Розуміючи повну абсурдність заборони після реформ 60-х років ХІХ ст. 

вільного переміщення по країні такого товару, як робоча сила, уряд час від часу 

робив кроки щодо послаблення адміністративних заходів стосовно селян, які з тих 

чи інших причин бажали змінити місце свого тимчасового чи постійного 

проживання. Певне значення у цьому  об’єктивному процесі відігравала також 

колоніальна політика царизму на території південно-східних окраїн імперії, де 

існувало, щонайменше, дві проблеми. Суть однієї, економічної, полягала у 

необхідності заселення і господарського освоєння придатних для землеробства 

земель, адже для забезпечення продовольством значного військового 

контингенту, наприклад, у Приморській і Амурській областях, доводилося везти 

його із центрально-чорноземних губерній, що неминуче відбивалося на його 

вартості. По-друге, слід мати також на увазі великодержавну політику по 

русифікації окраїн. «Переселенський фонд, – писав у 1912 р. один з відомих 

опонентів тогочасного уряду, − утворюється шляхом кричущого порушення 

земельних прав туземців, а переселення у Росії здійснюється під прапором все 

того ж  таки націоналістичного принципу «русифікації окраїн» [136, с. 330]. 

Тривалий час, до моменту, коли П. Столипін у 1909 р. оголосив українців 

інородцями [313, с. 28], вони вважалися «русскими», а тому активно 

використовувалися для заселення національних окраїн. Не випадково, що 

практично відразу ж після Айгуньського (1858 р.) та Пекінського (1860 р.) 

договорів стосовно кордонів між Росією і Китаєм, уряд 26 березня 1861 р. ухвалив 

«Правила для поселення росіян та іноземців в Амурській та Приморській 

областях», якими було обіцяно кожному переселенцю по 100 дес. землі на родину. 

Указом Сенату від 27 квітня 1861 р. бажаючі переселитися на Далекий Схід 

звільнялися назавжди від подушного податку і на 10 наборів від рекрутської 

повинності [107, с. 60].  

Проте двадцятирічний досвід реалізації вищезгаданих законодавчих актів 

показав, що за власний рахунок прибути на Далекий Схід могли лише одиниці. У 
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1882 р. було вирішено, починаючи з наступного – 1883 р., переселяти сюди за 

рахунок казни щорічно до 250 родин українських селян морем, за маршрутом 

Одеса – Костянтинополь – Порт-Саїд − Коломбо – Сінгапур – Шанхай – Нагасакі 

– Владивосток [179, № 633]. Переселенці повністю звільнялися від викупних 

платежів. Окрім того, обіцялася позика, загальна сума якої складала 600 крб. з 

умовою повернення її протягом 33 років із урахуванням 6% річних від загальної 

суми [261, арк. 64].  

Протягом перших двох пореформених десятиліть було видано немало 

законодавчих актів, які полегшували можливість робочій силі пересуватися з 

одного місця праці до іншого. Це можна було зробити, скориставшись 

відповідними нормами права, зафіксованими у «Положенні про заселення 

передгір’я Кавказького хребта кубанськими козаками та іншими категоріями 

населення» від 16 травня 1862 р. [230, № 38256] у правилах Кабінету Міністрів 

«про поселення в Алтайському окрузі державних селян» [174, № 42353], у 

«Положенні про заходи щодо поселення в Оренбургській губернії переселенців з 

інших губерній, які давно там мешкають» [232, №46952]. Схожий законодавчий 

акт 9 листопада 1876 р. було ухвалено і стосовно сибірських губерній: «Про 

переселенців Тобольської і Томської губерній, які оселилися там з давніх-давен» 

[181, № 55527].  

Згадані законодавчі акти свідчили, що основна маса селянства ігнорувала, 

прописаний у «Загальному Положенні про селян, які вийшли із кріпосної 

залежності», порядок переселення, не зумівши у встановленому порядку 

одержати дозвіл на вихід зі складу громади. Ця категорія населення одержала 

назву «самовольців». Уряд вживав різноманітні адміністративні заходи, щоб 

зупинити процес стихійного міграційного руху пореформеного селянства. 

Міністерство внутрішніх справ вимагало від губернаторів якнайшвидше 

припинити самовільне переміщення по території імперії людей, які за місцем 

своєї приписки повинні були платити викупні платежі і різноманітні податки.  

У 1871 р., виданням «Положення про покарання», уряд законодавчо 

оформив репресивну політику по відношенню до тих, хто самовільно залишав 
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свою громаду. Законом передбачалося покарання таких осіб у вигляді арешту на 

термін від двох тижнів до трьох місяців [329, с. 286]. Законом від 13 липня      

1889 р. «Про добровільне переселення сільських мешканців на казенні землі…» 

дозволялося змінювати місце проживання тим селянам, «економічне становище 

яких до цього змушує» [175, с. 64].   

Для зміни місця проживання селянин повинен був подати відповідну заяву 

місцевому губернатору, який направляв її разом із відомостями про майнове і 

господарське становище заявника, із висновком місцевого губернського у 

селянських справах присутствія Міністру внутрішніх справ, який за наявності 

згоди Міністра землеробства і державних маєтностей ухвалював відповідне 

рішення.  У випадку позитивної відповіді обох міністрів селянин одержував право 

покинути свою громаду навіть без її згоди.  

 Нові правила суттєво не полегшували вихід зі складу громади її членів, 

адже дозволи на переселення влада видавала лише у виключних  випадках. Так, у 

1890 р. по усій імперії було видано 17 640 дозволів на вихід із громади з метою 

переселення, тоді як реальне число мігрантів у цьому році склало 47 378 осіб (у   

т.ч. полтавських – 3222 особи); у 1891 р. було видано 17 621 дозвіл, а 

переселилося − 82 150 осіб (у т. ч. з Полтавщини – 3 924 осіб); у 1892 р. дозволи 

взагалі не видавалися, тоді як чисельність переселенців склала 84 200 осіб (10 128 

− полтавці); у 1893 р. теж ніхто не одержав бажаного дозволу, тоді як кількість 

мігрантів складала 61 435 осіб (7 374 − полтавці); у 1894 р. було видано 134 

дозволів, а кількість мігрантів становила 72 612 [289, с. 428], з яких 21 372 

залишили межі саме Полтавської губернії [218, с. 92].  

За підрахунками статистиків Харківського губернського земства у період з 

1890 по 1898 рр. було видано 125 законодавчих актів і адміністративних 

розпоряджень центральних органів влади, які більшою чи меншою мірою 

стосувалися заборони переселень [353, с. 32]. Цікаво, що навіть у роки 

столипінської аграрної реформи, коли на основі закону від 6 червня 1904 р. [46] і 

відповідними доповненнями 1906 р. [186] була проголошена повна свобода 

селянських міграцій, близько половини  переселенців, не сподіваючись 



118 

 

виклопотати у начальства бажані документи, вирушали у дорогу самовільно, що 

позбавляло їх права на пільгові кредити для домообзаведення і одержання на 

пільгових умовах омріяної ділянки казенної землі [351, с. 69]. Тогочасні критики 

самодержавства кваліфікували адміністративні заходи царського уряду по 

обмеженню свободи пересування як один із найяскравіших проявів пережитків 

кріпацтва. Селяни, неодноразово говорили вони, як і будь-які інші громадяни, 

мають право йти куди хочуть, переселятися куди завгодно, обирати будь-яке село 

чи місто, не питаючи ні в кого дозволу. Це означає, що у Росії повинні бути 

знищені паспорти, щоб ні один чиновник не смів перешкоджати жодному 

селянинові селитися і працювати там, де він хоче. «Селянин, − писав у 1902 р. 

один із таких критиків, −  настільки ще закріпачений чиновниками, що не може 

вільно переселитися до міста, не може вільно піти на нові землі» [135, с. 163].  

Причину такого ставлення до непривілейованих станів виклав у своїй книзі 

«Неврожай і народне лихо» тодішній міністр землеробства і державних 

маєтностей А. С. Єрмолов [74]. У цій книжці прямо говориться: не слід 

селянинові переселятися, коли на місці панам-поміщикам робочі руки потрібні. 

Міністр відкрито говорив, що уся проблема у дешевих робочих руках, адже чим 

гірше живе народ, тим вигідніше для поміщиків, чим більше нужди у середовищі 

сільських станів, тим дешевше найматимуться, тим смиренніше селяни 

зноситимуть всілякі утиски.  

Прямим пережитком кріпацтва було існування протягом чотирьох 

пореформених десятиліть і такого ганебного явища, як привселюдне покарання 

селян різками за різні провини, у тому числі за несплату податків. «Тепер у нас, − 

писав у 1903 р. В.І. Ленін, − один з найпослідовніших критиків самодержавства, − 

є неподатні і податні стани, є привілейовані і непривілейовані, є біла кістка і 

чорна кістка; для чорного люду навіть і різку ще залишено. У жодній країні нема 

такого приниження робітників і селян. У жодній країні нема різних законів для 

різних станів, крім Росії. Пора і російському народові зажадати, щоб кожний 

селянин мав усі ті права, які є у дворянина. Чи не ганьба це, що через сорок з 
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лишком років після скасування кріпосного права все ще держиться різка, все ще є 

податний стан?» [135, с. 163].  

 Ще однією ознакою станової нерівності була кругова порука, введена у 

середовищі непривілейованих станів ще у ХVIII ст. ЇЇ суть полягала у тому, що 

спочатку подушний, а пізніше і усі інші податки, селяни змушені були вносити за 

принципом кругової відповідальності платників один за одного. «Сформувавшись 

на ґрунті закріпачення селян державою, − писала у 1903 р. соціал-демократична 

газета «Искра», − кругова порука і земельні переділи у свою чергу становили 

міцну основу найбільш варварського деспотизму» [205]. До 1861 р. кругова 

порука існувала лише у середовищі державних селян. Керуючись фіскальними 

мотивами, уряд у ході скасування кріпосного права застосував цей зручний для 

себе принцип збору податків, а, головне, селянського боргу державі, і стосовно 

колишніх поміщицьких селян.  

Роз’яснюючи цей крок влади, вищезгадана газета звертала увагу на зміст викупної 

операції. «На селян накладалися повинності, які за своїми розмірами набагато 

перевищували надані їм «вигоди». Через це у «визволителів», природно, виникало 

побоювання, − продовжувала вищезгадана газета, − що ті, кого «звільняють», 

захочуть відмовитися від «вигод» і не будуть відбувати повинності. Скасовуючи 

права поміщика на особистість селянина, держава зовсім не хотіла надати їм 

повної громадянської свободи, збираючись зробити їх своїми власними 

кріпаками, а у цьому випадку йому не можна було обійтися без кругової поруки» 

[205].  

Після скасування кріпосного права колишнє натуральне господарство 

селянина поступово перетворювалось на товарне, конкуруючи з великими 

поміщицькими та господарствами підприємницького типу на ринку товарів і 

послуг. Отже, основна маса селянства страждала як від проблем чисто 

економічного характеру, так і від тих адміністративних перешкод, які стояли на 

шляху їх вільному економічного розвитку. Жахливе збіднення селянства стало 

наслідком суперечностей між новими умовами економічного життя селян і їх 

правовим становищем. На таке явище, як масове збіднення селянства, не міг не 
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звернути увагу уряд. Одним із шляхів зміни ситуації на краще свого часу вважали 

так звану «валуєвську» комісію 1873 р., яка обстежувала рівень оподаткування 

непривілейованих станів. Саме вона запропонувала скасувати кругову поруку 

[322, с.12]. Проте уряд ні у 70-х, ні у 80-90-х роках, так і не погодився на її 

ліквідацію, розуміючи, що вона була лише одним із елементів тогочасних 

аграрних відносин,  кардинально змінювати які, тодішня влада була ще не готова.  

Після тривалих дискусій на різних рівнях закон про скасування кругової 

поруки було підписано 12 березня 1903 р. [187]. Було покінчено з «татарським» 

(за висловом С.Ю. Вітте) способом стягнення податків. Цей закон стосувався всіх 

дрібних товаровиробників із числа непривілейованих станів, які займалися 

сільськогосподарською діяльністю. Це зауваження є суттєвим, адже у регіонах, де 

панувало не громадське, а подвірно-сімейне право володіння землею, кругова 

порука була ліквідована правовим актом від 23 червня 1899 р. про порядок 

стягування окладних зборів, до числа яких тогочасне законодавство відносило 

державний поземельний податок, викупні платежі і земські збори [345, с. 380].  

Перспективи аграрних реформ, які були проголошені ще у Маніфесті царя 

від 26 лютого 1903 р., мали значний суспільно-політичний резонанс. Права преса, 

яку уособлювала газета «Московские ведомости», проголосила новий 

законодавчий акт захистом «віковічних традицій» російського побуту, які одні 

лише і здатні, на її думку, захистити «основи самодержавства» [166]. Ліберально-

народницька опозиція оцінила царський маніфест як відхід від традицій опіки 

основ аграрної політики, піддавши одночасно критиці орієнтацію уряду на 

заможні верстви села. Оглядач «Русского богатства» А. М’якотін у зв’язку зі 

скасуванням кругової поруки відзначав, що реальну вигоду від цього кроку 

одержать заможні верстви непривілейованих станів. «Для усіх же інших груп 

сільського населення вплив скасування кругової поруки буде паралізовано 

фактом його заборгованості» [270, с. 124].  

Інший орган представників ліберального народництва «Русское слово» вітав 

закон про скасування кругової поруки як давню мрію селянства. «Самі селяни, − 

писала ця газета, − при усій їх схильності до громадського устрою до цього часу 
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не примирилися із залученням кращих проявів громадського устрою до 

фіскальної служби» [271]. Не маючи можливості відвертої критики аграрно-

політичного аспекту реформи, легальна опозиція стала на шлях обережного 

підштовхування уряду до подальших ліберальних кроків у сфері основних прав і 

свобод усіх громадян. Типовим для поміркованих лібералів був виступ «Русской 

мысли», яка відстоювала традиційні ліберальні вимоги щодо розширення 

громадянських прав непривілейованих станів. Вітаючи урядовий почин, редакція 

журналу закликала «ліквідувати усі інші пута, накладені на особистість селянина 

саме внаслідок кругової поруки» [268, с. 180].  Серед цих пут мали на увазі 

паспортні обмеження свободи пересування, бюрократичну регламентацію 

переселень, сімейних поділів тощо. 

 Зовсім іншою була позиція головного органу російського лібералізму –

нелегального журналу «Освобождение». Маніфест від 26 лютого 1903 р., як і 

закон про скасування кругової поруки, ліберали охарактеризували як «державний 

маскарад», основним завданням якого було приховати традиційну антинародну 

політику [200]. У гострій публіцистичній формі журнал викривав мізерність 

урядових поступок та їх вражаючу невідповідність загальнодержавному значенню 

аграрно-селянської проблеми [201]. Ліберали вимагали якнайшвидше реалізувати 

ідею про зрівняння селян та інших непривілейованих станів з усіма іншими 

станами, які мешкали у тогочасній державі.  

Ще радикальнішими були заяви соціал-демократів. В одній зі статей, 

присвяченій скасуванню кругової поруки, «Искра» писала: «Ми вимагаємо 

негайного і безумовного визнання законом повної рівності селян із усіма іншими 

станами і скликання селянських комітетів для знищення усіх залишків кріпосного 

права у селі, для ухвалення серйозних заходів щодо поліпшення становища 

селянства. Безправ’я селянства, яке складає дев’ять – десятих населення Росії, не 

може бути терпиме далі жодного дня. Від цього безправ’я страждає і увесь 

робітничий клас, і уся країна; на цьому безправ’ї тримається уся азіатчина у 

російському житті; від цього безправ’я проходять безрезультатно (або зі шкодою 

для селян) усі найрізноманітніші наради і комісії. Селяни зрозуміють, − і ми 
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допоможемо їм зрозуміти, − що лише селянські комітети здатні знищити не одну 

лише кругову поруку, а усі залишки панщини і кріпосного права, які пригнічують 

аж до двадцятого століття десятки мільйонів народу» [273].  

До нищівної критики законодавства про скасування кругової поруки як 

дріб’язкової поступки народним масам приєдналася й інша радикальна 

організація – партія соціалістів-революціонерів. Друкований орган цієї партії 

«Революционная Россия» назвала царський маніфест «останніми ставками у 

програшній грі» [248]. Газета підкреслювала, що лише революційним способом 

можна досягти бажаного. Лідери цієї партії вважали, що уряд пішов на скасування 

кругової поруки для того, щоб відмовити у головному – повній громадянській 

рівності для селянства. Очевидно, це був лише перший крок для досягнення 

головної мети есерівської програми в аграрному питанні, а саме: соціалізація 

землі; зрівняльний принцип у землекористуванні; кооперація сільсько-

господарського виробництва [179, с. 164]. Загалом, дискусія навколо скасування 

кругової поруки стимулювала розробку у 1903 – 1905 рр. програми аграрних 

перетворень, яку з 1906 р. став реалізовувати прем’єр-міністр П. Столипін.  

Звільнення селянства від кругової поруки у 1903 р. полегшило реалізацію 

наступного кроку на шляху розвитку підприємництва у країні – вільний вихід із 

громади усіх бажаючих відповідно до законів 9 листопада 1906 р., 14 червня   

1910 р. та 29 травня 1911 р. Із погляду правового становища непривілейованих 

станів у столипінському законодавстві важливе місце посідав  царський указ «Про 

скасування деяких обмежень у правах сільських обивателів і осіб інших колишніх 

податних станів» від 5 жовтня 1906 р. У статті №1 говорилось: «Надати усім 

російським підданим незалежно від їх походження, за виключенням інородців, 

однакові щодо державної служби права» [327].  

Відповідно до нового законодавства сільські стани звільнялися від 

необхідності надання згоди громади при вступі до навчальних закладів і на 

державну службу. Ця стаття давала право на звільнення вищезгаданих станів від 

виконання «особистих натуральних повинностей» на весь час навчання в 

навчальних закладах. Віднині дозвіл громади вже не вимагався від «колишніх 
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податних станів» при вступі на державну службу, одержанні орденів та інших 

відзнак при закінченні навчання в закладах освіти, при отриманні вчених ступенів 

і звань, а також «взагалі при набутті ними вищих прав стану, дозволивши цим 

особам залишатися у складі своїх громад, користуючись до часу їх добровільного 

звільнення чи переходу до іншого стану усіма пов’язаними із членством у громаді 

правами…» [327].  

Особливе значення з погляду економічного розвитку країни мала стаття, за 

якою сільським станам та іншим особам податних станів надавалось право 

свободи «у виборі місця постійного мешкання на однакових підставах, як і особам 

інших станів, визнавши, відповідно до цього, постійним місцем проживання не 

місце приписки, а місце, де вони по службі чи навчанню, або промислам чи 

нерухомому майну перебувають» [327]. Цим особам видавали паспортні книжки 

як у місцях приписки – від станових установ, так і у місцях постійного 

проживання – від поліцейських управ, а у столицях – від дільничих приставів. 

Полтавський губернатор поспішив повідомити про новину широкій 

громадськості, сподіваючись, що це послабить соціальну напругу на селі                

[281, с. 122]. Відтепер не можна було, як раніше, віддавати «осіб колишніх 

податних станів» у громадські роботи у якості особливих заходів покарання або 

при нездатності їх заплатити «згідно до судової ухвали борги». Скасовувалась 

норма закону, за якою заборонялося сільським станам, які не володіли нерухомим 

майном, приймати економічні зобов’язання векселем. Були розширені права 

сільських станів і стосовно обрання до складу губернських і повітових земських 

гласних та в деяких інших питаннях місцевого самоврядування. З 1906 року їм 

навіть було дозволено брати участь та бути обраним до складу Державних Дум. 

Не зменшуючи значення розширення політичних прав і свобод 

непривілейованих станів зазначимо, що на ефективність дрібнотоварного 

виробництва більш суттєво впливали економічні зміни у царському законодавстві 

періоду столипінських реформ. Мова йде не лише про указ від 9 листопада      

1906 р., у якому мова йде про можливість виходу зі складу земельної громади та 

припинення з 1 січня 1907 р. стягнення викупних платежів. Важливе значення 
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мали також законодавчі акти від 14 червня 1910 р. та від 29 травня 1911 р. Якщо 

перший з цих законів оголошував право розпоряджатися своїми земельними 

угіддями селянам і козакам тих громад, де не було «загальних переділів з часу 

наділення їх землею» [173, с. 746], то другий дозволяв виходити зі складу громади 

без дозволу  на це її членів [231, с. 456].  

При цьому законодавство надавало право отримати від держави 

безвідсотковий кредит на домообзаведення при умові утворення хутірського 

господарства. Мова йде про ті правові акти, які були опубліковані упродовж 1907-

1912 років у якості різноманітних інструкцій, наказів і циркулярів земського 

відділення Міністерства внутрішніх справ та Головного управління землеустрою 

та землеробства. Так, у «Журналі Полтавського губернського присутствія» № 4 за 

1909 р. було опубліковано низку правил щодо порядку видачі допомоги при 

землевпорядкуванні, тобто консолідації сільськогосподарських угідь 

непривілейованих станів, результатом якої і було, як правило, утворення хуторів і 

відрубів. Окрім максимально можливої позики у 150 крб. дрібний товаровиробник 

міг розраховувати навіть на безповоротну допомогу при умові, що:                        

1) землевпорядкування конкретних селян має зразкове, показове для місцевого 

населення значення, або 2) що дані селяни знаходяться в особливо несприятливих 

умовах і не мають коштів повернути отриману суму [283, с. 15].    

Суттєво були розширені права сільських станів і законом від 3 червня    

1912 р., назва якого відображає його зміст: «Про поширення успадкування за 

законом осіб жіночої статі і права заповіту родових маєтків» [184].  Згідно цього 

правового акту відтепер особи чоловічої та жіночої статі були зрівняні у правах 

щодо успадкування майна за законом. Нагадуємо, що згідно звичаєвого права, на 

яку найчастіше посилалися волосні суди у спорах між членами родини, жінка 

могла претендувати лише на 1/8 частину рухомого і ¼ частину нерухомого майна. 

У свою чергу, закон від 3 червня 1912 р. передбачав поділ майна, що 

успадковувалось, на три розряди. До першого належало рухоме майно, до другого 

– нерухоме і до третього – земельне майно поза містом. При успадкуванні 

рухомого майна закон передбачав рівність прав спадкоємців чоловічої і жіночої 
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статі. Проте що успадкування земельних угідь, які знаходилися у сільській 

місцевості, жінка як і раніше, могла претендувати лише на нерівну його частину –   

1/7 [288, с. 142]. Таким чином, законом від 3 червня 1912 р. права спадкоємців 

жіночої статі були значно розширені, але повної рівності успадкування осіб обох 

статей цей правовий акт так і не встановив.  

 Підбиваючи загальні підсумки щодо правового становища дрібних 

товаровиробників Полтавщини у період ринкових реформ другої половини ХІХ – 

початку ХХ ст. відзначаємо наступне. Після скасування кріпосного права та 

інших реформ 60-х років ХІХ ст. непривілейовані стани, серед яких на 

Полтавщині абсолютну більшість складали селяни і козаки, були поставлені у 

надзвичайно складне становище з погляду обмеженості їх громадянських прав. 

Проте поступово під тиском об’єктивних потреб економічного розвитку країни та 

активізації боротьби робітників і селян за свої права, царський уряд здійснював 

певні кроки на шляху зрівняння у громадянських правах усіх мешканців 

тогочасної держави. Проте остаточного зрівняння у правах усіх громадян 

Російської імперії так і не відбулося. Всевладдя земських начальників і 

губернаторів на регіональному рівні нерідко призводило до їх брутального 

порушення, що особливо яскраво проявилось у 1905 – 1907 рр., коли непокірних 

селян нещадно били і навіть вбивали без суду і слідства. Про це, наприклад, стало 

відомо під час суду у 1906 р. над сорочинськими селянами, що викликало гнівний 

осуд прогресивної громадськості, яку у Полтаві уособлював, зокрема, відомий 

письменник-гуманіст В.Г. Короленко.  

Таким чином, громадянські права і свободи, проголошені 17 жовтня       

1905 р. для усіх громадян імперії, включаючи і тих, хто належав до 

непривілейованих станів, носили скоріше формальний, а не реальний характер. 

Відсутність рівності у правах різних станів була яскраво продемонстрована під 

час виборів до всіх чотирьох Державних Дум, у ході яких кандидатам від селян 

потрібно було зібрати у кілька десятків голосів виборців більше, ніж 

привілейованим станам.  
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Загалом же цілком очевидним є те, що протягом всього історичного відрізку 

часу, який досліджується, мала місце дискримінація громадянських прав 

найчисленнішої маси мешканців полтавського села, як і ряду інших регіонів 

тогочасної держави, що звичайно, не могло не впливати на господарську 

спроможність непривілейованих станів, таким чином, штучно стримуючи 

економічний розвиток сільського господарства, як і всієї країни загалом. 

 

 

   3.2. Система оподаткування господарств непривілейованих станів 

Полтавської губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

 

 Немає жодних сумнівів у тому, що для кожного суб’єкта господарювання 

велике значення має система оподаткування , адже саме від розміру платежів до 

місцевого чи центрального бюджетів у значній мірі залежить рентабельність 

виробництва, а значить і перспективи його подальшого розвитку. З цієї точки зору 

у найважчі економічні умови в ході аграрних реформ 60-х років ХІХ ст. були 

поставлені колишні поміщицькі селяни, які на Полтавщині після скасування 

кріпосного права складали третину всіх сільськогосподарських товаровиробників. 

Для цієї категорії населення розмір викупних платежів та натуральних 

повинностей  визначається цілою низкою правових актів. Центральне місце серед 

них посідало «Положення про селян, які вийшли з кріпосної залежності, їх садиб 

та про сприяння уряду щодо купівлі цими селянами у власність польових угідь».  

Викуп садиби дозволявся як громаді в цілому, так і кожному 

домогосподарю особисто лише за умови відсутності боргів [49, №36659]. Розмір 

вартості садиби визначали шляхом капіталізації із 6 % встановленого за 

користування нею оброку або вартості десятини садибної землі. У випадку, коли 

викуп садиби здійснювався окремим домогосподарем за умови загального 

користування угіддями, то ціна її збільшувалася на 20 %. Уся сума вартості 

садиби повинна була негайно вноситися до каси Казначейства.  
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Викуп польового наділу, який здійснювався за допомогою уряду, міг 

відбуватися у двох випадках: або за добровільною згодою поміщика із селянами, 

або ж за вимогою поміщика. Викуп землі за вимогою поміщика передбачав 

купівлю її цілою громадою. При цьому поміщик міг розраховувати лише на 

одержання урядової викупної позики. У випадку наявності згоди селян поміщик 

мав право одержати від селян одноразовий додатковий платіж [119, с. 34].  

Вартість викупу польового наділу разом із садибою визначалась оброком, 

який було встановлено тим же «Положенням» для кожної місцевості, 

капіталізованого із розрахунку 6 %. Для ілюстрації наведемо приклад, який 

характеризує тогочасну вартість землі у Полтавській губернії, де було визначено 

(виходячи із якості землі) дві місцевості: у першій за десятину польової землі 

оброк визначався у сумі 2 крб. 50 коп., а у другій – на 50 коп. менше. Візьмемо 

мінімальний розмір оброку. У такому разі складалася наступна пропорція:       

100/6 = х/2; 100×2/6 = 200/6 = 33 крб. 33 коп. У різних повітах було встановлено 

неодинакові норми вищого і нижчого душового наділу. Якщо взяти 2 дес. 1 800 

квадратних сажень

 вищого душового наділу для першої місцевості [140, с. 440], 

то за наявності в родині трьох осіб чоловічої статі селянин міг одержати 

щонайменше 7 дес. землі, за яку потрібно було заплатити (33 крб. 33 коп. х 7 = 

233 крб. 31 коп.). Якщо навіть взяти мінімальний наділ в 1 дес. польової землі, то 

картина могла бути наступною: при вартості 1 дес. польової землі в 33 крб.         

33 коп. і наявності трьох осіб чоловічої статі вийде 99 крб. 99 коп.  

Одночасно з цим слід зазначити, що губернському у селянських справах 

присутствію надавалось право (за наявності прохання поміщика) підвищення 

розміру оброку за польову землю до 10% її оцінки. Аргументи на користь 

поміщика були такі: 1) якщо селяни були наділені особливо цінними заливними 

луками; 2) якщо населений пункт знаходився або не далі як за 50 верст від міста з 

населенням  не  менше  20  тис.  осіб,  або  значної  торгової  пристані; 3) якщо в  

самому населеному пункті знаходилася значна торгова пристань; 4) якщо селяни 

                                                 

 1 сажень = 217 см (прим. авт.) 
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при незначному земельному наділі забезпечували свої потреби за допомогою   

рибальства; 5) якщо поміщик доведе, що селянам надані такі вигоди і зручності, 

які можуть дати підстави для підвищення розміру оброку [47, с. 181]. Оцінюючи 

викупну операцію, задуману урядом на основі захисту економічних інтересів 

дворянства, один із відомих західноєвропейських економістів у 60-х роках ХІХ ст. 

писав: «Примусовий продаж в інтересах держави існував в усіх цивілізованих 

націй; але примусова покупка – російський винахід!» [16, с. 35].  

Станом на 1870 р. у Полтавській губернії між селянами і поміщиками було 

укладено 1 452 викупні угоди, із яких 87,2% – за наявності згоди селян, 22,8% – за 

вимогою поміщика. Згідно до підрахунків П.А. Зайончковського у двох повітах 

Полтавщини (Миргородському і Гадяцькому) із 135 угод 56 (41,5%) було 

укладено без встановлення додаткового платежу і 78 (68,5%) – із додатковим 

платежем. При цьому основна маса угод (92,3%) передбачала грошовий платіж, 

тоді як лише 6 угод (7,7%) – відробітки [85, с. 252, 254].   

Що ж до вартості землі, то за цінами 1854 – 1859 рр. у Полтавській губернії 

вартість 1 дес. польових угідь, як вже згадувалося раніше, складала 20 крб. 12 коп. 

У ході здійснення викупної операції мінімальна вартість землі склала вже 33 крб. 

33 коп., тоді як максимальна – 41 крб. 66 коп. [83, с. 307]. Яким би не був 

додатковий платіж, але внести його відразу могли тільки одиниці. Згідно до 

підрахунків Н.А. Куреньгіна у шести повітах Полтавської губернії 

(Пирятинському, Зіньківському, Хорольському, Переяславському, 

Миргородському і Кременчуцькому) термін сплати інколи сягав 49 років. 

Найбільша сума додаткового платежу колишніх поміщицьких селян Полтавщини 

була розстрочена на 5 років (76,6 тис. крб.). Друге місце належало тим, хто виявив 

бажання обмежитися чотирма роками (75,2 тис. крб.). Третє місце належало тим, 

хто бажав розстрочки на 10 років (53,3 тис. крб.) [128, с. 271]. 

 А тепер перейдемо від загальної характеристики викупної операції, до 

конкретних прикладів, які якнайкраще ілюструють поведінку обох зацікавлених 

сторін, що брали участь у процесі укладення відповідної угоди. Перед нами 

типовий викупний договір від 1 вересня 1863 р. між графом Андрієм 
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Кириловичем Гудовичем і селянами містечка Великі Сорочинці, зафіксованому у 

журналі Полтавського губернського присутствія від 11 березня 1864 р. Спочатку 

поміщик Гудович пропонував 1 092 особам своїх селян 3 003 дес. відповідно до 

вищого душового наділу. Проте через великі платежі селяни погодилися на 

значно меншу ділянку – 1 800 дес., з яких садиби – 117 дес. 2 273 сажень і 

польової – 1 772 дес. 2 000 сажень. За одержану землю селяни зобов’язалися 

заплатити: за садиби – 237 крб. 44 коп. і за польову землю (2 крб. 50 коп. з 

десятини) – 4 432 крб. 08 коп. Всього, таким чином, вийшло 5 299 крб. 43 коп. За 

капіталізацією, належного за надану землю, оброку вийшло 88 323 крб. 83 коп. За 

мінусом двадцяти відсотків суми (17 664 крб. 76 коп.), яку селяни повинні були 

внести або самі, або відпрацювати, викупна сума склала 66 242 крб. 87 коп. Саме 

стільки коштів замість селян надавав уряд графу Гудовичу, за що останні повинні 

були розплачуватися із державою протягом  49 років [265, арк. 6]. Згідно до даних 

Головної викупної установи протягом 1862 – 1876 рр. у Полтавській губернії до 

казни повинно було поступити викупних платежів на суму 9 839 547 крб. 

Фактично поступило 9 786 053 крб., (99,4%), що було одним із найвищих 

показників серед українських губерній [41, с. 340]. 

 Фактично відразу ж після затвердження «Положення 19 лютого», тобто                         

5 березня 1861 р., було видано указ «Про складання плану стосовно застосування 

головних начал Положення про селян, поселених на поміщицьких землях, до 

селян державних», у якому доручалося Міністру державних маєтностей 

сформулювати свої пропозиції щодо застосування «Положень 19 лютого» до 

державних селян [185, №36713]. Такі пропозиції розроблялися загалом протягом 

п’яти років, результатом чого стало ухвалення закону «Про поземельний устрій 

державних селян у 36 губерніях», який стосувався, поряд з іншими громадянами, і 

мешканців Полтавської губернії. Формально, головною ідеєю цього закону було 

оформлення юридичних прав на ті землі, якими з давніх-давен володіли 

«малоросійські козаки», тоді як фактичною мотивацією була чисто фіскальна 

сторона: примусити і тих, хто перебував у віданні Міністерства державних 

маєтностей, викупити свої власні землі. 
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 Початок робіт по видачі власницьких записів у Полтавській губернії 

відноситься до 1873 р. Під час визначення розмірів наділів державні селяни, 

подібно до поміщицьких, у ряді випадків відмовлялися від малопридатної для 

обробітку землі заради зменшення загального розміру оброку. Але у більшості 

випадків вимоги козаків не задовольнялися і їм доводилося платити гроші за 

землю, від якої було дуже мало користі. Так, 20 ревізьких душ селян                            

с. Свечіївка Пирятинського повіту на основі власницького запису одержали в 

користування 65,5 дес. придатної і 4 дес. непридатної землі [25, с. 65].  

Інколи селяни застосовували не лише пасивні, але й активні форми 

протесту, які владі доводилося придушувати за допомогою частин регулярної 

армії. Так, наприклад, 9 листопада 1865 р. полтавський губернатор просив 

командуючого військами Харківського військового округу надіслати відповідний 

контингент у Тепловську волость Пирятинського повіту, де 1 623 особи селян 

«відмовилися виконати умови викупної угоди і під виглядом неспроможності 

відмовляються вносити до казни належні викупні платежі». Оперативну 

екзекуцію у бунтівних селах здійснив кавалерійський полк, після чого належний 

«порядок» було відновлено [203, с. 338]. Схожа ситуація мала місце і в інших 

населених пунктах Полтавської губернії [203, с. 346]. Тільки під тиском масових 

виступів робітників і селян в роки революції 1905 – 1907 рр. царський уряд, 

нарешті, на основі Маніфесту від 3 листопада 1905 р. з 1 січня 1907 р. припинив 

«стягнення викупних платежів із селян колишніх поміщицьких, колишніх 

державних і колишніх удільних» [182, с. 8]. 

 Окрім викупних платежів, непривілейовані стани змушені були вносити до 

1884 р. ще й подушний податок. Після 1861 р. питання ліквідації податкової 

станової нерівності і заміна станових податків загальногромадянськими 

обговорювався кілька разів у різноманітних комісіях і нарадах. Єдиним 

результатом цього обговорення стало скасування з 1 липня 1863 р. подушного 

податку з міщан [506, с. 71]. Кожна особа чоловічої статі рахувалася за 1 душу. 

«Ревізька душа» - це чоловіча особа, зафіксована під час ревізії, тобто перепису 

населення. Якщо у громаді доросла особа вважалася заможною, вона фігурувала у 
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податковій системі як 1,5 душі. Те число душ, яке виходило за таким 

розрахунком, називалося окладними душами. На одержану цифру ділилися усі 

повинності у громаді. Вона одержала специфічну назву – «мирська» (від слова 

«мир» − громада) душа.  

Один із знавців тогочасної податкової системи у 1882 р. писав: «Окладна 

або мирська душа є не що інше, як одиниця прибутковості цілої громади; ця 

одиниця визначається на термін не менш тривалий, ніж ревізька, а тому може 

бути покладена в основу державної, земської і волосної розкладки. Із усіх 

одиниць оподаткування, які практикуються в даний час: державою – душа, 

земством – десятина і громадою – домогосподарство» особливою 

несправедливістю відзначався подушний податок» [321, с. 154]. Щоб 

компенсувати втрати державного бюджету уряд у 1862 р. підвищив душові 

оклади у середньому на 0,9 %, що повинно було дати казні додатково 1 млн. крб. 

Указом від 18 червня 1867 р. оклад подушного податку було підвищено додатково 

на 50 коп. з душі, що збільшило доходи казначейства ще на 10 622 тис. крб. Після 

цієї надбавки подушний податок складав у різних губерніях від 1 крб. 15 коп. до  

2 крб. 61 коп. На Полтавщині його сума була визначена для козаків – 1 крб.         

52 коп., селян – 1 крб., а євреїв – 2 крб. 20 коп. [323, с. 196]. Чиста прибутковість       

1 дес. в той час становила в регіоні 2 крб. 19 коп. [324, с. 466]. Якщо об’єднати 

подушний податок із державними земськими і громадськими зборами, то середня 

сума податку складе на Полтавщині: 2 крб. 70 коп. з державних і 2 крб. 45 коп. із 

поміщицьких селян [324, с. 12].  

Ініціатором суттєвого вдосконалення фінансової системи став у 1881 р. 

новий міністр фінансів М.Х. Бунге. Саме ним у 1881-    1883 рр. було дещо 

знижено викупні платежі і, що найголовніше, скасовано подушний податок, 

«уможливило перехід певної частини селян до лав підприємців-аграріїв» [320,     

с. 177]. 

Після тривалих дискусій, які продовжувалися загалом понад два 

десятиліття, Загальні збори Державної ради на своєму засіданні 14 травня                

1885 р. ухвалили рішення про припинення стягнення подушного податку з                     
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1 січня 1886 р. з усіх селян «колишніх поміщицьких, удільних та інших, на яких 

розповсюджувалась дія Положення 19 лютого 1861 р. і 26 червня 1863 р., 

включаючи, звичайно, і «малоросійських козаків». Відповідна постанова 

Державної ради була затверджена царем  26 травня 1885 р. [183, № 2988]. Разом з 

тим не слід забувати і того, що саме у 1887 р., коли М.Х. Бунге очолював Комітет 

міністрів, було підвищено платежі за користування земельними угіддями тих 

селян, які перебували у віданні Міністерства державних маєтностей. Це 

викликало неоднозначну оцінку суспільства, частина якого вважала, що ця 

реформа зводить нанівець всю діяльність уряду у напрямку полегшення 

податкового тиску на селян. Захищаючи позицію М.Х. Бунге, професор 

Київського комерційного інституту П.Л. Кованько писав: «у 1887 р. було 

здійснено не викуп самого оброчного податку, а викуп землі. Метою реформи 

було не звільнення когось від податку, не ліквідація без розбору всіх платежів 

селян, а встановлення рівномірності оподаткування» [118, с. 116]. Іншими 

словами, відтепер рівень оподаткування всіх категорій селянства майже зрівнявся. 

Державний бюджет, таким чином, не постраждав. Що ж до дворянства, то вони, 

як і раніше, знаходилися з точки зору оподаткування у кращих умовах. Привілеї 

привілейованих станів порівняно із сільськими станами виявилися особливо 

разючими в системі оподаткування, коли в результаті податкових реформ 

поміщики, за підрахунками Н.І. Ананьїча, у другій половині ХІХ ст. платили із 

розрахунку на одну особу казенних зборів у 40 разів менше, ніж селяни [4, с. 206].  

 Уряд, одночасно із скасуванням подушного податку для непривілейованих 

станів, підвищував інші платежі. Ще у 1884 р. майже удвічі (65,6%) було 

підвищено поземельний податок. Через чотири роки знову було підвищено 

поземельний податок приблизно настільки ж (58,2%), що означало заміну 

принципу оподаткування «за душами» іншим – «за десятинами». Уряд 

прогнозував можливість такого оподаткування, яке могло забезпечити 

надходження коштів «в окремих випадках більших, ніж ті, які давав скасований 

подушний податок» [4, с. 204]. Збереження для категорії державних селян                
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(під виглядом викупу) до 1907 р. подушного податку наближало їх в 

економічному відношенні до інших категорій селянства [264, арк. 127].  

Податкові реформи 80-х років ХІХ ст. підштовхнули розвиток процесів, у 

результаті яких на рубежі ХІХ – ХХ ст. відбулося очевидне зрівняння рівня 

оподаткування непривілейованих станів, хоч ця категорія населення і на початку 

ХХ ст. прямих податків платила загалом по імперії у 18 разів більше, ніж дворяни 

[71, с. 134]. Не дивно, що за такими показниками, як кількість землі, худоби та 

інвентарю, а також сплаті казенних, земських і мирських зборів, особливої різниці 

між різними категоріями сільських станів на початку ХХ ст. вже не було.  

Протягом 80-х років ХІХ ст., які в історичній літературі одержали назву 

«епохи контрреформ» [85, с. 434], уряд вжив низку адміністративних заходів для 

підвищення рівня так званих «непрямих» податків, які лише за п’ять років (1881 – 

1886) зросли на 25,6 %. Один із тогочасних публіцистів у цьому зв’язку писав, що 

«непрямі податки – це податки на бідних. Селяни і робітники разом складають 
9
/10 

усього населення і платять 
9
/10 чи 

8
/10 усіх непрямих податків. А із усіх доходів 

селяни і робітники одержують, напевно, не більше 
4
/10!» [135, с. 172].  

Підстави для критики податкової політики царизму були, звичайно, 

вагомими. Наприклад, якщо хтось платить, скажімо, чотирнадцять копійок за 

фунт цукру, то чотири (приблизно) копійки є податок: цукровозаводчик уже 

заплатив цей податок у казначейство і тепер отримує заплачену суму з кожного 

покупця. Отже, непрямі податки – це  податки на предмети вжитку, податки, які 

сплачує покупець у вигляді підвищеної ціни товару. Деякі апологети царизму 

свого часу говорили, що непрямі податки – найсправедливіші: хто скільки купує, 

той стільки і платить. Та це не відповідає дійсності. Припустимо, дохід бідного 

селянина – двісті карбованців на рік; припустимо, він купить на шістдесят 

карбованців таких товарів, на які накладено мито, і які через це подорожчали (на 

цукор, сірники, гас – накладено акциз, тобто мито платить ще до випуску товару 

на ринок фабрикант; на казенну горілку казна прямо підвищила ціну; на ситці, 

залізо та інші товари ціна подорожчала, бо дешеві закордонні товари не 

пропускаються в Росію без високого мита). «З цих шістдесяти карбованців – 
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двадцять карбованців становитиме податок. Значить, з кожного карбованця своїх 

доходів бідняк віддасть десять копійок у вигляді непрямих податків (не беручи до 

уваги прямих податків, викупних, оброчних, поземельних, земських, волосних, 

мирських). А в багатого селянина доход – тисяча карбованців; товарів, на які 

накладено мито, він купить на півтораста карбованців; податку заплатить (з цих 

півтораста) – п’ятдесят карбованців. Значить, багатий з кожного карбованця своїх 

доходів віддасть у вигляді непрямих податків тільки п’ять копійок» [135, с.165]. 

Чим багатша людина, тим менше вона платить зі своїх доходів непрямих 

податків. Саме через це непрямі податки – найбільш несправедливі, які загалом 

погіршували економічну спроможність основної маси селянсько-козацьких 

господарств Полтавщини, як, між іншим, і усіх інших регіонів Російської імперії.  

Зауважимо, що у загальнодержавному масштабі прибутки казни від 

непрямих податків значно перевищували розмір надходжень від прямого 

оподаткування. У 1901 р., наприклад, доходи від непрямих податків більш як у 

п’ять разів перевищували суму прямого оподаткування [228, с. 93]. Якщо 

об’єднати усі податки і платежі, які центральна влада вимагала від 

непривілейованих станів, основними заняттям яких було землеробство, то 

загальна картина буде наступною. По-перше, це збори, які повинні були вносити 

до казначейства усі землевласники. По-друге, платежі із селян, за надану ним у 

користування землю на основі викупу. До цих платежів належали: 1) оброчний 

податок із колишніх державних селян; 2) лісовий податок, який повинні були 

сплачувати селяни, що одержали лісові наділи; 3) викупні платежі колишніх 

поміщицьких і удільних селян; 4) оброчні платежі державних селян, що не 

викупили своїх наділів. По-третє, це збори, які стягувалися із ревізьких 

(чоловічих) душ, а саме: а) подушний податок; б) громадський збір із колишніх 

державних селян; в) частина державного земського збору, яка розкладалася на 

кожну особу чоловічої статі; г) так звані «мирські» збори, основним 

призначенням яких було забезпечення функціонування сільського 

самоуправління, а також збори на утримання волосної адміністрації (старшини, 

писаря, волосного суду тощо) [262, арк. 128]. 
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 Непрямими податками тогочасні фінансисти називали такі:                               

а) вино-горілчаний; б) тютюновий; в) цукровий; г) нафтовий; д) сірниковий;        

е) митний. Окрім кордону, мито збиралося також всередині країни. До такої 

категорії зборів належали: а) гербові, судові, канцелярські; б) збори із майна при 

переході його від одного власника до іншого; в) із паспортів; г) із пасажирів і 

вантажів, які перевозилися залізницею великою швидкістю; ґ) страхування від 

пожежі; д) інші (не названі у джерелі) збори [94, с. 186]. 

Проаналізувавши податкову систему у тогочасній державі, члени 

спеціальної комісії, яка за наказом царя на початку 70-х років ХІХ ст. вивчала 

становище селянства, дійшли висновку, що платежі, які держава вимагала від 

селян, накладені на них «без усякого співвідношення до інших платежів і 

перевантажень навіть без урахування платоспроможності взагалі» [61, с. 46]. 

Якщо проаналізувати рівень оподаткування у розрізі основних 

землеробських регіонів імперії, то виявиться, що існувала велика, часто 

невиправдана  з економічного погляду різниця у сплаті, наприклад, державного 

поземельного податку, на що свого часу звернули увагу економісти Полтавського 

губернського земства. Згідно до наведених ними у щотижневику «Земский обзор» 

даними сума поземельного податку, який за твердженням центральних органів 

влади повинен був відповідати «цінності чи прибутковості земель кожного 

повіту», була у 1884 р. такою: Кубанська область – 1
1
/4 коп. «із десятини 

звичайної землі і лісу»; Московська губернія – 5 коп.; Катеринославська і 

Херсонська губернії – по 6
1
/2 коп. у кожній; Харківська – 9

1
/2 коп.; Полтавська і 

Подільська – по 14 коп. [93, с. 4]. Отже, Полтавську губернію відносили до числа 

тих регіонів, де оподаткування землі було одним з найвищих. Вражає і загальна 

сума поземельного податку у Полтавській губернії – 208 100 крб. у 1897 р., тоді як 

у Київській – 116 467 крб.; Волинській – 126 935 крб.; Чернігівській – 194 503 крб. 

Одна лише Харківська губернія, де було зібрано 211 249 крб., у цьому плані могла 

зрівнятися із Полтавською. На фоні інших регіонів виділяється також 

Херсонщина із найбільшою сумою зібраного у 1897 р. поземельного податку – 

240 052 крб. [276, додаток № 46].  
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 Загальна картина прямого оподаткування по кожному повіту Полтавської 

губернії наведена у додатку К. У 1909 р. різноманітні податки і платежі становили 

в регіоні 7 044 867 крб., з яких левову частку складали земські платежі –  

4 464 688 крб., або 63,4 %; за ними йшли грошові платежі, які селяни вносили на 

громадські (мирські) потреби – 888 648 крб. (12,6 %). Дещо меншу суму 

становили казенні платежі – 623 899 крб. (8,8 %) і обов’язкові страхові –     

510 468 крб. (7,2 %). Майже таку ж суму при переведенні натуральних 

повинностей на гроші вносили непривілейовані стани (ремонт доріг, будівництво 

мостів, гужова повинність тощо) – 420 092 крб. (6,0 %). Останнє місце посідали 

платежі дворян за землю – 137 072 крб. (1,9 %). За свідченням тих же земських 

економістів, оподаткування    1 дес. землі дворян у 1909 р. складало 1 крб. 36 коп., 

тоді як оподаткування гірших за якістю сільськогосподарських угідь сільських 

станів дорівнювало 1 крб. 86 коп., тобто на 36,8 % більше [240, с. 127]. Це було не 

що інше, як конкретний прояв дворянських привілеїв у системі оподаткування 

земельних угідь.  

Щоб вирахувати рівень оподаткування на одне господарство ділимо 

7 044 867 крб. усіх податків і натуральних повинностей у їх грошовому вираженні 

на кількість господарств Полтавської губернії за переписом 1910 р. (422 462). 

Одержимо 16 крб. 67 коп. Порівняно із відповідними середньостатистичними 

даними за 50 губерніями європейської частини імперії (10 крб. 43 коп.), 

оподаткування полтавських селян було на 60 % вищим. Відомий свого часу 

історик-аграрник С.М. Дубровський при визначенні рівня оподаткування 

враховував не лише прямі платежі, але й непрямі, куди ввійшли не тільки 

різноманітні акцизи, але й численні канцелярські і гербові збори, плата за оренду і 

т. п. Згідно до його розрахунків загальна сума різноманітних платежів на                

1 селянське господарство складала у 1912 р. в середньому за 50 губерніями 

європейської частини країни 78 крб. 31 коп. [66, с. 328]. Його праця, де були 

наведені ці дані, була опублікована у 1975 р., але з того часу жоден із дослідників 

економічної історії селянського господарства на рубежі ХІХ – ХХ ст. ці 

розрахунки під сумнів так і не поставив. Немає жодних сумнівів у тому, що рівень 
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фінансового тиску тогочасної держави на селянсько-козацькі господарства 

Полтавщини був не меншим, якщо і не більшим від середньостатистичних.  

На завершення характеристики питання про систему оподаткування 

непривілейованих станів доцільно, на думку автора цих рядків, хоча б у загальних 

рисах визначити ті органи, які безпосередньо здійснювали державну податкову 

політику у регіонах. Як і сама податкова система, органи, що відповідали за збір 

податків, після 1861 р. пройшли певні етапи свого становлення. У середині 80-х 

років ХІХ ст. функції податкової служби виконували казенні палати, акцизні 

управління, органи міського, земського і сільського самоврядування, податні 

присутствія, окружні суди і мирові судді. Виконавчі функції щодо примусового 

стягнення податків виконувала поліція. Із перерахованих органів, які займалися 

фіскальною діяльністю на Полтавщині у другій половині ХІХ ст., тільки акцизні 

управління були за своєю суттю спеціалізованими податковими установами.  

Законом від 30 квітня 1885 р. «Про затвердження посад податних 

інспекторів» було створено орган, який у певній мірі об’єднав в одних руках 

податкову справу на місцях [189, №2907]. Але функція податкових інспекторів 

була наглядовою за мінімуму виконавчих повноважень. Наступним кроком на 

шляху вдосконалення податкових органів був «Наказ про податкових інспекторів 

та їх помічників» від 24 травня 1899 р., яким податкові інспектори одержали 

значно ширшу компетенцію щодо нагляду за розкладкою і стягненням 

державного поземельного і місцевих податків.  

Закон від 24 травня 1899 р. вперше надавав податковим інспекторам право 

безпосередніх службових стосунків з іншими органами державної влади і 

місцевого самоврядування. Принциповою за своїм значенням із фіскального 

погляду була стаття 19 «Положення», згідно до якої у випадку виявлення 

податковим інспектором відходу від установлених правил стягнення прямих 

податків або іншого порушення чинного податкового законодавства, він не 

звертався, як раніше, до казенної палати, а направляв свій висновок до 

відповідних органів влади, у якому кваліфікував порушення і пропонував заходи 

щодо його усунення [233, №16939].  
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Чи не вперше за час існування податкових інспекторів вони стали 

повноцінними керівниками місцевої податкової адміністрації. Відтепер 

інспектори не просто інформували казенну палату про виявлені недоліки. Вони 

отримали повноваження державного примусу. Інспектор та його помічник 

одержали право доступу й огляду (у випадку мотивованої потреби) усієї 

власності, що належала будь-якому платнику, зареєстрованому у даній місцевості. 

Про ефективність застосування цього закону судити, практично, неможливо через 

те, що на початку 1917 р. відомі соціальні потрясіння значно знизили авторитет і 

можливості державної влади.  

Забезпечувати стягнення усіх видів податків податковим інспекторам 

Полтавщини, як і усієї країни, довелося вже в умовах економічної, соціальної і 

політичної кризи 1917 і наступних років. Українські селяни і козаки саме тому і 

складали основну частину непривілейованих станів, що не лише платили набагато 

більше різноманітних податків ніж дворяни, чиновники та царське офіцерство, 

але й виконували так звані «натуральні повинності». Чи не найобтяжливішою 

була для них шляхова повинність, зміст якої полягав «у ремонті мостів, гаток та 

ґрунтових доріг» [241, с. 107]. Так, в одному лише Полтавському повіті у 60-х 

роках ХІХ ст. було 87 верств поштових доріг і 219 верств транспортних. Окрім 

цього, періодичному ремонту підлягали: 54 плотини і гатки, загальною довжиною 

понад 10 км., 48 мостів – близько 500 метрів. У    1867 р. на ремонт повітових 

шляхів було витрачено 92 колоди, 333 вози хмизу і 7 191 кілків. За повідомленням 

«Полтавских губернских ведомостей» у 1900 р. для ремонту доріг були зігнані 

селяни з поселень, які «знаходилися за 30 – 40 км. від шляху. При цьому їх 

тримали на місці по два тижні на випадок руйнування дороги…» [237].  

 Отже, є усі підстави для висновку про надзвичайно високе, непосильне для 

основної маси селянсько-козацьких господарств оподаткування, яке у поєднанні з 

іншими платежами та натуральними повинностями, ставило дрібних 

товаровиробників у нерівні умови економічної діяльності порівняно із 

привілейованими станами в особі помісного дворянства. І якщо у таких 

надскладних умовах значна частина селянства зміцнювала свої позиції на ринку 
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товарів і послуг, а поміщицьке господарство, за окремими виключеннями, їх 

втрачало, то це є зайвим підтвердженням надзвичайної живучості 

дрібнотоварного виробництва, із середовища якого, формувалося нове покоління 

підприємців-новаторів.  

Чи не найкращою ілюстрацією можливостей вихідців із непривілейованих 

станів, є історія родини Терещенків, яка розпочала свій бізнес в особі козака 

Артема Терещенка ще на початку ХІХ ст., маючи лише якихось десяток десятин 

землі. Напередодні Першої світової війни ця родина вже володіла землею, 

загальна площа якої сягала 140 тис. дес. землі [163, с. 389]. Схожа історія мала 

місце і з родиною Івана Харитоненка, сина селянина-чумака із Сумщини, який 

наприкінці ХІХ ст. став одним з найбагатших власників сільсько-господарських 

угідь і цукрових заводів в Україні. Перший із вищезгаданих підприємців одержав 

статус дворянина у 1872 р., а другий – у   1901 р. [120, с. 121].  Проте такі 

приклади були не правилом, а виключенням з нього. Основній же масі 

непривілейованих станів, життєвий рівень яких залишав бажати кращого, 

доводилося боротися «за хліб насущний». 

Автори «Курсу соціально-економічної статистики» цілком справедливо 

визначають рівень життя населення як «складну і багатогранну соціально-

економічну категорію» [129, с. 413]. Це поняття включає в себе увесь обсяг 

споживання різноманітних благ (матеріальних і духовних), а також ступінь 

задоволення зростаючих потреб населення. Слід розрізняти різні поняття рівня 

життя населення, які вживаються як у вузькому, так і у широкому розумінні цього 

слова. У вузькому розумінні, твердять автори вищезгаданого підручника, 

«поняття рівень життя населення відображає тільки особисті потреби людей. У 

широкому воно включає в себе усі сторони, увесь комплекс соціально-

економічних умов життя народу» [129, с. 413].  

Рівень життя дрібних товаровиробників аграрного сектору економіки 

Полтавщини був прямим наслідком всього комплексу тих соціально-економічних 

і політичних умов, у яких господарства непривілейованих станів Полтавщини 

функціонували у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.  
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Характеризуючи життєвий рівень дрібних товаровиробників Полтавщини, 

доцільно, на нашу думку, знайти відповідь на питання: що ж саме (з погляду 

внутрішньогосподарських факторів) здійснювало найпомітніший вплив на 

добробут тогочасного домогосподаря? З цією метою за допомогою методу 

покрокової (поетапної) багатофакторної лінійної регресії на основі відповідних 

статистичних даних (додаток В) була побудована математична модель, 

коефіцієнти якої подано у табл. 3.1.  

 

Таблиця 3.1 

Коефіцієнти моделі 

 Коефіцієнти Std.Err. t (33) 
Рівень 

значущості 

Вільний член 0,005424 0,992861 0,00546 0,995674 

Х3 0,508843 0,107979 4,71241 0,000043 

Х4 0,103137 0,054218 1,90225 0,065896 

Х9 -0,10745 0,026813 4,00744 0,000329 

Х7 0,192035 0,058075 3,30666 0,002285 

Х2 0,000015 0,000006 2,34049 0,025453 

Х6 0,000133 0,00007 1,89064 0,06748 

Х0 -0,00023 0,000144 1,61267 0,116341 

 

Оскільки рівень значущості коефіцієнтів факторних ознак Х2,  Х3, Х7, Х9 

менше 5%, то відповідні коефіцієнти є значущими тобто істотно відрізняються від 

нуля. Інші коефіцієнти цієї моделі не є значущими. Отже, їх можна вважати 

такими, що рівні нулю, тому їх можна і не включати до моделі. Отже, модель має 

наступний вид: 

 

Y = 0,000015* Х2 + 0,508843* Х3 + 0,192035* Х7 – 0,10745* Х9.     (3.1) 

 

Інтерпретація: Коефіцієнт біля Х2 вказує, наскільки карбованців зміниться 

Y (валовий дохід з однієї десятини, крб.), якщо Х2 (збір п’яти основних зернових 

культур, тис. пудів) зміниться на одну тисячу пудів при умові, що значення інших 

значущих факторів залишаться незмінними. Так, якщо Х2 (урожай зерна із однієї 
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десятини) збільшиться на одну тисячу пудів, то Y (тобто валовий дохід з однієї 

десятини) збільшиться на 0,000015 крб., тобто приблизно 0,0015 коп. з десятини. 

Коефіцієнт біля Х3 вказує, наскільки карбованців зміниться Y (валовий 

дохід з однієї десятини, крб.), якщо Х3 (урожай зерна з 1 десятини, пудів) 

зміниться на один пуд при умові, що значення інших значущих факторів 

залишаться незмінними. Так, якщо Х3 збільшиться на один пуд, то Y збільшиться 

на 0,508843 крб., тобто приблизно 50,8 коп. з десятини. 

Коефіцієнт біля Х7 вказує, наскільки карбованців зміниться Y (валовий 

дохід з однієї десятини, крб.), якщо Х7 (ціна однієї десятини землі, крб.) зміниться 

на один карбованець при умові, що значення інших значущих факторів 

залишаться незмінними. Так, якщо Х7 збільшиться на один карбованець, то Y 

збільшиться на 0,192035 крб., тобто приблизно 19,2 коп. з десятини. 

Коефіцієнт біля Х9 вказує, наскільки карбованців зміниться Y, якщо Х9 

(поголів’я коней в сільській місцевості, тис. голів) зміниться на одну тисячу голів 

при умові, що значення інших значущих факторів залишаться незмінними. Цей 

коефіцієнт є від’ємним, тому збільшення Х9 призведе до зменшення Y. Так, якщо 

Х9 збільшиться на одну тисячу голів, то Y зменшиться на 0,10745 крб., тобто 

приблизно 10,7 коп. з десятини. 

Отже, виходить, що найважливішими факторами впливу на валовий дохід з 

однієї десятини землі селянсько-козацької родини Полтавщини кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. були: а) урожайність поля; б) вартість землі в) поголів’я коней в 

сільській місцевості; г) збір основних зернових культур. Фактори а, б, г – 

позитивно впливають на валовий дохід з однієї десятини землі, тобто збільшення 

їх значень призводить до збільшення валового доходу з однієї десятини землі; 

фактор в – негативно впливає на валовий дохід з однієї десятини землі, тобто його 

збільшення призводить до зменшення валового доходу з однієї десятини землі. 

Знаючи складне становище основної маси безземельних і малоземельних 

селян цього регіону, для яких харчування родини було питанням виживання, 

акцентуємо свою увагу саме на цьому, головному, із погляду нашого 

дослідження, аспекті. Щоб загальні висновки щодо рівня життя сільського 
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населення не сприймалися як певне перебільшення, візьмемо для аналізу 

відповідні дані за 1899 р., коли урожай на зернові культури у губернії був вищим 

від середньостатистичного за попередні роки. Порівняємо його середньо-

статистичні показники за 13 років (1886−1898) із даними 1899 р. (табл. 3.2).  

 

Таблиця 3.2 

Урожай зернових культур у селянсько-козацьких господарствах  

наприкінці ХІХ ст. 

Культури 

Середній урожай 

за 13 років 

(1886−1898 рр.) 

Середній урожай 

1899р. 

Урожай 1899р. > (+) 

чи < (−) проти 

середнього за 13 

років 

Жито 54 61 +7 

Озима пшениця 54 64 +10 

Ярова пшениця 55 53 −2 

Ячмінь 53 56 +3 

Овес 55 65 +10 

Просо 50 57 +7 

Гречка 29 57 +28 

У середньому 50 59 +9 

Джерело: [308, с. 251] 

 

Не маючи своєї власної ріллі, 62 809 господарств у складі 294 173 осіб обох 

статей потребували, за розрахунками земців, 5 295 114 пудів хліба – і, у кого посів 

не перевищував  3 дес. (129 320 господарств – 674 055 осіб), мали дефіцит у   

5 128 626 пудів. Ті господарства, які сіяли від 3 до 6 дес. (106 910 господарств –    

652 421 особа), в урожайному 1899 р. ледве змогли забезпечити свої потреби у 

продовольчих культурах. 

Надлишок на одну особу у них складав усього 4,0 пудів зерна. Не великими 

був і здобуток господарств із посівом від 6 до 15 дес. – 20,1 пудів на особу. Тільки 

у багатоземельних господарств із розрахунку на одного члена родини 

продовольче зерно складало солідну цифру − 69,8 пудів. Якщо говорити про 

оренду як засіб забезпечення малоземельних господарств продовольством, то 

через перевищення попиту над пропозицією земельних угідь, оренда у більшості 
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випадків не допомагала розв’язуванню існуючих проблем. У лютому 1906 р. 

губернський агроном Я. Імшенецький на сторінках однієї із місцевих ліберальних 

газет стверджував, що «малоземельні селяни нерідко змушені платити власнику 

не лише ренту, але й віддавати йому частину винагороди за свою працю: вони 

змушені робити це тому, що зовсім не можуть знайти роботи. Результатом такого 

становища є те, що за свою працю вони отримують менше наймитів…» [99].  

Проаналізувавши одержані у 1899 р. результати щодо забезпечення 

мешканців полтавського села продовольством, місцеві економісти дійшли 

висновку, що більша половина господарств губернії із населенням майже у 

мільйон осіб «із року − у рік відчуває більшу чи меншу потребу у хлібі для 

харчування і посіву» [307, с. 260]. Хоча частина безземельних і малоземельних 

господарств під час жнив і заробляла собі «хліб» за сніп, але його було 

недостатньо для харчування усієї родини до нового урожаю. Найгіршою, за 

словами земців, була ситуація у Зіньківському і Лохвицькому повітах, де 3/5 і 

більше господарств (59,9–62,7%) утримували свої родини за рахунок купівлі 

хліба. В інших повітах землеробство виконувало свою роль забезпечення 

населення хлібом лише наполовину. «Тільки в одному Костянтиноградському 

повіті змушені були купувати хліб менше 2/5 усіх господарств» [307, с. 261]. 

Варто зауважити, що свої розрахунки продовольчого забезпечення 

селянсько-козацьких господарств Полтавської губернії у 1899 р. земські  

економісти будували, виходячи із прожиткового мінімуму 18 пудів на одну 

середньостатистичну особу протягом року. Проте така базова цифра, на нашу 

думку, є заниженою, а тому і одержані земцями висновки дещо прикрашали 

реальний стан справ на селі.  

На початку ХХ ст., наприклад, комісія, створена згідно до царського указу 

від 16 листопада 1901 р. для вивчення добробуту селян центральночорноземних 

губерній, дійшла висновку, що мінімальна продовольча потреба не може бути 

меншою за 20 пудів на одну особу  [160, с. 132]. Власне, те ж таки Полтавське 

губернське земство у 1898 р. провело спеціальне обстеження 665 окремих родин у 

складі 4601 особи з урахуванням середньогубернського співвідношення бідняків, 
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середняків і заможних селянських родин. Відповідні розрахунки мінімальної 

річної норми харчових продуктів для членів родини, а також потреб тварин і 

птиці, склали 21 пуд на кожну особу [308, с. 250]. Із цим твердженням у 1983 р. 

погодився сучасний харківський дослідник аграрної історії Лівобережної України  

А.М. Авраменко [2, с. 124]. Інший український дослідник ринку 

сільськогосподарської продукції в губерніях Лівобережжя другої половини      

ХІХ ст. Г.В. Згурський вважав мінімальною продовольчу норму «у 19 ¼  пуда на 

душу населення» [91, с. 12]. Але і це, як нам здається, мінімально можлива норма. 

Не випадково ж, окремі російські публіцисти початку ХХ ст. називали 

нормальною навіть цифру у 24,5 пудів на особу [1, с. 4].  

Основою для наших сумнівів щодо справжньої мінімальної продовольчої 

норми селянства є те, що на рубежі ХІХ−ХХ ст. споживання харчових продуктів у 

США складало 67,9 пуда на одну особу; у Данії – 57 пудів; Болгарії та Франції – 

по 33,6 пуда; Швеції – 31,3 пуда; Німеччині – 27,8 пуда; Голландії – 24,5 пуда. 

Ознайомившись із цими показниками, один із лідерів партії конституційних 

демократів Н. Аверін у 1907 р.  писав, що за умови мінімального у Європі 

споживання у 24,5 пуди загальна кількість селян, які недоїдали, складе по 

Російській імперії величезну цифру у 75 млн. осіб. «Село, − писав він,− щорічно 

недоїдає близько 600 млн. пудів…» [1, с. 5].  

Вирахувати загальну кількість тих, хто недоїдав на Полтавщині неможливо 

хоча б через те, що є невідомою цифра проданого у 1899 р. селянами зерна. Земці, 

як вже було сказано вище, вели мову про наявність проблем із продовольством у 

майже мільйона осіб. Однак у даному випадку брали до уваги тільки 

безземельних (299 173 особи) і домогосподарів із посівами до 3 дес. (674 055 

осіб). При цьому потрібно враховувати, що ті, хто сіяв від 3 до 6 дес.                 

(652 421 особа), забезпечували себе харчовими продуктами через те, що у них 

(при потребі зерна у 18 пудів) надлишок складав 4 пуда на кожну особу. Але ж 

відомо, що за такого розрахунку не брали до уваги те, що частину врожаю 

селянин  завжди продавав для одержання потрібних коштів для сплати численних 

податків. Отже, реальний надлишок у цьому випадку буде меншим за той, який 
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одержано шляхом механічного обліку вирощеного зерна і заниженої норми 

харчування у 18 пудів.  

«Найбідніші селяни, − писав у 1900 р. відомий дослідник їх бюджетів     

Ф.А. Щербина, − скорочують свої особисті і господарські потреби (у харчування, 

житлі, одязі) для задоволення господарства, для підтримки його існування» [343, 

с. 71]. Враховуючи те, що безземельні і малоземельні селяни складали на 

Полтавщині понад 2/3 сільського населення, не буде перебільшенням назвати       

2 млн. осіб як ту кількість, яка реально не мала навіть тих18 пудів харчових 

продуктів, про які йшла мова. У цьому зв’язку виглядає занадто оптимістичною 

точка зору деяких авторів (П.П. Панченко, І.Г. Кириленко, В.А. Вергунов) щодо 

оцінки загального стану сільськогосподарського виробництва Російської імперії 

на рубежі ХІХ – початку ХХ ст., яке, на їх думку, давало можливість забезпечити 

«свої внутрішні потреби як продовольчим, так і фуражним зерном», експортуючи 

частину його на світові ринки [216, с. 113]. Так, експорт був значним – близько 

700 млн. пудів щорічно. Проте він здійснювався у за рахунок недоїдання основної 

маси дрібних товаровиробників, які через гостру потребу у грошах змушені були 

продавати не лише надлишок продукції рослинництва, як це робили 

середньозабезпечені та заможні селяни, але й ту частину, яка малоземельним 

господарям була потрібною для нормального харчування. 

Своєрідним показником економічного становища непривілейованих станів 

була заборгованість переважної частини господарств. «Бідність малоземельних 

селян і козаків нашої місцевості прогресуюча, − писав наприкінці ХІХ ст. 

кореспондент Полтавського губернського земства І.П. Чайка із с. Ручки 

Гадяцького повіту, − вона залежить, окрім неврожаю і поганих заробітків, ще й 

від боргів, які лежать на шиї дрібних господарів і не дають їм, як кажуть, і в гору 

глянути… Хто тепер не боржник? Поміж дрібними господарями, за незначними 

виключеннями, усі боржники. Проте борги великих землевласників суттєво 

відрізняються від боргів дрібних власників. Якщо великі землевласники платять у 

банках 6-10%, то дрібні сплачують лихварям 18-20%. Потрібно, наприклад, у 

нашому селі селянину 30 крб. на купівлю коня чи на щось інше – він йде до 



146 

 

місцевого лихваря і одержує гроші по 2,5% або 3% на місяць, причому відсотки 

беруться за рік вперед, а в окремих випадках приєднуються до загальної суми. На 

таких умовах у кожному селі роздано до 7 000 крб.» [293, с. 101].  

У 1893 р., за дорученням Міністра внутрішніх справ, було обстежено 46 

губерній європейської частини імперії з метою визначення рівня заборгованості 

сільських громад (за принципом кругової поруки). Для вирішення поставленої 

проблеми створена з цією метою комісія зібрала найрізноманітнішу інформацію 

про осіб, що належали до сільських станів, їх землеволодіння та рівень 

заборгованості за різними платежами [56, арк. 161-165]. Було встановлено, що 

рівень заборгованості у Полтавській губернії складав 70,1% усього сільського 

населення. На кожну особу чоловічої статі припадало 1 крб. 52 коп. боргу. 

Найвищою була питома вага боргів за земельними платежами (65,9%). Друге 

місце посідали так звані «мирські» (громадські) борги (27,3%), тоді як по 

казенним платежам, за якими, особливо пильно стежила поліція, боржників було 

найменше, лише 6,8%  [80, с. ХХVІІ].  

В історико-економічній літературі дослідники називають різні причини 

існування у царській Росії високого рівня заборгованості непривілейованих  

станів. Ось як описувала одна із тогочасних газет збирання податків: «Коли 

кулачний аргумент не діяв, − писала у 1883 р. газета «Русский курьер», − 

боржника відправляють у волость і ув’язнюють «в кутузку». Бували випадки, і не 

один раз, коли ув’язнювали людину, працею якого годується уся його родина…; 

якщо ж і після усього цього побиття, голоду і холоду та інших «радощів» податки 

все ж не вносяться, тоді начальство відправляється по хатах боржників і захоплює 

у них будь-яку цінну річ, заявляючи, що коли через певну кількість днів гроші не 

будуть внесені, то захоплене майно буде продане на аукціонні». Бували випадки, 

повідомляла газета, що боржники йшли навіть на вбивство інших людей, щоб 

«здобути необхідні кошти для сплати податків» [269].  

Отже, несплата податків була для домогосподаря надто серйозною 

проблемою, щоб її недооцінювати. Важливо відзначити, що становище основної 

маси дрібних товаровиробників із погляду оподаткування суттєво не відрізнялося 
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у врожайні роки від неврожайних. Один із  визнаних знавців селянського побуту 

кінця ХІХ – початку ХХ ст. Ф. Тернер у 1896 р. писав: «Якими б не були борги, 

які повинна заплатити державі громада, їх не розділяють за роками, а 

намагаються у врожайні роки зібрати із селян усі можливі платежі. Бували 

випадки, що із селян забирали кошти, які дорівнювали подвійному річному 

оподаткуванню, а тому навіть у найурожайніші роки сільське населення не може 

поліпшити свій добробут» [317, с. 312]. 

Дослідивши рівень оподаткування і різноманітних платежів селян в 

губерніях європейської частини імперії початку ХХ ст., московський історик                          

А. М. Анфімов у 1964 р. дійшов висновку, що ситуація у цьому відношенні 

продовжувала погіршуватися, незважаючи на скасування з 1 січня 1907 р. 

викупних платежів. «Напередодні Першої світової війни, − зазначав цей 

дослідник, − податки і платежі селян давили на них із колосальною силою, маючи 

тенденцію до поступового зростання» [14, с. 505]. 

Важливим показником економічного становища селянства були продовольчі 

борги. В умовах кріпосного права допомога селянам на випадок неврожаю була 

турботою поміщика, який, як правило, перекладав цю справу на самих селян, 

зобов’язуючи їх створювати так звані «громадські» запаси хліба, що зберігалися у 

сільських запасних магазинах. Після скасування кріпацтва перестали слідкувати 

за функціонуванням цих магазинів, контроль за якими було покладено на саму 

громаду. Із дозволу місцевого начальства громада мала право видавати за потреби 

позичку певної кількості зерна тим, хто його гостро потребував. Згідно існуючих 

правил селяни повинні були тримати у магазинах запас із розрахунку 4 пуди на 

кожну душу або, за наявності дозволу начальства, внести відповідну суму коштів. 

Проте у зв’язку із недостатнім продовольчим забезпеченням селянських родин 

доводилося видавати «хлібні» позики у більшій кількості, ніж поверталося до 

магазинів. Якщо ж у певні роки громадських запасів у магазинах для усіх 

бажаючих не вистачало, то місцева влада  призначала відповідні позики із 

губернських продовольчих капіталів або просила їх в імперського  центру.  
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Ці капітали, як і громадські, складалися також із зборів селян і окремих 

дотацій казни. Але вони витрачалися не лише на видачу селянам позик, але і на 

утримання так званих «селянських» установ, на утримання «неодмінних членів» з 

продовольчих питань у складі губернських у селянських справах присутствіє, на 

канцелярські витрати тощо. Із цих же капіталів витрачали кошти на боротьбу із 

шкідниками сільського господарства, йшли на будівництво зерносховищ, 

утримання бюрократичного апарату.  

До 1891 р. головним джерелом позик були громадські запаси і частково 

губернські капітали. Проте голод 1891-1892 рр., який торкнувся і Полтавської 

губернії, вичерпав усі місцеві запаси хліба, що змусило центральну владу 

поповнити імперський капітал із сум державного казначейства. Протягом 1890-

1892 рр. із державної казни на заготівлю хліба і видачу позик було відпущено   

152 388 крб. [298, с. 9]. Закупівля хліба земствами була проведена таким чином, 

що селяни одержали продовольство у кредит по завищеним цінам, у результаті 

чого борг селян за цими позичками неймовірно зріс. Навіть при максимальних 

зусиллях поліції стягнути його з боржників виявилося неможливим. Уряд 

змушений  був 20 червня 1893 р. знизити ціну на розданий хліб порівняно із тим 

рівнем, за яким його було заготовлено, до середньоринкової, а пізніше,                

14 листопада 1894 р., довелося навіть анулювати борги за позичками, розданими 

до 1866 р., знизити наполовину інші продовольчі борги. Хоч ці пільги і дещо 

полегшили становище боржників, проте вирішального значення для основної 

маси селянства це не мало через те, що неврожаї мали тенденцію до періодичного 

(а іноді і кілька років підряд) повторення.  

Так, з 1868 по 1894 рр. гарний урожай на Полтавщині земські економісти 

зафіксували лише два рази у 1893 та 1894 рр., тоді як неврожаїв було 4 (1868р., 

1880р., 1886р. і 1892р.). Усі інші роки урожай зернових характеризувався як 

«задовільний», «більш-менш задовільний», «нижче середнього» або «середній» 

[218, с. 97]. Загалом ситуація на селі була такою, що у неврожайні чи 

маловрожайні роки не всі бажаючі могли одержати продовольчу позику, що 

викликало справедливе незадоволення голодного люду. Розлючені селяни під час 
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зростання активності аграрних рухів, як це було, наприклад, у 1902 р. та у 

1905−1907 рр. громили не тільки поміщицькі маєтки, але й нерідко хлібозапасні  

магазини [23, с. 105]. Про це, зокрема, писав у 1909 р. колишній Міністр 

землеробства А.С. Єрмолов: «Кому не відомі випадки розгрому сільських 

магазинів цілим селом, коли до воріт прив’язують вірьовку і всі разом за неї 

тягнуть, поки вони не відчиняться, тоді всі відповідають, тобто фактично не 

відповідає ніхто» [74, с. 53].  

Оскільки продовольчі борги вносилися одночасно із казенними і земськими 

зборами, то з часом борги того чи іншого походження переплутувалися, через що 

селяни нерідко не знали, куди саме вони вносять гроші і скільки ще потрібно 

платити. Облік у сільських старост, інколи неграмотних, і  волосних правліннях 

було організовано незадовільно. Значну роль у зростанні продовольчих боргів 

відіграв голод 1911−1912 рр. Якщо до цього часу урядові з допомогою 

найбрутальніших поліцейських методів вдалося дещо скоротити загальну суму 

боргів селян, то після вищезгаданого голоду продовольчі борги продовжували 

зростати, досягнувши по імперії величезної цифри у 230,2 млн. крб. [209, с. 71].  

Життєвий рівень непривілейованих станів, невисокий у мирний час, різко 

знизився із початком у 1914 р. Першої світової війни. Згідно до оцінок тогочасних 

економістів, інфляція за три роки війни зросла на 300% [344, с. 120]. Ціни на усі 

товари, включаючи, звичайно, і продукти, росли як на дріжджах. Так, наприклад, 

у Миргороді, розташованому у центрі Полтавської губернії, на початку 1917 р. 

ціни на хліб щомісяця зростали – у середньому на 10%  [18,  с. 158; 
 
21, с. 210]. На 

початку січня 1917 р. уповноваженим Міністерства землеробства по Полтавській 

губернії була скликана нарада з приводу заготівлі хліба для армії. Було ухвалено 

рішення здійснити «суцільну загальну реквізицію зерна по усім повітам губернії 

за нормами, виробленими попередньою аналогічною нарадою 7-8 січня 1917 р.». 

Згідно до цих норм для посіву повинні були залишити 10 пудів на кожну 

десятину; по 2 пуди на місяць будь-якого зерна на кожну особу віком від 2 років і 

більше. Вівса залишали по 10 пудів на коня до нового урожаю [167, с. 40]. Усе 

зерно в обсягах, які перевищували встановлені норми, місцева адміністрація 
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намагалася вилучити за так званими «твердими цінами», які були значно 

нижчими за ринкові. На основі даних стосовно врожаю 1916 р. полтавська 

адміністрація за пропозицією Міністерства землеробства запропонувала розмір 

твердих закупівельних цін за кожним повітом. Якщо брати середньогубернські 

показники, то вони були такими: пшениця – 210 коп. за пуд; жито – 159 коп.; овес 

– 169 коп.; ячмінь – 156 коп.; гречка – 183.; просо – 180 коп. [236, с. 42].  «Тверді 

ціни» влада встановила також і на м’ясо. На 1917 р., наприклад, закупівельна ціна 

живої ваги відгодованої свині вагою від 4 до 6 пудів складала 17 крб.; 

негодованої, незалежно від ваги, ті ж самі 17 крб. за пуд. За вівцю влада давала на 

Полтавщині 8 крб. за пуд живої ваги із шкірою, непридатною для кожуха і 8 крб. 

50 коп. за умови наявності шкіри тварини кращої якості [344, с. 498]. 

Запропоновані ціни на м’ясо були майже наполовину нижчими за 

середньоринкові, що, за повідомленнями із сіл, могло «викликати обурення серед 

народу» [344, с. 195]. І таке обурення настало тоді, коли влада стала застосовувати 

так звані реквізиції. На рубежі 1916−1917 рр. у селянсько-козацьких 

господарствах краю було заплановано вилучити 35 703 тис. пудів хліба (жито, 

пшениця, овес, ячмінь, просо і гречка), тоді як фактично вдалося відібрати лише  

9 228 тис. пудів (25,8 % до плану) [344, с. 205].  

Щоб не погіршувати свого економічного становища ще більше, трудящі 

маси вдавалися до різноманітних способів, у тому числі і до таких, як вирізання 

худоби, що породило на світ нові обмеження, яка у 1916 р. заборонила «забій 

худоби на всіх бійнях». Крім того, Міністр землеробства А. М. Наумов вніс до 

Державної Думи законопроект, який передбачав «заборону продажу в міських 

поселеннях будь-якого м’яса і м’ясних продуктів з магазинів, лавок і на базарах 

протягом, у кращому разі, двох днів на тиждень» [344, с. 101].  

Вжиті заходи повинні були, на думку центральної влади, якщо не 

поліпшити, то, у крайньому разі, стабілізувати продовольчу проблему в імперії. 

Проте адміністративні заходи по регулюванню цін дали негативні наслідки. 

Ситуація із продовольством продовжувала погіршуватися. У цьому зв’язку один 

із кореспондентів журналу «Хуторянин» В. Анісімов у 1917 р. писав, що саме 
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хлібна монополія стала однією з причин продовольчих труднощів, які могли у 

майбутньому спричинити «справжній голод». Основною причиною такого 

становища В. Анісімов вважав, поряд із звичайними транспортними проблемами в 

умовах воєнного часу та вилученням із сільського господарства значної кількості 

робочих рук і робочої худоби, «встановлення обов’язкової ціни на хліб і 

примусове вилучення його у виробників і торгівців» [7, с. 581].  

Про економічне становище дрібних сільськогосподарських товаро-

виробників на Полтавщині в умовах війни свідчать також і результати 

Всеросійського перепису 1917 р. Мова  йде про вилучення для потреб армії 

молодих здорових чоловіків −  основної робочої сили будь-якого господарства. 

Згідно до одержаних у ході перепису статистичних даних, у Полтавській губернії 

до армії було мобілізовано 12,0 % усього населення, що складало 49,4 % усіх 

працездатних чоловіків [344, с. 72]. Сільське господарство краю станом на            

1 липня 1916 р. втратило 55 918 коней, відібраних у населення для потреб армії. У 

листопаді 1916 р. планувалося забрати ще 8 238 голів цих цінних у 

землеробському господарстві тварин [344, с. 110]. 

Як в опублікованих, так і в архівних джерелах зберігається немало свідчень 

економічного становища найбільш знедолених категорій мешканців полтавського 

села на рубежі ХІХ−ХХ ст. Про становище непривілейованих станів писали як 

тогочасні громадські діячі, письменники, поети та журналісти, так і самі селяни, 

голос яких звучав особливо гучно під час відомих аграрних рухів 1902 р., 

1905−1907 рр. та 1917 р. Так, повідомляючи про умови праці наймитів у Пісчано-

Балясненській економії князя Кочубея, «Земский обзор» у 1884 р. писав, що при 

укладенні угоди про роботу, «вони зобов’язалися виконувати накази хазяїна як 

вдень, так і вночі, без його відома нікуди не відлучатися і взагалі бути покірними і 

незаперечно виконувати усі покладені на них роботи» [93].  

На сторожі прав наймача стояв закон, писаний представниками тих же 

привілейованих станів. Так, ст. 16 закону, відомого під назвою «Тимчасові 

правила для найма сільських робітників і службовців», нагадувала, що господар 

міг у будь-який час покарати наймита штрафом, розмір якого мав складати суму, 
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у півтора рази більшу за денний заробіток, не лише за самовільне залишення 

роботи, але й за «лінощі і незадовільне відношення до своїх обов’язків»             

[45, с. 342]. У цих умовах, звичайно, важко було розраховувати на швидкий 

економічний прогрес аграрного сектору. «Народ розорений до такого рівня, − 

писали автори «Свода данных о состоянии сельского хозяйства в Полтавской 

губернии за 15 лет», − що не може бути корисним рушієм землеробства ні у себе 

вдома, ні у якості робочої сили у господарствах тих, хто наймає» [282, с. 21].  

Умови життя наймитів, добре прослідковується у таких джерелах, як 

«Журнал заседаний собрания служащих Карловской экономии» − найбільшого 

поміщицького господарства Полтавщини, площа угідь якого у 1900 р. складала  

56 962 дес. [11, с. 352]. Під час одного із засідань службовців цього маєтку його 

головноуправляючий Є.С. Шейдеман про умови життя наймитів говорив як про 

велике досягнення роботодавців: «Харчі робітників у нас хороші…; на сніданок 

кандьор

. Мені здається, що сніданок можна замінити тим, що замість кандьора – 

давати оселедці прямо на місці роботи»  [78, с. 92].  

На початку 1906  р. за дорученням директора Департаменту державних 

земельних маєтностей А.А. Ріттиха професор Н. Коломийцев вивчав життєвий 

рівень сільського населення тих регіонів, де аграрні рухи були особливо 

активними як у 1902, так і у 1905 роках. У своєму звіті за виконану роботу він 

писав таке: «Нас вразила низька врожайність, безприбутковість землі, незначні 

розміри чистого залишку хліба із розрахунку на душу населення, надвисока 

орендна плата…; нас вразила величезна заборгованість населення…; ми побачили 

усі ознаки кричущої бідності, економічної слабкості, вражаючої безграмотності, 

повної безприбутковості селянського землеробського промислу» [263, арк. 4].  

На завершення аналізу питання, пов’язаного із життєвим рівнем основної 

маси селянсько-козацьких верств полтавського села доцільно, на нашу думку 

послатися на свідчення такого визнаного знавця тогочасного сільського побуту, 

як   П.  Грабовський.  У  статті  «Економічна  безвикрутність   благословенної 

селянства на рубежі ХІХ−ХХ ст.». Проаналізувавши «Обзор сельского хозяйства 

                                                 

 Кандьор – кип’яток, заправлений борошном або молодими колосками пшениці (прим. авт.)  
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в Полтавской губернии за 1894 год», коли навіть в урожайний рік 57,5 % 

кореспондентів повідомляли про нестачу продовольства протягом півроку, а 17 %  

говорили про відсутність у них хліба протягом року, вищезгаданий український 

поет-демократ зробив висновок про необхідність невідкладних радикальних  

заходів  для  порятунку  селянства  від  безземелля  та  загального 

«економічного…» занепаду [53, с. 210]. Такий низький рівень добробуту 

сільського населення свідчив, що фізична якість основної маси громадян  царської 

Росії погіршувалась. Ця теза підтверджується, наприклад, фактором щорічного 

зростання кількості осіб, забракованих під час армійських наборів молодих людей 

та високою смертністю у порівнянні з основними європейськими країнами:      

34,8 осіб на кожну 1 000 осіб. Як писав у 1906 р. публіцист М. Бернацький, «вище 

Росії у цьому відношенні стоять лише острови Фіджі» [23, с. 181]. 

Загалом є усі підстави стверджувати, що система оподаткування дрібних 

товаровиробників Полтавщини була досить різноманітною і, що найголовніше, з 

економічної точки зору досить обтяжливою. У 1861 р. колишніх поміщицьких 

селян відпустили на свободу, проте примусили аж до початку ХХ ст. вносити до 

державної казни викупні платежі. Хоч відповідні до закону 1866 р. селяни, 

включаючи і «малоросійських козаків», які знаходилися у підпорядкуванні 

Міністерства державних маєтностей, в ході оформлення «володільних записів» 

теж змушені були вносити певну плату за свою землю, однак його загальний 

розмір виявився дещо меншим від платежів поміщицьких селян.  

Проте наприкінці ХІХ ст. в результаті проведених фінансових реформ, 

рівень оподаткування всіх категорій землеробського населення з числа 

непривілейованих станів практично зрівнявся. Надмірними податками були 

обтяжені саме безземельні селяни, хоча й для середньозабезпеченої категорії 

населення існуючі податки були важким тягарем, що врешті-решт, виявилось 

додатковим фактором впливу на сімейний бюджет і, як наслідок, визначало їх 

низький життєвий рівень. 
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3.3. Державні заходи щодо розвитку дрібнотоварних селянських 

господарств та їх історичне значення 

 

В умовах формування і розвитку ринкових відносин дрібні 

товаровиробники силою економічних обставин змушені були створювати 

різноманітні кооперативні організації (сільськогосподарські, кредитні, споживчі 

товариства) для вирішення численних проблем, пов’язаних з їх господарською 

діяльністю. Для українського селянства різноманітні форми економічної 

взаємодопомоги – основи кооперативного руху, тривалий час були невід’ємною 

частиною його господарської культури.  

Один із проявів такої «кооперативної» поведінки, поширеної у другій 

половині ХІХ – початку ХХ ст. у полтавському селі стала так звана «супряга», 

при якій через дефіцит робочої худоби група селян тимчасово об’єднувалась, щоб 

виконати певні види сільськогосподарських робіт, зокрема, оранку землі. Нерідко 

кооперація робочої сили кількох селянських родин давала можливість збудувати 

житло чи приміщення господарського призначення, яке силами однієї родини 

побудувати було практично неможливо. Загалом, висновки фахівців історії 

кооперативного руху (О.В.Чаянова, М.І. Туган-Барановського, В.Ф. Тотоміанца, 

А.Є. Кулижного, І.Витановича, А.О. Пантелеймоненка, В.В. Гончаренка та ін.) 

свідчать про те, що при умовах простої кооперації, що мала місце серед селян 

України на межі ХІХ – ХХ ст., виникла можливість: 

- зростання інтенсивності та результативності праці кожного з учасників 

процесу виробництва; 

- скорочення затрат праці, необхідної для виробництва певного товару; 

- виконання різноманітних робіт, обсяг яких перевищує фізичні можливості 

людини або тих, що потребують часу більшого за тривалість людського 

життя; 

- об’єднаній групі осіб під керівництвом досвідчених у веденні справ 

фахівців ефективніше виконати певний обсяг робіт;  

- дрібним товаровиробникам отримати вигідні ціни на свою продукцію. 
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«При складній кооперації, – робить висновок А.О.Пантелеймоненко, – … до 

переваг простого об’єднання праці додаються ще й особливі переваги, властиві 

соціальному поділу праці (мануфактура, фабрика тощо)» [214, с. 7]. 

Поступове утвердження ринкових відносин на селі після скасування у  1861 

р. кріпосного права підштовхнуло уряд до кроків на шляху правової регламентації 

різних видів кооперативних утворень, включаючи ощадно-позичкові, кредитні 

сільськогосподарські та споживчі товариства. У результаті чого на початку ХХ ст. 

на території Полтавщини, як і в інших регіонах, була створена юридична база 

щодо діяльності кооперативних організацій.  

Чи не найважливішим для основної маси селянства було вирішення проблем 

щодо отримання ними кредитів на здійснення господарської діяльності. Велике 

значення мало прийняття низки законодавчих та номативно-правових актів, що 

стали основою функціонування саме кредитної кооперації. Це, передусім, 

стосується таких законів як «Про установи дрібного кредиту» (від 1 червня     

1895 р.) та «Про порядок функціонування установ дрібного кредиту» (від 7 червня 

1904 р.) [346]. Пізніше, останній був доповнений новими положеннями і став 

основою нового законодавчого акту про дрібний кредит, затвердженого 21 червня 

1910 р. Його головною відмінністю від попередніх законодавчих актів було те, що 

відтепер держава дозволяла видачу із державних кас коштів на формування 

основних капіталів усім, без виключення, установам дрібного кредиту. Також 

дозволялось передавати на потреби установ дрібного кредиту частину коштів, що 

належали місцевій селянській громаді. Цей документ став невід’ємною частиною 

так званого «Кредитного статуту», що регулював усі кредитні операції у державі. 

Стаття 92 Статуту у редакції 1912 р. надавала право установам дрібного кредиту 

для забезпечення її діяльності у трьох напрямках:  

1. Видавати позики на поповнення обігових коштів товариства, купівлю 

інвентарю, на господарські потреби;  

2. Бути посередником при купівлі необхідних для господарства предметів та 

продажу його продукції; 3. Приймати грошові внески та здійснювати зовнішні 

позички [234, с. 47]. Кредитно-кооперативні об’єднання мали право здійснювати 
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всі кредитні операції тільки у колі своїх членів. Подібно до цього сільські та 

волосні ощадні каси могли здійснювати посередницькі операції лише у 

середовищі членів відповідної громади. 

Стаття 94 того ж Статуту визначала порядок видачі кредитів, що могли мати 

місце за умови: особистої довіри до особи-позичальника; під забезпечення 

гарантій поручителя; під заставу продукції відповідного господарства або його 

інвентарю. Передбачалося, що на кожного члена кооперативу має бути заведена 

облікова картка, у якій відображається така інформація: кількість працездатних 

членів родини; площа надільної, власної і орендованої землі; кількість худоби; 

вартість власної землі, худоби, будівель та іншого майна; головне і допоміжне 

заняття домогосподаря. 

Одним з важливих наслідків закону від 21 червня 1910 р. стало, зокрема, те, 

що принципова різниця між кредитним і ощадно-позичковим товариством 

практично зникла. Якщо раніше лише кредитне товариство могло формувати 

основний капітал за рахунок запозичень Державного банку, то тепер і ощадно-

позичкові товариства мали право розраховувати на відповідну допомогу держави 

у формі позики з державної ощадної каси [194, с. 313]. Головною різницею між 

вищезгаданими товариствами було те, що неодмінною умовою ощадно-

позичкового товариства була наявність паю у кожного із його членів, тоді як у 

кредитному – пай не передбачався. Максимальний розмір кредиту в обох типах 

товариств: без застави  до 300 крб., а з заставою – до 1000 крб. Термін кредиту не 

повинен був перевищувати три роки, а процентна ставка за його користування 

коливався від 7 до 10 % річних. Такі умови кредитування для багатьох селян  

відкривали можливість зміцнити матеріально-технічну базу господарства.  

Подібні кредити могли видавати і сільські чи волосні громадські ощадно-

позичкові каси, статут яких було затверджено міністром фінансів C.Ю. Вітте        

5 грудня 1905 року. Як і у випадку із вищезгаданими кооперативними 

організаціями, статут цих кас зазнавав періодичних змін з метою вдосконалення 

їх функціонування в інтересах дрібних товаровиробників, які, власне, і 

користувалися їх послугами. Кредит у цих касах можна було одержати при 
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дотриманні певних умов на термін до одного року (короткотермінові) і від одного 

до п’яти років (довгострокові). Відсоток за кредитом встановлювався зборами 

громади, як правило, до 8 % річних [195, с. 470]. 

Загалом на початку ХХ ст. законодавство Російської імперії сприяло 

розвитку різних видів кооперативних об’єднань, включаючи і згадані нами 

кредитні та ощадно-позичкові товариства. Так, якщо у 1903 р. на Полтавщині 

функціонувало 21 кредитне і 19 ощадно-позичкових товариств, то у 1910 р. їх 

було –  116 і 45 відповідно (зростання кількості перших – у 5,5 рази, а других – 

більш як удвічі)  [214, с. 88]. Особливо помітним було зростання різних типів і 

форм об’єднань кооперативного типу у роки столипінської аграрної реформи. У 

1914 р., наприклад, на Полтавщині вже нараховувалось 287 кредитних       

(193 605 осіб) та 74 ощадно-позичкових (47 305 членів) товариств. Кредитні 

товариства лише протягом одного, 1914 р., видали дрібним товаровиробникам 

позик на загальну суму 13 921 375 крб. Левова частка цих кредитів припадала на 

купівлю робочої худоби (4 429 334 крб.); землі (3 183 965 крб.) та оренду землі 

(1 863 371 крб.). А ще ж були позики на будівництво житла (754 318 крб.), 

купівлю, ремонт знарядь праці (553 100 крб.) та інші господарські потреби [24,    

с. 21]. 

Інша форма об’єднань дрібних товаровиробників – сільськогосподарські 

товариства, перше з яких виникло на Полтавщині у 1865 р., теж знайшли 

підтримку широких мас полтавського селянства. Статут цих товариств у кожному 

конкретному випадку затверджувався урядом при наявності відповідного 

клопотання місцевої державної адміністрації та органів земського 

самоврядування. Більшість сільськогосподарських товариств, що на початку     

ХХ ст. функціонували на Полтавщині діяли на основі типового статуту 

затвердженого у 1898 р.  

На основі цього статуту сільськогосподарським товариствам дозволялось 

здійснювати кооперативну постачальницько-збутову діяльність, що давало 

дрібним товаровиробникам більше можливості не лише збувати свою продукцію, 

але і забезпечувати себе на пільгових умовах новітніми знаряддями праці, 
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машинами і механізмами, а також постачати більш продуктивну худобу: 

молочних корів із Швейцарії, свиней (беркшири і йоркшири) з Великобританії, 

курдючних овець з Бухари і т. ін. [208, с. 26]. Сільськогосподарські товариства 

знайшли підтримку широких мас полтавського селянства, адже з усіх 533 таких 

кооперативних об’єднань, що функціонували в українських губерніях на 1 січня 

1911 року, 224 діяло саме на Полтавщині  [215,  с. 45]. Через кілька років станом 

на 1 січня 1914 р. на Полтавщині вже функціонувало 320 таких товариств, з яких 3 

були загальногубернськими, 10 – повітовими і 307 – малорайонними в межах 

одного або кількох населених пунктів. На відміну від кредитних та ощадно-

позичкових товариств, де головною дієвою особою був селянин з кількома 

десятинами землі, сільськогосподарські товариства об’єднували переважно 

заможних не лише селян, але й поміщиків. У тому ж 1914 р., наприклад, серед 256 

таких кооперативів, по яким є відповідні статистичні дані, господарств з угіддями 

площею понад 50 дес. було 22,9 %; від 25 до 50 дес. – 16,5 %; від 15 до 25 дес. – 

12,1 %; від 9 до 15 дес. 9,2 % [162, с. 13]. Інші 39,3 % належали до категорії 

дрібних товаровиробників, які теж цікавилися тим, чим займалися такі 

кооперативи. І це не дивно, адже основними напрямками діяльності 

сільськогосподарських товариств були: організація пунктів, де всі бажаючі могли 

взяти напрокат різноманітні машини і механізми.  

Та чи не найважливіше для сільських товаровиробників була діяльність 

товариства по організації парувальних пунктів кращих на той час порід тварин: 

коней, великої рогатої худоби, овець і свиней [148, с. 130-160]. Також 

сільськогосподарські товариства організовували у різних регіонах губернії сітку 

дослідних полів, одне з яких (Полтавське дослідне поле), організоване у 1884 р., 

існує і по теперішній час. 

Ідеї кооперації та її очевидні успіхи на Полтавщині виявилися настільки 

популярними серед дрібних товаровиробників, що економіст полтавського 

земства В. Василенко у 1907 р. розробив своєрідний бізнес-план організації 

кооперативу з числа безземельних селян, який би став прикладом покращення 

свого фінансового становища для тих, хто не мав можливості працювати на своїй 
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землі. Згідно цього плану, запропонованого Ново-Тагамликському сільсько-

господарському товариству Костянтиноградського повіту для чотирьох таких 

домогосподарів товариство могло б орендувати 16 дес. землі, купити чотири коня 

та весь необхідний інвентар, витративши для цього 545 крб. Детально виклавши 

свої розрахунки щодо урожайності основних зернових культур В. Василенко 

дійшов висновку про цілком реальний прибуток у цьому разі на кожного члена 

товариства в межах 100 крб. Щоб реалізувати на практиці свої пропозиції щодо 

організації зразкового кооперативного господарства автор пропонував товариству 

направити цей бізнес-план інспектору сільського господарства полтавської 

губернії з тим, щоб останній звернувся до Головного управління землеробства і 

землевпорядкування про надання товариству кредиту в сумі 600 крб. з умовою 

повного погашення кредиту протягом наступних 8 років [34, с. 86]. 

Важливо відзначити ще один аспект політики тогочасної держави щодо 

розвитку дрібного кооперативного кредиту, ефективність якої у значній мірі 

залежала від функціонування спеціального органу, створеного наприкінці ХІХ ст. 

під юрисдикцією Міністерства фінансів – Управління у справах дрібного кредиту. 

Особливою активністю у справі кредитування дрібних товаровиробників ця 

державна установа відзначилася у роки столипінської аграрної реформи.  

Так, 30 січня 1910 р. вищезгадане управління своїм циркуляром № 163 

наказувало губернським інспекторам у справах дрібного кредиту посилити 

роз’яснюючу роботу серед селян щодо функціонування різних типів відповідних 

кооперативних об’єднань з метою популяризації їх серед населення. Для 

забезпечення контролю за ситуацією з дрібним кредитом в регіонах, Управління 

циркуляром № 168 від 15 квітня 1910 р. просило губернаторів надсилати до 

столиці зміст усіх розпоряджень місцевої влади, що стосувалися дрібного 

кредиту. Це, на думку Міністерства фінансів, повинно було посилити контроль за 

ситуацією на місцях з метою недопущення порушень законів щодо кредитних і 

ощадно-позичкових товариств.  

Не можна не відмітити у цьому зв’язку і циркуляра № 180 від 13 серпня 

1910 р. про асигнування установами дрібного кредиту коштів з метою 
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забезпечення ними видачі позик селянам під заставу зернових культур на умовах 

низької відсоткової ставки в межах 4 % річних. У відповідності з основними 

принципами столипінського реформування аграрного сектору економіки країни 

губернським інспекторам дрібного кредиту від 22 грудня 1910 р. було 

рекомендовано особливу увагу приділяти одноосібним селянським господарствам 

з метою їх «інтенсифікації» [333, с. 687]. 

 З метою якнайширшого інформування громадськості про діяльність 

установ дрібного кредиту розпорядженням № 232 від 14 грудня 1911 р. 

передбачалось організувати видання при Міністерстві фінансів спеціалізованого 

журналу під назвою «Вестник мелкого кредита», підписуватися на який було 

запропоновано усім місцевим установам дрібного кредиту. Такі основні ідеї 

державного регулювання кооперативного сектору Російської імперії та деякі 

практичні результати його реалізації мали місце на початку ХХ століття.  

Враховуючи сказане вище, можна дати лише позитивну відповідь на 

запитання щодо можливості використання історичного досвіду вітчизняного 

кооперативного руху, зокрема щодо розвитку дрібного кооперативного кредиту, у 

сучасних умовах. І підстав для цього є чимало. Одна з них –  наявність у сучасній 

Україні значної кількості як особистих, так і фермерських господарств, що гостро 

потребують доступного і, головне прийнятного за річними процентними ставками 

короткострокового і довгострокового кредитування. 

Згідно відповідних статистичних даних станом на 1 січня 2010 р. в Україні 

нараховувалось загалом 4,6 млн. особистих селянських і понад 40 тис. 

фермерських господарств [22, с. 238]. Станом на 1 січня 2015 р. їх кількість 

практично не змінилась. Що ж до загальної тенденції, то їх кількість протягом 

2000-х років майже не зростала, що свідчить, очевидно, про відсутність 

сприятливих економічних умов їх подальшого розвитку. І одна з таких проблем 

названа вище – це кредитування.  

Державне кредитування аграрного сектору на пільгових умовах було 

запроваджене ще у 2000 р., коли держава взяла на себе обов’язок у компенсації 

частини кредитної ставки комерційних банків. Середня відсоткова ставка, що 
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компенсується за рахунок бюджетних коштів є, загалом незначною. Як результат 

– майже 40 % підприємств аграрного сектору України у 2012 р. залишалися 

збитковими, темпи розвитку господарств низькі і є далекими від стабільності [54, 

с. 145]. Навіть великим агропідприємствам, не кажучи вже про фермерські чи 

особисті селянські господарства, кредити на даний момент є малодоступними 

через їх високу вартість і фактичне припинення з боку держави процесу 

компенсування комерційним банкам частини виданих сільсько-господарським 

товаровиробникам кредитів. Тому, цілком погоджуємося з тими авторами 

наукових публікацій, які вказують на відсутність дієвого механізму державної 

підтримки сільськогосподарських товаровиробників різних форм власності при 

отриманні ними доступних короткострокових та довгострокових кредитів, як 

однієї із суттєвих причин складного економічного становища значної кількості 

дрібних та великих підприємств агропромислового комплексу України.  

Серед пропозицій покращення ситуації у цій сфері пропонується ціла низка 

заходів: регіональне використання бюджетних коштів, збільшення бюджетних 

асигнувань, залучення іноземних кредитів, вирішення майнового і земельного 

питання тощо. Усі ці заходи, звичайно сприятимуть розвитку селянських 

господарств, у випадку їх реалізації на практиці, проте щодо дрібних господарств, 

якими у порівнянні з агрохолдингами є особисті селянські і фермерські 

господарств, важливе значення має розвиток різного роду кооперативів, 

включаючи постачальницькі, збутові, машино-технологічні, і, безумовно – 

кредитні.  

На даний час в Україні вже сформована відповідна законодавча база 

функціонування кооперативів різних видів, подібних за своєю природою до тих, 

що були у нашій країні на межі ХІХ – ХХ століття. Першим кроком на цьому 

шляху було «Тимчасове положення про кредитні спілки» 1993 р. Згодом, у 1999 р. 

було опубліковано Указ Президента №701/99 «Про кредитні спілки», що став 

основою Закону Верховної Ради від 20 грудня 2001 року «Про кредитні спілки». 

Цим законом було визначено, що кредитна спілка є фінансовою установою 

неприбуткового характеру [87]. У 2014 р. на основі цього закону в Україні вже 
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функціонувало 627 кредитних спілок. Станом на 01.07.2014 року система 

кредитної кооперації, загальні активи якої перевищують 2,3 млрд. грн., об’єднує 

понад 878,7 тис. громадян України. В руках членів кредитних спілок на перше 

півріччя 2014 року було видано кредитів на загальну суму 2 202 млн. гривень 

[111, 222]. До числа цих кредитно-кооперативних організацій належать 23 

кредитні спілки, зареєстрованих на Полтавщині, сума наданих ними кредитів яких 

склала 44,4 млн. грн. [42, с. 17]. Цього, звичайно, замало для забезпечення 

фінансових потреб усіх, хто потребує кредитування, включаючи, і дрібних 

товаровиробників.  

Пропозиції деяких сучасних кооператорів, реалізація яких сприятиме 

розвитку дрібного кредитування, зводиться до безумовної підтримки цього 

процесу державою, як це було, наприклад, у нашій країні на початку ХХ ст. 

Держава, при наявності розуміння великого значення дрібного кредиту для 

економічного розвитку країни, могла надавати відповідним кооперативам кошти 

на пільгових умовах терміном на 5-7 років під 5 % річних. Обов’язковою умовою 

кредитування є використання державного кредиту переважно на розвиток дрібних 

господарств, як у місті, так і в сільській місцевості. З метою забезпечення 

ефективної роботи кредитного кооперативу уповноважена державна установа 

могла б здійснювати методичний супровід та постійний моніторинг кредитного 

портфеля, як це було у нашій країні на початку ХХ ст. Загалом є всі підстави для 

висновку про те, що кошти, надані у вигляді позики кооперативу, державою, не 

тільки можуть вирішити їх поточні проблеми, а й допоможуть кредитній спілці 

сформувати основу своєї стабільності – резервний капітал. 

Ще одним резервом подальшого розвитку особистих селянських і 

фермерських господарств України на сучасному етапі є сільськогосподарська 

обслуговуюча кооперація, правовою базою якої є Закон України «Про 

сільськогосподарську кооперацію» 1997 р. [88]. Станом на 1.04.2014 р. таких 

кооперативів в Україні нараховувалось 1027, з яких 37 зареєстровано в 

Полтавській області [112]. Кооперативи такого типу для дрібних 

сільськогосподарських товаровиробників теж мають дуже важливе значення, адже 
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можуть надавати цілу низку послуг – від постачання всього необхідного для 

ведення господарської діяльності, до переробки і збуту сільськогосподарської 

продукції. Сільськогосподарські кооперативи орієнтовані як на потреби фермерів 

(зокрема можуть допомагати у вигідному збуті зерна), так і особистим селянським 

господарствам. Такий кооператив може підтримувати і тваринницьку галузь, 

допомагаючи селянам збувати молочну продукцію. Станом на 2013 р. в Україні 

функціонувало близько 182 обслуговуючих кооперативів молочного напрямку, 12 

з яких діяли на Полтавщині [112]. Окрім постачальницьких і збутових 

кооперативів в Україні існують також машино-технологічні (з надання 

механізаторських послуг) та багатофункціональні сільськогосподарські 

обслуговуючі кооперативи, що об’єднують власників особистих селянських 

господарств. Функціями багатофункціональних кооперативів є обробіток ґрунту 

(оранка, культивація, сівба); обмолот зернових культур; виготовлення кормів для 

сільськогосподарських тварин і птиці; збут сільськогосподарської продукції за 

дорученням її власників, а також забезпечення дрібних товаровиробників, 

елітними сортами зернових та худобою високої м’ясомолочної продуктивності. 

Для розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів усіх з названих 

типів історичний досвід вітчизняної сільськогосподарської  кооперації є 

надзвичайно цінним, передусім у контексті організації послуг для членів, і, 

безумовно щодо формування державної кооперативної політики (що упродовж 

дорадянського періоду змінювалась і мала різні наслідки впливу). 

Формуючи загальні висновки щодо використання історичного досвіду 

другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в сучасних українських реаліях, слід 

зазначити, що багато з того, що мало місце у кооперативному русі нашої країни 

понад сто років тому, сьогодні вже використовується. Разом з тим, очевидні і 

проблеми, що зустрічаються у подальшому розвитку, скажімо, сільських 

обслуговуючих кооперативів, діяльність яких для дрібних товаровиробників 

аграрного сектору економіки України є особливо значущою. Серед негативних 

чинників розрізняємо державно-правові (недосконалість законодавства та 

неврегульованість статусу щодо оподаткування); економічні (відсутність 
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необхідних коштів та обмежена матеріально-технічна база); соціально-

психологічні (низький рівень знань та деформоване уявлення про кооперацію) та 

організаційні (пасивність виборних органів управління) [215, с. 27]. Усунення 

зазначених, як і низки інших проблем (з використанням вітчизняного досвіду 

початку ХХ ст.) стимулюватиме розвиток кооперативного руху в аграрному 

секторі економіки, що сприятиме створенню кращих економічних умов для 

підвищення конкурентоздатності сільськогосподарської продукції України в 

умовах входження нашої держави до європейського співтовариства. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

У третьому розділі, під назвою «Політика держави та її вплив на розвиток 

селянських господарств» з’ясовано правовий статус селянських господарств 

Полтавщини на межі ХІХ – ХХ ст.; розглянуто систему господарств 

непривілейованого стану; проаналізовано державні заходи щодо розвитку 

дрібнотоварних селянських господарств. 

Наукова новизна розділу відображається у таких результатах: 

         1. У ході дослідження, на прикладі Полтавської губернії другої половини 

ХІХ – початку ХХ ст., відзначено низку негативних факторів, що впливали на 

розвиток дрібнотоварних селянських господарств. До них належать: державна 

політика щодо збереження після 1861 р. такої адміністративної одиниці, як 

селянсько-козацька громада; вимога центральної влади щодо членів громади 

сплачувати податки за принципом кругової поруки; примушування колишніх 

поміщицьких селян купувати свої власні угіддя, якими вони традиційно 

користувалися ще до появи поміщицького землеволодіння. 

         2. Аналіз податкового навантаження на дрібних сільськогосподарських 

товаровиробників у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. дав можливість 

встановити, що припинення стягнення подушного податку, з 1 січня 1886 року, 

зовсім не означало «лібералізації» податкової політики уряду Російської імперії 
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щодо селянства. Одночасно із скасуванням подушного податку було підвищено 

інші платежі. Упродовж 1884 – 1888 р. два рази відбулось суттєве підвищення 

поземельного податку, що означало заміну принципу оподаткування «за душами» 

іншим – «за десятинами». Таким чином, на межі ХІХ – ХХ ст. відбулося очевидне 

зростання рівня оподаткування усіх непривілейованих станів, враховуючи, що ця 

категорія населення на початку ХХ ст. прямих податків платила загалом по 

імперії у 18 разів більше, ніж дворяни.  

3. У результаті дослідження податкового навантаження на дрібнотоварні 

селянські господарства Полтавської губернії встановлено, що загалом протягом 

1910 року усіх податків і натуральних повинностей з названої категорії 

господарств було отримано 7 044 867 крб. Врахувавши той факт, що у вказаний 

період на території Полтавщини діяло 422 462 господарств, вдалося визначити 

суму податків на одне господарство – 16 крб. 67 коп. Порівняно із відповідними 

середньостатистичними даними щодо 50 губерній європейської частини імперії 

(10 крб. 43 коп.), оподаткування полтавських селян було на 60% вищим. 

4. У ході дисертаційного дослідження прослідковано «еволюцію» органів 

державної податкової служби протягом 1885 по 1916 рік. Так, усередині 80-х 

років ХІХ ст. функції податкової служби виконували казенні палати, акцизні 

управління, органи міського, земського і сільського самоврядування, податні 

присутствія, окружні суди і мирові судді. Із перерахованих органів, що займалися 

фіскальною діяльністю на Полтавщині у другій половині ХІХ ст., тільки акцизні 

управління були за своєю суттю спеціалізованими податковими установами.  

5. Аналіз нормативно-правової бази кооперативних організацій кінця ХІХ – 

початку ХХ ст., діяльність яких позитивно впливала на розвиток дрібнотоварних 

селянських господарств показав, що одним із важливих наслідків закону «Про 

порядок функціонування установ дрібного кредиту» від 21 червня 1910 р. стало, 

усунення принципової різниці між кредитним і ощадно-позичковим товариством. 

Якщо раніше лише кредитне товариство могло формувати основний капітал за 

рахунок запозичень Державного банку, то тепер і ощадно-позикові товариства 

мали право розраховувати на відповідну допомогу держави у формі позики з 
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державної ощадної каси. Така законодавча норма стимулювала розвиток сільської 

кредитної кооперації при фінансовій підтримці держави, а вона у свою чергу 

робила мікрокредитування більш доступним для селян-товаровиробників. Такий 

досвід доцільно врахувати у сучасних умовах. Державні кошти розраховані на 

підтримку індивідуальних селянських і фермерським господарств можна надавати 

сільським кредитним спілкам. Така практика сприятиме більш відповідальному 

ставленню скооперованої громади до розпорядження державними коштами та 

унеможливлюватиме непрозорий їх розподіл у ході кредитування дрібних 

товаровиробників на селі. 

6. За результатами дисертаційного дослідження запропоновано 

використання в сучасних умовах історичного досвіду активної участі селян-

власників дрібнотоварних господарств періоду другої половини ХІХ – початку 

ХХ ст. у кооперативних організаціях, а також урахування досвіду щодо 

формування на законодавчому рівні державної кооперативної політики. Зокрема, 

у галузі податкового законодавства (спростити процес надання кооперативам 

неприбуткового статусу, а не обкладати їх податками як це передбачено у 

нещодавно ухвалених Верховною Радою поправках до Податкового Кодексу), при 

підготовці цільових програм підтримки кооперативних організацій та надання 

спеціальної освіти представникам виборних органів управління кооперативів. 

7. Запропоновано заходи державної підтримки правового, організаційного 

та методичного характеру. Передусім, важливо забезпечити: пільгове 

кредитування; спрощений порядок трансформації особистих селянських 

господарств в сімейні фермерські господарства з можливістю набуття статусу 

юридичної чи фізичної особи (сільськогосподарського товаровиробника); 

створення на їх основі ефективної системи сільськогосподарської кооперації; 

право обрання спеціального режиму оподаткування (сплата фіксованого 

сільськогосподарського податку); можливість використання найманих 

працівників для сезонних та специфічних робіт; висвітлення у засобах масової 

інформації на загальнодержавному та місцевому рівнях переваг трансформування 

особистих селянських господарств у фермерські господарства сімейного типу; 
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професійне навчання представників органів управління кооперативів та 

поширення серед населення базових знань про сільськогосподарську кооперацію, 

зміни нормативно-правового поля, механізми державної підтримки розвитку 

сільськогосподарської кооперації. 

Основні положення третього розділу дисертаційного дослідження 

опубліковані в наукових працях автора: [113; 114; 153; 156; 350]. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового 

завдання, що виявляється в комплексному історико-економічного аналізі 

закономірностей розвитку і особливостей функціонування дрібнотоварних 

селянських господарств Полтавської губернії в умовах формування ринкових 

відносин другої половини ХІХ – початку ХХ століття для використання 

історичного досвіду у процесі реформування сучасного аграрного сектору 

економіки України з урахуванням його регіональної специфіки. 

Проведене дослідження дозволило отримати наступні висновки: 

1. Використання методології цивілізаційної парадигми суспільного розвитку 

та комплексного підходу щодо дослідження умов розвитку дрібнотоварних 

селянських господарств Полтавської губернії другої половини ХІХ – початку    

ХХ ст. дозволило визначити особливості впливу на їх діяльність соціальних, 

економічних, політичних та культурних чинників.  

2. У результаті з’ясування ступеня розробки проблем розвитку 

дрібнотоварних селянських господарств другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

встановлено, що дослідники дорадянського періоду основною причиною 

невирішеності аграрного питання вважали малоземелля та низький рівень 

інтенсивності селянських господарств. У працях науковців радянського періоду 

відзначався їх занепад. Цікавими та оригінальними є праці сучасних дослідників 

щодо закономірностей та особливостей функціонування вітчизняних селянських 

господарств в умовах аграрних реформ другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

Проте, очевидною є відсутність комплексного підходу щодо вивчення 

дрібнотоварного аграрного виробництва загалом, і Полтавського регіону зокрема.  

3. Встановлено, що дрібнотоварне селянське господарство було основною 

організаційною одиницею господарювання непривілейованого стану 

полтавського села, до якого належала переважна частина населення регіону. З 

огляду на це, уточнено визначення категорії «непривілейований стан» як 
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узагальнюючої  характеристики окремого соціального прошарку дрібних 

товаровиробників (козаків, міщан, колишніх поміщицьких та державних селян 

тощо), які вирізняються правовим статусом (обмеженістю прав володіння, 

користування та розпорядження землею, надмірною обтяженістю податками і 

зборами тощо). 

4. Проаналізовано чинники розвитку дрібнотоварних селянських 

господарств Полтавської губернії (основні засоби виробництва, трудові та 

фінансові ресурси) і виявлено ступінь їх впливу на економічну ефективність 

функціонування селянських господарств початку ХХ ст. До позитивних віднесено: 

забезпеченість достатньою кількістю трудових ресурсів; розповсюдження 

реманенту фабричного виробництва; тенденцію щодо заміни в якості робочої 

худоби вола конем як більш маневреної і продуктивної тяглової сили; діяльність 

державного іпотечного банку; розвиток кредитної,  сільськогосподарської 

кооперації та земських установ. Також виділено негативні чинники: малоземелля, 

відсутність достатніх коштів для купівлі чи оренди землі, існуючу систему 

землеробства (трипілля), віддаленість поля від садиби селянина, черезсмужжя, 

скорочення пасовищ та посівів щорічних трав. При цьому, доведено факт 

поступового розвитку дрібних селянських господарств Полтавської губернії кінця 

ХІХ – початку ХХ ст., підтвердженням чого є зростання загальної площі їх 

землеволодінь, урожайності зернових культур, валового виробництва 

сільськогосподарської продукції. 

5. Обґрунтовано зв’язок соціального становища дрібних товаровиробників 

непривілейованого стану з ендогенними та екзогенними факторами впливу на їх 

господарювання. За допомогою методу покрокової (поетапної) багатофакторної 

лінійної регресії виявлено основні внутрішньогосподарські фактори позитивного 

впливу на валовий дохід селянських господарств Полтавської губернії з однієї 

десятини землі (вартість землі та урожайність основних зернових культур). А 

негативним, згідно розрахунків, ставало порушення балансу між розміром поля і 

кількістю робочої худоби, необхідної для його обробітку. Серед зовнішніх умов 

слід назвати аграрні реформи 60-х років ХІХ ст., у результаті яких переважна 
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більшість дрібних товаровиробників одержали у своє розпорядження недостатні 

для повноцінного господарювання земельні наділи, що у поєднанні з викупними 

платежами, численними податками і обтяжливими натуральними повинностями, а 

також обмеженням прав і свобод сільських станів ставили цю категорію 

населення у нерівне становище на аграрному ринку з великим поміщицьким 

господарством. 

6. Підтверджено точку зору про те, що основним джерелом формування 

бюджету господарств непривілейованих станів Полтавщини кінця ХІХ – початку 

ХХ ст., був дохід від рослинництва, тоді як тваринництво було менш дохідним. 

При цьому акцентовано, що доходи від сторонніх заробітків переважали лише у 

тих господарствах, що мали у своєму розпорядженні до 3 дес. землі. 

Структуризація бюджетів різних типів селянських господарств дала можливість 

визначити причини дефіциту бюджету (аграрне перенаселення, надлишок робочої 

сили, низький рівень оплати праці), характерних для всіх категорій дрібних 

товаровиробників. 

7. На основі запропонованого комплексного методологічного підходу 

дослідження розвитку дрібнотоварних селянських господарств Полтавської 

губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. визначено особливості змісту прав 

власності різних соціальних типів дрібних товаровиробників: набуття статусу 

юридичної особи (можливість купівлі, оренди, застави землі), нерівномірного 

розподілу земельних наділів, документального оформлення прав власності 

(закріплення в особисту власність надільної землі); систем землеробства у 

відповідності до умов землекористування та якості ґрунтів; спеціалізації 

вирощування зернових культур. Також з’ясовано специфіку державної політики 

досліджуваного періоду: стримання розвитку ринку робочої сили (заборона 

вільного переселення), не до кінця юридично оформлене право власності селян на 

землю, надмірне податкове навантаження, невисока дохідність 

сільськогосподарської діяльності (внаслідок дисбалансу ціноутворення на 

сільськогосподарську продукцію) були основними причинами складного 

соціального становища та низького рівня життя основної маси непривілейованого 
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стану.  

8. У результаті використання принципу «path dependence» в рамках 

проведеного дослідження визначено інституціональну специфіку притаманну 

соціуму Полтавської губернії в умовах формування ринкових відносин другої 

половини ХІХ – початку ХХ ст., яка включає систему успадкованих норм і 

цінностей, пов’язаних з культурою виробництва (спеціалізацією рослинництва, 

особливостями землевпорядкування), способом ведення господарської діяльності 

(готовності селян-товаровиробників до організації кооперативних форм 

господарювання), неформальними нормами суспільної взаємодії  (інституту 

довіри, відповідальності). Перелічені інститути визначають економічну культуру 

краю (господарські традиції, етос, менталітет) та формують підвалини для 

обґрунтування інституціональних обмежень регіональних програм державної 

підтримки аграрного сектору. 
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Додаток А 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. А.1. Схема зв’язку господарств непривілейованих станів Полтавщини з 

органами державної влади та місцевого самоврядуванн 

Селянські господарства Полтавської 

губернії 

Органи державної влади Міністерство 

землеробства 

Губернське 

правління 
Казенна палата 

міністерства фінансів 

Повітові казначейства 

Повітове податкове 

присутність 

Контори державного 

банку 

Волосний 

старшина 

Губернська 

земельна управа 

Губернатор та 

його канцелярія 

Відділення селянського 

банку 

Міністерство 

внутрішніх справ 

Міністерство 

внутрішніх справ 

Губернська 

повітова 

землевпо-

рядкувальна 

комісія 

Повітове 

поліцейське 

управління 

Поліцейський 

урядник 

Становий 

пристав 

Волосний 

сход 

Сільський 

староста 

Повітова 

земська управа 

Волосне 

правління 

Волосний 

суд 

Сільський 

сход 
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Додаток Б 

 

Забезпечення господарств непривілейованих станів Полтавської губернії робочою худобою 

 у 1882 – 1889 рр. (без Зінківського повіту) 

Джерело: [295, с. 198]. 

 

Стани 

Число господарств Число господарств у % 

Б
ез

 р
о

б
о

ч
о

ї 

х
у

д
о

б
и

 

Мали 1 голову 

робочої 

худоби 

Мали 

2-3 

голови 

робочої 

худоби 

Мали 

4-6 

голів 

робочої 

худоби 

Мали   

7 і 

більше 

голів 

робочої 

худоби 

Б
ез

 р
о

б
о

ч
о

ї 

х
у

д
о

б
и

 Мали 1 голову 

робочої худоби 

Мали 

2-3 

голови 

робочої 

худоби 

Мали 

4-6 

голів 

робочої 

худоби 

Мали 7 

і 

більше 

голів 

робочої 

худоби 

 

корову 

 

коня 

 

корову 

 

коня 

Козаки 48 054 9 579 10 508 55 838 29 838 7 635 29,9 6,0 6,5 34,3 18,4 4,9 

Державні 

селяни 
642 89 190 632 350 97 32,1 4,4 9,5 31,6 16,6 5,8 

Військові 

поселяни 
1 411 208 141 2 448 845 75 27,5 4,1 2,7 47,7 16,5 1,5 

Казенні 

селяни 
8 245 1 640 3 112 12 563 7 305 1 815 23,8 4,7 9,0 36,2 21,0 5,3 

Колишні 

поміщицькі 

селяни 

44 605 10 483 14 855 55 047 17 507 2 102 30,8 7,3 10,3 38,1 12,0 1,5 

Міщани 4 749 704 991 2 294 858 298 48,1 7,1 10,0 23,2 8,5 3,1 

Переселенці 288 61 271 592 388 217 15,8 3,4 14,9 32,6 21,4 11,9 

Разом 107 994 22 764 30 068 128 816 57 091 12 239 30,1 6,3 8,4 35,9 15,9 3,4 
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Додаток В 

Таблиця В.1 
Тваринництво Полтавщини в селянсько-козацьких господарствах на рубежі XIX−XX ст. та фактори впливу на його структуру  

№ п/п 

 

Повіти 

  

Поголів`я у 1910р.(тис.) Фактори впливу 

Плата за випас (крб.) Посіви трави (дес.) 

П
ло

щ
а 

па
со

ви
щ

 (
ти

с.
де

с.
) Ціни на зерно (коп.за пуд.) 

Н
а 

10
0 

ос
іб

 н
ас

ел
ен

ня
 

пр
ип

ад
ає

 к
ор

м
ов

ої
 п

ло
щ

і 

(д
ес

.)
 

В
ал

ов
а 

пр
од

ук
ти

вн
іс

ть
   

   
   

1 
де

с.
 з

ер
но

ви
х 

ку
ль

ту
р 

С
ер

ед
ні

  з
бі

р 
зе

рн
ов

их
 у

 

19
06

-1
91

5р
р.

 (
ти

с.
пу

д.
) 

 

Ч
ис

ло
 ч

ле
ні

в 
кр

ед
ит

ни
х 

то
ва

ри
ст

в 

К
іл

ьк
іс

ть
 б

ез
зе

м
ел

ьн
их

 

го
сп

од
ар

ст
в 

у 
19

10
р.

 

В
РХ

 

К
он

і 

С
ви

ні
 

В
ів

ці
 

П
ар

и 
во

лі
в 

К
ор

ов
и 

К
он

я 

Д
рі

бн
ої

 В
РХ

 

В
ів

ці
 

О
дн

ор
іч

ні
 

Б
аг

ат
ор

іч
ні

 

Ж
ит

о 

П
ш

ен
иц

я 

Я
чм

ін
ь 

О
ве

с 

y1 y2 y3 y4 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 

1. Гадяцький 46 26 29 45 11 6 4 4 1 1911 544 13 77 98 64 62 24 53 6643 12392 2950 

2. Золотоніський 75 32 32 69 14 7 7 4 1 3948 1065 54 74 94 64 63 40 44 9216 8782 7489 

3. Зіньківський 43 17 26 37 15 7 8 5 1 1846 920 13 74 96 64 63 20 50 5852 4002 5832 

4. Кобеляцький 69 24 25 110 16 8 8 5 1 999 566 21 72 95 64 68 22 38 8770 9122 6804 

5. Констянтиноградський 74 61 40 74 16 9 8 6 1 8045 411 80 75 95 64 68 82 45 13047 24480 5616 

6. Кременчуцький 63 22 34 76 17 9 9 5 1 4208 448 42 74 97 63 71 29 45 8050 16289 8696 

7. Лохвицький 48 25 26 47 11 7 6 4 1 1198 889 19 77 97 67 62 17 48 6198 19551 3723 

8. Лубенський 49 21 24 44 15 8 6 5 1 1655 140 22 77 97 67 64 30 49 5695 2666 3496 

9. Миргородський 50 21 24 81 14 8 7 5 1 2463 350 22 76 97 65 65 27 49 6873 12362 5171 

10. Переяславський 68 34 38 97 11 5 4 4 1 1659 1133 44 81 101 73 68 28 44 7722 15611 4585 

11. Пирятинський 50 38 27 59 16 8 7 5 1 4597 505 28 77 99 68 64 25 50 7808 7922 3339 

12. Полтавський 62 25 27 57 15 8 8 5 1 5017 1559 29 74 93 65 68 35 50 7254 15049 10158 

13. Прилуцький 64 36 38 38 12 6 5 4 1 3145 2333 25 80 102 67 61 23 47 7086 13002 3190 

14. Роменський 44 28 42 58 13 7 6 5 1 983 1285 26 80 106 69 63 25 56 7722 11317 4756 

15. Хорольський 68 27 28 94 17 9 4 5 2 3048 348 39 73 95 63 65 47 51 7553 4341 4654 

Разом по губернії 873 437 460 986 14 7 6 5 16 44722 12496 477 76 97 65 65 32 48 7699 176888 80459 
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Продовження додатку  В 

                         

Таблиця В.2 

Розрахункова таблиця 
 

 

 

 

аблиця В.3 

          Економічні основи селянсько-козацьких господарств Полтавської губернії (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) 
  

Роки 

  

Кількість купленої 

за допомогою 

селянського банку 
землі, дес. 

Посівна площа 

п’яти основних 

зернових культур,  
тис. дес. 

Збір п’яти 
основних зернових 

культур, тис. пуд. 

Урожай зерна з      

1 дес., пуд. 

Куплено с/г 

угідь у 

повітах, 
тис.дес. 

Природ-
ний 

приріст 

Чисельність 

переселенців 

Ціна 1 дес. 
землі 

(крб.) 

Валовий 
дохід 1 

дес. (крб.) 

Поголів’я тварин в 

сільській місцевості, тис.голів 

Коні ВРХ Вівці Свині 

Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 

1883 5027 1819 61034 36 51 43702 2745 87 24 277 615 1680 381 

1884 34033 1824 67910 77 78 55573 1678 99 26 236 632 1712 307 

1885 25320 1829 72903 38 55 46243 1949 106 22 241 711 1773 316 

1886 11295 1817 44808 40 43 37134 983 101 13 190 618 1811 327 

1887 4853 1812 108523 40 54 46592 928 93 36 185 564 1886 330 

1888 5016 1828 932012 41 52 56769 829 92 25 303 1090 1366 330 

1889 1876 1830 40950 42 66 58667 577 98 13 265 975 1392 341 

1890 3742 1912 82480 44 68 33592 537 112 19 277 826 1416 354 

1891 2529 1888 76591 45 81 51229 654 137 27 289 794 1531 389 

1892 2864 1849 53822 46 72 38471 1682 133 21 287 740 1403 354 

1893 4182 1904 11223 47 88 55879 1229 134 30 262 717 1286 306 

1894 5162 1904 123012 48 46 56962 3562 140 24 278 733 1274 328 

1895 2099 1481 85127 49 54 41480 25304 125 23 291 725 1268 333 

1896 3282 1739 82325 50 44 55777 38819 124 20 280 731 1277 365 

1897 5226 1781 76036 51 70 59518 6881 129 23 301 774 1292 371 

Kkor1= 0,29 0,19 0,06 0,51 0,11 0,76 -0,31 -0,39 -0,17 0,51 0,60 -0,70 0,69 0,29 0,43 

Kkor2= -0,01 0,72 0,08 0,78 0,19 0,06 0,13 0,12 0,76 -0,19 0,83 0,57 -0,15 х х 

Kkor3= 0,28 0,45 0,56 0,52 0,58 0,36 0,10 0,37 0,04 0,52 0,49 -0,03 х х х 

Kkor4= 0,35 0,04 -0,34 0,39 -0,32 -0,21 -0,02 0,66 0,27 -0,57 0,44 0,09 0,30 х х 
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         Продовження додатку В 

1898 14710 1812 112727 52 109 50967 4616 159 37 326 802 1280 398 

1899 19304 1896 102235 53 107 58579 11182 180 32 352 828 1296 417 

1900 15964 1910 89658 54 89 65779 27108 214 34 376 849 1304 438 

1901 20916 1920 97228 55 79 49342 12155 206 30 364 814 1374 424 

1902 23891 1942 156381 56 63 55492 10435 212 35 372 817 1363 427 

1903 16805 1974 112403 57 59 66784 8876 197 37 368 815 868 425 

1904 11031 2019 124251 58 57 60378 4075 202 33 407 770 1019 353 

1905 8453 1987 132797 59 41 43735 6821 200 39 399 782 1045 362 

1906 9374 1932 108400 61 86 62159 10041 210 35 416 757 993 345 

1907 9951 1989 105513 62 84 66284 30725 198 40 403 696 1127 414 

1908 9350 2010 105840 63 82 62464 54600 194 42 416 749 1130 452 

1909 18002 1977 140355 64 74 52011 55822 213 41 479 683 970 420 

1910 20205 2046 128824 65 67 50793 34751 235 38 507 940 1090 513 

1911 22068 2009 130638 66 49 67077 17083 268 33 524 705 905 459 

1912 14198 1984 131670 67 56 72150 9455 327 16 750 838 838 538 

1913 8655 2131 168820 68 59 59556 14439 323 20 753 973 973 563 

1914 7054 2108 136552 69 47 65131 15303 321 28 740 866 866 488 

Джерело: [276, с. 10 – 11; 44, с. 101; 289, с. 195; 177, с. 111; 290, с. 92; 324, с. 4 – 13; 301, с. 40; 302, с. 91; 312, с. 46; 311, с. 

30; 103, с. 18]. 

Таблиця В.4 

Розрахункова таблиця 

  Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 

MEAN case 1-32 11451,16 1901,969 125095,3 53,84375 66,5625 54570,91 12995,13 174,0313 28,625 372,3125 779,0313 1275,25 392,75 

MEDIAN case 1-32 9362 1907 105676,5 53,5 64,5 55828 7878,5 169,5 29 339 772 1283 376 

SD case 1-32 8173,686 122,0282 151377,7 10,47612 17,94065 9598,197 15323,1 69,25199 8,29982511 147,9722 111,4464 285,5014 67,48333 

VALID_N case 1-32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

SUM case 1-32 366437 60863 4003048 1723 2130 1746269 415844 5569 916 11914 24929 40808 12568 

MIN case 1-32 1876 1481 11223 36 41 33592 537 87 13 185 564 838 306 

MAX case 1-32 34033 2131 932012 77 109 72150 55822 327 42 753 1090 1886 563 

_25th% case 1-32 4934,5 1826 76313,5 45,5 53 47967 1680 118 22,5 277,5 714 1032 337 

_75th% case 1-32 17403,5 1985,5 129731 62,5 80 61268,5 16193 211 35,5 411,5 827 1397,5 426 
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                                                  Таблиця В.6 

Підсумкова статистики моделі 
  Value 

Multiple R 0,995 

Multiple R? 0,99 

Adjusted R? 0,988 

F(8,32) 402,878 

p 0 

Std.Err. ofEstimate 6219,524 

 

 

 

 

Продовження додатку В 

 

Таблиця В.5 

Кореляційна матриця 
  Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 

Y 1,00 0,99 0,96 0,99 0,99 0,99 0,97 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 

X1 0,99 1,00 0,96 1,00 1,00 1,00 0,97 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

X2 0,96 0,96 1,00 0,96 0,96 0,96 0,95 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 

X3 0,99 1,00 0,96 1,00 1,00 1,00 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

X4 0,99 1,00 0,96 1,00 1,00 1,00 0,97 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

X5 0,99 1,00 0,96 1,00 1,00 1,00 0,97 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

X6 0,97 0,97 0,95 0,98 0,97 0,97 1,00 0,98 0,98 0,98 0,97 0,97 0,98 

X7 0,99 1,00 0,96 1,00 1,00 1,00 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 

X8 0,99 1,00 0,96 1,00 1,00 1,00 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

X9 0,99 1,00 0,96 1,00 1,00 1,00 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 

X10 0,99 1,00 0,96 1,00 1,00 1,00 0,97 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

X11 0,99 1,00 0,96 1,00 1,00 1,00 0,97 0,99 1,00 0,99 1,00 1,00 1,00 

X12 0,99 1,00 0,96 1,00 1,00 1,00 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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 Продовження додатку В 

 

                                                                                                                                               Таблиця В.7 

Розрахункова таблиця 
  Step Multiple Multiple R-square F - to p-level Variables 

X3 1 0,991487 0,983047 0,983047 2261,541 0 1 

X1 2 0,992027 0,984117 0,001069 2,558 0,11801 2 

X11 3 0,993045 0,986139 0,002022 5,397 0,025778 3 

X7 4 0,993849 0,987735 0,001597 4,686 0,037115 4 

X9 5 0,994404 0,988839 0,001104 3,463 0,071189 5 

X2 6 0,994672 0,989372 0,000533 1,706 0,200307 6 

X8 7 0,99483 0,989686 0,000314 1,004 0,323644 7 

X10 8 0,995072 0,990169 0,000483 1,572 0,219038 8 

 

 

Таблиця В.8 

Статистика покрокової регресії 
  Betain Partial Semipart Tolerance Minimum t(31) p-level 

X4 0,327661 0,134608 0,013347 0,001659 0,000177 0,756347 0,455151 

X5 0,098526 0,024838 0,002463 0,000625 0,000174 0,138336 0,890869 

X6 0,041424 0,077454 0,00768 0,03437 0,000198 0,432544 0,66834 

X12 0,840277 0,117522 0,011652 0,000192 0,000192 0,658903 0,514823 

 

 

                                                                                                                                                 Таблиця В.9 

Дисперсійний аналіз (оцінка точності подгонки) 
  Sumsof df Mean F p-level 

Regress. 1,25E+11 8 1,56E+10 402,8777 0 

Residual 1,24E+09 32 3,87E+07 х х 

Total 1,26E+11 х х х х 
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Додаток Д 

 

 

Таблиця Д.1 

Прибутковість 1 дес. орної землі у Полтавській губернії  

на рубежі ХІХ – ХХ ст. (крб.) 

     Джерело: [297] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Повіти 

Валова 

прибутковість 

1 дес. орної у 

середньому землі 

за роки (1897 – 

1901 рр.) 

Чиста 

прибутковість 

1 дес. орної 

землі 

% чистої 

прибутковості 

до валового 

прибутку 

1. Гадяцький 27,54 10,20 37,0 

2. Золотоніський 25,62 4,92 20,0 

3. Зіньківський 26,52 3,56 11,5 

4. Кобеляцький 22,57 4,35 18,2 

5. Костянтиноград. 25,44 6,61 24,0 

6. Кременчуцький 23,20 3,03 13,0 

7. Лохвицький 27,56 2,46 7,4 

8. Лубенський 26,95 9,76 34,6 

9. Миргородський 28,05 10,22 35,7 

10. Переяславський 29,07 3,25 10,3 

11. Пирятинський 27,84 1,29 3,7 

12. Полтавський 28,05 5,04 17,8 

13. Прилуцький 29,64 5,03 17,2 

14. Роменський 25,30 4,04 16,0 

15. Хорольський 24,00 4,57 16,7 

По губернії 25,85 5,22 18,9 
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Додаток Е 

 

    Таблиця Е.1 

   Джерела формування бюджету у господарствах середнього достатку 

Полтавщини початку ХХ ст. 

 

Назва джерела 

Господарство 

Курочки 

Хорольського 

повіту, 1900 р. 

Господарство 

Портянки 

Лохвицького 

повіту, 1909 р. 

Господарство 

Приходька 

Костянтиног-

радського повіту 

1909 – 1911 рр. 

Власна земля 7,9 дес. 7 дес. 154 саж. 1,75 дес. 

Орендована 1,5 дес. 3 дес. 6,09 дес. 

Разом 9,4 дес. 10 дес. 154 саж. 8,65 дес. 

Валовий прибуток 

Рослинництво 262 крб. 778 крб. 628 крб. 

Тваринництво 174 крб. 174 крб. 294 крб. 

Додаткові доходи 27 крб. – 467 крб. 

Разом 463 крб. 952 крб. 1 389 крб. 

Витрати 

Землеробство 24 крб. 55 коп. 99 крб. 45 коп. 248 крб. 

Оренда землі 23 крб. 35 крб. 81 крб. 

Скотарство (корм, 

випас) 
74 крб. 75 коп. 315 крб. 45 коп. 285 крб. 

Для родини:  

а)їжа 

б)одяг 

в)інше 

120 крб. 12 коп. 

27 крб. 02 коп. 

47 крб. 07 коп. 

265 крб. 

108 крб. 

16 крб. 

288 крб. 

94 крб. 

157 крб. 

Разом 316 крб. 49 коп. 838 крб. 90 коп. 1 153 крб. 

Чистий прибуток 

Рослинництво 214 крб. 45 коп. 678 крб. 55 коп. 320 крб. 

Скотарство і 

птиця 

+ 99 крб. 25 коп. – 141 крб. 45 коп. + 9 крб. 

Додаткові доходи – 167 крб. 19 коп. – 424 крб. – 93 крб.  

Всього 146 крб. 51 коп. 113 крб. 10 коп. 236 крб. 

       Джерело: [247, с. 56]. 
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Додаток Ж 

 

Таблиця Ж.1 

Річний бюджет селянсько-козацьких господарств Полтавщини в залежності від розміру землеволодіння у 1916 р. 
 

 

 

Землеволодіння  

господарства 

Доходи (крб.) 
Від 

сторонніх 

заробітків 

У
сь

о
го

 

Витрати (крб.) 

Ч
и

ст
и

й
 п

р
и

б
у
то

к
 

Від сільського господарства По 

сільському 

господарству 

По 

промислам 

і ремеслу 

Особисті 

витрати 

У
сь

о
го

 

В
ід

 о
б

р
о
б

іт
к
у
 

в
л
ас

н
о
ї 

зе
м

л
і 

В
ід

 з
ем

л
і,

 з
д

ан
о
ї 

в
 о

р
ен

д
у

 

 
В

ід
 х

у
д

о
б

и
  Разом 

к
р
б

. 

у
 %

 

к
р
б

. 

у
 %

 

к
р
б

. 

у
 %

 

к
р
б

. 

у
 %

 

  
  
к
р
б

. 

у
 %

 

Менше 1 дес. 28 - 19 48 20,3 188 79,7 236 37 14,0 49 18,5 179 67,5 265 – 27 

Від 1 до з дес. 97 9 80 186 41,7 260 58,3 446 123 25,7 80 16,7 275 57,6 478 – 32 

3 – 6 дес. 215 16 132 364 78,4 100 21,6 464 193 35,1 10 1,8 346 63,0 550 – 86 

6 – 9 дес. 374 23 221 619 90,6 64 9,4 683 343 46,5 - - 394 53,5 737 – 54 

9 – 12 дес. 419 10 276 705 89,4 84 10,6 789 447 48,4 4 0,4 473 51,2 924 – 135 

12 – 25 дес. 741 11 339 1 093 93,9 71 6,1 1 164 636 51,7 3 0,2 591 48,1 1 230 – 66 

25 – 50 дес. 1 690 29 482 2 201 97,2 64 2,8 2 265 947 49,8 - - 953 50,2 1 900 + 365 

Джерело: [310, с. 210–212] 
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Додаток З 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. З.1. Чинники модернізації селянсько-козацьких господарств 

 Полтавщини (1861-1917 рр.)
* 

          *
Розроблено автором 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

створення агрономічної та ветеринарної 
служб 

створення сільсько-
господарських 

товариств 

організація пільгового продажу 
худоби та товарів для ведення 

господарської діяльності 

організація 

дослідних 

полів 

діяльність 

племінних 

пунктів 

організація 

екскурсій  

і виставок 

створення пунктів 

прокату с/г машин     

і механізмів 

розповсюдження 
книг, журналів і 

брошур на с/г 
тематику 

ЧИННИКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ 
селянсько-козацьких господарств Полтавщини (1861–1917 рр.) 

Внутрішні 

наявність власної землі 

залучення до роботи всіх членів сім’ї, 
включаючи дітей 

гостра потреба в коштах для забезпечення 
викупних платежів  і сплати податків 

іспссплати податків 
місцеві традиції сільськогосподарської 

діяльності 

Зовнішні 

діяльність Селянського банку 

кон’юнктура ринку товарів і послуг 

діяльність земських установ 

діяльність кредитних кооперативів 
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Додаток К 

Таблиця К.1 

Податки і платежі мешканців Полтавщини у 1909 р. 

№ 

п/п 
Повіти 

Кількість землі, 

що 

оподатковується, 

дес. 

Платежі, крб. 

Казенні Земські Дворянські 

Мирські 

Всього 
Грошові 

Натуральні 

(при 

переведенні 

на гроші) 

Обов’язкові 

страхові 

1. Гадяцький 211 539 31 419 254 647 4 744 54 020 38 348 34 603 417 781 

2. Золотоніський 364 555 53 926 353 488 12 184 66 942 50 506 38 724 575 770 

3. Зіньківський 196 049 24 437 228 850 4 815 42 893 17 853 31 943 350 791 

4. Кобеляцький 306 316 41 709 331 166 6 922 64 952 12 010 29 890 486 649 

5. Костянтиноградський 526 837 82 201 532 620 20 211 94 842 28 277 40 205 798 356 

6. Кременчуцький 287 588 38 271 272 706 9 922 49 395 18 930 24 530 413 754 

7. Лохвицький 226 075 42 222 273 886 5 910 52 804 35 080 36 701 446 603 

8. Лубенський 200 554 29 765 210 373 6 719 27 470 16 900 20 868 312 095 

9. Миргородський 228 217 33 478 312 141 7 367 48 461 14 360 28 314 444 121 

10. Переяславський 325 097 44 037 307 686 8 497 60 550 34 017 46 516 501 303 

11. Пирятинський 277 333 41 340 290 002 12 267 54 215 20 385 33 331 451 540 

12. Полтавський 276 420 45 150 328 714 12 987 64 931 35 149 34 513 521 444 

13. Прилуцький 263 142 37 254 243 331 9 110 78 882 58 547 45 659 463 783 

14. Роменський 215 655 34 233 269 786 5 269 66 545 22 855 41 475 440 163 

15. Хорольський 282 839 44 457 264 292 10 148 61 746 16 875 23 196 420 714 

По губернії 4 188 216 623 899 4 464 688 137 072 888 648 420 092 510 468 7 044 867 

У відсотках 8,8 63,4 1,9 12,6 6,0 7,2 100 

Джерело: [240, с. 127]  
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