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Українська Центральна Рада (далі -УЦР) відП створення і до 

проголошення свого Третього Універсалу прагнула бути орга'Ном 

національно-кульrурноrо єднання і еамоврядуванАя українців [З, 79-80], 
а, із ускладненням політичної сИТуації у колишній Російській імnерії, 

почала діЯльність зі становлення української національно-територіальної 

автономії у складі демократичної Росії [З, 292-294]. Політична 
неоднорідність УЦР не дозволяла їй виробити чітку позицію у nитаннях 

акту алізонаних російською революцією лютого 1917 р., асаме-питання 
завершення війни, аграрної реформи тощо. 

Особливе місце в українському державотворчому процесі 1917~ 1918 

рр. займало питання аграрної реформи, зважаючи· на його економічну·· ваrу 

і значення для побудови національної держави і їі інтеграції у систему 

міжнародних відносин. Тому слід дослідити вплив аграрного питання і 

прагнень його розв'язати українськими національними урядами на становлення 

(; Нетеми державного управління і міжнародного статусу українських територій, 

котрі перебували у складі колишньої Російської імперії. 

Генеральний Секретаріат УЦР із його легалізацією здійснював спроби 

активно впливати на nроцеси в аграрному секторі наукраїнських етнічних 

t·cpt rтор·іях. котрі відбувалися на укра'Інських територіях колишньої імnерії 

с·тихіИнu, чим розхитувалася nолітична ситуація у середовищі селянства. 

ПровідІfі nартії, котрі складали УЦР, намагалися добитись nоnулярності 

українського органу національно-культурного самоврядування серед 

заможного укj>аїнського селянства, спираю•Іись на кооперативний рух. До 
11роголошення Третього Універсалу 7 (20) листоnада 1917 р. Українська 
Центральна Рада, не малазмоги претендувати на провідну роль у здійсненні 

nеретворень в аtрарній сфері, оскільки більшість бідного селянства іТ 

політику не розуміли і не підтримували, а також не мала змоги здобути 

підтрІ-fмку поміщиків і крупних землевласників. Гетьман П. Скороnадський 

nредставляв землевласників і був виразником їхніх інтересів, котрі вбачав 

за основу ефективної організації й функціонування аграрного сектору на 

українських територіях: 
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ПитанІІЯ аграрної України піа Росії 

Зважаючи на дестабілізацію nолітичної ситуації у Росії піёля · 
провалу спроби корнілівеького заколоту, УЦР змушена бу ла визначатися 

зі своєю nозицією у вирішенні аграрних проблем, оскільки більш гостро 

поставало пита1шя про національно-територіальну автономію України. 

ОскількИ бі]tьшість українськоГо населення складало селянство, nеред 

УЦР поставало завдання навернути · цю частку населення українських 

етнічних територій колишньої Російської імперії на підтримку власної 

політики. Тому слід було заявити про активну nозицію у аграрному nитанні 

й представити програму його вирішення. Із революційними nодіями у 

Петрограді 25 жовтня (7 листопада) 1917 р. фактично було перервано 
процес легітимізації УЦР шляхом оформлення їі відносин із Тимчасовим 

урядом Росії. Відповідно, слід було зважати на нову всеросійську 

nрограму вирішення аграрного nитання, базовану на Декреті «Про землю», 

nідписаному В. Леніним. 

УЦР проголошує своє nрагнення здійсвити аграрну nрограму ва 

територіях nроголошеної у Третьому Універсалі Української Народної 

Республіки (далі УНР), проголосивши Універсалом, що земля є 

надбанням українського народу, фактично засв ідчуючи, що має відбутися 

розnоділ поміщицьких і державних земель між селянством [12, 514] . 
Негативно відреагували на nозицію у земельному nитанні УЦР nоміщики 

польського nоходження на українських територіях, у власності котрих 

nеребувало більшість орної землі на Правобережній Україні. Позаяк 

nроголошена Третім Універсалом УЦР Украї~tська Народна Ресnубліка 

конструювала систему влади і легітимізуnалася, сnираючись на органи 

місцевого самоуnравління колишнt>ої Російської імперії, міські думи, 

уїздні управи [10, 50], то й у вирішенні земельного питання слід було 
спиратися на nравову систему, діючу І:Ш територіях, які увійшли до складу 

проголошеної УНР. Місцеві думи складали переважно nредставники 

інтелігенції й заможних прошарків населення. 

Генеральний Секретаріат УЦР мав виробити механізм вирішення 

земельного пипwня, а це потребувало часу . й фахового підходу. Тому 

діяльність УЦР і Генерального Секретаріаrу в земельному питанні 

скидалася на затягування остаточного вирішення питання. Тому 

земельне питання стало однією із причин протистояння між УЦР і 

урядом Радянської Росії у грудні 1917 р. Генеральний Секретаріат УНР 
і підконтрольні йому органи управління на українських територіях у 

· ' листопаді-грудні 1917 р. мали під контролем зн.а•1ні запаси продовольства 
завдяки безпосередньому вnливу на аграрний сектор на українських 
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І t: рІrіuріях і. ~ідnовідно, тримаючи на контролі роботу слрямовану · на 
вирішення аграрного питання . Українське nродовольство було н~обхідне 

радянській владі у Росії тому для неї необхідно було добитися ВПЛІ1ВУ 

на українське селянство. У досягненні цього радянський уряд Росії 

сnирався на наслідки Декрету «Про мир», заходи ло демократизації 

російської армії й укладення договору про nеремир'я із командуванням 

німецько-австрійськими військами на Східному фронті 9 груднJі 1917 
р. Так як більшість особового складу російської діючої армії сющдапи 

селяни , їх nовернення, організоване більшовиць·ки~ ·· агі:r.аторамн до 

місця nроживання, дозволяло революціонізувати с1tлянство, у . ·ц>му 

числі й українське [2, 120-121]. Давапася взнаки також і nропаганда 

більшовиками серед селянства вирішення земельного nитання шляхом 

силового вилучення і nоділу ломіщицьких земель. Втрата контролю над 

аграрними литаннями на українських територіях спричинила . шщіння 

впливу УЦР на, nереважно українське за націонапьністю, селяНС1'ВО. 

Відповідно, втрачапася й можливість ефекrивно реа;лізувати програму 

створення національно-територіапьної автономії. 

Звільнення українських територій від більшовицьких. військ 

і встановлення окулаційного режиму німецько-австрійських військ 

с" І І ІІ1р І •н · умов и дJ ІЯ стабілізації ситуації у аграрному секторі, що створює 

І І t; редумови вирішення земельного питання . Наслідки більшовицького 

режиму на українських територіях змушували Генеральний. Секретаріат 

УНР активізувати аграрну і земельну реформу, Економічні етаnі 

Брест-Литовського договору, укладеного 9 лютого 1918 р. між краТнами 
Четверно го союзу і УНР, 'Зобов ' язували Україну забезпечити .свою квоту 

на лостачан·ня nродовольства, котра була тим•шсово - збережена .. зrі~но 
Договорів 1894/1904 р. між Росією і Німеччиною і 1906 р. між Рщ::ією 
і Авсrро-Угорщиною [8, 302-304]. Слід було забезпечити .організацію 

стабільного функціонування аграрного сектора економіки й відnрацювання 

механізму отримання виробленого продовольства, організувавши 

аграрний ринок на українських територіях. Оскільки після nеріоду 

оRупації українських територій більшовиками система землеустрою, 

діюча до війни між УНР і Радянською РосієІо, була .зруйнована, то й 

аграрний сеК"гор функціонував на цілковито інших засадах, 

Гетьман П. Скоропадський розпочав роботу по організації 
функціонування аграрного сектора Української Держави. Перш за все, на 

його дуМІ\)', слід було забезпечити nорядок на ус іх територіях У.країІ-Jської 

Держави. Заради Того, на думку П. Скороnадського слід було аби в усіх 



--------~----------П_u_т_а_ю_Ія_аграрної Укра;іш inci Росії 
українських повітах мали перебувати німецькі й австрійські війска [4 , 
5j. Перебування військ Централмшх держав забезпечувало невтручання 
в українські · справи Радянської Росії, факти -котрого були н.а 1918 р . 

нормою, особливо у ·прикордонних територіях. Крім того, перебування 

німецько-австрійських військ на певнихтериторіях давало змогу урядові 

Української Держави заявляти право на-здійснення своєї політики на них, 

відновлюючи законність і порядок у рамках пранової системи, діючqї за 

часів колишньої Російської імперії. 

Уряд Української Держави прагнув забезпечити пов~юцінне 

функціонування промислового-потенціалу і транспорту, а те мало сприяти 

і відродженню аграрного сектора економіки. Перш за усе українська 

легка й харчова промисловість потребували забезпечення сировиною, 

безперервною роботою транспорту, а це сприяло стабільному постачанню 

· сировини і nродукції споживачам. Заходи по забезпеченню порядку на усій 
територіїУкраїнської Держави мали дати змогу здійснити опис земельних 

ресурсів після нетривалого періоду. радянської влади, зважаючи на його 

наслідки. Особисто П. Скороладський вважав, що для здійснення аграрної 

реформи існували виключно політичні підстав.и, асаме-забезпечення 

стабільноr.ті на українських територіях і - ефективного функціонування 

системи управління і, відповідно, економіки [1 l, 282-283]. 
Реалізувати власний план аграрної реформи П. Скоропадському 

не вдалося, натомість нетривалий період відносної стабільності на 

українських територіях заклав можливості - становлення системи 

·. господарських зв'язків між виробниками аграрної nродукції і її 

споживачами як промисловими так і приватними. Постачання продукції із 

українських територій було передбачено на 191 8-1919 господарський рік 
договором 10 вересня 1918 р. між У.країнською Державою і Німеччиною 
та Австро-Угорщиною [9, 9-9 зв . ]. Завдяки тому виникала змога для 

українського уряду займатися господарським плануванням, особливо у 

аграрному секторі, так як продовольство було основною статтею експорrу 

Української Держави, і здійснювати регулюючі заходи. 

Також уряд Української Держави забезпечував інтеграцію країни 

у систему міжнародних економічних відносин, сприяю'ІИ розвиткові 

аграрного сектору ії економіки. У цьому контексті велике ;ншчення 

мало встановлення торгових відносин із нейтральними у Першій 

світовій війні державами як Швеція, Данія, Голандія [7, 55]. Особливе 
значення у стосунках із нейтральними державами мав аграрний сектор 

економіки, оскільки · І-Іайбільше імпортувалося продукції призначеної 
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для сільського господарства, а cal\fe елітних сортів для рослинництва. 
Така політика давала змогу Українській Державі стати нас1)'пнИЦе'Ю 
колишньої Російської імперії у забезпечеюtі П •tастки у продовоЛьчому 
балансі Європи. . · 

· ·отже, необхідно розглядати аграрне nитання на українськИх 
етнічних територіях у складі колишньої Російської імперії, як вагомий 
чинник. у ,. державотв.орчому nроцесі. Аграрна політика УЦР і Гі 
Генерального Секретаріату була протягом усього періоду їі існування, у 

тому числі й із проголошенням ТретьогО Універсалу й після уклменЩ{ 
Брест-Литовського договору із країнами Четверного союЗу, , ~е ~іткою 
й базувалася переважно на прагненні експлуа1)'вати націон.ал,ь.ний 
фактор. УЦР вважала за необхідне більш зважати на національний 

фактор у процесі українського державотворення, аЛе дещо знехrувала 
11равовими й економічними аспектами процесу. Тому вирін1альну роль у 
формуванні аграрної політики УНР відіграли країни Четверного союзу 

і Радянська Росія, активізувавши свій політичний і військовий тиск на 
Україну. Лише укладення Брест-Литовського мирного договору заклало 

ІІі:tвалнни аграрної політики, зокрема процедуру ціноутворення на 

а1 ·рар~1У 11родукцію, напрJ!мки_у політиці в системі землеустрою, також, 

відроджуючи систему аграрних відносин в Україні після більшовицької 

окуr1ації, постаnала потреба відродж~ння, крупнотоварного госnодарства. 

П. Скоропадський був прихильником розвитку великого, гіоміu.і,ицького 
землеволодіння, що змушувало, після встанс;>влення гетьманського 

режиму і - ІJпровадження аграрної політики його уряду, радикально 

переглядат~ 'національну політику в Українській Державі. ЛоміщИки ·на 
українських тер~торіях були переважно росіянами й поляками, значна 

частина землі належала німецьким і єврейським колоністам. Тому на 

українських етнічних територіях у селянському середовищі відбувався 
конфлікт і на національному грунті, найбільш складними відносини були 

між українськими селянами й польськими поміщикамн та єврейськими 

орендарями [І, 311-31 3]. Але Гетьман в основу своєї державотворчої 
політики ставив фактор правової і політичної нас1)'пності колишньої 

РосіЙської імперії, відповідно, національне питання не відігравало для 
нього ключової ролі. 

Натомість національне питання для гетьманськоГо режиму займало· 

'Jільне місце у здійсненні зовнішньої політики . Зокрема у політИЦі'і.Цодо 
F>ессарабії. окупацію й а~ексію Румунією котрої Українська дфЖава 
11~ НfПІІавшш . Значну частку населення Бессарабії складали українці й 
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у білЬШо·сті сво'lй вони були селянами. Зважаючи ва складну nолітичну 
і військову ситуацію , у котрій оnин·илася Румунія у 1918 р., аграр1ш 

пол'ітйка в Бессарабії цілковито залежала від nозиції Української 

Держави. Продовольством, котре знаходилося на складах у ·Бессарабії й 
було Заготоване длЯ Румунського фронту, Румунії довелося задовольняти 
вимоги краІн Четверного союзу згідно Бухарестського мирного договору 

[5; 4зв.J. У 1918 р . на територіяхБессарабії виникає складна nродоволь•tа 

ситуація серед населення. Українське населення , об'єднане органами 

самоорганізації, мало змогу розраховувати на заходи по nродовольчій 

допомозі від Української Держави . Зокрема, кооперативи в Бессарабії 

під захистом міждержавних угод Румунії й Української Держави 

забезпечували продовольством українське населення регіону [6, 2]. 
Ключову роль у наданні допомоги населенню Бессарабії відігравав саме 

національний фактор. Такою був вnлив позиції Української Держави у 

бе~сарабському nитанні й саме аграрний характер населення Бессарабії 

визначав форму його самоорганізації, а, відповідно, й характер політики 

України в бессарабському питанні. 
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