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лишити свої наукові дослідження, блокували його виступи перед 

учителями і у періодиці. До самої смерті (помер Олександр Федоро-

вич у 1937 році) вони не полишали спроб змусити педагога зректися 

своїх поглядів, проте це їм не вдалося. Переосмислюючи сьогодні 

педагогічну спадщину О.Ф.Музиченка, ми бачимо, що багато сучас-

них педагогічних концепцій беруть витоки із його методичного та 

теоретичного доробку. Проте це вже тема окремого наукового дос-

лідження.  
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Г.Пітик 
 

Земельна політика й аграрне законодавство 

Української держави П.Скоропадського 
 

Тема дослідження надзвичайно актуальна і має важливе на-

укове і суспільно-політичне значення для України і сьогодні  

Історична наука радянської доби за тиску комуністичної ідео-

логії була позбавлена можливості досліджувати аграрну політику 

П.Скоропадського [1]. Натомість сам гетьман і українські історики 

в еміграції дали стислу характеристику окремим аспектам земе-

льної політики і аграрного законодавства цього важливого періо-

ду у нашій історії [2]. 

Після здобуття Україною незалежності означена тема також 

не знайшла комплексного і змістовного вивчення у працях вітчиз-
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няних дослідників. Лише фрагментарно її досліджували В. Капе-

люшний, В.Солдатенков, І.Хміль, Д.Яневський та ін. [3]. 

Автор поставив за мету розкрити основні напрямки земель-

ної політики, форми, зміст і характер аграрного законодавства 

гетьманської адміністрації та причини її поразки. 

Для розуміння сутності Української держави 

П.Скоропадського звернімося до творчого доробку 

В.Липинського. Поляк за походженням і українець за політичними 

поглядами, він виступив її теоретиком і ідеологом, історіографом і 

пропагандистом. Напрацювання В.Липинського високо оцінив 

директор Інституту Східноєвропейських досліджень Національної 

академії наук України Ярослав Пеленський. У передмові до праці 

"Лист до братів-хліборобів" він назвав В.Липинського "найоригі-

нальнішим українським політичним теоретиком, провідним істо-

риком й соціологом, визначним ідеологом та політичним діячем 

ХХ століття". Центральною темою його творчості стала "будова 

української самостійної держави і організація її суспільства". Спи-

раючись на ідеологію українського консерватизму, він обґрунту-

вав концепцію української гетьмансько-монархічної держави; в 

економічній сфері – ставлення й організацію її аграрної системи, 

особливо наголосивши, що головною підставою цивілізаційного 

та культурного розвитку кожної держави і суспільства є право 

приватної власності на засоби виробництва і, зокрема, на землю 

[4]. 

Ідейні вимоги аграрної програми гетьманської держави сяга-

ють у 1917 рік. 29 червня у повітовому місті Лубни Полтавської 

губернії відбулися Установчі збори Української Демократичної 

партії консервативного спрямування за участю 1500 селян і 20 

поміщиків. Збори ухвалили основні принципи її діяльності: досяг-

нення суверенності українського народу, збереження приватної 

власності на засоби виробництва, вирішення земельного питання 

Українським Сеймом на основі парцеляції поміщицьких земель за 

викуп. Згідно з ухваленими основними принципами партійної дія-

льності, членам організації В.Андрієвському, С.Шемету і 

В.Липинському було доручено розробити проект програми. Пере-

могу отримав проект В.Липинського, обнародуваний у жовтні. Згі-

дно з ним організація отримала назву Українська Демократично-

Хліборобська партія (УДХП). Програма передбачала здобуття 

Україною політичної самостійності, формування провідної верст-

ви суспільства "правлячої національної аристократії" з державни-
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цькою свідомістю, розробку демократичного проекту державного 

устрою, проголошувала ідею утворення єдиного національного 

фронту для розбудови української держави, загальні громадянські 

права, автокефалію релігійних конфесій. Головним завданням в 

економічній сфері висувалися: встановлення державного контролю 

за національним господарством, співіснування орендної та приват-

новласницької форми землеволодіння [5]. 

Подальший розвиток та обґрунтування теоретичні розвідки 

В.Липинського отримали у програмних засадах політичної органі-

зації також консервативного спрямування – Української народної 

громади, утвореної наприкінці березня 1918 р. у Києві за ініціати-

вою П.Скоропадського До неї увійшли близько 500 осіб у Києві й 

провінції – однодумці П.Скоропадського – старшини колишнього 

1-го Українського корпусу, члени проводу вільного козацтва 

М.Воронович, М.Гижицький, В.Кочубей, В.Липинський, Д.Манько, 

І.Пащевський, М.Устинович, провідний політичний діяч, кадет 

М.Василенко. З Громадою тісно співпрацювали члени УДХП В.Ли-

пинський, М.Міхновський, брати В. і С.Шелести та Союз земель-

них власників, створений у травні 1917 р. в Констянтиноградсь-

кому повіті на Полтавщині з ініціативи поміщика В.Коваленка [6]. 

Проаналізувавши неспроможність соціалістичного переворо-

ту Центральної Ради, переходу до більш важливої конструктивної 

позиції, з урахуванням інтересів усіх верств країни, Громада під-

готувала й здійснила гетьманський переворот та заклала ідейно-

теоретичні підвалини політичного курсу Української Держави. В 

останні дні березня П.Скоропадський разом з Громадою склав 

програму дій консервативних сил, що передбачала створення в 

Україні сильної влади в особі диктатора – гетьмана. Основною фо-

рмою державного правління, до скликання Сейму, встановлювала-

ся авторитарна диктатура, у межах обґрунтовуючого її законодав-

ства. Головними суспільно-політичними орієнтирами програма 

висувала забезпечення компромісу для вирішення соціальних і 

національних завдань при збереженні демократичних свобод. Ви-

сувалася також нова концепція української нації – поступовий пе-

рехід до українізації зрусифікованих верств населення. В аграрній 

частині програми передбачалася розробка численних реформ за 

непорушності права приватної власності. З метою уникнення спе-

куляції землею, її купівля і продаж мали регламентуватися спеці-

альним законом. Уряду надавалися найширші повноваження для 
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викупу землі у великих приватних власників і наступної передачі її 

хліборобам, селянам, і першочергово козакам [7]. 

З подібними вимогами до майбутньої української влади висту-

пила німецька сторона у перемовинах генерала Гренера з 

П.Скоропадським 24 квітня 1918 р. В аграрній справі німці вимага-

ли: ліквідації земельних комітетів і заміни їх державними або ор-

ганами місцевого самоврядування, вирішення земельного питання 

шляхом відновлення приватної власності на землю, сплати селя-

нами грошового викупу за землю, яку вони отримали незаконним 

шляхом (читай насильні, захватницькі дії – Г.П.), збереження вели-

ких приватновласницьких маєтків у межах, визначених законом у 

кожному конкретному випадку [8].  Як бачимо, великих розбіжнос-

тей між планами П.Скоропадського і німецькими вимогами у аграр-

ній справі не спостерігалося. Гетьманський переворот ліквідував 

усі демократичні засади Української Центральної Ради.  

У грамоті "До всього Українського народу" та "Законах про тим-

часовий державний устрій України" (Конституції – Г.П.), оприлюдне-

них 29 квітня 1918 р. була скасована Українська Народна Республі-

ка, усунута від влади Центральна Рада і проголошена Українська 

Держава на чолі з гетьманом П.Скоропадським. Управління держа-

вою здійснювалося через посередництво уряду – Ради Міністрів 

Української держави, яка призначалася гетьманом [9]. 

Формування гетьманського уряду розпочалося ще до пере-

вороту й завершилося на середину травня 1918 р. Спочатку (28–

29 квітня) організацію його гетьман доручив одному з провідних 

членів Української народної громади М.Сахно – Устимовичу – 

отаману (голові Ради Міністрів), а з 30 квітня й М.Василенку. Ге-

тьман радив обом провести переговори з українськими націона-

льними діячами для утворення лівого уряду, головним завданням 

якого висувалося національне відродження України й проведення 

земельної реформи згідно з принципами, закладеними у гетьман-

ській "Грамоті" від 29 квітня. Проте їх переговори, що велися в 

основному з партією соціал-федералістів, виявилися невдалими і 

закінчилися повним провалом. У першій декаді травня головою 

уряду було призначено Ф.Лизогуба, який і закінчив його форму-

вання у складі 15 осіб: Голова Ради Міністрів і міністр внутрішніх 

справ – Ф.Лизогуб; керуючий Міністерством закордонних справ, з 

2 вересня міністр – Д.Дорошенко; військовий міністр – О.Рогоза; 

міністр фінансів – А.Рженецький; міністри земельних і харчових 

справ В.Колокольцев і Ю.Соколовський; торгівлі – С.Гутник; мі-
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ністр культів (сповідань) – В.Зінківський; міністр народного здо-

ров’я – В.Любинський; міністр освіти – М.Василенко; міністр шля-

хів – Б.Бутийко, міністр юстицій – М.Чубинський, міністр праці – 

Ю.Вагнер; державний контролер, з 14 листопада міністр закор-

донних справ – Г.Афанасьєв; державний секретар з липня міністр 

внутрішніх справ – І.Кістяківський [10]. Партійна належність членів 

уряду: 5 кадетів, 1 – народний соціаліст, 1 – соціал-федераліст, 

8 – не визначена. Щодо національності – 11 міністрів – українці за 

походженням, 1 – поляк (А.Рженецький), 1 – єврей (С.Гутник) і 2 – 

росіянина (Ю.Вагнер, Г.Афанасьєв). Сучасники, преса, а пізніше 

й окремі історики, як стверджує Н.Полонська-Василенко, "оголо-

сили всіх міністрів не – українцями". Зроблене це тому, що 13 

міністрів (все ж таки Ю.Вагнер – народний соціаліст, Д.Дорошенко – 

соціаліст-федераліст – Г.П.) не належали до соціалістичних пар-

тій, тоді як в Україні головним гаслом висувалося: "Не потрібна не 

соціалістична Україна!" Виходячи з цього погляду, "дійсно, мініст-

ри гетьманського уряду, як і сам гетьман, не були українцями" 

[11]. 

Проведення земельної реформи в Україні гетьман вважав 

своїм найголовнішим і першочерговим завданням. П.Скоропад-

ський ділив хліборобів-селян на дві категорії: великих та середніх 

і дрібних землевласників. До перших він відносив 1 млн. 930 тис. 

господарств, кожне з яких мало понад 5 десятин землі, до дру-

гих – тих, хто мав менше 5 десятин землі, або 1 млн. 640 тис. гос-

подарств. Найбільшою земельною ділянкою у володінні однієї 

особи або сім’ї, за П.Скоропадським, вважалася ділянка площею 

25 десятин, а норма, встановлена 22 квітня 1918 р. Українською 

Центральною Радою, складала 30 десятин [12]. 

Таким чином, за статистикою Української Держави, переваж-

на більшість селян були великими землевласниками-хліборо-

бами. Землеволодіння відроджувалося у формах, що існували до 

часів Російської імперії: приватне, надільне, державне, церковне, 

монастирське, заводське, фабричне та інші. Для підготовки й 

проведення аграрної реформи планувалося створити особливі 

наради з цих питань [13]. 

Майбутня аграрна реформа мала проводитися за наступним 

принципами: цілковита відповідальність уряду за її проведення; 

утворення державного земельного фонду за рахунок державних, 

церковних і частини приватних земель, з повним відшкодуванням 

за них; продаж ділянок малоземельним селянам і козакам; орга-
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нізація дрібних, але економічно міцних господарств; забезпечен-

ня ефективної роботи цукрової промисловості як головного дже-

рела багатства України; докорінне поліпшення справи дрібного 

меліоративного сільськогосподарського кредиту [14]. 

Державна політика гетьманату повністю відродила приватну 

власність на землю, надала широкі права вільної купівлі-продажу 

землі, скасувала всі попередні розпорядження Генерального Се-

кретаріату і Ради Міністрів УНР. У центрі цей курс запроваджува-

ло міністерство земельних справ, на місцях регіональні управлін-

ня хліборобства й державного майна та губернські, повітові, 

волосні особливі, земельні і земельно-ліквідаційні комісії. Особ-

ливі комісії вирішували питання про право на врожай 1918 р. із 

земель колишніх землевласників відповідно до спеціального за-

кону, ухваленого 27 травня 1918 р. Вони обиралися у кількості 

трьох осіб. Голова призначався міністерством, один член обирав-

ся землевласниками, другий – сходами сільських громад. Земе-

льні і земельно-ліквідаційні комісії зобов’язувалися повсюдно від-

новити приватновласницьке землеволодіння і забезпечити 

відшкодування нанесених збитків колишнім господарям великих 

маєтностей.  

Голів губернських земельних комісій також призначав міністр 

земельних справ. До складу комісії входили: начальник місцевого 

управління та державного майна (товариш голови), інспектор 

сільського господарства, управляючий земельно-технічним відді-

лом земельних комісій, представник державного земельного бан-

ку, голова або член губернської земельної управи, 2 представни-

ки від великих землевласників, які володіли ділянками понад 5 

десятин, 2 представники місцевого окружного суду, губернський 

земський агроном і 2 постійних члени Міністерства земельних 

справ. Загалом 16 осіб. Усіх членів комісії обирали чи призначали 

зі свого складу державні інституції або громадянські організації.  

Повітова комісія включала від 14 до 16 членів. Її голова при-

значався міністром земельних справ, а його товариш обирався 

самою комісією. До складу комісії входили: голова або члени по-

вітової земської управи, землемір, представник державного зе-

мельного банку, 2 представники від великих землевласників, 2 – 

від середніх і дрібних, представники повітової адміністрації, пред-

ставник з’їзду мирових суддів, земський агроном, від 2 до 4 пос-

тійних членів Міністерства земельних справ. 

Повітові земельні комісії приймали у своє тимчасове управлін-

ня земельне майно за проханням власників і дозволом губернських 

комісій на строк більше року з правом його продовження, знову ж 
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таки за прохання господаря і відповідним дозволом. Маєтки, за від-

сутності господарів, приймалися до управління за розпорядженням 

губернської комісії без заяви власника або його повіреного. Управ-

ління здійснювалося шляхом передавання маєтків у оренду або 

прямим господарюванням (мається на увазі повітовою комісією – 

Г.П. ) за допомогою призначених фахівців. Видатки на цю справу 

здійснювали із спеціальних кредитів міністерства і повертали з одер-

жаних господарством коштів. Чистий прибуток передавався власни-

кові, який міг у будь-який час вимагати повернення йому маєтку.  

Губернським земельним комісіям, крім вказаного, надавали-

ся надзвичайні права. Вони могли у примусовому порядку вилу-

чати живий і мертвий реманент, який, на їх погляд, погано вико-

ристовувався, для застосування його в інших господарствах, для 

державних перевезень. Губернські комісії могли також у примусо-

вому і позасудовому порядку залучати місцеве населення на те-

рмінові сільськогосподарські роботи тощо [15]. 

Водночас із земельними, Рада Міністрів створила тимчасові 

губернські та повітові земельно-ліквідаційні комісії. Губернська 

комісія нараховувала 12 членів. Її очолював губернський староста 

(голова губадміністрації). До складу їх входили службовці мініс-

терств: внутрішніх, земельних, судових справ, фінансів, член міс-

цевого окружного суду, голова або член губернської земської 

управи, представник Міністерства державного контролю, 2 пред-

ставники від великих і 2 – від середніх і дрібних землевласників. 

Аналогічним був і склад повітових земельно-ліквідаційних комісій. 

Єдина відмінність їх полягала в тому, що в них були задіяні пред-

ставники повітового рівня, причому рішення повітової оскаржува-

лися у губернській комісії, яка остаточно відміняла та затверджу-

вала його. Ці інституції, як і попередні, утримувались за 

державний рахунок [16]. Вони розглядали питання про відновлен-

ня порушеного володіння і користування землею, про повернення 

підприємств, маєтків, рибних ловів, знаряддя та всякого рухомого 

майна, відібраних після 1 березня 1917 р., про відшкодування 

збитків і винагороду за користування майном, про розрахунки за 

посіви на чужих землях без дозволу власників чи орендарів. Ці 

справи вилучалися з компетенції судових установ, до яких вони 

належали, згідно зі "Статутом цивільного судочинства". Їх рішен-

ня не погоджувалися з рішенням організацій та інституцій часів 

Центральної Ради і більшовицького правління, тобто вони прово-

дилися за законами колишньої Російської імперії зі змінами і до-

повненнями уряду П.Скоропадського.  



 182 

Всі справи, майно, кошти колишніх земельних комітетів, рад 

робітничих, селянських і солдатських депутатів, інших організа-

цій, що виникли після 1 березня 1917 р. і видавали розпоряджен-

ня про землю, переходили до новостворених органів, які при ви-

явлені зловживань організацій та інституцій, що діяли у березні 

1917 – квітні 1918 р. на території України, могли притягнути їх до 

карної чи адміністративної відповідальності. Заяви про віднов-

лення порушеного землеволодіння можна було подавати протя-

гом 6 місяців від дня оголошення про початок роботи тієї чи іншої 

повітової комісії. Для тих, хто з поважних причин пропустив цей 

термін, міністр земельних справ встановив додатковий тримісяч-

ний термін, і навіть після цих строків надія на повернення втраче-

ного залишалася, адже справу продовжували розглядати судові 

установи. Заяви про відшкодування вартості втраченого майна 

подавалися до комісії, на території якої знаходився маєток. Поста-

нови й рішення повітової комісії могли оскаржуватися у губернській 

комісії, рішення якої вважалися остаточними і оскарженню не під-

лягало. Стягування збитків відбувалося на добровільній основі або 

через Державну варту чи через губернські скарбниці [17]. 

Згідно з урядовими розпорядженнями, колишні землевласни-

ки складали детальні описи конфіскованих чи розгромлених має-

тностей і направляли їх повітовим комісіям, вимагаючи відшкоду-

вання заподіяних збитків. Причому в ці описи нерідко включали 

дані, що не мали ніякого відношення до описуваних подій, тобто: 

старі, не придатні до експлуатації будівлі, збитки, завдані стихій-

ними лихами, тощо. Сам гетьман свідчив, що українські, а особ-

ливо російські і польські поміщики вимагали повернення до ста-

рих земельних відносин: "Вони хотіли не тільки до копійки 

отримати за все, що було у них забрано чи знищено під час агра-

рних заворушень, але й, на жаль, нерідкими були вигадки, коли 

розмір своїх збитків вони сильно перебільшували" [18]. Зокрема, 

один з поміщиків Ямпільського повіту Подільської губернії приму-

сив селян сплатити йому 250 тис. крб. компенсації, тоді як все 

його майно, згідно з офіційними документами на нього, оцінюва-

лося у 150 тис. крб. [19]. 

Просторі описи були складені й направлені в повітові земе-

льні і земельно-ліквідаційні комісії управителем волинськими ма-

єтками графині Шувалової, конторою Медведівського маєтку Ха-

ритоненка у Костянтиноградському повіті на Полтавщині, 

економією поміщика Лінке Херсонського повіту. Понад 6233 тис. 

крб. планувалося стягти з селян грошової компенсації за 14 опи-

сами економій, ферм і лісництв М.Ф. та В.В.Муравйових-
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Апостолів у Канівському і Київському повітах Київської та Пути-

вльському повіті Курської губернії. З 1634 тис. крб. збитків, нане-

сених селянами, згідно з описом Червінського маєтку Терещенка, 

до 27 серпня 1918 р. їх примусили повернути 211 голів коней і ве-

ликої рогатої худоби, нерозтрачене майно на суму 699 тис. крб., 

сплатити грошову компенсацію у розмірі 163,5 тис. крб. За ними 

залишилося також боргу на загальну суму 772 тис. крб. [20]. Всі 

необхідні до найменших дрібниць дані про названі описи зберіга-

ються в архівних особистих фондах Центрального державного 

історичного архіву України у Києві [21].  

Після створення виконавчих органів розпочалась робота з під-

готовки аграрного законодавства. 10 травня 1918 р. Рада Міністрів 

повідомила, що вона приступила до розробки концепції аграрної 

реформи, спрямованої на забезпечення селянства землею. При 

цьому вона наголосила, що виступає проти: відміни приватної вла-

сності, безвладдя, погромів і хаосу, що широкою лавиною заполо-

нили українські села, руйнування сільськогосподарської культури 

як основи народного господарства України [22]. 

18 травня Міністерство внутрішніх справ опублікувало цирку-

ляр за підписом Ф.Лизогуба, який зобов’язав губернських старост 

широко і повсюди оповістити населення про необхідність негайно 

повернути власникам відібране у них селянами майно, вирубаний 

ліс, незважаючи навіть на дозвіл земельних комітетів та інших ор-

ганів. У разі невиконання селянами циркуляру влада мала вжити 

рішучих заходів до їх примусового повернення, не зупиняючись 

навіть перед застосуванням сили поліції, а в разі потреби і військо-

вих частин [23]. 

27 травня за підписами голови Ради Міністрів Ф.Лизогуба і мі-

ністра земельних справ В.Колокольцева був обнародуваний уже 

згаданий закон "Про права на врожай 1918 р. на території Україн-

ської Держави". Згідно з ним: право на врожай озимини, засіяної 

восени 1917 р., належало власникам чи орендарям; право на вро-

жай ярини, засіяної навесні 1918 року на захоплених приватновла-

сницьких землях, належало селянам, які засіяли ці землі. Одноча-

сно вони зобов’язувались: а) повернути поміщикам або орендарям 

натурою чи грішми третину вартості врожаю; б) компенсувати всі 

господарські затрати власників або орендарів, що вони понесли 

внаслідок обробітку цієї землі після жнив 1917 року; в) сплатити всі 

державні та земські податки й повинності. Всі спірні питання мали 

вирішуватися особливими комісіями. На додаток до названого за-

кону 14 червня затверджено закон "Про забезпечення цукроварень 
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буряками врожаю 1918 р.", який визнав буряк, посіяний селянами 

на землях цукроварень, власністю заводів [24]. 

14 червня 1918 р. Рада Міністрів ухвалила закон "Про право 

продажу та купівлі землі поза міськими оселями". Ним скасовува-

лись усі попередні постанови Тимчасового уряду і влади Україн-

ської Народної Республіки про тимчасову заборону купівлі-

продажу землі і дозволялось проводити з нею торгівельні опера-

ції. Право продажу землі надавалось кожному власнику сільсько-

господарських та лісових маєтностей на місцях без будь-яких об-

межень. Однак права всіх фізичних і юридичних осіб, крім 

Державного земельного банку, обмежувалися при купівлі землі. 

Куплені або прийняті в дар землі не повинні були перевищувати 

25 десятин. Закон передбачав повну ліквідацію колективного гос-

подарювання. Якщо ділянки купувало земельне товариство, то їх 

розмір також обмежувався 25 десятинами на кожного члена това-

риства, які протягом двох років мали розмежувати куплену землю 

на дрібні ділянки між своїми членами. У випадку відмови щодо ро-

змежування воно здійснювалося повітовими земельними комісія-

ми, рішення яких вважалися остаточними і оскарженню не підляга-

ли. Інші ж порушення закону, окрім розмежування, могли бути 

скасованими Генеральним судом. Лісові площі надавалися за та-

кими ж нормами, тобто 25 десятин, але тільки за дозволом міністра 

земельних справ. Перевищувати норму наділу можна було лише 

за письмовим обґрунтуванням наявності громадських промислових 

або інших культурно-господарських потреб. Покупець при цьому 

зобов’язувався здійснити усі намічені заходи протягом року і вод-

ночас сплатити передбачені борги іпотечним банкам і приватним 

особам відповідно до розміру земельної чи лісової ділянки.  

Без обмеження розміру дозволялося купувати маєтності, що 

продавалися на прилюдних торгах, у випадку примусового стягу-

вання боргів, але такі торги мали узгоджуватися з повітовою зе-

мельною комісією, а у випадку заборони – вирішуватися окруж-

ним судом. Якщо земельна ділянка була понад 25 десятин, то за 

рішенням суду лишки переходили в казну. Контроль за додер-

жання цих правил покладався на повітові і губернські земельні 

комісії. Залишалися у силі лише права спадкоємства земельних 

маєтностей, як за законом, так і за заповітом, якщо вони були 

оформлені до 31 грудня 1917 р. [25]. 

Отже, в охопленій революцією Україні гетьман намагався 

провести консервативну аграрну політику, що примирила б дві 

крайні верстви українського суспільства. Про це він досить прин-

ципово, докладно й конкретно говорив на зустрічі 21 червня 
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1918 р. з великою делегацією хліборобів: Волинської, Полтавсь-

кої, Харківської та Херсонської губерній. Відповідаючи на числен-

ні запитання членів делегації, П.Скоропадський говорив, що згід-

но з проектом нового земельного закону великі маєтки 

розформовуються, а їх "земля передається хліборобському насе-

ленню, але площею не більше 25 десятин в одні руки, причім ку-

півля одною особою в різних кінцях також не дозволена. За цим 

наглядатимуть власті і прокурорський догляд". Він закликав по-

міщиків "продати всю землю Державному земельному банку для 

утворення земельного фонду Держави", з запасів якого уряд буде 

сам розподіляти землю. Гетьман наголосив, що усім землі не ви-

стачить, тому необхідно піднести на більш високий рівень проми-

словість, і зокрема текстильну, та "заснувати по всій Україні коо-

перативи, що значно поліпшить життя Рідного краю" [26]. Ці 

наміри гетьманської влади не знаходили розуміння серед провід-

них тогочасних громадських і політичних діячів. В.Липинський, 

зокрема, оцінюючи роботу гетьмана і його уряду, спрямовану на 

відновлення приватної власності на землю, "вважав, що це був 

стратегічний прорахунок влади, яка у революційній правосвідо-

мості сприймалася як реставраційний режим". З його оцінкою по-

вністю солідаризується і Д.Донців. Говорячи про постанову Союзу 

земельних власників від 4 червня 1918 р., "за повну реставрацію 

земельних відносин без жодних уступок селянству", він підкреслив, 

що поміщики відмовлялися взагалі рахуватися з позицією гетьман-

ської влади. А 26 червня, відвідавши гетьманську резиденцію, він 

коротко занотував: "Гетьман зависає в повітрі. Від нього вже почи-

нають відвертатися його підпора – великі землевласники, а симпа-

тій дрібних хліборобів режим, здається, ще не здобув" [27]. Від се-

бе додамо, що гетьман цих симпатій серед переважної більшості 

селянських мас не мав від першого дня приходу до влади. 

Наприкінці серпня Рада Міністрів дозволила продавати на-

віть ті маєтки, які були здані в оренду, з умовою зібрання оренда-

торами вирощеного врожаю й повернення їм сплаченої наперед 

орендної плати. Орендний договір, після оформлення докумен-

тації про продаж землі, втрачав силу.  

У листопаді гетьман затвердив законопроект В.Леонтовича 

про скуповування Державним банком всіх земельних ділянок 

площею понад 200 десятин і розподіл їх між малоземельними по 

тих же 25 десятин на господарство. Тільки господарства культур-

ного значення, племінні заводи для розведення худоби і коней і 

ті, що обслуговували цукроварні, могли мати 200 десятин землі. 

Але всі ці заходи щодо землевласності і землекористування – ні 

повернення права на врожай 1918 року, ні заміна земельних комі-
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тетів особливими земельними й земельно-ліквідаційними комісі-

ями, ні заснування 23 серпня Державного земельного банку, а у 

жовтні – Вищої земельної комісії на чолі з гетьманом – не змогли 

виправити тяжке становище з продовольством та задовольнити 

земельні інтереси великих, середніх і дрібних, за оцінкою 

П.Скоропадського, землевласників [28]. 

Чому ж так сталося? Чому Українська Держава гетьмана 

П.Скоропадського, який протримався при владі лише 7,5 місяців, 

канула у вічність, змушена була, вслід за Українською Централь-

ною Радою, зійти з політичної арени? Спробуємо пояснити це 

наведеною порівняльною таблицею.  
Порівняльна таблиця соціальної структури  

сільського господарства України у 1917 р. [29–31]. 
 

Класові 

групи 

П. Скоропадський М. Рубач І. Хміль 

Кількість 

госпо- 

дарств 

Землево-

лодіння 

Кількість 

господарств 

Землево-

лодіння,  

Кількість 

госпо-

дарств 

Землево-

лодіння 

Біднота 3 млн. 
29 млн. 

десятин 
2293200 

5400 тис.  

десятин 
2431147 

5100 тис.  

десятин 

Середняки 870 тис. 
400 тис. 

десятин 
1196700 

9500 тис.  

десятин 
1273052 

9800 тис.  

десятин 

Заможні  

селяни 
- - 487500 

13 млн. 

десятин 
519439 

13 млн.  

десятин 

Дворяни,  

поміщики 
- 

8–8,5 млн. 

десятин 
33600 

8900 тис. 

десятин 
33600 

8900 тис.  

десятин 

Купці,  

міщани,  

торгово-

промислові 

товариства, 

іноземні  

піддані 

- 
3 млн. де-

сятин 
- 

3300 тис. 

десятин 
 

3300 тис.  

десятин 

Уділи,  

церкви,  

монастирі, 

духовенство 

- 
2655 тис. 

десятин 
- 

1600 тис. 

десятин 
 

1600 тис.  

десятин 

Держава,  

міста, різні 

установи 

- - - 
2400 тис. 

десятин 
 

2400 тис.  

десятин 

Всього в Ук-

раїні 
3870 тис. 

43900 тис. 

десятин 

селянських 

3997400  

 

поміщицьких  

33600 

44100 тис.  

десятин 

селянсь-

ких 

4223638 

 

поміщиць-

ких  

33600 

444100 тис.  

десятин 
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Аналіз порівняльної таблиці дозволяє зробити наступні ви-

сновки. У 1917–1918 рр. в Україні нараховувалось 44.100 тис. 

десятин землі (за даними П.Скоропадського, 43.900 тис. деся-

тин). Селянських господарств було 4223 638, з них 2431147 бід-

них, 127352 середніх і 519439 заможних. Поміщицьких госпо-

дарств було 33600. Спираючись на більш повні дані І.Хміля, 

вирахуємо, скільки десятин землі припадало в середньому на 

одне господарство кожної групи селян та поміщиків. Для цього 

розділимо кількість десятин землі на число господарств. Підраху-

нки свідчать, що одне господарство бідних селян володіло трохи 

більше 2,1 десятинами землі; середніх – понад 7,7; заможних – 

25,2; поміщицьке – майже 265 десятинами. 

 Як відомо, гетьман, зберігаючи недоторканими ліси, цукрову 

промисловість, племінні заводи, насіннєві господарства, передав 

для розподілу серед селян лише 4 – 4,5 млн. десятин землі за 

викуп. Причому ця земля для викупу і доведення розміру ділянок 

до 25 десятин надавалася тільки малоземельним господарствам, 

що зі своїми статками наближалися до заможних і мали кошти на 

придбання землі. Наділення безземельних і безгосподарних 

верств села Українська держава не передбачала [32]. 

Результатом розподілу і викупу цих 4–4,5 млн. десятин землі 

могли скористатися лише 160–180 тис. селянських господарств. 

За авторськими підрахунками, із залишків землі, що перевищува-

ла землеволодіння заможних селян, до державного фонду мало 

відійти 14025 десятин землі, за рахунок яких можна було створи-

ти додатково 561 господарство розміром 25 десятин. Таким чи-

ном, головною метою аграрної політики гетьманської адміністра-

ції було утворення численного прошарку середніх селян-хлібо-

робів. На наш погляд, оцінка "численний прошарок" не відповідає 

дійсності, адже поза увагою держави залишалося 111352 чи 

1093052 господарства середніх селян з наділом 7,7 десятин і 

2431147 бідних з наділом 2,1 десятини, що разом складало 

3544199 або 3524199 селянських господарств, які вступили у 

смертельну боротьбу з гетьманською державою і австро-

німецькими інтервентами для визволення України від іноземних 

поневолювачів і зміни антинародної влади. 
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Ніжинське Головне лісництво в 1941–43 рр.:  

функції та організаційна структура 
 

В умовах війни з глибоким проникненням на територію про-

тивника стратегічним завданням Німеччини стало налагодження 

ресурсної експлуатації окупованих регіонів. За умови ефективно-

го використання ресурсного потенціалу окупованої зони, воююча 
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