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Г.В. Терела 
 

Чи були німецько-австрійські війська  
визначальним чинником продовольчої політики гетьманату 

(квітень – грудень 1918 р.) 
 

Продовольча політика Української Держави П. Скоропадського залишається 
однією із малодосліджених тем як вітчизняної, так і зарубіжної історіографії. Це 
пов’язано з тим, що дослідники з діаспори не мали доступу до архівних матеріалів, 
а радянські історики були обмежені попередньою заданістю заполітизованих 
висновків. Істотні кроки у вивченні історії Української Держави були здійснені у 
90-их роках. Слід відзначити роботи вітчизняного дослідника П. Притуляка, італій-
ського історика А. Граціозі, які зверталися до проблеми українсько-німецько-
австрійських відносин у 1918 р. Останнім часом з досліджуваної проблеми були 
підготовлені дисертаційні роботи С.Є. Мякоти, Ф.М. Проданюка, Ф.М. Шпек-
торенка [1]. Однак продовольча політика Гетьманату та фактори, які впливали на її 
формування, потребують додаткового висвітлення на основі нового джерельного 
матеріалу. Це дозволить відновити історичну правду стосовно багатьох діячів 
Української Держави. 

Враховуючи актуальність проблеми, недостатнє її вивчення в історичній літе-
ратурі, автор ставить за мету з’ясувати вплив зовнішніх чинників на продовольчу 
політику Гетьманату. Для досягнення визначеної мети в статті ставляться такі 
науково-дослідницькі завдання: визначити особливості впливу німецько-австрій-
ського командування на внутрішню політику уряду Української Держави, з’ясувати 
співвідношення зовнішніх та внутрішніх чинників у формуванні продовольчої 
політики. 

Одним із важливих завдань уряду П. Скоропадського було регулювання 
продовольчого ринку країни. Воно було досить складним, оскільки потрібно було 
враховувати екстремальні умови воєнного часу, а також зобов’язання виконати 
умови Брестського мирного договору. На останньому наголошував, зокрема, 
генерал Гренер, який фактично керував усією політикою німецьких військ на 
Україні, погоджуючись на державний переворот 29 квітня 1918 р. Визначальними 
щодо продовольчої політики гетьмана положеннями вимог Гренера, як згадував 
П. Скоропадський, були: по-перше, встановлення “правильного контролю” над 
експортом продовольства до Центральних Держав; по-друге, забезпечення своєчас-
ного отримання німецько-австрійськими військами, що перебували на території 
України, продуктів харчування за твердими цінами; по-третє – вільна торгівля [2]. 

Як бачимо, з одного боку, вимоги передбачали державне регулюваня україн-
ською стороною постачання продовольства за твердими цінами Німеччині та 
Австро-Угорщині, а з іншого боку, – вільну торгівлю. Такі протилежні вихідні 
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щодо характеру регулювання продовольчого ринку в Україні пояснювались, на 
нашу думку, відсутністю єдиної позиції з цього питання з боку урядів та 
військового командування Центральних Держав.  

Це виявилось, зокрема, ще під час роботи спільної німецько-австро-українсь-
кої комісії, створеної 25 березня 1918 р., згідно із 7-ю статтею Брестського мирного 
договору, для підписання економічного договору УНР з Центральними Державами. 
Тоді найкращий спосіб отримання продовольства представники Німеччини та 
Австро-Угорщини вбачали у запровадженні принципів вільної торгівлі, оскільки 
вони вважали, що “…агенти Центральних Держав незрівняно ... успішніше прове-
дуть необхідні закупки, ніж недосвідчені чиновники молодої України” [3]. За сло-
вами сучасника тих подій економіста Серебринського, “українська делегація кате-
горично відстоювала систему поставок” з огляду на те, що “надмірно розширена 
діяльність іноземного торгового апарату зведе до фікції державний контроль над 
вивозом і введе в українське народне господарство такий інтенсивний і народний 
елемент, що буде втрачена цілісність і незалежність цього господарства” [4]. 

Як згадував В. Вернадський, “врятував становище” заступник міністра продо-
вольства М. Гаврилов: “За одну ніч він склав і провів у комісії (німці з ним 
рахуються – так само, як з Франкфуртом, Фрідоліним та іншими фахівцями) проект 
організації державного громадського закупівельного апарату...” [5]. Дійсно, і сам 
гетьман визнавав, що М. Гаврилов “розробив і провів у життя систему хлібних 
закупівель через хлібне бюро” [6]. 

Таким чином, німецько-австрійська сторона на переговорах у Києві пого-
дилась на систему державних заготівель хліба Центральною Радою. Однак, зневі-
рившись невдовзі у спроможності УНР виконати умови щодо поставок продоволь-
ства, німецько-австрійське військове командування ініціювало державний 
переворот наприкінці квітня 1918 р. 

Сподіваючись на поступливість свого ставленика П. Скоропадського, керів-
ництво Центральних Держав цього разу зробило ставку на хлібну монополію. 
Таким чином воно розраховувало за допомогою централізованої системи хлібо-
заготівель вилучити в сільського населення всі надлишки хліба за твердими цінами, 
тим більше, що останні були вже обумовлені положеннями економічного договору 
від 23 квітня 1918 р. 

П. Скоропадський, усвідомлюючи негативне ставлення більшості населення 
країни до монополії, несхвально віднісся до її запровадження. У “Спогадах...” він 
писав: “Однією з корінних помилок німців, я не можу сказать, хто тут є головним 
винуватцем, генерал Гренер, чи посол Мумм, чи хтось інший, не дивлячись на те, 
що всі діячі уряду їх попереджували, а багато приватних осіб вмовляли цього не 
робити, – була сама настійна і категорична вимога ... про введення у нас хлібної 
монополії” [7]. 

Гетьман, у той же час, не міг не бачити і позитивних наслідків запровадження 
політики хлібної монополії. Адже остання давала змогу контролювати експортні 
поставки продовольства і не допустити вільних заготівель німецько-австрійськими 
торговими агентами. Останні, зрозуміло, працювали б набагато ефективніше, а 
отже, в кінцевому результаті, вивезли б з України набагато більше хліба. Такі 
аргументи давали підставу П. Скоропадському зрештою визнати, що система 
органів ДХБ, розроблена М. Гавриловим, “...і Раді, і більшовикам, та й нашому 
урядові ... дуже сподобалась” [8]. 
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27 травня 1918 р. з’явився наказ міністра продовольства Ю. Соколовського “В 
справі хибного розуміння вільної торгівлі хлібом та твердих цін на хліб”. Ним було 
підтверджено, що закон Російського Тимчасового уряду від 25 березня 1917 р. 
“Про передачу хліба в розпорядження держави” зберігає силу щодо урожаю 1918 р. 
[9]. Це означало, що весь хліб, за винятком запасу, необхідного для продовольчих і 
господарських потреб власника, підлягав продажу за твердими цінами державним 
продовольчим органам. У постанові міністра продовольства від 30 травня 1918 р. 
наголошувалось, що ніхто не має права займатися хлібозаготівлею, крім членів 
Державного хлібного бюро (далі ДХБ) та його агентів [10]. Таким чином, на 
першому етапі існування уряд Української Держави в своїх діях на продовольчому 
ринку продовжував керуватися положеннями закону Тимчасового уряду від 25 
березня 1917 р. про хлібну монополію і впроваджувати їх за допомогою створених 
Тимчасовим урядом продовольчих комітетів і ДХБ, заснованого 6 квітня 1918 р. 
Лише 15 липня 1918 р. Радою Міністрів був ухвалений власний закон про передачу 
хліба урожаю 1918 р. у розпорядження держави. 

Новий міністр продовольства Української Держави С. Гербель, який на 
початку серпня 1918 р. змінив Ю. Соколовського, був противником монополії. 
Німецький генеральний консул в Одесі повідомляв рейхсканцлеру Гертлінгу 8 
серпня 1918 р. про розмову з С. Гербелем, який вважав, що існуюча організація із 
заготівлі хліба не обіцяє успіху в майбутньому. Більш правильним, на думку 
міністра, було б застосування вільної торгівлі. С. Гербель зобов’язувався, за 
словами Онесзейта, до січня 1919 р. поставити до Німеччини і Австро-Угорщини 
всю кількість хліба, яку Українська Держава мала здати в 1918-1919 рр., за умови, 
що Центральні Держави погодяться після виконання цих поставок дозволити 
вільну торгівлю тією кількістю хліба, що залишиться із урожаю 1918 р. [11]. 

Однак, реальні результати діяльності ДХБ, а відтак, і поставки продовольства 
з України в Німеччину та Австро-Угорщину, були далекі від прогнозних показни-
ків та взятих українською стороною зобов’язань. Коли наблизилось 31 липня 
1918 р. – дата, до якої Україна мала виконати свої зобов’язання щодо надання 
Центральним Державам продуктів харчування, то стало ясно, що “напівзруйноване 
революцією господарство і вибите зі звичайної колії життя населення України не в 
змозі постачити той мільйон тонн продуктів”, на який сподівалися німці та 
австрійці [12]. Дія договору в цій частині була продовжена до 10 вересня 1918 р. 
Однак і на цю дату Україна з передбачених умовами договору 60 млн. пуд. зерна 
зуміла поставити лише 15 млн. пуд. [13]. 

За цих обставин уряд України змушений був піти на ряд поступок 
Центральним Державам щодо їх присутності на вітчизняному хлібному ринку.  
Відповідно до зміненого статуту ДХБ від 18 липня 1918 р., представники 
Німеччини та Австро-Угорщини були допущені до Центрального правління та 
керівництва місцевих контор бюро. Тим самим Віртшафтцентралле (Центральна 
німецько-австрійська установа, створена у квітні 1918 р.) отримало можливість 
впливати на політику і практику здійснення заготівель продовольства в Україні. 

Уже в серпні 1918 р. під тиском представників Віртшафтцентралле в ДХБ та 
головного командування німецько-австрійських військ в Україні Міністерство 
продовольства надало право самостійних продовольчих заготівель для власних пот-
реб німецьким та австрійським військовим частинам. Згідно з наказом міністра 
продовольства С. Гербеля від 21 серпня 1918 р., всі договори, укладені військовими 
з виробниками хліба до 6 серпня 1918 р., могли бути ними реалізовані “іменем 
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ДХБ”. Один примірник договору мав надсилатися до місцевої контори бюро і один 
– до Центрального правління ДХБ. При цьому потрібно було подавати відомості 
про кількість заготовленого хліба військовими та їх власні потреби. В разі, якщо 
Вища продовольча рада (далі ВПР) визнавала їх обґрунтованими, вона могла 
видавати дозволи командуванню військових частин на транспортування заготовле-
ного ними хліба до пунктів їх дислокації. Коли ж військові заготовляли продово-
льства більше від їх потреб, вони зобов’язувались здавати надлишки конторам ДХБ 
[14]. Все ж, головний зміст наказу С.Гербеля полягав у легітимізації присутності 
військових частин Центральних Держав на продовольчому ринку України. 

Посилення їх впливу на продовольчу політику П. Скоропадського засвідчив і 
підписаний 10 вересня 1918 р. економічний договір між Українською Державою та 
Німеччиною і Австро-Угорщиною. Відповідно до нього, з усієї кількості хліба 
нового врожаю землевласники могли залишати для власних потреб лише розра-
хункову споживчу норму. Решту вирощеного зерна вони мали продавати держав-
ним заготівельним організаціям. Останні ж повинні були 65 % заготовленого хліба 
залишати для потреб споживачів України, а 35 % – відправляти до Центральних 
Держав. 

За підрахунками військового кореспондента “Фоссіше Цейтунг”, які він 
опублікував 5 вересня 1918 р. напередодні підписання нового економічного дого-
вору, максимальна кількість хліба, яку могла отримати з України Німеччина, 
складала 91 млн. пуд. Однак, судячи з контексту статті, він не вірив і в отримання 
даної кількості, зважаючи на небажання українського селянина здавати хліб та 
повний розлад транспорту в Україні [15]. 

На ці та інші фактори, безперечно, не могли не зважати також уряди 
Центральних Держав та представники їх військового командування в Україні, які й 
домоглися права власних заготівель на українському продовольчому ринкові. 

Характеризуючи відповідні поступки українського уряду та умови 
підписаного ним нового договору з Центральними Державами, економіст І. Сереб-
ринський на сторінках “Фінансового журналу” писав у вересні 1918 р., що, “від-
мовляючись від функцій і обов’язків постачальника, український уряд підкреслює 
своє безсилля у виконанні закупівельних і постачальних операцій, і фактично 
відмова ця межує з покликанням варягів, котрі в регулюванні чужоземного 
господарства повинні зробити те, що безсилі зробити самі господарі” [16]. Певна 
доля справедливості у словах І. Серебринського, безперечно, була. Проте повністю 
погодитись з його думкою не можна. Справді, якщо заготівельні функції і були 
розподілені між німецько-австрійською та українською сторонами, то право 
регулювати постачання, як і раніше, належало виключно Україні. Згідно з 
постановою ВПР від 4 вересня 1918 р., єдиним відправником вантажів, 
монополізованих ДХБ, могло бути лише саме бюро та Міністерство продовольства. 
Військові ж частини Центральних Держав, розміщені у межах України, 
користувались тільки правом внутрішніх відправок і отримання вантажів для 
власних потреб [17]. 

Уряд, Міністерство продовольства та ДХБ, попри всі спроби децентралізувати 
систему експортних поставок хліба, послідовно відстоювали політику монополії 
зовнішньої торгівлі продовольством. У тому ж таки наказі С. Гербеля від 21 серпня 
1918 р., згідно з яким німецько-авсрійські війська офіційно отримали право на 
власні заготівлі, наголошувалось, що надлишки заготовленого ними продовольства 
вони могли вивозити за межі України виключно з дозволу ВПР. 
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Таким чином, незважаючи на те, що український уряд змушений був зробити 
деякі поступки Центральним Державам, віддавши частину функцій із хлібозаготів-
лі німецько-австрійським військам (для власних потреб) та комісіонерам Віртшафт-
централле, за їх діяльністю встановлювався контроль ДХБ. Увесь заготовлений 
хліб монополізувався бюро. Лише після цього визначена умовами економічних 
угод України з Центральними Державами частина хліба передавалась для експорту. 

Отже, створивши за вимогами німців систему заготівлі хліба у вигляді ДХБ, 
уряд використав її для підпорядкування своєму впливу експортних поставок 
продовольства до Центральних Держав. І хоча організаційна діяльність уряду в 
продовольчому питанні мала чітко виражений експортний характер, Німеччина та 
Австро-Угорщина не отримали очікуваної кількості хліба. Їх “дітище” ДХБ 
обернулося в кінцевому результаті проти них же. Таким чином, є істотні підстави 
стверджувати про значну самостійність уряду П. Скоропадського в проведенні 
продовольчої політики.  
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