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ВСТУП

Земельні ресурси є найважливішою частиною природного 
середовища, що характеризується просторовим розміщенням, 
рельєфом, ґрунтовим покривом, рослинністю, надрами, вода-
ми, виступають головним засобом виробництва в сільському 
і лісовому господарстві, а також просторовим базисом для 
розміщення усіх галузей виробництва. Вони є невід’ємною та 
основною умовою життя і функціонування процесу суспіль-
ного виробництва, обумовлюють існування та використання 
інших природних ресурсів (атмосферного повітря, поверхне-
вих і підземних вод, рослинного та тваринного світу).

Становлення й розвиток людського суспільства нерозривно 
пов’язані з використанням природних ресурсів, отже, процес 
природокористування є невід’ємною умовою існування лю-
дини та неможливий без наявності основного користувача. 
Природокористування як сукупність усіх форм експлуатації 
природно-ресурсного потенціалу еволюціонувало, розвиваєть-
ся водночас із еволюцією людського суспільства. У структурі 
природно-ресурсного потенціалу України найбільшу частку 
займають земельні ресурси, які передбачають існування та 
використання всіх інших видів природних ресурсів, отож 
будь-які види природокористування передусім треба розгля-
дати як землекористування. Система землекористування в 
різних регіонах нашої держави сформувалася під впливом 
природних, історичних, етнокультурних, соціально-еконо-
мічних чинників, які зумовили до поєднання різних напря-
мів використання земельного фонду та формування певного 
стану екологічної ситуації. Система землекористування не є 
статичною, консервативною, а зі зміною чинників вона ево-
люціонує, розвивається. Оскільки процес землекористування 
нерозривно пов’язаний із життєдіяльністю людини, то, на 
нашу думку, для історичного аналізу процесу використання 
земельного фонду доцільніше вживати термін „еволюція”.
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Еволюція землекористування – це історично спрямована 
сукупність безперервних, взаємопов’язаних змін у спрямо-
ваності, інтенсивності, способах, методах використання зе-
мельного фонду та у характері перерозподілу відносин пра-
ва власності на основний засіб виробництва у сільському і 
лісовому господарстві, просторовий базис розміщення усіх 
видів господарської діяльності, головний державотворчий 
компонент. Еволюція землекористування обумовлюється 
політико-правовими, еколого-технологічними, економічни-
ми чинниками.

У монографії розкрито роль земельних ресурсів у суспіль-
ному виробництві та функціонуванні біосфери, запропоновано 
систему показників для просторових, правових, екологічних, 
економічних, історичних підходів дослідження та дворів-
неву класифікацію землекористування: типи (сільськогос-
подарське, лісогосподарське, селитебне, водогосподарське, 
природоохоронне, рекреаційне, оздоровче), а в їхніх межах 
– форми. На основі аналізу значної кількості розрізнених, 
різночасових публікацій та фондових матеріалів вперше 
запропоновано періодизацію землекористування у межах 
України на основі чітко визначених критеріїв, виокремлено 
9 етапів, а в їхніх межах – періоди. Висвітлено особливості 
використання земельного фонду України в різні історичні 
етапи та сутність різних землевпорядних реформ. 

Родючі земельні угіддя є базисом цивілізованого життя 
людини, а їхній стан адекватно відображає здоров’я будь-
якої нації. Тому інтенсивна експлуатація земельних угідь 
до повного виснаження без застосування відновлювальних 
заходів є повним екологічним самогубством. І доти, доки 
людство не усвідомить реальну цінність землі, постійні не-
вдачі переслідуватимуть нас не тільки у землеробстві, але і 
в інших галузях людської діяльності.

Наведені у монографії відомості будуть цікавими для 
студентів, аспірантів, наукових працівників, які цікавляться 
питаннями землекористування.
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1. ЗНАЧЕННЯ ЗЕМЛІ  

У ЖИТТІ ЛЮДИНИ  

ТА фУНКЦІОНУВАННІ бІОСфЕРИ

Сьогодні відомо чимало трактувань терміна “земля”.  
Земля — це планета, яка існує незалежно від волі людей; земля — це 
ґрунт, верхній родючий шар планети, що є об’єктом господарювання 
та віддзеркалює економічні відносини; земля — це територіальний 
простір держави, що виконує політичну функцію.  
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Земельні ресурси, разом з іншими природними ресур-
сами (лісовими, водними, мінеральними, кліматичними), 
є компонентами навколишнього середовища, місцем існу-
вання людини: вони відіграють важливу роль у суспільно-
му виробництві, вони є засобом виробництва і джерелом 
задоволення потреб людини. Саме створенням потужного 
потенціалу багатьох держав, що представлений багатогалу-
зевою промисловістю, розвинутим сільським господарством, 
розгалуженою транспортною мережею, людство зобов’язане 
земельним ресурсам. 

Землі відіграють найважливішу загальнобіосферну роль 
і є основою функціонування атмосфери, гідросфери та інших 
сфер, розвитку рослинного і тваринного світу, а також люд-
ського суспільства. В аграрному секторі земельні ресурси 
— головний засіб виробництва, найважливіша складова ре-
сурсної бази землеробства. А характер і якість земель, родю-
чість сільськогосподарських угідь визначають ефективність 
аграрного виробництва, можливість розв’язання продоволь-
чої проблеми, продуктивність праці в аграрній сфері.

Вік людства, за останніми результатами наукових до-
сліджень, становить 2—3 млн років. Однак щільність насе-
лення протягом усього палеоліту була надзвичайно низькою 
і становила менше однієї людини на 3 км2. Тільки в епоху 
неоліту (10—12 тис. років тому) відбулося поступове зрос-
тання кількості населення, збільшилась його щільність, 
зародилась господарська діяльність. У процесі своєї ево-
люції людство почало використовувати земельні ресурси 
в усіх їхніх аспектах дещо пізніше, ніж інші природні ре-
сурси. Людина на перших етапах свого становлення насам-
перед використовувала ресурси рослинного і тваринного 
світу, лісові та кліматичні ресурси. А земельні ресурси вона  
сприймала як просторову базу для пересування та будів-
ництва житла. В подальшому людина почала використову-
вати корисні копалини, що сконцентровані в надрах землі. 
І тільки 9—10 тис. років назад людство почало займати-
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ся землеробством, використовувати землі як засіб праці. 
Землеробський етап людської еволюції в 200—300 разів мен-
ший, ніж увесь період еволюції людства. Перехід первісної 
людини до землеробської діяльності прискорив соціально-
економічний розвиток і прогрес суспільства, інтенсифіку-
вавши процеси природокористування [6; 7].

До початку сільськогосподарського використання зе-
мельних угідь площа придатних для обробітку родючих зе-
мель на нашій планеті становила, за приблизними підрахун-
ками вчених, близько 4,5 млрд га. Сьогодні світовий фонд 
придатних для сільськогосподарського використання земель 
становить лише 2,5 млрд га. Якщо здійснити нескладні 
підрахунки, то за 10 тис. років використання людиною 
земельних ресурсів для виробництва сільськогосподарської 
продукції площа придатних земель зменшилася на 2 млрд га.  
Отже, людство щорічно втрачало в середньому приблизно 
20 тис. га продуктивних земель [3].

Закономірно виникає запитання, куди ж зникли вели-
чезні площі придатних для землеробства земель? Детальний 
науковий аналіз засвідчив, що значна частина нинішніх 
пустель є наслідком господарської діяльності людства. 
Тільки за останні 1,0—1,5 тис. років площа пустель на на-
шій планеті збільшилася утричі за рахунок прилеглих до 
них продуктивних сільськогосподарських угідь. Людина не 
завжди обдумано та раціонально використовувала й оброб-
ляла землю, що спричинило її швидку деградацію, втрату 
родючості. Високопродуктивні земельні ресурси перетворю-
валися у непридатні, що характеризувалися зруйнованим 
ґрунтовим покривом, докорінно видозміненим рельєфом. 
Також до непридатних за останні декілька століть зачислено 
землі, зруйновані гірничими розробками, відпрацьовани-
ми торфовищами, вугільними, залізорудними та іншими 
кар’єрами, а також зайняті золовідвалами, промислови-
ми та господарсько-побутовими відходами, териконами  
та ін. Все це змушувало залучати до використання все нові 
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та нові земельні ділянки, які ще мали високу природну 
родючість ґрунтів. З 2,5 млрд га загальносвітового фонду 
орнопридатних земель сьогодні під ріллею використовують  
1,5 млрд га, а не придатний до використання резерв земель-
них ресурсів становить 1,0 млрд га. Проте це не кращі за 
якістю землі. У резервному фонді залишилися переважно 
піщані, глинисті, кам’янисті, засолені, надмірно або недо-
статньо зволожені землі. Проте й на сьогоднішньому ета-
пі незворотні втрати продуктивних сільськогосподарських 
угідь становлять у середньому 15 млн га на рік [6].

Населення нашої планети щорічно зростає на 70— 
80 млн осіб, а для кожного з них за середньосвітовою нор-
мою потрібно 0,3 га для виробництва продуктів харчування 
та 0,09 га – для будівництва житла. У випадку збереження 
сучасних тенденцій у землекористуванні та темпів демогра-
фічного розвитку резервного земельного фонду вистачить 
людству тільки на 35—40 років.

На сучасному етапі еволюції людського суспільства землі 
є найбільш обмеженим, дефіцитним ресурсом, використан-
ня якого вимагає певної територіальної облаштованості. 
Специфічність земель полягає у тому, що вони функціону-
ють водночас як:

– територія держави, головна державотворча складова, 
основа національної безпеки;

– всезагальний просторовий базис діяльності нації, у 
якому постійно підтримують певне співвідношення 
категорій земель за їхнім призначенням, основа про-
сторової безпеки;

– головний засіб виробництва в сільському і лісовому 
господарстві, основа продовольчої безпеки;

– головний компонент природи, основа екологічної без-
пеки;

– скарбниця водних, мінеральних, лісових та інших 
ресурсів, основа економічної безпеки [8].
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Наведені аргументи наголошують на необхідності всебіч-
ного вивчення земельних ресурсів, розуміння їхнього зна-
чення в усіх сферах життя людини, а також пропагуванні 
ідей всебічної охорони продуктивних земельних угідь — як 
запоруки продовольчої, економічної та екологічної безпеки 
життя.

На сьогоднішньому етапі суспільного життя земель-
ні ресурси використовують надзвичайно інтенсивно: вони 
виконують функцію територіального базису, природного 
ресурсу та основного засобу виробництва. Проте у різних 
галузях виробництва їхнє використання є неоднаковим і 
має різне значення у процесі їхнього функціонування. В 
промисловості, транспорті, будівництві земельні ресурси 
є лише територіальною, просторовою базою, отож головну 
увагу приділяють площі земельних ділянок, їхньому рельє-
фу, віддаленості від джерел постачання сировини і центрів 
реалізації продукції, наявності комунікацій. У добувній про-
мисловості значення земельних ресурсів зростає, оскільки, 
крім територіальної бази, в їхніх надрах сконцентровані усі 
корисні копалини. І надзвичайно велике, незамінне значен-
ня мають земельні ресурси, складовою та невід’ємною час-
тиною яких є ґрунти, у сільському і лісовому господарстві, 
де вони є головним засобом і предметом праці.

Земельні ресурси як засіб виробництва мають низку 
особливостей, які суттєво відрізняють їх від інших засобів 
виробництва:

1. Землі є продуктом самої природи і виникли за багато 
тисяч років до появи людини внаслідок сукупної дії 
чинників, які сформувалися на певній території, отож 
землі передують праці щодо їхнього виникнення.

2. Землі територіально обмежені і не можуть бути збіль-
шені або заново створені. Проте обмеженість земель-
них ресурсів зовсім не означає обмеженості їхніх 
продуктивних властивостей. Також вони не можуть 
бути замінені іншими засобами виробництва.
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3. Земельні ресурси характеризуються постійністю 
свого місцерозташування, взаємозв’язком з природ-
ними умовами. Тому, на відміну від інших засобів 
виробництва, їх неможливо перенести з одного місця 
на інше, а процес виробництва має здійснюватися з 
урахуванням природно-географічних умов, в яких 
вони розташовані. Враховується місцерозташування 
земельної ділянки, її конфігурація і рельєф, перелік 
сільськогосподарських культур, що можливий для 
вирощування, собівартість отриманої продукції.

4. Земельні ресурси, на відміну від інших засобів вироб-
ництва, за умови їхнього правильного, раціонального 
використання, не погіршують своїх властивостей, 
а, навпаки, покращують, підвищують показники 
продуктивності [4; 5].

Отже, земельні ресурси є невід’ємною і головною умо-
вою життя та функціонування процесу суспільного вироб-
ництва.

Земельні ресурси – це найважливіша частина природ-
ного середовища, що характеризується просторовим роз-
міщенням, рельєфом, ґрунтовим покривом, рослинністю, 
надрами, водами, слугує головним засобом виробництва в 
сільському і лісовому господарстві, а також просторовим 
базисом для розміщення усіх галузей господарства.

При класифікації земельного фонду під землями ро-
зуміють генетично самостійні ділянки самої верхньої, найак-
тивнішої частини суші, що є головним засобом виробництва в 
лісовому та сільському господарстві, з характерною для них 
природно-господарською якістю, яка визначає призначення 
і використання  земель, а також заходи їхньої охорони та 
окультурення. В процесі вивчення і класифікації земельного 
фонду вирізняють ділянки території, що характеризуються 
не лише однаковим ґрунтовим покривом, але й усіма ін-
шими умовами, від яких залежить переважаючий спосіб 
їхнього використання (клімат, характер водного і теплового 
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режимів, рельєф, експозиція схилів, конфігурація ділянок, 
показники природної або штучної родючості) [4; 5].

Головними таксономічними одиницями при класифіка-
ції земельного фонду країни є:

– зональні типи земель;
– категорії придатності земель;
– класи земель;
– види земель (групи ґрунтів).
Зональні типи земель виокремлюють у процесі природ-

но-сільськогосподарського районування земельного фон-
ду. Вони територіально співпадають з межами природно-
сільськогосподарських зон і відображають зональні умови 
природного середовища та загальні напрями переважного 
використання земельного фонду.

Основою для визначення категорій придатності земель є 
їхній якісний стан і можливість подальшого використання 
під основні сільськогосподарські угіддя. Чинна класифіка-
ція вирізняє сім категорій придатності земель:

– землі, придатні під ріллю;
– землі, придатні переважно під сіножаті;
– землі пасовищ, які після покращення можуть бути 

придатні під інші сільськогосподарські угіддя;
– землі, що придатні під сільськогосподарські угіддя 

після корінної меліорації;
– землі, малопридатні під сільськогосподарські угіддя;
– землі, які є непридатними під сільськогосподарські 

угіддя;
– порушені землі.
Класи земель виокремлюють у межах кожної категорії 

придатності з урахуванням загального характеру вико-
ристання і прийомів агротехніки.

Класи земель — це головна одиниця класифікації, на 
основі якої виокремлюють ділянки земної поверхні з близь-
кими природними та господарськими якостями, характером 
використання та заходами окультурення. 
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Види земель є найдрібнішою класифікаційною одиницею 
земельного фонду і за своїм змістом відповідають агровироб-
ничим групам ґрунтів, виокремленим на підставі ґрунтових 
обстежень. У межах України виокремлено 222 агрогрупи, 
кількість яких збільшується завдяки відмінностям у грану-
лометричному складі ґрунтів.

Водночас із великим та незамінним значенням земель-
них ресурсів як територіального базису, основного засобу 
виробництва у сільському і лісовому господарстві, вони, за 
невід’ємної належності до них ґрунтів, виконують низку 
біогеоценотичних і глобальних екологічних функцій, які 
обумовлюють нормальне функціонування як окремих біо-
ценозів, так і життя загалом [1; 2].

Однією із головних біогеоценотичних функцій є функція 
життєвого простору. Ґрунти переповнені живою речовиною, 
створюючи живу плівку суші. Біомаса наземних екосистем у 
сотні разів перевищує біомасу Світового океану, хоча площа 
суші втричі менша. З ґрунтом тісно пов’язана переважна 
частина рослин, оскільки саме в ньому відбуваються ранні 
цикли їхнього розвитку, а у подальшому із ґрунтом вза-
ємодіють корені, поглинаючи вологу та поживні елементи 
та утримуючи вертикальне положення. Активно викорис-
товують ґрунт як середовище існування мікроорганізми 
(бактерії, актиноміцети, гриби, водорості), найпростіші, 
плоскі та кільчасті черви, нематоди, молюски, членисто-
ногі, амфібії, рептилії. Головною особливістю ґрунту, що 
зумовлює високе біорізноманіття, є його чотирифазність та 
полідисперсність.

Також землі виконують функцію житла та сховища, 
захищаючи чимало живих організмів, що здійснюють 
значну частину життєвих функцій на поверхні землі, від 
переохолодження і перегрівання та від хижаків. Особливу 
актуальність ця функція має в екстремальних умовах 
(тундра, пустелі), а також інших ландшафтах у періоди 
різких змін погоди.
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Зелені рослинні формації у комплексі із ґрунтовим по-
кривом за рахунок  процесу фотосинтезу щорічно фіксують 
та зв’язують близько n•1017ккал хімічно активної соняч-
ної енергії, виконуючи біоенергетичну функцію. Сонячна 
енергія, яку фіксують у собі зелені рослинні формації, пі-
сля відмирання акумулюється та утримується ґрунтами у 
вигляді органічної речовини (гумусу, детриту). Недаремно 
гумус називають загальнопланетарним акумулятором со-
нячної енергії. У подальшому енергія гумусу та органічних 
решток слугує основою ґрунтової родючості і залучається у 
трофічні ланцюги.

Ґрунтово-рослинні екологічні системи в процесі еволюції 
та саморозвитку набули здатності фіксувати атмосферний 
молекулярний азот, перетворюючи його в амінокислоти та 
білки і виконуючи азото-білкову функцію.

Молекулярний азот недоступний як для живлення рос-
линних формацій, так і для людини, хоча сполуки азоту 
є вкрай необхідними у життєвих циклах рослин, тварин і 
людини. Біологічна фіксація азоту бульбашковими та віль-
ноживучими бактеріями досягає 140 млн т/рік, в той час 
як промислове виробництво азотних сполук становить 60— 
80 млн т/рік. Акумульовані сполуки азоту, проходячи через 
кишковий тракт тварин і людей, знову потрапляють у ґрунт, 
де зазнають різноманітних процесів амоніфікації, нітрифі-
кації, знову повторно використовуються рослинами, або 
денітрифікуються.

Також ґрунтово-рослинні екосистеми виконують газо-
во-атмосферну екологічну функцію, здійснюючи процеси 
фотосинтезу, завдяки яким відбувається зв’язування вуг-
лекислого газу та емісія кисню, сприяють фіксації моле-
кулярного азоту та денітрифікації, поверненню частини 
вуглекислого газу в атмосферу. Загалом вони зумовлюють 
до процесів, які визначають глобальне співвідношення еле-
ментів в атмосфері, що значною мірою впливає на клімат 
нашої планети.
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Наведені екологічні функції дають підставу зробити ви-
сновок щодо екологічної багатофункціональності земельних 
ресурсів, неврахування якої може порушити екологічну 
рівновагу нашої планети.
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2. ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ  
ТА КЛАСИфІКАЦІЯ 

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Важливість, незамінність земельних ресурсів у житті людини, 
необхідність їхнього раціонального використання зумовлює до за-
стосування низки підходів під час їхнього дослідження (просторових,  
історичних, правових, екологічних, економічних), що на основі 
певних показників дає змогу встановити реальний стан землеко-
ристування. Під час класифікації необхідно виокремлювати типи 
землекористування (сільськогосподарське, лісогосподарське, селитебне, 
водогосподарське, природоохоронне, рекреаційне, оздоровче), а в їхніх 
межах – форми.
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Становлення й розвиток людського суспільства не-
розривно пов’язані з використанням природних ресурсів, 
отож процес природокористування є невід’ємною умовою 
існування людини та неможливий без наявності основного 
користувача. Природокористування як сукупність усіх форм 
експлуатації природно-ресурсного потенціалу еволюціонува-
ло, розвиваючись водночас із еволюцією людського суспіль-
ства. Ефективність, раціональність природокористування 
обумовлені рівнем знань про виробничі та екологічні функції 
об’єктів використання. Нині однією з центральних проблем, 
яка визначає сьогодення і майбутнє людської цивілізації, є 
організація раціонального природокористування, яке передба-
чає виявлення певних гранично-допустимих станів природ-
ного середовища та розробки стратегії поведінки суспільства 
для забезпечення подальшого розвитку людства. У структурі 
природно-ресурсного потенціалу України найбільшу частку 
займають земельні ресурси, які зумовлюють існування та 
використання всіх інших видів природних ресурсів, отож 
будь-які види природокористування передусім треба розгля-
дати як землекористування. Система землекористування  в 
різних регіонах нашої держави сформувалась під впливом 
природних, історичних, етнокультурних, соціально-еконо-
мічних чинників, які зумовили поєднання різних напрямів 
використання земельного фонду та формування певного стану 
екологічної ситуації. 

Система землекористування не є статичною, консер-
вативною, а зі зміною чинників вона еволюціонує, розви-
вається. Для аналізу історичного аспекту землекористуван-
ня можна вживати, на перший погляд, два рівнозначних 
терміни: “розвиток” або “еволюція”. Розвиток — це зако-
номірні, якісні зміни матеріальних та ідеальних об’єктів, 
що характеризуються як незворотні та спрямовані [7]. 
Термін “еволюція” в науковій літературі найчастіше вжи-
вають щодо характеристики живих природних  об’єктів, 
біогеоценозу, біосфери. Дехто з відомих вчених-дослідників  
(Г. І. Танфільєв, С. О. Захаров, П. С. Коссович, В. Р. Вільямс, 
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О. А. Роде, В. О. Таргульян, Д. Г. Тихоненко) вживає тер-
мін “еволюція” щодо характеристики процесу формування 
ґрунту. Оскільки процес землекористування нерозривно 
пов’язаний із життєдіяльністю людини, то, на нашу думку, 
для історичного аналізу процесу використання земельного 
фонду доцільніше вживати термін “еволюція”. 

Еволюція землекористування — це історично спря-
мована сукупність безперервних, взаємопов’язаних змін 
у спрямованості, інтенсивності, способах, методах вико-
ристання земельного фонду та у характері перерозподілу 
відносин права власності на основний засіб виробництва 
у сільському і лісовому господарстві, просторовий базис 
розміщення усіх видів господарської діяльності, головний 
державотворчий компонент. Еволюція землекористуван-
ня обумовлюється політико-правовими (зміна державного 
ладу, проведення землевпорядкування, захоплення тери-
торії іншою державою), еколого-технологічними (вдоско-
налення знарядь обробітку, впровадження нових систем 
землеробства, екологізація напрямів використання земель), 
економічними (перехід від натурального до товарного ви-
робництва) чинниками. Також при історичному досліджен-
ні використання земельного фонду доцільно застосовувати 
показник швидкості еволюції, яким визначають тривалість 
виокремлених етапів і періодів.

За умови посилення антропогенного навантаження на 
земельні ресурси, які виконують функції предмета праці і 
засобу виробництва в сільському і лісовому господарстві, 
природного ресурсу і носія корисних копалин, просторового 
базису всієї сукупності форм і видів суспільної діяльності, 
територіальної основи державності і національного само-
визначення, особливо гостро постає питання раціонального 
землекористування. Раціональним уважають таке вико-
ристання земель, за якого поряд із виробництвом еконо-
мічно доцільної кількості продукції зберігається екологічна 
рівновага всіх природних чинників. Різні суспільні інтере-
си щодо раціонального, ефективного використання земель 
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виявляються в двох аспектах: у першому раціональність 
визначена гранично-допустимими антропогенними наван-
таженнями на довкілля і земельні ресурси, у другому ра-
ціональним вважають стійке, низьковитратне і високопро-
дуктивне землекористування, результатів якого досягають 
завдяки найповнішій відповідності суспільному споживчому 
попиту, а витрати мають стійку тенденцію до зниження 
внаслідок активного освоєння досягнень науково-технічно-
го прогресу і соціальної мотивації до високопродуктивної 
праці. У цьому разі суспільство зацікавлене в тому, щоб 
високу продуктивність освоєння та використання земель 
поєднувати з максимальним збереженням і примноженням 
їхніх корисних властивостей [8].

Раціональне використання земель необхідно базувати  
на таких головних аспектах їхньої охорони, як:

– соціально-економічний (відновлення оптимального 
стану земель і ґрунтів у поєднанні із заходами еко-
номічного стимулювання);

– екологічний (охорона земель від шкідливого впливу, 
що здійснюють шляхом правового регулювання);

– управлінський (державний, самоврядний, громад-
ський контроль за раціональним використанням та 
охороною земель);

– правовий (відшкодування збитків землевласникам, 
землекористувачам і застосування до них заходів 
юридичної відповідальності за порушення земельного 
законодавства) [9].

Важливе значення земельних ресурсів у суспільному ви-
робництві та функціонуванні біосфери зумовлює значний 
інтерес до дослідження правових, просторових, економічних, 
екологічних параметрів землекористування широким колом 
науковців (екологів, юристів, економістів, землевпорядників, 
географів та ін.). Проте система класифікаційних категорій, 
які застосовують під час дослідження особливостей вико-
ристання земель, є розрізненою та недосконалою. Правові 
аспекти землекористування обумовлені Земельним кодек-
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сом України та низкою нормативно-правових документів. 
Земельний кодекс регламентує поділ земель України та її 
адміністративно-територіальних  утворень на дев’ять кате-
горій за основним цільовим призначенням: землі сільсько-
господарського призначення, житлової та громадської за-
будови, природно-заповідного та іншого природоохоронного 
призначення, оздоровчого, рекреаційного призначення, лісо-
вого та водного фонду, промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення [1]. Також зако-
нодавство України чітко регламентує  поділ земель за фор-
мами власності (приватна, комунальна, державна) та видами 
користування (постійне користування та оренда), визначає 
перелік категорій землевласників і землекористувачів.

Система землекористування в Україні представлена су-
купністю земельних ділянок, що мають різноманітні при-
родно-історичні властивості, різняться за характером ви-
користання та належать до різних земельних угідь. Отже, 
головним елементом обліку кількості земель при веденні 
державного земельного кадастру є земельні угіддя — ділян-
ки, які систематично використовують для певних цілей і які 
відрізняються за природно-історичними ознаками. Головною 
ознакою, взятою за основу розділення окремих видів угідь,  
є переважний напрям використання земель. Для кількісно-
го обліку земель наказом Держстандарту України введено 
в дію класифікацію земельних угідь та видів економічної 
діяльності, яка передбачає виокремлення таких категорій: 
сільськогосподарські землі, ліси та інші лісовкриті площі, 
забудовані землі, відкриті заболочені землі, сухі відкриті 
землі з особливим рослинним покривом, відкриті землі без 
рослинного покриву або з незначним рослинним покри-
вом і води [4; 6]. Здебільшого у наукових дослідженнях 
використовують саме цю класифікацію, яка дає змогу визна-
чити особливості розподілу земельного фонду за категоріями 
угідь і містить достовірну систему кількісних відомостей 
(форма 6-зем, 6а-зем, 6б-зем). Проте використання земель-
но-кадастрової класифікації дає змогу визначати розподіл 
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земель за угіддями, а не виявляти переважні категорії зем-
лекористування. Заслуговує на увагу спроба впорядкуван-
ня понятійно-термінологічної системи землекористування, 
розроблена І. Касіяником, який запропонував використову-
вати основний термін “форма землекористування”, який в 
економічній географії співвідноситься із земельними угід-
дями, а в ландшафтознавстві – з антропогенними угіддя-
ми  [2; 3]. Проте цей термін застосовують до різнорівневих 
напрямів використання земельного фонду. Використання 
розрізнених класифікаційних категорій під час дослідження 
землекористування зумовлює до хибного трактування отри-
маних результатів. Отож сьогодні актуальною проблемою є 
розробка єдиних класифікаційних категорій та підходів у 
дослідженні особливостей землекористування. 

Головним об’єктом землекористування є землі, які ма-
ють унікальне, ключове значення в усій системі підприєм-
ницької діяльності людей і самого її життя. Землі мають  
особливу цінність для всього людського суспільства, оскіль-
ки є єдиним місцем проживання всіх народів, основним 
природним чинником у будь-якій сфері бізнесу, прямим 
або непрямим учасником виробництва всіх товарів і благ. 
Сьогодні існує багатозначність трактування терміна “зем-
ля” — це вся планета, яка існує незалежно від волі людей 
та виконує важливу екологічну функцію. Також землю 
трактують як ґрунт, верхній родючий шар планети, що є 
об’єктом господарювання та відображає економічні відно-
сини. Водночас землю розглядають як територію держави, 
вона виконує політичну функцію [8]. Первинним об’єктом 
будь-якого землекористування є земельна ділянка як части-
на земної поверхні з установленими межами, певним місцем 
розташування та визначеними щодо неї правами. 

Дослідження проблем ефективного і раціонального зем-
лекористування є міждисциплінарним напрямом, оскільки 
земельні ресурси є основою будь-якого виду господарської 
діяльності. Організація раціонального використання земель-
них ресурсів повинна враховувати зональні, регіональні 
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та локальні особливості конкретних територій. Поряд з 
цим у землекористуванні є певні закономірності, без ура-
хування яких неможливо досягти позитивних результатів. 
З методологічного погляду вкрай важливим є формування 
основних принципів раціонального землекористування, яки-
ми необхідно керуватись у кожному конкретному випадку. 
На сучасному етапі принципи раціонального землекористу-
вання поділяють на загальні та операційні. Під загальними 
розуміють такі принципи, що характеризують основи по-
дальшої побудови теорії та формування предметних понять, 
є визначальними для конкретних наукових напрямів, є 
основою побудови загальних методичних підходів. Такими 
принципами у землекористуванні можна вважати:

а) єдність використання, поліпшення та охорони зе-
мельних ресурсів;

б) ретельне врахування стану природних ресурсів та 
умов природного середовища;

в)  усебічне врахування законів природи в разі органі-
зації землекористування;

г)  інтеграція екологічного та економічного підходу до 
організації використання земель у єдиний еколого-
економічний підхід;

ж) збереження високої ефективності використання зе-
мель [5].

Операційні принципи раціонального використання зе-
мель визначають основний зміст окремих процедур і сис-
теми заходів щодо організації землекористування, а також 
основні вимоги до шляхів і методів їхнього проведення. 
Тому операційні принципи доцільно розробляти для кож-
ного типу землекористування.

Землекористування – це порядок, умови і форми екс-
плуатації земель [7]. Важливе та незамінне значення землі 
у різних видах господарської діяльності зумовлює доволі 
широкий спектр підходів до дослідження землекористуван-
ня: територіальних (просторових), правових, економічних, 
екологічних, історичних (рис. 1).
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Рис. 2.1. Підходи до дослідження землекористування 

Територіально землекористування розглядають як  одну 
чи декілька земельних ділянок, що виділені на місцевості 
та які систематично використовують або можуть використо-
вувати в різних видах господарської діяльності. Основними 
аспектами територіального землекористування є: місце роз-
ташування, площа, розміри і конфігурація, склад угідь 
та видів економічної діяльності, рельєф місцевості, харак-
теристика ґрунтових, геоботанічних, гідрологічних умов. 
Просторовими показниками землекористування в межах 
певної території можуть бути такі:

– забезпеченість просторовими ресурсами (га/ 1 ко-
ристувача);

– частка сільськогосподарських земель у структурі зе-
мельного фонду;

– площа сільськогосподарських угідь на одного ко-
ристувача;

– площа ріллі на одного користувача;
– площа лісів на одного користувача.
З правових позицій  землекористування розглядають як 

обумовлені законом види, форми і порядок використання 
землі у відповідних межах. Правові підходи дають змогу  
визначити особливості розподілу земель за формами влас-
ності, видами користування, категоріями землевласників і 
землекористувачів, виявити спектр обмежень землекористу-
вання. Для дослідження правового аспекту землекористу-
вання доцільно використовувати такі показники:

– частка земель у приватній власності;
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– частка земель, залучених в оренду;
– частка земель у довготерміновій оренді;
– показник залучення земель у ринок купівлі-продажу;
– показник інтенсивності обігу земель (дарування, 

міна, спадкування);
– показник іпотеки землі.
В економічному аспекті землекористування трактують 

як засіб виробництва і сукупність пов’язаних із землею 
інших засобів виробництва (будівель, споруд та ін.), що 
зумовлюють її використання в певній галузі господарства. 
Головними параметрами землекористування в економіч-
ному підході  є відповідність розмірів землекористування 
певному виду діяльності, наявність трудових, матеріаль-
но-технічних і фінансових ресурсів, відповідність складу 
угідь виробничому напряму підприємства, забезпеченість 
землекористування засобами виробництва. Кожен тип і фор-
ма землекористування мають свої специфічні економічні 
показники, проте найбільш узагальненим є чистий дохід з 
одиниці площі. Показниками економічного аспекту є:

– урожайність основних культур;
– рентабельність вирощування основних культур;
– співвідношення зернових, технічних, кормових куль-

тур у структурі посівних площ;
– частка перелогів у структурі сільськогосподарських 

угідь;
– віддаленість від обласного, районного центру;
– площа сільськогосподарських угідь на одне підпри-

ємство.
Екологічний підхід передбачає врахування екологічних 

функцій, що виконують земельні ресурси, та ґрунтується на 
розрахунку екологічної ситуації в межах об’єкта досліджен-
ня на підставі низки показників, які враховують наслідки 
різних типів і форм землекористування:

– коефіцієнт антропогенного перетворення території;
– співвідношення дестабілізуючих і екологостабілізу-

ючих угідь;
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– частка земель природно-заповідного фонду;
– частка лісів та інших лісовкритих площ;
– частка деградованих і забруднених земель.  
Якщо правові, просторові, екологічні, економічні під-

ходи дають змогу встановити сучасний стан землекористу-
вання та його регіональні відмінності на основі врахування 
комплексу запропонованих показників, то історичний дає 
змогу обґрунтувати передумови становлення землекористу-
вання. Виокремлення історичних етапів і періодів базуєть-
ся на аналізі різноманітних архівних, статистичних, нау-
кових, літературних джерел, які містять інформацію про 
особливості використання земельного фонду в різні періоди 
становлення національних спільнот. Показниками для ви-
окремлення історичних періодів повинні бути:

– форма власності на землю;
– домінуючі системи землеробства;
– вдосконалення знарядь обробітку;
– проведення землевпорядних реформувань;
– зміна державного устрою.
Під час еколого-географічних досліджень землекористу-

вання доцільно розглядати як напрям природокористування 
поряд із водокористуванням, надрокористуванням, біотоко-
ристуванням, повітрокористуванням, однак обов’язково не-
обхідно враховувати, що саме землекористування є основою 
усіх інших напрямів природокористування. Для виокремлення 
класифікаційних категорій землекористування в разі прове-
дення еколого-географічних досліджень доцільно вирізняти 
два рівні: типи, а в їхніх межах – форми землекористування 
(рис. 2). Серед типів землекористування необхідно виокреми-
ти: сільськогосподарське, лісогосподарське, селитебне, водо-
господарське, природоохоронне, рекреаційне, оздоровче.

Сільськогосподарське землекористування – це тип вико-
ристання земельних ділянок для виробництва сільськогоспо-
дарської продукції, ведення сільськогосподарської науково-
дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної 
виробничої інфраструктури. Головними формами сільсь-



25еволюція землекористування в україні

когосподарського землекористування є зерново-технічна 
(рілля, перелоги, багаторічні насадження), кормова (сіно-
жаті, пасовища) та господарська (землі під господарськи-
ми будівлями і дворами, шляхами і прогонами; землі, які 
перебувають у стадії відновлення родючості та тимчасової 
консервації; забруднені сільськогосподарські угіддя). 

Лісогосподарське землекористування – це тип вико-
ристання земельних ділянок (вкритих лісовою рослинністю 
та не вкритих лісовою рослинністю), лісогосподарськими 
підприємствами і громадянами України з метою забезпе-
чення екологічних, економічних, соціальних та інших по-
треб суспільства у лісових ресурсах (деревних, технічних, 
лікарських і корисних властивостях лісів). Основними 
формами лісогосподарського землекористування є експлу-
атаційна, ґрунтозахисна, водозахисна, рекреаційна.

Водогосподарське землекористування – це тип використан-
ня земельних ділянок, зайнятих морями, річками, озерами, 
водосховищами, болотами, островами, прибережними захисни-
ми смугами  вздовж водних об’єктів, гідротехнічними, водо-
господарськими спорудами та каналами, береговими смугами 
водних шляхів, з метою раціонального використання вод для 
потреб населення і галузей економіки, відтворення водних 
ресурсів, охорони вод від забруднення, засмічення та висна-
ження. Формами водогосподарського землекористування є 
експлуатаційна, гідротехнічна, рекреаційна. 

Природоохоронне землекористування – це тип вико-
ристання земельних  ділянок, які зайняті природними тери-
торіями (природні заповідники, національні природні пар-
ки, біосферні заповідники, регіональні ландшафтні парки, 
заказники, пам’ятки природи, заповідні урочища), штучно 
створеними об’єктами (ботанічні сади, дендрологічні парки, 
зоологічні парки, парки-пам’ятки садово-паркового мистец-
тва), які мають особливу природоохоронну, екологічну, на-
укову, естетичну, рекреаційну цінність; ґрунтозахисними, 
водозахисними об’єктами і спорудами з метою збереження 
унікальних ландшафтів та недопущення погіршення ко-
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рисних властивостей інших природних ресурсів. Основними 
формами природоохоронного землекористування є природо-
заповідна, ґрунтозахисна, водозахисна.

Селитебне землекористування – це тип використання 
земельних ділянок, зайнятих житловою забудовою, громад-
ськими будівлями і спорудами, основними, підсобними і 
допоміжними будівлями і спорудами  промислових, гірни-
чодобувних, транспортних та інших підприємств, їхніми 
під’їзними шляхами, інженерними мережами, адміністра-
тивно-побутовими будівлями з метою найповнішого задово-
лення потреб населення в належних умовах проживання та 
здійснення різноманітних видів господарської діяльності. 
Основними формами такого  землекористування є житлова, 
промислова, комерційна, громадська, транспортна, технічно-
інфраструктурна, військово-технічна, історико-культурна.

Рекреаційне землекористування – це тип землекористу-
вання, головною метою  якого є створення сприятливих 
умов для відпочинку населення. В межах цього типу зем-
лекористування доцільно виокремити  активну (земельні 
ділянки зелених насаджень населених пунктів, навчально-
туристичних і екологічних стежок, маркованих трас) та ста-
ціонарну (території будинків відпочинку, туристичних баз, 
кемпінгів, стаціонарних і наметових туристично-оздоровчих 
таборів, дитячих і спортивних таборів та ін.) форми. 

Оздоровче землекористування – це тип використання 
земельних ділянок, основною метою якого є профілактика 
захворювань та лікування людей. В оздоровчому землеко-
ристуванні вирізняють тільки стаціонарну форму (земельні 
ділянки санаторіїв, лікувальних курортів та ін.).  

Отже, становлення людського суспільства нерозривно 
пов’язано із використанням земельних ресурсів, які є осно-
вою функціонування  всіх видів господарської діяльності, 
що зумовлює до необхідності дослідження особливостей 
землекористування в окремих природних і адміністративних 
утвореннях. Запропоновані принципи, підходи та класифіка-
ційні категорії дають змогу подолати однобічність у вивчен-
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ні землекористування, обґрунтувати екологобезпечне поєд-
нання різних типів і форм землекористування. Зазначена 
система показників у кожному напрямі дослідження земле-
користування допоможе детально проаналізувати сучасний 
стан земельних ресурсів та запропонувати заходи щодо його 
оптимізації в еколого-економічному аспекті.
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3. ЕТАП РАННЬОГО  
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ  

(7 тис. років до н. е. — кінець XV ст.)

3.1. Дослов’янський період (7 тис. років до н. е. – перша 
половина І тис. н. е.) – характеризується поступовим переходом від 
привласнювального до відтворювального землекористування, станов-
ленням тимчасових центрів землеробства з екстенсивним способом 
використання землі і природним відновленням родючості, домінуван-
ням тваринництва.

3.2. Ранньослов’янський період (друга половина І ти-
сячоліття н. е. – кінець ХV ст.) – характеризується формуванням 
території постійної осілості з мережею городищ (міст) і сіл, пере-
ходом від пересувного землеробства з розпушувальною технікою до 
трипілля з плужною оранкою та відновленням родючості ґрунтів за 
допомогою органічних добрив, що гарантувало стійлове тваринниц-
тво. Сільськогосподарське землекористування доповнювало збираль-
ство, мисливство, рибальство і різноманітні промисли.

§ §

§§
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Ранній етап становлення землекористування в межах 
території України є найтривалішим у часовому вимірі, ос-
кільки тривав від часу закінчення льодовикового періоду 
до початку ХVІ ст., коли з метою підвищення ефективності  
використання землі, оподаткування якої давало основні 
надходження в скарбницю, розпочато перше реформуван-
ня використання українських земель, які перебували під 
владою Великого князівства Литовського (ВКЛ) та Речі 
Посполитої. Головним завданням реформи землекористуван-
ня був детальний облік  земель усіх категорій господарств 
і підвищення їхньої продуктивності для збільшення вироб-
ництва товарної продукції.

3.1. Дослов’янський період

Першим крокам становлення людського суспільства, 
його виокремленню з природного середовища властива ціл-
ковита залежність людини  від природних умов, кількості 
та якості  природних ресурсів, що спричинило виключне 
панування в період палеоліту і мезоліту привласнювальних 
способів землекористування (мисливство і збиральництво). 
Такий спосіб господарювання обмежували природні чинни-
ки, оскільки від природи не можна взяти більше, ніж вона 
може дати, що лімітувало ефективність людської діяльності, 
кількість продуктів харчування, їхню різноманітність і, 
відповідно, кількість населення та подальший поступальний 
розвиток.

Кардинальні зміни  природних умов після закінчен-
ня льодовикового періоду (близько 10 тис. років тому) по- 
значились потеплінням, зникненням певних видів флори і 
фауни, що потребувало від людського суспільства адаптації. 
Поява певних представників тваринного і рослинного світу, 
що були корисними для людини і  придатними для домес-
тикації, слугувало основою для розвитку відтворювального 
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землекористування, яке дало змогу людині по-новому вико-
ристовувати сили природи, окультурювати та активізувати, 
відтворювати і  примножувати її можливості.

Якщо під час тотального панування привласнювального 
землекористування людина, передусім,  використовувала 
ті природні ресурси, які не потребували від неї жодного 
вдосконалення (кліматичні, водні, ресурси рослинного і тва-
ринного світу), то із переходом до відтворювального  способу  
господарювання щораз активнішу роль почали  відігравати 
земельні ресурси як предмет і засіб праці в процесі розвитку 
землеробства і тваринництва.

За твердженням М. Вавілова, первинні осередки відтво-
рювального землекористування (землеробство і скотарство) 
були характерні для Передньої Азії, де окультурено хлібні 
злаки й бобові та одомашнено велику і дрібну рогату худо-
бу, свиней. А вже звідти цей спосіб господарювання поши-
рився на територію Європи, у тому числі й на Україну [14;  
22; 23].

Землеробство і скотарство дало людству перспективи 
для збільшення кількості продуктів харчування, а голов-
не – можливість контролю їхнього виробництва. Розвиток 
землеробства стимулював перехід до осілого способу життя, 
що вивільнило час, який витрачали на полювання, для вла-
штування побуту та низки  винаходів (прядіння  і ткацтво, 
будівельна  справа, гончарство, металургія). Започаткування 
відтворювального землекористування зумовило до змін не 
тільки в матеріальній, а й у духовній сфері. Головним ат-
рибутом духовності людини стала земля, що дає урожай, 
та атмосферні явища, від яких залежить його кількість  та 
продуктивність худоби [11].

Перші землероби та скотарі з’явилися в Європі не пізні-
ше 7 тис. до н. е. у Північній Греції та поступово пошири-
лись на весь Балканський регіон, а згодом – по всій Середній 
Європі, у тому числі й на сучасній території України, що за-
свідчено археологічними знахідками різноманітних культур 
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(буго-дністерської, лінійно-стрічкової кераміки). Населення 
в цей період забезпечувало себе продуктами харчування пе-
редусім завдяки мисливству, рибальству і збиральництву, 
проте поблизу тимчасових стоянок засівали невеликі ділян-
ки злаковими культурами та випасали худобу, утримували 
свиней. Величезні незаселені простори  сприяли швидко-
му  переселенню на нові місця та веденню екстенсивного 
землекористування, що було стримувальним  чинником 
для накопичення здобутків, які б зумовили до переходу 
суспільства на новий щабель розвитку.

Для періоду енеоліту в межах України характерний пер-
ший розквіт відтворювального способу землекористування, 
що було зумовлене використанням металевих (мідних) зна-
рядь та впровадженням підсічного землеробства, яке позна-
чилось на співвідношенні площ лісів і степу. В цей період 
Прут-Дністерське межиріччя займали носії трипільської 
культури, що прийшли з Південно-Східної Трансільванії. 
Ця культура з яскраво вираженим землеробським характе-
ром існувала близько 2,5 тис. років та охопила  майже всю  
правобережну лісостепову територію України, розвинувшись 
у яскраве та масштабне явище [2; 17]. У цей період розви-
валося рільництво, де використовували тяглову силу волів, 
збільшувалися розміри  поселень, зростала їхня кількість, 
покращувався побут. Усі економічні успіхи трипільців ґрун-
тувалися на екстенсивному землекористуванні (періодичне  
освоєння  нових земель). Велика кількість поселень була зу-
мовлена коротким періодом їхнього існування (70–80 років), 
коли після виснаження ресурсів община перебиралась на 
нове місце.

Трипільська система екстенсивного землекористування, 
освоївши найпридатнішу для землеробства лісостепову сму-
гу України, потрапила в безвихідь. Вирішення цієї проблеми 
потребувало інтенсифікації землеробства, впровадження 
заходів з відтворення родючості ґрунтів. Проте тодішня 
культура вибрала господарську модель, у якій на передові 
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позиції виходило скотарство. Трипільці почали розселя-
тись за межі своєї екологічної ніші (Лісостепу), освоюючи 
Полісся з  меншою кількістю придатних для землеробства 
площ та Північно-Західне Причорномор’я, де переважаючим 
типом землекористування стало кочове скотарство [6; 12; 
24]. Якщо для населення Лісостепу перехід до скотарства 
був вимушеним заходом, зумовленим кризою землеробства, 
то в Степу цей напрям був основним з початку зароджен-
ня відтворювального землекористування, що визначалось 
безмежними пасовищами, важкими для ручного обробітку 
ґрунтами та посушливістю клімату.

За період середньої бронзи (кінець ІІІ – початок ІІ ти-
сячоліття до н. е.) на території України майже повсюди 
переважала  активізація землеробства, що спричинено не-
обхідністю здолати моногалузевість господарства, подола-
ти  проблему нестачі хліба та забезпечити поступальний 
розвиток. Цьому процесу сприяла активізація бронзової 
металургії, впровадження орного землеробства. Незважаючи 
на активізацію землеробства, в суспільних угрупованнях 
скотарство залишалось провідною галуззю діяльності. 
Розділення спільноти сприяло збільшенню рухливості та 
розширенню площ пасовищ, оскільки зменшилась кількість 
людей, які пересувались разом з худобою. Значна частина 
общини  мешкала в поселеннях, займаючись землеробством 
і заготівлею кормів на зиму. Такий поділ став основою ве-
дення комплексного господарства, яке  в степовій смузі 
закінчилось кризою. Головна причина занепаду одночас-
ного ведення землеробства і скотарства у Степу криється у 
відсутності знань і навичок  відновлення родючості земель, 
ведення інтенсивного господарства, що потребувало розорю-
вання нових площ і, відповідно, скорочення пасовищ, що 
підривало кормову базу скотарства. Вирубування дерев для 
потреб будівництва, опалення,  ремісничого виробництва 
спричинювало обміління рік, висихання степу, що погір-
шувало екологічну ситуацію.
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 На рубежі II–I ст. до н. е. в різних частинах України 
сформувались три різні моделі господарювання, які відріз-
нялися етнічною належністю, ментальністю, способом жит-
тя, рівнем розвитку. Проте ці відмінності не перешкоджали 
існуванню між ними  контактів і взаємопроникнення куль-
тур. З VII ст. до н. е., коли на сучасному острові Березань не-
подалік Очакова було засновано Борисфен, перше поселення 
еллінської культури, яка надалі  поширилась на все північне 
узбережжя Чорного моря, Нижнє Побужжя, Подніпров’я, 
рівнинні простори Криму, на території України почався 
розвиток високопродуктивного полігалузевого господарства 
з осілим способом життя, зерновим господарством, садів-
ництвом і виноградарством, ремеслами [5].

У межах лісостепової смуги України в добу заліза сфор-
мувався етнічно строкатий світ, з якого згодом виокремились 
слов’яни, що займалися землеробством і мали тісний зв’язок з 
еллінською цивілізацією, яка стимулювала їхній розвиток.

Ці два землеробські світи були розділені степовими  про-
сторами, які притягували кочове населення з моногалузевим 
господарством, що в пошуках  ліпшої екологічної ніші дола-
ло величезні простори. Вихід кочівників на історичну арену 
в добу  заліза зумовлений багатьма причинами, у тому числі 
винайденням досконалої вуздечки, яка давала змогу керува-
ти конем не лише в господарстві, а й у військових походах  
[7; 15; 21]. Однобока економіка кочівників є вразливою, а 
тимчасові сплески їхнього розвитку пов’язані з утриманням 
вигідної екологічної, соціальної ніші (поряд з розвиненими 
осілими народами), де вони  компенсували все для ведення 
господарства (хліб, ремісничі вироби, рабів, коштовності). 
Через степові простори України, починаючи з IX ст. до н. е.  
і до IV ст. н. е., пройшла низка хвиль  кочових спільнот, 
які змінювали одна одну (кіммерійці, скіфи, сармати, готи, 
гуни). Вони не принесли вищої культури, а натомість по-
мітно сповільнили розвиток ремесел, землеробства. 
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3.2. Ранньослов’янський період

Для початку періоду характерна  культурна і мовна ди-
ференціація слов’янського населення, руйнування первісно-
родових відносин і соціальна диференціація суспільства на 
підставі майнового розшарування. Існування значної загро-
зи від кочового населення у Степовій зоні і Криму зумовили 
до концентрації та початку осілого способу життя слов’ян у 
межах Лісової, Лісостепової зони та Передкарпаття, де на 
початку цього періоду почали формуватись союзи племен: 
поляни (Середнє Подніпров’я), древляни (Східна Волинь), 
сіверяни (Дніпровське Лівобережжя), волиняни (Східна 
Волинь), білі хорвати (Передкарпаття), уличі (Нижнє 
Подніпров’я). 

У другій половині I тисячоліття в межах Лісової та 
Лісостепової зон України почалося постійне селитебне зем-
лекористування, оскільки саме в цей час з’явилися перші 
укріплені поселення-городища (значна кількість яких на-
далі трансформувалась у міста), хоча чимало населення 
проживало у відкритих селищах. Такі селища розміщува-
лись групами на відстані 0,5–3,0 км та були невеликі за 
розмірами (0,5–1,0 га) і, відповідно, кількістю населення. 
Жителі таких селищ забезпечували своє існування в межах 
ресурсної зони, яка охоплювала територію навколо посе-
лення в радіусі 10–60 хв пересування або, відповідно, 1– 
5 км від жител [1; 20]. Формування давньослов’янської посе-
ленської структури простежене наприкінці ІХ – на початку 
Х ст. Окремі населені пункти та їхні скупчення  концентру-
валися в місцевостях з розвиненою гідрологічною мережею. 
В ХІ–ХІІ ст. загальна кількість поселень збільшилася, що 
зумовлено освоєнням нових земель та зростанням кількості 
населення. Нашестя орд хана Батия у ХІІІ ст. та вироблення 
ресурсної зони навколо конкретних поселень зумовили до 
їхнього зникнення та відновлення з часом на новому місці. 
Така ситуація була характерною не тільки для південно-
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руських земель, а й для північних районів Східної Європи 
та відома як система “виходу на горби” [10].

Значну кількість сільських поселень зафіксовано на 
межах великих природних зон, а лише п’ята їхня части-
на характерна для середини природних масивів. На межі 
Лісостепу і Степу заселення відбувалося примусово з ме-
тою створення оборонних поселень та не мало попередньо-
го підґрунтя. Такі поселення відзначались строкатою демо- 
графічною структурою та етнічним складом, формувались в 
обмежені терміни і за складних зовнішніх умов, отож у їхніх 
межах не було ознак розвинених місцевих виробництв. У 
ландшафтно строкатій межі між поліською та лісостеповою 
зонами на давньоосвоєних і заселених територіях простежено 
розвиток потужних для раннього середньовіччя виробничих 
центрів, які мали традиції використання місцевих природних 
ресурсів і створювали продукцію для територіального обміну 
між мешканцями різних природних зон.

Укріплені поселення (городища) виникали насамперед 
як символ могутності влади та були призначені для захисту 
від нападів, оскільки їх споруджували в місцях, найпри-
датніших для оборони.

Незначна площа сільських поселень  у період ІХ–ХІІІ ст.  
дає підстави стверджувати про їхню малодвірність (не біль-
ше п’яти домогосподарств), що пояснюють ростом госпо-
дарської самостійності малих сімей у складі громади. Така 
тенденція зберігалась і в ХІV–ХVІ ст. [11]. У Галицькій 
землі в ХІV–ХV ст. села складались з одного дворища (одна-
три селянські сім’ї) або з двох–чотирьох окремих домогос-
подарств малих сімей. 

Переважання невеликих  сіл частково пояснюють при-
родними умовами (переважно малопродуктивними лісовими 
ґрунтами), які потребували підсічно-перелогової  системи 
землеробства та угноєння. Проте систематичне угноювання 
було можливе лише поблизу поселень, що найефективніше 
в малих селах. Селяни, яким не вистачало поблизу полів, 
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переселялись на нові території, створюючи умови зручного 
використання земель. У цей період розпаду великосімейних 
колективів сприяв  процес переходу до системи трипілля, 
яка, на відміну від підсічно-перелогової, не потребувала 
значної кількості земель та існування великосімейних ко-
лективів.

У ХV ст. на Волині і в Галичині основним наділом се-
лянського господарства було дворище і, відповідно, сільська 
громада складалась з окремих дворищ, що поступово транс-
формувались у громаду двох типів — подвірну і пайову. 
Пайова громада виникала, коли виділені зі складу великої 
малі сім’ї не відселялись на нове місце, а формували окремі 
двори в попередньому поселенні. Подрібнення селянських 
землеволодінь зумовлювало формування менших наділів 
(жерибків і димів). Співвласниками земельних наділів були 
здебільшого родичі. Оскільки кожен власник міг продати 
свій наділ, то поступово сільська громада співвласників-
родичів перетворювалась на громаду співвласників-склад-
ників.

Об’єднання груп домогосподарств в одне багатодвірне село 
приводило до формування складних селянських громад –  
подвірних. Унаслідок такого процесу село набувало форми 
не концентричних, а розкиданих поселень, до складу яких 
входили не лише господарства, які вийшли з одного розки-
даного дворища, а й дими, що виділялися з різних дворищ. 
Такі процеси еволюції волосної громади з подальшою її 
трансформацією в громаду сіл пайового і подвірного зраз-
ка відбувалися на Волині, Наддніпрянщині, у Галицькому 
Передкарпатті.

Територію сільської громади становили освоєні її чле-
нами орні землі та інші угіддя, що формувались протягом 
тривалого часу і мали добре відомі межі. Значна частина 
угідь та частина ріллі зі структури земель села перебувала 
у спільному володінні громади.  Громадські землі викорис-
товували по-різному: для виконання загальних селянських 
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повинностей, задоволення спільних потреб села їх здавали 
в оренду, вони слугували фондом для розширення індиві-
дуальних селянських господарств. Громада регулювала не 
лише використання земельних володінь села, а й землеко-
ристування дворовими наділами. Впровадження трипільної 
системи і, відповідно, зменшення площ пасовищ змушувало 
у громадах запроваджувати примусові сівозміни, оскільки 
для випасання худоби використовували ділянки ріллі, де 
був зібраний урожай. Переважна більшість ріллі на те-
риторії сільської громади перебувала в індивідуальному 
володінні домогосподарств. Селяни отримували свої наділи 
від батьків, такі наділи в документах іменували «отчизни», 
“дедизни”. Право селянського двору на володіння угіддями 
ґрунтувалось на трудовому принципі (першістю розробки 
цілини). У цей період сільська громада мала в загальному 
користуванні не лише різноманітні угіддя, а й право роз-
поряджатись необробленими цілинними ділянками. У її 
володіння переходили всі залишені селянами  розроблені 
землі, які громада могла спільно обробляти або здавати в 
оренду.

Невіддільною складовою еволюції системи землекористу-
вання є процес формування правовідносин щодо власності та 
розпоряджання землею як головним джерелом забезпечен-
ня матеріальними благами, адже аж до ХVІІІ ст. 80–90 %  
людей жило тільки завдяки використанню продуктивності 
землі. На території України  в VІ–VІІ ст. найбільшого роз-
квіту набула общинна форма власності, коли члени общини 
спільно обробляли та порівну розділяли отриманий урожай. 
Надалі, з удосконаленням знарядь обробітку та системи 
землеробства, общинна форма трансформувалась у сімейно-
общинну, що зумовлено майновим розшаруванням членів 
общини. З VІІ–ХІІІ ст. почали зароджуватись феодальні 
відносини та формуватись перші слов’янські держави, що 
визначило утворення общинно-територіальної форми влас-
ності та зародження державної.
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Державна належність земельних володінь великому кня-
зю київському, а з часом – іншим князям, ґрунтувалась на 
володінні землями як глави держави, а не приватного влас-
ника. У домонгольський період існувало дві форми земель-
ної власності: жизнь (алод) – повна, відчужувана власність, 
якою володіли князі і бояри, та «волость» (бенефіцій) –  
власність умовна, тимчасова, невідчужувана. Проте вже 
наприкінці ХІ ст. простежено процес перетворення волості  
в алод шляхом її передачі у спадок, який завершився до 
початку ХІІІ ст. (до занепаду Русі внаслідок монголо-та-
тарської навали). Надалі впродовж кількох століть панівною 
формою землеволодіння був бенефіцій [9].

Формування приватної власності на землю неминуче зу-
мовило до появи іншого суб’єкта  власності – працівника-се-
лянина. До значної частки залежних селян використовували 
найменування “смерд”, і саме завдяки експлуатації цього 
прошарку населення було сформовано систему поземельних 
відносин, хоча існували й інші способи узалежнення віль-
ного сільського люду. З Х ст. групи населення, пов’язані 
з феодальним двором, називали “челяддю”, до складу якої 
входили холопи (особисто вільні, які повністю віддали себе 
на службу князю); полонені; діти холопів; закупи, які не 
виконали своїх боргових зобов’язань; люди, які добровіль-
но йшли в холопи внаслідок одруження з рабинями [11,  
с. 57]. Також серед селян  були такі категорії населення, 
як прощеники, пущеники, задушні люди, ізгої (відпущені 
за життя своїх володарів або за заповітом). Були й особисто 
вільні землероби, у яких з багатим господарем усталюва-
лись відносини “дача – милість” (вони могли відійти після 
повернення “милості”). 

У ХІV ст. західноукраїнські землі перейшли під владу 
Польщі, верховним власником більшої їхньої частини став 
король, отож їх почали називати  королівщинами. Король 
делегував право власності своїм намісникам-старостам, які 
всупереч селянським традиціям розпоряджались їхньою  
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землею. Польське законодавство заперечувало повне спадко-
ве право королівських селян на землю. Проте селяни обсто-
ювали право на володіння своєю землею, доводячи освоєння 
цілинних земель працею кількох поколінь спадкоємців. З 
розвитком феодального землеволодіння, фільваркової систе-
ми ведення господарства та потреби забезпечення робочою 
силою відбувалось поступове поневолення вільних селян. 
Залежні селяни не мали змоги вільно покидати свого госпо-
даря, а користувались обумовленим правом виходу. У ХІІІ ст.  
на закарпатських землях (під владою Угорщини) право ви-
ходу селян було обмежене Юрієвим днем. На галицьких 
землях право виходу селян регламентувала сеймова поста-
нова галицької шляхти (1435), якою було дозволено вихід 
однієї-двох сімей з одного села за грошову плату (60 грошей 
та інші натуральні виплати). Термін виходу 1445 р. було 
обмежено тижнем до Різдва і тижнем по ньому, а вихідне 
становило 1 гривню (48 грошів). Також була заборона по-
селятись в селах іншого права (волоського чи німецького). 
У селах  волоського права вихідне становило 12 грошів і 
термін не був обмежений. У поселеннях німецького права  
необхідною умовою було осадження взамін рівноправного 
господаря. Положення німецькоправних сіл 1447 р. були 
поширені на всю територію Галичини. А 1705 р. король 
Станіслав І Лещинський поширив на Галичину польські 
норми, які віддавали селян у повну залежність  від волі 
шляхти [8].

Подібна ситуація щодо посилення залежності селян від 
великих землевласників була і на українських землях у 
складі Великого князівства Литовського. Перший статут 
князівства (1529) узагальнив положення феодального права 
на земельну власність, в тім числі  і на селянські землево-
лодіння. Землею приватновласницьких селян мав право роз-
поряджатись лише їхній пан. Статут категорично заборонив 
поміщикам і селянам купувати або брати  в заставу землю 
підданих без дозволу їхнього пана або великокнязівської 
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адміністрації. Для закріплення селян за їхнім власником 
і боротьби з переходами підданих великокнязівська влада 
1457 р. заборонила приймати невільних селян як у помі-
щицьких, так і в господарських поселеннях. Ці права були 
закріплені в Судебнику Казимира Ягайловича (1468), де 
зазначено, що землі надавали феодалам разом з селянами, 
а у випадку їхньої втечі їх розшукували і повертали гос-
подарям. 

Важливим джерелом  поповнення невільних селян були 
члени вільних селянських громад. Обмеженість земельного 
фонду і зубожіння частини селян зумовлювали їхній вихід 
з громади та осідання на поміщицьких землях, де вони 
брали позику у власника землі, укладали угоди підданс-
тва, що робило селян цілковито залежними [11]. Щоб не 
допускати переманювання вільних селян, магнати і шляхта 
Литовського князівства домовились між собою не знижувати 
норм феодальних повинностей. Також закони обмежували 
можливість виходу вільних селян, що були посаджені на 
поміщицькі землі, обов’язком сплачувати грошовий викуп 
5–10 кіп грошей (1 копа – 60 литовських грошей). Якщо 
селянам надавали ще матеріальну допомогу, то треба було 
повернути позику. Особливо важким було становище го-
родників і підсусідків – селян, які з певних причин ро-
зорились.

У практиці поземельних відносин до ХVІ ст. щодо се-
лян земельні наділи окремої сім’ї  та землі громади вважа-
ли спадковим володінням селян і громади, хоча, згідно з 
феодальною юрисдикцією, селян було визначено лише як 
держателів землі, яких великокнязівські урядники  могли 
в будь-який час зігнати або переселити в інше місце.

Господарство селянського дворища було натуральним, 
оскільки воно забезпечувало себе знаряддями праці, продук-
тами харчування, одягом, взуттям, предметами домашнього 
вжитку. У дворищах існував чіткий розподіл обов’язків, а 
його жителі  колективно розпоряджались результатами своєї 
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праці.  Процес феодалізації поземельної власності призво-
див не лише до вилучення дворищ з комплексу селянської 
територіальної громади, а й до розпаду дворищного земле-
володіння. У разі переходу дворища зі складу князівських 
(королівських) володінь до шляхти та духовенства відбува-
лась не лише зміна його податкової діяльності, структури 
земель, а й їхній розпад. Частина орних земель та угідь 
переходила до нового власника, який ставив там свій двір  і 
заводив  власне господарство. Під владою магнатів і шляхти 
селянські дворища розпадались на “півдворища” і “жереби” 
(розподіл земель дворами між сім’ями проводили за допо-
могою жеребків). Розпад великих дворищ, розташованих 
відокремлено від села, дав поштовх до утворення нових 
сіл. Якщо дворище було складовою села, то виокремлені з 
нього двори утворювали окремі кути або вулицю. Часті на-
пади кримчаків, епідемії, свавілля землевласників ставали 
причинами запустіння дворищ. 

Панування у степовій зоні кочових народів зумовило 
зміщення слов’ян у ліси та лісостеп, де вони активно освою-
вали території Київщини, Чернігівщини, Волині, Галичини. 
Поліські лісові та лісостепові землі не вирізнялись родючими 
ґрунтами, що потребувало значних трудових затрат для ве-
дення землеробства та зумовлювало домінування лісогоспо-
дарського напряму землекористування. Ліси, передусім, да-
вали прихисток від степовиків, слугували екологічною нішею 
для збиральництва, мисливства та різноманітних промислів.   

Навіть у разі домінування відтворювальних форм зем-
лекористування збиральництво, як одне із найстаріших 
занять людства, завжди відігравало важливу роль у гос-
подарстві давньоруського суспільства, насамперед у часи 
збройних конфліктів і стихійних лих, що нищили урожай. 
Збиральництво було суттєвим доповненням до харчового 
раціону (ягоди, гриби, горіхи), давало сировину для різно-
манітних промислів (фарбуючі та дубильні речовини, лі-
карські рослини). Ліси слугували мисливськими угіддями, 
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які на той час цінували значно вище, ніж сільськогоспо-
дарські. Такі угіддя були основою існування спеціалізованих 
мисливсько-рибальських поселень, розташованих безпосе-
редньо поблизу них. Одним із перших лісових промислів 
було бортництво, яке давало мед і віск – важливі експортні 
продукти. З меду виготовляли “сичені” і “прісні” напої, а з 
воску – свічки, мазі, замазки для човнів та ін. У ХV–ХVІ ст. 
на українських землях, поряд із бортними угіддями, почало 
зароджуватись домашнє пасічне бджолярство [4]. Ліс давав 
основний матеріал для будівництва житлових, оборонних 
споруд, засобів пересування, побутових речей домашнього 
вжитку, знарядь праці. З ХІІ ст. у населених пунктах слов’ян 
почав переважати наземний тип житлового будівництва, а 
основою конструктивного рішення був зрубний чи каркасно-
стовповий варіант. Завдяки використанню лісових ресурсів 
започатковано лісохімічні промисли – смолокуріння та пе-
регонка дьогтю, випалювання деревного вугілля. 

Важливим промислом у слов’янських общинах було видо-
бування та переробка болотних, лугових руд, які переплав-
ляли у печах-домницях сиродутним способом. Особливого 
розвитку такі промисли набули на заболочених землях 
Полісся, Передкарпаття, а свідчення таких промислів збе-
реглися в численних назвах населених пунктів “Руда”, 
“Рудка” та ін. Малоякісне залізо (крицю) отримували в гор-
нах, а шлаки виводили куванням. У більшості громад були 
свої ковалі, які самостійно забезпечували себе сировиною. 
Проте наприкінці I тисячоліття відбулася реорганізація 
цього промислу: металургія відокремилась від ковальства 
та почалася торгівля напівфабрикатами.

Незважаючи на залежність ранньослов’янського суспіль-
ства від результатів привласнювального землекористування 
(збиральництва і мисливства), осілий спосіб життя стимулю- 
вав до подальшого розвитку сільськогосподарського зем-
лекористування (землеробства і тваринництва), що було 
економічною основою розвитку.
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Розвиток тваринництва, передусім стійлового, слугував 
стимулюючим чинником для підвищення продуктивності 
землеробства, оскільки давав змогу отримувати органічні 
добрива (гній). Наявність стійлової забудови для утримання 
худоби в індивідуальних селянських господарствах зафіксо-
вано ще “Руською Правдою” в ХІ ст.  Також землеробство 
потребувало тяглової сили, функції якої виконували воли, а 
згодом і коні, що помітно оптимізувало та пришвидшувало 
обробіток землі.

Ранні слов’яни в процесі започаткування землеробства 
орієнтувались не на родючі чорноземні ґрунти, які були 
важкими для обробітку, а на легші для обробітку ґрунти 
надзаплавних річкових терас. Перехід до освоєння про-
дуктивних чорноземів відбувся наприкінці I тисячоліття, 
що зумовлено вдосконаленням знарядь обробітку ґрунту та 
збільшенням кількості населення, яке потребувало більшої 
кількості сільськогосподарської продукції.

Розвиток і вдосконалення систем землеробства були 
неможливі без удосконалення знарядь обробітку ґрунту. 
Розширення землеробських площ і необхідність збільшення 
кількості продукції спонукали до заміни розпушувальних 
знарядь (рала, сохи) на плуг, який підрізав та перевер-
тав пласт. Появу плуга на українських землях датовано  
Х ст., як і в Європі. Надалі український традиційний плуг 
з урахуванням регіональних особливостей модифіковано 
у степовий, карпатсько-гірський, поліський, волинський 
[16]. Проте у вжитку багатьох господарств тривалий час 
було рало, яке з головного знаряддя перетворили у допо-
міжне – для другої оранки, дроблення скиб. Соху най-
частіше використовували для обробітку піщаних полісь-
ких ґрунтів. Плуги із залізними лемешами з кінця ХІІІ ст.  
використовували у господарствах Південної Київщини і 
Галичини. В ХІV ст. плужний леміш став асиметричним, 
що дало підставу дослідникам кваліфікувати плуги цього 
періоду як перехідні від плуга з симетричним лемешем (під 
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час оранки земля розвалюється на боки) до пізнього плуга 
з однобоким лемешем ХVІІІ ст. (який перевертав пласт) [8]. 
Саме плужна оранка посилила агротехнологічний ефект 
завдяки інтенсифікації процесу мінералізації органічної ре-
човини, ефективному знищенню коріння багаторічних трав, 
відсутності незораних проміжків). Це дало змогу долучити 
до орного фонду важкі  чорноземи вододільних просторів із 
щільним дерновим горизонтом. За сезон плугом можна було 
обробити ділянку площею до 8 га, що за врожайності зерно-
вих 10 ц/га практично вдвічі перевищувало потребу родини 
у споживанні та насіннєвому фонді і, відповідно, створило 
передумови для постачання товарного зерна на зовнішній 
ринок. Зростання ефективності землеробства дало поштовх 
для спеціалізації та розподілу праці у населення. 

Одночасно з удосконаленням систем землеробства та 
знарядь обробітку змінювався і склад сільськогосподарських 
культур. Основними культурами у ранньослов’янському 
господарстві були просо, ячмінь, пшениця, жито, а також 
бобові та технічні культури (конопля, льон). Пшениця-дво-
зернянка, ячмінь, просо насамперед були характерними для 
підсічної і перелогової систем землеробства, оскільки вони 
не потребували глибокого обробітку. В ранній період існу-
вання Київської державності (ІХ–Х ст.), коли землеробська 
техніка ґрунтувалась на використанні рала, найбільшого  
поширення набули плівчасті культури (ярова та озима пше-
ниця). Проте ці культури давали небагато борошна, що не 
забезпечувало умов для потужного товарного виробництва 
хліба. Запровадження плужного обробітку створило умови 
для заміни плівчастих культур на голонасінні (жито), для 
яких була потрібна глибока оранка. Біологічні властивості 
голонасінних видів забезпечували більший вихід борошна 
і можливість їхнього поширення на вододільних площах 
із чорноземними ґрунтами. Дослідники стверджують, що 
перехід до товарного виробництва борошна і хлібопродук-
тів відбувся не раніше ХІ ст. і набув значного розвитку в 
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ХІІ–ХІІІ ст.  У селянських господарствах України ХІІІ– 
ХVІ ст. найпоширенішими були жито (2/3 посівів зерно-
вих), що пояснюють його невибагливістю, та яровий овес. 
У гірських районах Галичини в ХV–ХVІ ст. важливе місце 
посідали овес і ячмінь, які вирощували за допомогою двопіл-
ля. Ще у ХІІ ст. в Україні з’явилася гречка, яка давала добрі 
врожаї на кислих ґрунтах. Посіви проса у ХV ст. зменшилися 
до мінімуму. Значні площі у посівах почали займати бобові 
(горох, боби, сочевиця), технічні (льон, коноплі).

Запровадження парової системи землеробства неминуче 
активізувало проблему відновлення родючості, що досяга-
ли постійною зміною ділянок і черговістю різних культур. 
Важливу роль у цьому процесі почало відігравати удобрен-
ня. Першим видом органічного добрива був попіл, який 
утворювався внаслідок спалювання дерев. Стійлове утри-
мання худоби створило передумови для використання як 
добрива гною, що сприяло більшій врожайності. Практику 
удобрення започатковано в період Київської Русі, проте 
регулярне використання добрив відзначено лише з ХV ст., 
що обумовлено перемогою трипілля. 

Отже, у ранній етап відбувався поступовий перехід від 
привласнювального до відтворювального землекористу-
вання, від пересувного землеробства з розпушувальною 
технікою до трипілля з плужною оранкою та відновлен-
ням родючості ґрунтів за допомогою внесення органічних 
добрив. На підставі врахування переважаючих форм зем-
лекористування, способів і знарядь обробітку землі, форм 
власності на основний засіб виробництва ми виокремили 
в ранньому етапі два періоди: пересувного землеробства з 
розпушувальною технікою, общинною і сімейно-общин-
ною формою власності на землю та осілого землеробства 
з плужною оранкою, домінування трипілля з внесенням 
органічних добрив і переважанням державної форми влас-
ності на землю. 
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�. ПЕРШІ ЗЕМЕЛЬНІ РЕфОРМУВАННЯ  
(початок ХVI – кінець ХVIІ ст.)

�.1. Період волочної реорганізації землеволодінь: 
волочне реформування відбулося в час перебування українських земель 
у складі Великого князівства Литовського і Польщі, мало за мету 
ліквідацію хаотичності землекористування, збільшення площі ріл-
лі з метою виробництва товарного зерна, створення фільваркового 
господарства, що ґрунтувалося на використанні підневільної праці 
селян і трипільній системі землеробства. Здійснено впорядкування 
просторового розташування селянських поселень і розділення ґрунтів 
за якістю, що враховували при оподаткуванні.

�.2. Період козацького перерозподілу земельної 
власності: ліквідовано земельні володіння польського короля, шлях-
ти, католицької церкви та сформовано індивідуальне селянське і 
козацьке господарство. Активізувалися процеси займанщини нових 
земель на сході і півдні України. Сформувалося козацьке рангове зем-
леволодіння, збільшилася частка православних монастирських зем-
леволодінь. У межах Правобережної і Західної України поступово 
відновлювалося магнатське фільваркове землеволодіння, що ґрунту-
валося на праці залежних селян.

§ §

§§
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�.1. Період волочної реорганізації землеволодінь 

Використання  та оподаткування землеволодінь і земле-
користувань давало в цей період основні надходження в де-
ржавну казну, тому на початку ХVI ст. було започатковано 
перші реформування землекористувань з метою підвищення 
ефективності сільськогосподарського виробництва. Реформи 
передбачали проведення ретельного обліку великокнязівсь-
кої, шляхетської, селянської землі та підвищення продук-
тивності фільваркових, селянських господарств з метою 
збільшення виробництва товарного зерна. З цією метою 
влада Великого князівства Литовського хотіла зліквідувати 
хаотичність полів, дальноземелля у структурі фільваркових, 
селянських земель, створивши умови для переходу таких 
господарств до продуктивніших землеробських  систем. 
Устава ВКЛ 1514 р. передбачала збільшення прибутковості 
великокнязівських дворів за рахунок розширення площ 
ріллі. У подальшому уставна грамота 1529 р. давала змогу 
розширити дворову оранку завдяки залученню невільної 
челяді, а значну кількість селян переводили на оброчні 
виплати та толоки у великокнязівських господарствах [6; 
10]. Устава 1547 р. обмежувала використання челяді для 
обробітку дворової ріллі, оскільки це вимагало значних 
матеріальних затрат. Натомість селянам рекомендували 
роздавати пустки для освоєння. Реформували систему опо-
даткування землі – оподаткування селянських дворів перед-
бачали здійснювати не тільки за кількістю, але й за якістю, 
що дало поштовх до розділення земель за якістю. 

Загальнодержавна “Устава на волоки” (1557) слугувала 
першим кроком до закріпачення селян, оскільки передбачала   
використання, поряд із челяддю, і волосних селян для роботи 
у фільварках (два дні на тиждень).  Челядь рекомендували 
осаджувати на невеликі земельні наділи з обов’язковою одно-
денною панщиною. Згодом таку категорію селян  почали іме-
нувати городниками. А саме головне, що устава передбачала 
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перемірювання земель уніфікованими земельними одини-
цями – волоками, які оподатковували згідно з відомостями 
кадастру. Змінювалось просторове розміщення селянських 
поселень, а трипілля стало основною системою землеробства. 
Перші кроки у волочному обмірюванні земель в ВКЛ було 
зроблено ще в ХV ст. На волоках осідали німецькі і польські 
селяни, які в той період колонізували Підляшшя. У 50-х 
роках ХVI ст. волочна поміра була проведена на українсь-
ких землях: Кременецьке староство та землі сіл Руського 
воєводства (за винятком Снятинського, Коломийського, 
Галицького, Теребовлянського, Рогатинського староств, 
де замість дворищ  були введені франконські лани) [8]. У 
подальшому волочну реорганізацію здійснили й у селах 
значної кількості повітів Волині. 

Роботу з волочної реорганізації провадили велико-
князівські ревізори і починали з встановлення старих 
меж села, зведення усієї землі в єдиний масив, ліквіду-
ючи хаотичність полів. Орні землі села, як індивідуальні 
наділи селян, так і громадські, розділяли на три рівнове-
ликі частини. Окреме селянське господарство отримувало 
рівний наділ у кожній із трьох частин. Сума таких трьох 
наділів становила одну волоку землі. Цим заходом лікві-
довували хаотичність полів і, відповідно, право вільного 
розпорядження землею. Розміри волок, які отримували 
селяни, помітно були меншими за селянські дворища. Це 
давало змогу на експропрійованих землях  створювати 
фільваркові господарства. Здебільшого волока становила  
33 морга (1 морг – 30 прутів або 0,7 га). Відповідно, в кожно-
му полі селяни отримували 10 моргів та 3 морги під садибу. 
В межах Волині одна волока становила близько 36 моргів, 
а іноді й понад 50, що пояснювали якістю ґрунтів. Згідно 
з оцінкою, ґрунти було поділено на три якісні категорії: 
добрий, середній та поганий (“подлый”). Було передбачено 
такі співвідношення волок різної якості: за волоку доброї 
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землі давали 1,5 середньої або 3 волоки поганої; за 1 волоку 
середньої давали 2 волоки поганої [6].

Крім індивідуальних наділів, на всіх жителів села від-
водили додаткові  орні волоки (застінки) від 1 до 6 площею 
від 20 моргів до 21 волоки. Також селянам на загал виді-
ляли різноманітні угіддя: лісові, річкові, озерні, сіножаті. 
Площа сіножатей у волинських селах  коливалась від 2-х до  
30-ти волок. На землі загального користування після завер-
шення реформи вводили чіткі  податки [6].

Проведення земельної реформи зумовило кардинальні змі-
ни у просторовому розміщенні сільських поселень України. 
На заміну розкиданих маловірних селищ-дворищ формували 
села з впорядкованою забудовою. На Волині виокремлювали 
додатково декілька прутів (1 прут – 7,5x75 ліктів – 241,3 м2)  
землі, де  формували вулицю. Селянські  хати ставили  вздовж 
вулиці  в один ряд, а через дорогу, з міркувань пожежної 
безпеки, розміщували господарські будівлі. Інколи житлові 
будівлі селян ставили по обидва боки вулиці, а господарські 
будівлі розміщували за будинком.

Земельна реформа, розширення фільваркового госпо-
дарства зумовили до збільшення розмірів відробіткового і 
грошового податку при збереженні натурального. У селах, 
що розташовувались на ґрунтах середньої якості, з однієї во-
локи сплачували 40 грошей (1 золотий польський дорівню-
вав 30-ти грошам польським або 40-ка грошам литовським). 
У селах з поганими ґрунтами з однієї волоки сплачували  
30 грошей.

Відробітковий податок переважав у селах, розташованих  
поблизу замків, великокнязівських дворів і фільварків. 
Хоча, згідно з “Уставою на волоки”, відробіток мав ста-
новити 2 дні на тиждень, в таких селах він сягав 3–4 дні.  
З метою заохочення селян  поселятися на нововимірюваних 
поселеннях та освоєння волок встановлювали пільги від 
сплати податків від 2-х до 10-ти років.

 Проведення земельної реформи зумовило до посилення 
залежності українських селян, зменшення розмірів їхніх 
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землеволодінь, ліквідації можливості вільно розпоряджа-
тись земельними наділами, що змусило їх мігрувати на 
вільний південний схід України.

У другій половині XVI – першій половині XVIІ ст. в 
Україні відзначається стійка тенденція до зростання кіль-
кості населення, у структурі якого переважали сільські 
жителі. На рубежі ХІІІ–ХІV ст. нараховували 3,2 млн осіб, 
станом на 1400 р. – 3,7 млн, на 1500 р. – 4 млн, на 1550 р. –  
4,9 млн, на 1600 р. – 5,2 млн, на 1650 р. – близько 5,3 млн осіб.  
В регіональному аспекті на середину  XVIІ ст. в Київському 
і Чернігівському воєводствах проживало близько 1,75 млн 
осіб, на Волині – близько 0,9 млн, на Буковині та Слобідській 
Україні – по 50 тис., а в Закарпатті – 300 тис. осіб. У 
Подільському воєводстві нараховували близько 350 тис. осіб,  
з яких селяни становили 230 тис., які проживали в  
902-х селах [4; 11].

Проведення земельної реформи зумовило до майнового 
розшарування в сільській громаді, результатом якого була 
поява таких категорій селян, як городники, підсусідники та 
інші. Городники – це категорія бідних селян, які з певних 
причин не мали змоги обробляти великі польові наділи, а 
лише працювали на своїх городах розміром до 3-х моргів. У 
певних регіонах Волині городників часто називали “загород-
никами” або “застенками”, оскільки вони поселялись дима-
ми не на розміряних волоками землях села, а на залишених 
після поміри невеликих обрубках – городах. Збільшення 
кількості городників  у другій половині XVI ст. було зумо-
влено не тільки майновим розшаруванням, але й тим, що 
феодали на городи осаджували багато дворової челяді. 

Найбіднішою категорією селян в цей період були під-
сусідники, які не могли вести самостійне господарство внас-
лідок втрати не лише землі, а й присадибної ділянки, жит-
ла, отож селилися  при дворах односельчан. Також до най-
бідніших верств сільського населення належали комірники  
і халупники, проте їхня частка була доволі незначною. 
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У цей період легітимними землевласниками були держа-
ва в особі великого князя литовського, а після Люблінської 
унії (1569) – король Речі Посполитої, церква, шляхта, які 
за певних умов надавали землю селянам. За користування 
земельними наділами селяни сплачували рентні платежі. 
Введений у дію 1566 р. ІІ Литовський статут дозволив вільну, 
без обмежень торгівлю землею, що зумовило до перерозподі-
лу земельної власності та зміни у структурі землі. У пер-
шій  половині XVIІ ст. відбулася товаризація шляхетського 
господарства, в результаті чого виріс грошовий податок, а 
розвиток фільваркового господарства спричинив збільшення 
панщини до 5-ти днів. Відбувався поступовий  перехід від 
сезонної панщини (декілька днів на рік) до цілорічної –  
2–5 днів на тиждень.

На західноукраїнських землях (Руське воєводство), які 
вирізнялися вищим економічним розвитком і більшою міс-
ткістю внутрішнього ринку, рівень феодальної ренти був 
значно вищим. У Сокальському  старостві селяни відроб-
ляли панщину протягом трьох днів на тиждень від чверті 
лану, сплачували по золотому від лану і приносили по два 
корці вівса натурального податку. Городники працювали 
від 2-х до 5-ти днів на тиждень, окрім того – сплачували 
грошову ренту [10].

Упродовж другої половини XVI – першої половини  
XVIІ ст. у Руському воєводстві основою зростання та подаль-
шого розвитку шляхетського господарства було підвищення 
земельної ренти (натуральної, відробіткової, грошової), а 
розміри і перевагу кожної з них визначали залежно від 
регіону.

З розвитком продуктивних сил, збільшенням кількості 
населення та частки шляхетських землеволодінь, порівняно 
з державними і церковними, в Україні відбулася ґрунтовна 
перебудова шляхетського господарства внаслідок створення 
фільварків, на яких праця селян давала більшу ренту. 
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�.2. Період козацького перерозподілу  
земельної власності

У другій половині XVI ст. відбулися зміни правового 
становища селян та завершення законодавчої бази кріпац-
тва, головним чином після входження українських земель 
до складу Речі Посполитої (1569). Шляхта  намагалась 
обмежити право виходу вільних селян, які проживали у 
слободах на пільгових умовах. Вільні селяни, виходячи з 
приватного села, могли забрати з собою лише рухоме майно, 
а землю і садибу залишали, причому обов’язковою умовою 
було засівання свого наділу.

В цей період змінюється  форма протесту селян від про-
стої непокори та втеч до більш рішучих дій (збройні напади 
та спалення поміщицьких маєтків). Погіршення економіч-
ного і правового становища селян спонукало їх до вияву 
непокори та зміни форми протесту. 

Найяскравішим проявом збройного протистояння між 
шляхтою і владними структурами Речі Посполитої, з одного 
боку, та селянами і козаками – з іншого, була національ-
но-визвольна боротьба (1648–1657) під проводом Богдана 
Хмельницького, спровокована ліквідацією козацтва як ста-
ну і перетворення нереєстрових козаків у підданих феодалів, 
скасуванням козацького самоврядування, запровадженням 
панщини і кріпацтва, активною експансією католицизму. 
Характерними рисами збройної боротьби були:

– охоплення майже всієї території тогочасної України;
– масова участь селян і міщан у боротьбі  проти со-

ціального утиску;
– різноманітність методів боротьби: від пасивного до 

збройного;
– формування власних військових підрозділів;
– прагнення ліквідувати фільварково-поміщицьку сис-

тему господарювання, звільнення від кріпосної за-
лежності, здобуття права власності на землю;
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– тісне поєднання соціальної боротьби з національно-
визвольною і релігійною [10].

Основною метою визвольного  руху була ліквідація  
польського панування, засилля католицизму, фільварко-
во-поміщицької системи господарства, кріпацтва, особистої 
залежності від шляхти. Активна збройна діяльність повс-
танців, разом зі свавіллям і здирництвом татар (союзників  
Б. Хмельницького), призвели до спустошення та знелюд-
нення краю. Наприклад, за час повстання (1648) на те-
ренах Руського і Белзького воєводств було вбито майже  
2 тис. шляхтичів та урядовців, зруйновано 400 шляхетських 
дворів, 50 замків і фортець [5; 13].

Участь у визвольній боротьбі величезних мас селянства 
мала за мету не тільки  подолання польського панування, 
але і позитивне вирішення земельного питання. Вирішення 
питання власності на землю, як основного засобу виробниц-
тва, мало такі наслідки:

	ліквідовано велику (магнатську), середню і, за не-
значним винятком, дрібну шляхетську власність, 
власність католицької та уніатської церков, короля, 
шляхетське землеволодіння, а натомість сформовано 
земельну власність козаків, селян, міщан та молодої 
держави – Скарбу Війська Запорозького;

	трансформовано фільварково-панщинне господарство, 
що базувалось на кріпацтві, та почало утверджува-
тись індивідуальне селянське і козацьке господарс-
тво, що вирізнялось вищою ефективністю; у межах 
Гетьманщини селяни і козаки  активно обробляли та 
освоювали шляхом займанщини нові землі;

	відбулись зміни соціальної структури суспільства, з 
якої було виключено магнатів і шляхту, католицьке 
та уніатське духовенство, євреїв-орендарів, польських 
урядовців; привілейованість козацтва не робила його 
закритим для вступу інших верств і груп;
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	українське селянство з феодально-залежного і закрі-
паченого перетворилося у стан вільних землеробів, 
які мали право  власності на землю і на вступ до 
козацького стану.

Поразка у визвольних змаганнях українського наро-
ду, підписання Зборівського договору спричинили розкол 
України на два регіони: Українську державу (Гетьманщину) 
та землі, де відновились польські політичні інституції та 
шляхетське землеволодіння.

Згадані події зумовили до змін у структурі землеко-
ристування та землевласників. На землях, які відійшли 
до Речі Посполитої, була відновлена фільваркова  система 
господарства, що базувалась на праці закріпачених селян. 
У межах Гетьманщини  почалось поступове освоєння пів-
денного і східного регіонів, а великими землевласниками  
стали православні монастирі, українська шляхта і козаць-
ка старшина. Наприкінці XVII ст. в межах Лівобережної 
Гетьманщини в маєтках цих землевласників опинилось не 
менше 200 сіл і, відповідно, тисячі залежних селян [4].

Зростання земельних багатств  монастирів розпочалось 
за Б. Хмельницького, який своїми  універсалами передавав 
монастирям земельні угіддя сіл разом із селянами для ви-
конання різноманітних повинностей. Ще одним із джерел 
збільшення кількості  монастирських  посполитих ставали 
селяни, які були кріпаками польських магнатів і шляхти, 
а також  католицьких монастирів. Доволі ефективним спо-
собом привласнення  монастирями маєтностей і збільшення 
кількості залежних селян був процес осадження слобод, коли 
селян, що переселялися на нове місце проживання, поступово 
перетворювали на підданих духовних можновладців.

Чисельність приватних селян, як і монастирських, 
зростала за рахунок слободян (черкес), які селилися на 
вільних землях, що в процесі пожалування, купівлі-прода-
жу і відвертого загарбання перетворювались у залежних. 
Переселенці, що селились на вільних землях, протягом пев-
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ного часу не виконували жодних повинностей, але з перехо-
дом в особисту або поземельну залежність до землевласників 
їх зобов’язували сплачувати податки. В середині XVII ст.  
вони повинні були сплачувати своєму землевласнику деся-
тину, хоча за Гетьманщини не існувало чітко встановленого 
податку: в одних селах його визначали залежно від кількості 
робочої худоби, в інших – землі [3].

Існування в Гетьманщині рангового землеволодіння зу-
мовило до виникнення груп рангових селян, які формува-
лись за рахунок вільних військових селян, зубожілих міщан 
і рядових козаків. Козацька старшина замість платні за 
службу приписувала до своїх рангів не лише нові села та 
угіддя, але й ті, що належали іншим. Старшини поступово 
стали перетворювати рангових посполитих на приватних, 
передавати їх у спадкову власність. Чимало рангових селян 
було надано “на булаву”. За Зборівським договором (1649)  
і царським “Привілеєм Війську Запорізькому” (1654)  
Б. Хмельницький отримав “на булаву” Чигиринське старо-
ство з прилеглими до нього маєтностями. Рангові селяни 
залежали від гетьмана протягом певного  часу і після його 
смерті переходили до іншого, а частина опинялась у во-
лодінні різних можновладців.

У процесі розширення землекористування в межах 
Лівобережного регіону України виникали  вільні військові 
села і містечка здебільшого на колишніх землях  польських 
магнатів, заможної шляхти і католицького духовенства. Їх 
організовували вивільнені від кріпацької залежності  поспо-
литі. Згідно з переписом 1666 р., в цьому регіоні налічували 
понад 24,6 тис. вільних військових дворів посполитих, які 
належали до скарбової (державної) власності [10]. Селяни 
таких поселень, на відміну від приватних, монастирських і 
рангових, могли розпоряджатись своїми земельними ділян-
ками і власним майном, займатися торгівлею і промислом. 
Майже сто років з часу виникнення вони вільно обробляли 
землі, передавали їх у спадщину, обмінювали, заставляли 
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і навіть продавали. Проте все це спочатку  призупинили, а 
потім і знищили гетьманським правлінням, урядами Росії  і 
Речі Посполитої. Землі таких поселень становили фонд для 
різноманітних “пожалувань”. Опинившись у поземельній 
або особистій залежності від землевласника, посполитих 
вільних військових поселень зрівнювали з іншими кате-
горіями залежних селян.

Ще із ХІV ст. в Україні виокремлювали категорію ма-
гістратських і ратушних  селян, яку підпорядковували ор-
ганам міського станового управління. У другій половині 
ХVІІ ст.  в межах Лівобережного регіону налічували понад 
100 магістратських і ратушних володінь, що були підпо-
рядковані управлінням міст. У ХVІ ст. такі категорії селян 
сплачували тільки грошовий податок. Поступово до цього 
додали значні натуральні побори, а з ХVІІ ст. – ще й різ-
номанітні відробіткові повинності. 

Отже, у другій половині ХVІІ ст. в межах Лівобережної 
і Слобідської України сформувалась система великих земле-
власників, а обробіток землі був покладений на різні кате-
горії залежних селян: монастирських, приватних, рангових, 
магістратських, ратушних, вільних, військових. Також у 
цей період, в процесі формування майнової нерівності, ут-
ворювались проміжні групи населення: наймити, бобилі, 
захребетники, городники, підсусідники [10, с. 252].

 Підсусідництво почало розвиватись на Лівобережжі і 
Слобожанщині з середини ХVІІ ст. Підсусідниками става-
ли  колишні рядові козаки, селяни, міщани, які втратили 
своє господарство і перейшли жити в двори до заможних 
господарів. Головною причиною переходу в цю категорію 
було розорення від надмірних тягарів військових походів, 
виснажливі роботи на будівництві каналів і укріплень, а 
для селян  і міщан – прагнення не потрапити на тяжкі 
роботи, не платити натуральних і грошових поборів [1; 2]. 
Така категорія сплачувала у державну скарбницю пода-
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ток у розмірі 6 алтин і 4 гроші, а в селах і містечках – по  
півосьмачка жита чи вівса з двору.

Залежно від того, в чиєму дворі проживали підсусід-
ники, їх поділяли на старшинські, монастирські, козаць-
кі, посполиті. Поступово перехід у підсусідники, як і по-
козачення, перетворився на одну із форм боротьби проти 
посилення експлуатації. Часто рядові козаки, міщани  і 
селяни, перейшовши  в статус підсусідників, відмовлялись 
виконувати повинності. 

На відміну від підсусідників, захребетники не вели влас-
ного господарства та часто не платили податків, наймитува-
ли в заможних козаків, селян і міщан, виконуючи за них 
частину повинностей. Часто працю захребетників  викорис-
товували  на пасіках, при випасанні худоби, в землеробстві, 
торгівлі. Проіснувавши близько трьох століть (ХV–ХVІІ ст.), 
захребетники як соціальна категорія поступово зникли.

Бобилі – це група селян, здебільшого самотніх, що не 
мала власної орної землі, жодних угідь і сплачувала щоріч-
ний податок (бобильщину) натурою чи грошима. Бобилі 
ставали наймитами, укладаючи  особисті господарські угоди 
із заможними господарями, в хатах яких проживали.

Землекористування в межах Правобережної України 
також зазнало відчутних змін, зумовлених результатами 
Національно-визвольної війни. Передусім відбулося знач-
не  скорочення шляхетських і магнатських володінь та 
збільшення селянських землеволодінь, власники яких були 
особисто вільними. До середини 70-х років ХVІІ ст. вико-
ристання земель і ведення господарства регламентували 
звичаєво-правовими нормами Української козацької держа-
ви. Козацтво активно  протидіяло спробам поляків рестав-
рувати на Правобережжі довоєнні форми господарювання. 
Господарство цієї території зазнало значних руйнувань пос-
тійними бойовими діями, рейдами польських, турецьких, 
татарських, російських  військових формувань. Також була 
невтішною демографічна ситуація, оскільки здебільшого 
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землі були спустошеними. Значних спустошень зазнала 
Правобережна Україна під час двох походів турецької армії 
Магамеда ІV на Чигирин (1677–78). З метою збереження 
життя українців гетьман І. Самойлович організував  ма-
сове переселення всіх жителів на Лівобережну Україну, а 
всі населені пункти були спалені, що перетворило Середнє 
Подніпров’я у пустку. Саме козацтво в подальшому було 
ініціатором заселення спустошених земель. Отримавши 
королівський універсал і сеймову конституцію, С. Палій  
та З. Іскра, сприяли переселенню значної кількості лівобе-
режних і західноукраїнських селян. Такі процеси спричини-
ли утворення так званої “Палієвої держави”, де населення 
не виконувало жодних повинностей, а сплачувало незначні 
натуральні та грошові податки.

Також до зменшення кількості населення спричиняли 
страшні інфекційні хвороби. Під час епідемії чуми 1770–
1771 рр. на Правобережжі вимерло 100 тис. осіб. Значної 
шкоди господарству регіону завдавали спустошливі рейди 
кримських, буджацьких, ногайських татар, що руйнува-
ли поселення і забирали працездатне населення в ясир. 
Татарські набіги в Західну Україну тривали до кінця ХVІІ ст.,  
а на Правобережну – аж до половини ХVІІІ ст.

Земельний фонд Правобережної і Західної України  в 
цей період належав польським магнатам і шляхті з перева-
жанням магнатського землеволодіння. У 80-ті роки ХVІІ ст.  
в правобережному регіоні 75 % усіх дворів належало магна-
там, які мали понад 150 селянських господарств. Шляхті, 
яка мала від 1-го до 30-ти підданих господарств, належа-
ло близько 1% дворів. Королю належало близько 20 %  
дворів земельної площі регіону, і такі землі називали ко-
ролівщинами. Відповідно, 2/3 селянських господарств у 
Правобережній Україні залежало від магнатів і короля [12].

Збільшення магнатського землеволодіння відбулося за 
рахунок поновлення втрачених прав на землю в результаті 
національно-визвольних змагань. Король не міг ефективно 
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управляти своїми землями, отож частково передавав їх для 
заселення козацьким полковникам з певними адміністра-
тивними  правами і можливістю збирання деяких податків 
з місцевого населення. Також козаки мали право розміщу-
ватись у колишніх  володіннях католицького духовенства, 
які були спустошені під час   визвольних змагань. Станом 
на 1765 р. розміри королівщини зміцніли та налічували  
332  поселення і понад 125 тис. підданих [10, с. 273].

У цей період селянство Правобережної України не було 
однорідним за кількістю робочої худоби та за площею зем-
лі. Селянські господарства поділяли на піших (без тяглової 
сили),  поодиноких (з одним волом), парових (з двома вола-
ми), потрійних (з трьома), почворних (з чотирма) і  плугових 
(з шістьма волами). Площі землі в одному господарстві ко-
ливалися від 1 лану до 1/16 частки лану (лан – поземельна 
міра у XIV–XVII ст., що становила 30 моргів, або близько 
16,8 га). Селяни, які не мали робочої худоби, утримували 
городи (до 3-х моргів). Їх називали загородниками. Були і 
ще бідніші категорії селян, які взагалі не мали землі і влас-
ного житла, так звані коморники і кутники. В подальшому 
їх  об’єднали в єдину категорію підсусідників. За економіч-
ним становищем селянство поділяли на: заможну верхівку, 
яка мала земельні наділи 1–1,5 лана; селян, які володіли 
0,25–0,5  лана; тих, хто мав ще менші наділи або взагалі 
був безземельним. За характером феодальних повинностей 
посполитих селян поділяли на “панщизняних” (тих, хто 
відробляв на землях пана певні повинності) і “чиншових” 
(платили своєму шляхтичеві грошовий податок – чинш). 
Правобережні селяни виконували три групи повинностей: 
панщину (відробіткову), грошову і натуральну.

У ХVІІ ст. регулярна панщина сягала 5-ти днів на тиж-
день з волоки та ще додатково “зажинки”, вихід на сторожу 
і на шарварки (ремонт гребель, доріг і вітряків). Також з 
панщинних селян збирали натуральні податки: яйця, мед, 
свійську птицю. 
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Відродження фільваркової системи господарства ліміту-
вали нестачею робочих рук. Ця обставина змушувала маг-
натів засновувати нові поселення – слободи, жителів яких 
на певний період (від 1-го до 20-ти років) звільняли від усіх 
повинностей. Також з метою пришвидшення процесу ста-
новлення слободи магнати надавали переселенцям посівне 
зерно і тяглову худобу.

У місцях, де заснували слободу, виставляли хрест із 
підвішеними на ньому снопами жита  і серпом. В хрест 
вбивали дерев’яні кілки, кількість яких відповідала кіль-
кості років звільнення від податків. Ніхто і  ніколи  не 
питав, звідки поселяни прийшли і хто вони за соціальним 
статусом. 

У землеробстві домінуючою була трипільна  система, а 
основними зерновими культурами були: овес, жито, гречка, 
пшениця, ячмінь, горох, просо. Серед технічних  доміну-
вала конопля. 
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5. ПОМІЩИЦЬКЕ ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ
(початок XVIII – середина ХІХ ст.)

Використання землі ґрунтувалося на кріпосному праві в усіх  
регіонах України, які були під владою різних держав;  у землеробстві 
застосовували трипільну систему, яка не зазнавала вдосконалення; у 
структурі культур домінували зернові, а також почали вирощува-
ти картоплю, кукурудзу, соняшник; сформувався клас великих зем-
левласників, що були нащадками козацької старшини; посилилось 
майнове розшарування селянства, внаслідок чого з’явились безземельні 
селяни, які наймитували та працювали на мануфактурах; збіль-
шилась частка державних земель за рахунок процесу секуляризації 
монастирської власності; зростання селянської непокори змушувало 
уряди запроваджувати пом’якшувальні заходи, які не мали успіху че-
рез недосконалість загальної системи землекористування.

§ §

§§
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Початок XVIII ст. відзначився поступовою втратою со-
ціальних здобутків визвольної боротьби та перетворення 
незалежних груп селян на кріпаків. Посилилась майнова 
диференціація серед населення, припинився процес довіль-
ної займанщини землі. Самостійною господарською оди-
ницею став хутір. У сільському середовищі сформувались 
групи робітничих людей, що наймитували, та тих, що зай-
мались винятково торгівлею [9]. Перепис 1732 р. засвідчив, 
що в першій половині XVIII ст. значну частину населення 
Лівобережжя становило вільне козацтво, проте вже у другій 
половині різко збільшилась кількість залежного населення, 
що зумовлено ліквідацією збройних сил українців російсь-
ким урядом і переходом вільних козаків у різні категорії 
залежних селян.

У першій половині XVIII ст. в Слобідській Україні сфор-
мувалась своєрідна категорія державних селян – однодвір-
ців, які були нащадками російських служилих людей (ко-
зацькі, драгунські, солдатські діти), що після реорганізації 
царської армії стали селянами. Їхня назва зумовлена тим, 
що вони жили одними дворами, сплачували подушний по-
даток, виконували повинності та мали власних підданих. 
Чисельність рангових селян у цей період невпинно скорочу-
валась, оскільки переважну більшість рангових маєтностей 
гетьмани і полковники всіма можливими способами пере-
творили на спадкову власність, а частину було передано мо-
настирям. Упродовж 1729–30 рр. на Лівобережній Україні 
існувало 136 рангових маєтків, у них 3 948 дворів. А вже 
станом на 1764 р. чисельність таких маєтків скоротилась 
до 116-ти, а дворів – до 2 791-го [1].

Магістратські і ратушні посполиті залишались віль-
ними, сплачували загальні податки, а також виконували 
різні роботи на користь ратуші чи магістрату (у великих 
містах). Також у першій половині XVIII ст. відзначається 
значне скорочення кількості вільних військових селян, що 
були фондом для різних пожалувань. Упродовж 1729–30 рр.  
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у Лівобережній Україні було 28 тис. таких дворів, а вже на 
початку 50-х років – 1,7 тис. Здебільшого внаслідок купів-
лі або загарбання вони опинялись у спадковій власності 
гетьманської старшини. Посилення соціального тиску на 
військових селян спричиняло до їхнього збіднення. В цей пе-
ріод помітно збільшилась кількість і розміри землеволодінь, 
що надавали гетьманам «на булаву», що зумовило до фор-
мування класу великих землевласників. Загальнодержавні 
процеси позначились і на структурі проміжних груп селян, 
із якої на початку цього періоду зникли захребетники і 
городники, а бобилі і підсусідники втрачали свої клаптики 
землі і повністю віддалялися від землеробства.

Друга половина XVIII ст. стала завершальним етапом у 
закріпаченні сільського населення, що спричинене станов-
ленням товарного господарства, повною приватною влас-
ністю на землю і засоби виробництва, якими також стали 
залежні селяни. Законодавчо процес закріпачення був офор-
млений указом царського уряду від 3 травня 1783 року.  
Наприкінці століття земельні фонди вільних військових, 
рангових, ратушних, магістратських посполитих були ви-
черпаними, отож широкого розмаху набуло закріпачення 
козацтва як економічно вигідного об’єкта експлуатації. В 
цей період (середина XVIII ст.) праця кріпаків разом із 
державними селянами вийшла на перше місце у розвитку 
економіки.

У другій половині XVIII ст. пройшов процес секуляри-
зації монастирських володінь (царський указ від 10 квітня 
1786 р.), що позбавляв їх усіх маєтків з усіма посполитими в 
них. Станом на 1786 р. у межах Лівобережної України налі-
чували 60 монастирів із 422,6 тис. підданих. Монастирських 
селян було перетворено на економічних і підпорядковано 
спеціальній державній установі – Колегії економії. Такі 
селяни платили по 7 коп. державного податку (замість 
відробітку), по 1 крб. “оброчних” і по 2 коп. накладних за 
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рік з кожної душі чоловічої статі [20]. Процес секуляризації 
помітно збільшив частку державної земельної власності.

Зазначені процеси зумовили до повного переходу у дру-
гій половині XVIII ст. рангових, магістратських і ратушних 
селян у приватну залежність. Царські укази про рефор-
мування слобідських і малоросійських козацьких полків 
(1765 р., 1783 р.) спричинили ліквідацію традиційного для 
Лівобережжя України політико-адміністративного і війсь-
кового устрою, перетворення вільних козаків у залежних 
державних селян, примушення їх відбувати військову по-
винність у регулярній російській армії.

Заселення і господарське освоєння півдня України було 
лімітоване постійними турецько-татарськими нападами і 
тільки після Російсько-Турецької війни (1735–1739) поча-
лась активізація осілого землекористування. Якщо 1740 р. 
на правобережжі Дніпра було лише 13 сіл і 1 слобода, то у 
50-х роках існувало вже 2 міста, 120 сіл, 133 хутори [13]. 
Необхідність освоєння південного регіону зумовила вихід 
царського указу “План про роздачу в Новоросійській губер-
нії казенних земель для їх заселення” (1764), який поши-
рювався на території Новоросійської та Азовської губерній. 
Для прискорення заселення царський уряд висилав у цей 
регіон учасників народних повстань із Росії та Лівобережжя 
України.

Зруйноване господарство Правобережної України про-
довжувало відроджуватись насамперед за рахунок мігра-
ційних процесів із суміжних земель: Корони Польської 
(безземельна шляхта та євреї), Росії (1764 р. проживало 
1 202 сім’ї старообрядців), Молдавії (молдавани-христия-
ни), Лівобережної України (1733 р. на Київщині налічу-
вали 7 297 дворів з цього регіону). У 30-ті роки XVIII ст.  
за рахунок великої кількості новоприбулих завершило-
ся масове заселення Правобережної України. Подимний 
реєстр Правобережжя (1774–1775) дає змогу встановити, 
що 7,7% усього населення становила місцева шляхта, 1,5 –  
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духівництво, 1,7 – міщани-християни, 3,5 – міщани-євреї, 
78,7 – селяни [13, с. 270].

Розвиток товарно-грошових відносин на Правобережжі 
посилив майнове розшарування суспільства. Поступово 
збільшувався прошарок заможних селян, з одного боку, а 
натомість, з іншого, збільшувалась кількість малоземельних 
(піших, халупників, однотяглових). Сформувалась постійна 
категорія безземельних селян (“гультяїв”, “гулящих”), які 
постійно наймитували у заможних господарів.

Відновлення товарного магнатського господарства сти-
мулювало до створення нових фільварків і збільшення нор-
ми повинностей. Правобережне селянство виконувало їх три 
види: панщину (5 днів на тиждень), грошовий і натуральний 
податок. Крім того, виконували й інші види повинностей: 
шарварки (ремонт доріг, дамб), толоки, сторожу [12; 16; 
17].

У другій половині XVIII ст. головна роль в організації 
сільськогосподарського виробництва поступово перейшла 
від селянського двору до панського фільварку, який все 
більше залучався до ринкових відносин. Також цей процес 
стимулював зменшення індивідуальних селянських наділів, 
зростання кількості малоземельних і безземельних селян.

У цей період помітно підвищився рівень сільськогоспо-
дарського виробництва: вдосконалилась конструкція знарядь 
обробітку ґрунту (плуга, борони), домінуючою залишилась 
трипільна система землеробства з органічним удобренням, 
до вже існуючих культур було запроваджено вирощування 
кукурудзи, картоплі, соняшника [3].

Упродовж 1793–1795 рр. Правобережну Україну при-
єднали до Російської імперії – слаборозвинутої держави, 
провідною галуззю якої було сільське господарство, що базу-
валось на праці підневільних селян. Великі землевласники 
(поміщики) мали необмежені права над своїми селянами, 
хоча укази Павла І 1797 р. і 1798 р. забороняли продавати 
дворових і безземельних селян з аукціону. Прихід до влади 
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Олександра І (1801–1825) був ознаменований прийняттям 
низки указів, якими намагались реформувати сільськогос-
подарське землекористування. Указ від 12 грудня 1801 р.  
дозволяв державним селянам, купцям, міщанам купувати 
землю, незаселену кріпаками. Станом на середину ХІХ ст. 
на Лівобережжі та Півдні України цим указом скористались 
34,5 тис. державних селян, які мали у власності 86 тис. 
десятин землі [5].

“Указ про вільних землеробів”, що вийшов 1803 р., 
давав змогу поміщикам за своїм бажанням відпускати се-
лян на волю та обов’язково наділяти їх землею на правах 
приватної власності. За підрахунками І. Гуржія, до 1861 р. 
цим указом скористалось 112 тис. осіб чоловічої статі [4]. В 
імперії 1817 р. розпочалася масова організація військових 
поселень, як симбіозу кріпацтва та солдатчини, що проісну-
вали до 1857 р. Військовими поселенцями стали сотні тисяч 
державних селян і козаків, які займались землеробством і 
несли військову службу.

Відсталість економіки Росії, яка базувалась на кріпос-
ному праві, та протистояння між поміщиками і кріпаками 
не були повністю ліквідовані царськими указами, які часто 
мали суперечливий характер. 

Царювання Миколи І було відзначено спробами нівелю-
вати антагонізми в аграрному секторі та використанні землі 
при збереженні кріпосного права. Прихильники лібералізму 
переконували царя в необхідності пом’якшення кріпосного 
права як єдиного можливого варіанта виходу з кризи.

З ініціативи Департаменту наділів 1827 р.  уряд погодився 
здійснити низку реформ в аграрному секторі, щоб збільшити 
прибутковість царських маєтностей. З цією метою:

– об’єднано розрізнені земельні наділи, що передбачало 
збільшення громадських орних наділів і створення про-
довольчих запасів на випадок неврожаю чи голоду;

– розпродано хлібні надлишки;
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– на отримані кошти закуплено племінну худобу, залу-
чено до роботи агрономів, збудовано для селян шко-
ли, лікарні, ветеринарні пункти;

– зменшено розміри селянських наділів;
– подушний податок замінено податком з землі.
У червні 1844 р. цар підписав указ, що дозволяв помі-

щикам відпускати на волю дворових селян без землі. Такі 
дії призвели до збільшення частки безземельних селян, які 
все ж залишались в економічній залежності від свого пана. 
У листопаді 1847 р. вийшов указ, що дозволяв селянам 
викуповуватися на волю у тих маєтностях, що продавали 
за борги їхніх власників. Після викупу вони переходили 
до розряду безоброчних державних селян [8]. Проте в по-
дальшому право викупу селян на волю почало цілковито 
залежати від волі поміщика.

Наростання селянського спротиву і польське націо-
нально-визвольне повстання змусили царський уряд упро-
довж 1847–1848 рр. провести інвентарну реформу в межах 
Правобережної України. За положеннями цієї реформи, зе-
мельні наділи, які перебували в користуванні селян, закріплю-
вали за ними. Селяни відпрацьовували повинність на користь 
поміщика: тяглові – 3 дні чоловічих і один жіночий, інші –  
2 дні чоловічих і один жіночий. Городники за користування 
присадибною ділянкою сплачували оброк або відробляли  
24 дні панщини на рік. Натуральні платежі скасували. За 
додаткові повинності, які відробляли селяни, вони отриму-
вали плату. Інвентарна реформа дещо покращила соціаль-
но-економічне становище селян, однак існування кріпос-
ного ладу, який царський уряд намагався пристосувати до 
капіталістичного способу господарювання, не стимулював 
кардинальних зрушень [13, с. 320].

У першій половині ХІХ ст. основну частку селянства ста-
новили поміщицькі та державні селяни, які не мали права 
на володіння землею та несли головний тягар державних 
податків і повинностей. Якщо в Європі поземельний податок 
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коливався від 9 до 22 % чистого доходу, то селяни в росій-
ській імперії платили на 35 % більше європейського [15].

У привілейованому становищі в царській імперії були 
іноземні переселенці-колоністи, які мали право осісти в 
будь-якій губернії. Вони, забезпечені грошима на пере-
селення, не сплачували податків і не виконували повин-
ностей. Колоністам, які осідали на цілині, такі пільги 
давали на 30 років та на 10 років їх звільняли від вій-
ськового постою. Колоністи брали активну участь в ос-
воєнні півдня України. Також у зв’язку з ревізією 1816 р.  
на південь ринули значні маси втікачів із Правобережжя 
України. Одночасно із роздачею вільних цілинних земель 
півдня України 1803 р. вийшов указ, який зобов’язував по-
міщиків у десятирічний термін заселити отриману землю в 
розрахунку однієї ревізійної душі на 15 десятин. У випадку 
невиконання цього припису землю забирали, а поміщик 
виплачував штраф за увесь час використання (по 20 коп. 
за одну десятину в рік).

На правобережжі України в першій половині ХІХ ст. 
зросла кількість державних селян за рахунок єзуїтських, 
майоратських та конфіскованих у польської шляхти маєт-
ностей, а також однодвірців, які виникли після 1831 р. з 
дрібної шляхти, яка не могла довести свого дворянського 
походження. Царизм всіляко стимулював злиття сільської 
шляхти та однодвірців із сільською общиною. На лівобе-
режжі України переважали державні селяни, до складу 
входили вільновідпущені та селяни-власники земельних 
ділянок.

У першій половині ХІХ ст. в межах України розпочався 
активний процес розорювання земель, оскільки забезпе-
ченість землею була основним показником добробуту. У 
40–50-х роках на Київщині під ріллею було 56,6 %, а на 
Поділлі – 66 %. Менш розораними були землі півдня, які 
здебільшого використовували у господарствах поміщиків 
(69–75 %) [7; 18]. У цей період відбувалось поступове змен-
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шення селянських наділів та збільшення повинностей, що 
стимулювало відтік селян на південь, де прес податків і 
повинностей був слабшим. 

Кардинально відмінною була соціально-економічна си-
туація в західноукраїнських землях, які з територією по-
над 70 тис. км2 та населенням близько 2 млн українців  
наприкінці XVIII ст. опинились під владою Габсбургів. З 
метою підвищення продуктивності землеробства та зрос-
тання чисельності населення, що було основою підвищення 
могутності держави, Марія Тереза і її син Йосиф ІІ видали 
низку патентів, які обмежували та унормовували селянські 
повинності. Було скасовано особисту залежність селян від 
дідичів і гарантовано їхні елементарні громадянські права, 
а панщину обмежено до трьох днів на тиждень. У межах 
держави 1787 р.  проведено перший земельний кадастр 
(Йосифіканські метрики), згідно з яким рустикальні землі 
(селянського землекористування) відокремили від доміні-
кальних (панських землеволодінь). Патент Йосифа ІІ 1789 р.  
проголосив абсолютне скасування панщини та заміну її 
чиншем, розмір якого залежав від прибутку селянського 
господарства. Згідно з патентом, селянинові мали залишати 
70 % його прибутку, 12,2 % йшло на державні податки, 
а 17,8 % – на чинш дідичеві. Для Галичини встановили 
зменшену норму державного податку: 8,3% селянського 
прибутку від землі. Проте такі кардинальні зміни так і не 
були здійснені аж до середини ХІХ ст. [5].

Станом на 1844 р. земельний фонд Галичини було роз-
поділено на рустикальні (селянські) землі – 48,9 %, доміні-
кальні (панські) – 47,1% та вільні (міських громад, одно-
вірної шляхти, вільних селян, церковних парафій) – 4% 
[2]. Значна частина панських земель належала десяткам 
магнатських родин: Яблонським, Радзівілам, Потоцьким, 
Замойським та ін. Решта цих земель перебувала у володінні 
дрібної і середньої шляхти (здебільшого поляків).
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До церковних земель належали маєтки католицького 
архієпископа (до 60-ти сіл), греко-католицького митропо-
лита (до 10-ти сіл), вірменського єпископа (5 сіл), кількох 
монастирів і католицьких парафій.

За даними земельного кадастру 1819 р., на одне помі-
щицьке господарство припадало 659 моргів землі, а на одне 
селянське – 11 моргів [19]. Постійне дроблення селянського 
землеволодіння та періодичні захоплення селянських земель 
дідичами (передусім земель громадського користування) 
зумовлювало до зменшення селянських наділів і зубожіння 
селянства.

Землеробство в Галичині мало екстенсивний характер 
з панівною трипільною системою. До традиційних культур 
у 80-ті роки ХVIII ст. додалася картопля, а на Покутті і 
Південному Поділлі – кукурудза. В лісових районах домі-
нувала підсічно-вогнева система землеробства, а в гірських 
і передгірських – перелогова з використанням примітивної 
техніки обробітку. Домінування примітивних систем зем-
леробства, недосконалі знаряддя обробітку зумовлювали до 
низької врожайності зернових, яка рідко перевищувала 5– 
7 центнерів з 1 га. В гірських районах Галичини домінувало 
тваринництво, яке було також малопродуктивним.

Із землеробством і тваринництвом поєднувались різ-
ні види домашньої промисловості, ремесел і промислів. 
Найпоширенішим було ткацтво, а галицьке полотно закупо-
вували у Францію, Німеччину, Угорщину на 3 млн золотих 
ринських в рік. У 40-х роках, не витримавши конкуренції 
західноєвропейських текстильних фабрик, воно занепало.

Важливе місце займали лісові промисли, які давали де-
ревне вугілля, поташ, дьоготь. По гірських ріках сплавляли 
ліс аж до Одеси. В околицях Борислава селяни на продаж 
добували нафту та озокерит.

 Станом на 1819 р. 60,6 % господарств мали земельні 
наділи менше 10 моргів (5,6 га), що не забезпечувало про-
житкового мінімуму і кормів для худоби. У подальшому 



�5еволюція землекористування в україні

кількість селянських господарств збільшувалась за рахунок 
подрібнення селянського землеволодіння.

Галицьке селянство виконувало різноманітні повинності, 
у структурі яких станом на середину ХІХ ст. панщина ста-
новила 83,2 %, данина – 10,8 %, чинш – 6 % від вартості 
всіх повинностей. У районах із розвинутим землеробством 
панщина сягала 90 %, а в гірських, навпаки, зростав роз-
мір чиншу [10]. Поряд з повинностями на користь діди-
чів, селяни виконували ще й низку державних: шарварки, 
постачання підвод і військова служба (в австрійській армії 
постійно перебувало близько 80 тис. галичан).

Селянство Галичини жило в жахливих злиднях і доволі 
часто вдавалось до різних форм протесту, у тім числі й  
збройного. Повстання 1846 р. змусило уряд піти на деякі по-
ступки: селяни отримали право продавати наділи, передавати 
їх у спадщину, заставляти до двох третин їхньої вартості.

У Північній Буковині із 280-ти сіл їхня значна частка 
перебувала у приватній власності, а незначна частина дер-
жавних виникла внаслідок секуляризації (1786) церковних 
і монастирських земель. Система землекористування була 
схожою до Галичини та базувалась на панщині і чималих 
податках. 

На території Закарпаття прогресивні законопроекти 
Йосифа ІІ були скасовані угорським сеймом, що погіршило 
становище селян. Відбувалось поступове зменшення площ 
селянських наділів і, відповідно, збільшення поміщицьких 
господарств. Якщо станом на 1804–1805 рр. в Ужанській 
жупі на один селянський двір припадало 4,2 гольди (2,3 га) 
поля, то на 1832–1833 рр. – лише по 3 гольди (1,6 га) [21]. 
Це зумовило до того, що 80–90% селянських господарств 
були малоземельними, 5–7 – середніми і 2–3% – замож-
ними. Понад 80% селянських господарств були бідняць-
кими та виконували найголовнішу повинність – панщину. 
Становище селянства було не кращим, ніж у Галичині, що 
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збільшувало кількість антивладних виступів. Це змусило 
1834 р. угорський сейм прийняти законопроект про врегу-
лювання селянських повинностей, на основі якого видано 
закон 1836 р. Закон підтверджував право дворянства на 
володіння землею; селянські наділи проголошували власніс-
тю дідичів, а селяни мали лише право користуватись ними 
за умови виконання повинностей (52 дні – тягла панщина, 
104 дні – піша, грошовий чинш, велика десятина). Багато 
повинностей селянство виконувало при лісозаготівлях. Але 
й цей закон не врегулював споконвічного питання землеко-
ристування та його ефективності.
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�. КАПІТАЛІСТИЧНЕ  ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 
(1848-61–1914 рр.)

�.1. Період ліквідації кріпосного права – позбавлення 
юридичної залежності селян від поміщиків та набуття ними права 
на невеликі земельні ділянки; втрата прав на користування громад-
ськими земельними наділами (лісами, пасовищами); формування 
трьох видів селянського землеволодіння: подвірного, общинного, особис-
того; інтенсифікація землекористування та впровадження товарного 
землеробства, що зумовило до збільшення частки ріллі, технічних 
культур у структурі посівних площ, урожайності основних культур 
за рахунок впровадження досягнень селекції, агротехніки, використан-
ня мінеральних добрив.

�.2. Період столипінського землевпорядкування –  
реформа спрямована на заміну общинного землекористування, яке 
вирізнялося низькою продуктивністю, на одноосібні хутірські та від-
рубні землеволодіння та на підвищення рівня агротехніки  в новоство-
рених господарствах. 

§ §

§§
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�.1. Період ліквідації кріпосного права 

Низька ефективність моделі, яка базується на панщині 
та юридичній залежності селянина від поміщика, відчужен-
ня у селян права власності на землю, постійні селянські 
виступи проти непосильного гноблення змусили уряди де-
ржав, в складі яких перебували українські землі, до карди-
нальної зміни системи землекористування. Першими такі 
зміни почали впроваджувати в австрійській монархії, куди 
входили Галичина, Буковина та Закарпаття. Патент цісаря 
Фердинанта І від 17 квітня 1848 року звільнив від панщини 
та інших повинностей селянство Галичини, а з липня 1848 р.  
дія цього патенту поширилась на територію Буковини і 
з березня 1853 р. стало вільним селянство Закарпаття. 
Скасування панщини остаточно ліквідувало юридичну за-
лежність селян від панського двору, вони отримали права 
громадян держави і права власності на наявну в їхньому 
користуванні земельну ділянку. Замість скасованої ренти 
поміщики отримували викуп. Також патент визнавав сер-
вітутні володіння громадян поміщицькою власністю, чим 
узаконював пограбування поміщиками селянських лісів і 
пасовищ, за користування якими селянам у законному по-
рядку потрібно було вносити відповідну плату, крім прав 
на збирання квітів і випасання худоби на панських парах 
і стернях. Патент ліквідував різницю між домінікальними 
(власністю поміщиків) і рустикальними (селянського ко-
ристування) землями. 

За звільнення селянам доводилось платити величезний 
викуп, щорічні платежі від якого в Галичині перевищували 
річні доходи поміщиків від орної землі. У Східній Галичині та 
Буковині налічувалось 375 тис. зобов’язаних до компенсації 
селян. Загальна вартість повинностей становила 2 320,7 тис.  
золотих ринських, а на Буковині – 4 млн зол. рин. Сума 
викупу становила у Східній Галичині 40 415 тис. зол. рин., 
а на Буковині – 4 млн зол. рин., тобто капіталізована на  
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20 вартість усіх повинностей. Поміщики одержували не 
готівку, а 5% облігації, які погашали кожного року. Реформа 
повністю зберегла поміщицьке землеволодіння, що стало 
вагомою перепоною на шляху до створення високопродук-
тивних селянських господарств. Якщо 1889 року на великих 
землевласників у Східній Галичині припадало 42,1% від 
усієї площі краю, то 1902 року на земельні маєтки площею 
понад 5 тис. га приходилось 85,1 %. У межах Північної 
Буковини 1890 р. 238 великих землевласників володіли 
майже 40,5% території. Натомість число безземельних се-
лян в регіоні коливалось від 25 до 30 % усього населення, 
що змушувало їх шукати заробітку в промисловості, хоча 
окремі селяни активно збагачувались, зосереджуючи в своїх 
руках значні площі землі [6, с. 430].

Активний поштовх до ще більшого подрібнення селянсь-
кого землеволодіння дав закон від 1.10.1868 р., що надавав 
селянам право вільно ділити свою землю. Цей закон сприяв 
активізації товарно-грошових відносин, лихварства, що по-
гіршувало становище селян. 

Західноукраїнські землі в межах монархії характеризу-
валися аграрним перенаселенням (кількість надлишкового 
населення 660 тис. осіб), що при обмеженості заробітків 
стимулювало у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. ак-
тивну міграцію за океан і в Європу. Зароблені гроші селяни 
використовували для купівлі землі та інтенсифікації влас-
них господарств. У Галичині 1902 року 71,4% господарів із 
площею понад 100 га, 60,7% з площею 20–50 га та 56,6% 
– від 5 до 20 га мали сільськогосподарські машини.

Зростання експортних потреб і потреб внутрішньо-
го ринку сприяли розвитку торговельного господарства 
та збільшенню валових зборів пшениці, жита, кукуруд-
зи. Інтенсифікація землеробства сприяла збільшенню збо-
ру зернобобових, картоплі. Важливу частку у структурі 
посівних площ займали технічні культури: хміль, льон, 
коноплі. Поштовхом для розвитку хмелярства були потреби 
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пивоваріння. Вирощений у Рогатині хміль 1878 р. одержав 
першу премію на Паризькій виставці. Вирощування льо-
ну і коноплі лімітувалось відсутністю фабрично-заводської 
промисловості, незначними об’ємами експорту сировини 
(Чехія, Австрія, Пруссія) та власними потребами селянсь-
ких господарств. Активно розвивалось садівництво, яке було 
прибутковою галуззю сільського господарства. Важливою 
складовою землеробського капіталізму у західноукраїнських 
землях було тваринництво, вівчарство, свинарство, птахів-
ництво, що дозволяло отримувати чималі прибутки.

Капіталістична еволюція землекористування швидше 
відбувалась у маєтках поміщиків. Натомість в селянських 
господарствах, які мали натуральний характер, вона відбу-
валась повільніше. Еволюція здебільшого спрямовувалась 
на інтенсифікацію сільськогосподарського землекористу-
вання.

Зростання ринків товарної сільськогосподарської продукції 
вимагало підвищення врожайності основних культур, що до-
сягали вже традиційними сівозмінами і внесенням органічних 
добрив. Окрім цього, в цей період відбулася поступова заміна 
відсталої трипільної системи дещо прогресивнішими система-
ми сівозмін та започаткувалося внесення мінеральних добрив. 
У 90-х роках ХІХ ст. в Галичину щорічно ввозили близько 
2 000 вагонів мінеральних добрив. У регіоні активно діяв 
ринок купівлі-продажу землі, оренди та суборенди. Розвиток 
фабрично-заводського виробництва в західноукраїнському краї 
поступово витісняв традиційні селянські промисли (ткацтво, 
гончарство, переробку деревини).

До скасування панщини на Закарпатті нараховували 
15 230 кріпацьких селянських дворів, яким належало 5 419 зе- 
мельних наділів (телеків) загальною площею 205 600 угор- 
ських гольдів (1 у.г. = 0,43 га), або 17,5 % ріллі, 19 % усіх 
сіножатей краю. В населених пунктах краю проживало 
42 359 родин наймитів, які мали мізерні наділи або взагалі 
не мали землі.
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Цісарський патент від 1853 року мав за мету захист по-
міщицьких землеволодінь, оскільки на їхню користь було 
проведено відмежування селянських лісів і пасовиськ (сег-
регація) і зведення в один масив орних земель селянських 
господарств (комасація). Поміщики та управителі на влас-
ний розсуд визначали розміри селянських угідь, надаючи 
їм найгірші за якістю землі. Розмір лісу, що виділяли на 
кожен земельний наділ, становив від 2-х до 9-ти гольдів, а 
пасовищ – від 2-х до 12-ти гольдів, хоча патент передбачав 
площу в межах до 22-х гольдів [5; 6; 15].

Водночас із комасацією проводилось виявлення зайвих 
земель, які були освоєні селянами ще до 1848 р. Частину 
таких земель передавали поміщикам, а іншу – селянам 
за викуп. Після проведення аграрної реформи в межах 
Закарпаття 53% угідь належало великим землевласникам. 
На 120 великих поміщицьких землеволодінь з площею по-
над 1 000 гольдів приходилось півмільйона гольдів угідь, що 
в п’ять разів більше за земельну площу всіх парцелярних 
ділянок [14].

У другій половині ХІХ ст. сільське господарство Закар-
паття базувалось на низькоефективній системі обробітку 
землі (трипілля, двопілля), що зумовлювало низькі вро-
жаї основних культур. Впровадження товарного землеробс-
тва, розширення ринків збуту вимагало змін. За період 
1869–1905 рр. завдяки осушенню боліт, вирубуванню лісів 
і чагарників площа землеробських угідь збільшилась на 
335 тис. гольдів. Станом на 1905 рік площа сільськогос-
подарських угідь Закарпаття становила 1 550 гольдів. За 
вказаний період посівні площі збільшилися на 77 %, а у 
їхній структурі домінували кукурудза, пшениця, картопля, 
сади і виноградники. У сільському господарстві все частіше 
використовували машини (сівалки, культиватори), що зу-
мовлювало до заміни відробітків вільнонайманою працею. 
Значну частку сільського господарства, передусім у гірській 
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частині, займало тваринництво. В поміщицьких господарс-
твах зароджувалось промислове виробництво. 

У межах Російської імперії, яка була економічно відста-
лою державою з низькою продуктивністю селянської праці, 
постійними селянськими виступами проти поміщицько-
го свавілля, аграрна реформа 1861 року була ініційована 
царським урядом. Потужним поштовхом до проведення ре-
форми була поразка Росії в Кримській війні (1853–1856).

Положення 19 лютого 1861 року регламентувалось сис-
темою законодавчих актів з ліквідації кріпосного права 
та врегулювання землекористування, землеволодіння та 
повинностей, що зрівняло в громадянських правах селян 
різних категорій, а також узаконило велику різницю в умо-
вах їхнього існування, створивши умови для розшарування 
селянства на багатих та бідних. Проведена реформа істотно 
прискорила ринкову еволюцію аграрних відносин і мала 
певні регіональні відмінності. Розміри селянського земле-
володіння збільшилися лише на Правобережній Україні, а 
в інших губерніях відбулося його скорочення в середньому 
на 28 %. Взагалі без землі або з наділом до 1,5 десятини  
(1 десятина в XVIII ст.– 1,12 га, в XVIII–ХІХ ст. – 1,45 га, 
пізніше – 1,0925 га) на ревізійну душу на волю було від-
пущено 344 тис. селян, близько 1,6 млн осіб отримали від 
1,5 до 3-х десятин, що було менше офіційної норми в 5 де- 
сятин. У межах України існувала градація наділів, які 
поділяли на піші та тяглові. На півдні України 22,3% се-
лянських дворів, що мали на ревізійну душу менше, ніж  
5 десятин землі, належало лише 6,9 % надільної землі; 
двори з наділами понад 10 десятин володіли 59 % надільної 
землі [2; 10; 16].

Із поміщицьких селян наділи на викуп одержали 2 320 тис.  
ревізійних душ (87% від цієї групи). Взагалі без наділів 
залишилось 9 % поміщицьких селян. Мізерні дарчі наді-
ли розміром до 1 десятини одержали 88 тис. ревізійних 
душ. На Лівобережжі безземельними залишилися 21% 
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селянських господарств, а в степових губерніях – 44 %. 
На Правобережжі 20 % господарств поміщицьких селян 
одержали на викуп тяглові наділи, що дозволяли вести 
самостійне господарство, а 66 % дворів отримали піші наді-
ли, які не дозволяли господарствам існувати без сторонніх 
заробітків. Майже 14 % селян не мали польових наділів, а 
обходились лише городами.

Державні селяни у більшості губерній мали удвічі ви-
щий земельний наділ, ніж поміщицькі, однак після скасу-
вання панщини здебільшого державні селяни залишились 
малоземельними або взагалі безземельними. У найважчому 
становищі залишились дворові селяни, які не отримали 
навіть свого двору та присадибної ділянки, що змушувало 
їх наймитувати або ставати промисловими робітниками. 

Малоземельність селянських господарств також посилю-
валась за рахунок поділу їхніх наділів при утворенні нових 
сімей. Сільське господарство України в складі Російської ім-
перії мало екстенсивний характер з домінуючою трипільною 
системою землеробства, а в степовій частині частково збе-
реглася перелогова. У структурі посівних площ домінували 
зернові культури (90%). Українські селяни використовували 
традиційні прийоми обробітку ґрунту і рідко використову-
вали передові досягнення колоністів. Доволі поширеним 
явищем у процесі реформи було захоплення поміщиками 
громадських сіножатей і пасовищ, що викликало супро-
тив селян. На відміну від великоросійських губерній, де 
домінувало общинне землекористування, в межах України 
традиційним було подвірне. 

Після проведення реформи в межах українських гу-
берній існувало три види селянського землекористування: 
подвірне, общинне та особисте.

В особистому землекористуванні перебували викуплені у 
поміщика чи держави наділи, а також частково прикуплені, 
що були у приватній власності селянина.
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У подвірному землекористуванні була земля, яку пере-
давали в наділ громаді при звільненні та ділили на окремі 
ділянки, що переходили у власність окремих селянських 
родин. Керував кожною подвірною ділянкою старший гос-
подар дому, хоча сама ділянка і необхідний у господарстві 
реманент не передавали за заповітом, а лише відбувалась 
зміна господаря. Також до подвірних наділів входили зе-
мельні ділянки колишніх селян-общинників, які виходили 
з общини за викуп.

При общинному користуванні громаду вважали юри-
дичною особою, що володіла земельним наділом та надава-
ла його в тимчасове користування частинами сім’ям своїх 
членів. У постійній власності сімей була лише присадибна 
ділянка, а наділені общинні землі постійно переділяли. 
Таке землекористування зумовлювало до зниження куль-
тури обробітку і виснаження ґрунтів унаслідок постійних 
переділів і придушення приватної ініціативи, спонукало до 
переселення та втрати сімейних цінностей. У межах України 
общинна форма землекористування становила лише 66 %, 
тоді як в Європейській Росії 83,4 %. При цьому частка 
подвірного землекористування в Правобережних губерніях 
становила 96,3 %, в Лівобережних – 43,1%, а в Південних 
– тільки 9,8% [1; 4; 6].

Нестача землі для ведення господарства, з одного боку, 
а з іншого – неспроможність бідних селянських господарств 
самостійно обробляти свої наділи (близько 50% господарств 
були безкінними) створили сприятливі умови для оренди 
землі. Заможні селянські господарства орендували близько 
25 % від їхнього надільного землекористування, проте чинне 
законодавство не давало надійних гарантій прав орендарів і 
орендодавців.

Безземелля, скрутна економічна ситуація змушували се-
лян мігрувати у південні губернії, де краще оплачували найма-
ну працю, були сприятливіші умови оренди і купівлі землі та 
можливості отримати більші за розміром земельні наділи.
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Введення в дію реформи 1861 року стало стимулом для 
еволюції продуктивних сил та інтенсифікації землекористу-
вання. Розвиток товарного землеробства стимулював процес 
збільшення площі ріллі за рахунок зменшення кормових 
угідь. У межах України за період 1860–1887 рр. площа сіно-
жатей скоротилась майже у п’ять разів, а на півдні України 
– у десять і більше разів. У степових регіонах України пло-
ща сіножатей у приватновласницьких землях скоротилась 
на 52 %, а на Лівобережжі – на 23%. Швидкими темпами 
збільшувались площі під зернові і технічні культури, пе-
редусім на півдні. У межах України 1884 р. обліковували  
23,4 млн десятин ріллі, що становило 21,9% від загально-
російського земельного фонду. Українські селяни засівали 
14,7 млн десятин ріллі (67%) та були виробниками 65 – 68% 
загальноросійського обсягу пшениці, що гарантувало екс-
порт зернових культур (44,3% – пшениці, 49,4% – ячменю, 
53,3 % – жита). У структурі посівних площ вагому частку 
займали технічні культури: цукровий буряк, що забезпе-
чував виробництво 80 % цукру в імперії, хміль, тютюн, 
картопля, льон [7].

У пореформений період деякі традиційні селянські 
промисли (деревообробні, обробка каменю, гончарство,  
ткацтво та ін.) почали занепадати під впливом промислового 
та фабричного виробництва.

�.2. Період столипінського  
землевпорядкування

Ліквідація кріпосного права лише частково вирішила 
проблеми в землекористуванні: зросла кількість малоземель-
них і безземельних селян, посилився обіг землі за рахунок 
залучення її в оренду та купівлю-продаж, ефективність зем-
лекористування залишилась низькою, що вимагало здійс-
нення заходів більш поглибленого реформування.
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Домінування общинного землекористування в царській 
Росії, що не стимулювало розвитку товарно-грошових відно-
син в аграрному секторі, змусило уряд 9 листопада 1906 р.  
розпочати реалізацію нової земельної програми, яку в честь 
її натхненника і виконавця П. Столипіна почали називати 
столипінським землевпорядкуванням. Головним завданням 
реформи була заміна общинного землекористування на од-
ноосібні хутірські і відрубні господарства, які б стимулю-
вали розвиток продуктивних сил у сільському господарстві. 
Також урядові зусилля були спрямовані на підвищення 
рівня агротехніки в землевпорядкованих господарствах і 
переселення частини селян в Азіатську Росію з метою по-
слаблення земельного голоду в старих землеробських ре-
гіонах.

У межах України, насамперед у правобережній частині, 
ще з часів перебування у складі Литовської держави і Речі 
Посполитої, домінувало подвірне землеволодіння, що поши-
рювалось на садиби, ниви і частково луки. Також у загаль-
ному користуванні селян були ліси, пасовища і води, що не 
підлягали переділам. У період козацького військового уст-
рою значне поширення отримало хутірське землеволодіння, 
що обмежувало можливості столипінського реформування. 
Після скасування панщини селяни в Україні отримали як 
повні (тяглові) наділи, так і піші, що вдвічі–втричі менші 
за площею, що створило проблему малоземелля.

Діяльність створених губернських і повітових земле-
впорядних комісій поширювалась на три категорії земель: 
надільні, селянського поземельного банку та казенні. 
Землевпорядкування на надільних землях було найскладні-
шим, оскільки кожен двір мав отримати в одному місці всю 
належну йому частку, що ускладнювалось неоднорідністю 
ґрунтового покриву та розміщенням надільних ділянок у 
черезсмужжі з купленими. Також діяльність цих комісій 
ускладнювалась незначною площею земель у розрахунку на 
одну особу (від 1 десятини в Подільській до 2,9 десятини 
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у Таврійській губерніях), нестачею землемірів, значною 
розчленованістю рельєфу та ін. 

Низка чинників економічного, соціального і духовного 
характеру зумовила до стриманого ставлення українсько-
го селянства стосовно столипінського землевпорядкуван-
ня, хоча кількість тих, хто виходив з общини, зростала. 
Найактивніше залишали общину малоземельні селяни з 
метою вигідно продати ділянку та переїхати до міста чи в 
Азіатську Росію, де вартість землі була значно нижчою.

Найбільшого поширення в Україні при землевпорядку-
ванні отримала відрубна система, в процесі якої селянин 
залишався зі своєю садибою на старому місці, а його польову 
ділянку виділяли на значній відстані. Селянин продовжував 
користуватись лісовими пасовищами, сіножатями і вигонами. 
Відрубна форма господарювання була дещо ефективнішою  
порівняно із хутірською, оскільки у відрубників були доско-
наліші системи сівозмін, що гарантувало вищу врожайність 
культур, вони значно активніше долучались до кооператив-
ного руху (у відрубників – 64,1%, у хуторян з виселенням 
– 25,8 %, у хуторян без виселення – 23,8 %) [6; 12].

Противниками хутірської форми землевпорядкування, 
передусім, були заможні селяни, які в селах мали обжиті 
садиби із господарськими будівлями та промисловими ба-
гаторічними насадженнями, створеними працею багатьох 
поколінь. Хутірське землеволодіння руйнувало встанов-
лені віками традиції: спільно відзначати свята та урочисті 
події, регулярно відвідувати церкву, а дітям – сільську 
школу. В більшості регіонів України хутірське розселення 
не відповідало ні природним, ні економічним умовам, ні 
історичним традиціям. Насамперед у регіонах із недостат-
нім зволоженням ефективне хутірське землеволодіння було 
неможливе без оптимального водопостачання. За наявності 
тільки одних колодязів такі господарства були не в змозі 
вести товарне землеробство і тваринництво.
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Станом на 1 січня 1915 р. в межах українських губерній 
кількість хуторів і відрубів була такою: на Катеринославщині 
– 74 495 (26% від загальної кількості селянських дворів), 
Харківщині – 71 333 ( 17,8%), Волині – 35 836 (11,1%), 
Київщині – 32 877 (7,8 %) [6]. Тодішня статистика не на-
водила окремих відомостей щодо хуторів і відрубників. За 
твердженням М. Огановського, до 1912 р. хуторів було не 
більше 8%. Наприклад, у Новоград-Волинському повіті на 
5,5 тис. відрубів хуторів було тільки 867 [6; 12]. На поча-
ток 1916 р. в Україні (без Волинської губернії) було пода-
но клопотання про землевпорядкування від 1 280 172 се- 
лянських дворів (близько 32% від їхньої загальної кіль-
кості), підготовлено землевпорядних проектів – 841 265, 
а затверджено тільки 510 310. За весь період проведення 
столипінського землевпорядкування в Україні було земле-
впорядковано 382 668 хуторів і відрубів (близько 11% від 
загальної кількості дворів) [6; 9].

Ефективність сільськогосподарського землекористуван-
ня в цей період залежала не від форми землеволодіння, а, 
здебільшого, від розвитку товарно-грошових відносин, рівня 
розвитку кооперації, зв’язків з ринком, забезпеченості селян 
інвентарем, добривами, продуктивним посівним матеріалом 
і племінними тваринами, впровадженням багатопільних 
сівозмін, забезпеченості інфраструктурою.

Столипінське землевпорядкування не виправдало споді-
вань, оскільки не вдалось сформувати прошарок міцних 
індивідуальних власників землі (хуторян і відрубників). 
Навіть при помітному збільшенні врожайності основних 
сільськогосподарських культур у приватних землеволодін-
нях аграрний сектор економіки царської Росії був відста-
лим, порівняно з Європейськими країнами. Реформа спри-
чинила обезземелення селян, появу значного контингенту 
безробітних, різкого загострення соціальних відносин на 
передодні Першої світової війни. Невирішеність земельного 
питання, невдоволеність спраглого до землі селянства ство-
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рили сприятливе підґрунтя для маніпулювання селянською 
свідомістю лідерами радикальних течій, що було однією із 
причин виникнення революційної ситуації.
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�. ВІЙСЬКОВО-РЕВОЛЮЦІЙНІ 
РЕфОРМУВАННЯ 

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 
(1914–1921 рр.)

Відбулося сповільнення темпів капіталістичної інтенсифіка-
ції землекористування, зменшення площі ріллі та посівів зернових, 
технічних культур, що спричинено військовими діями; ліквідовано 
німецьке колоністичне землеволодіння; зроблено численні спроби різ-
них урядів врегулювати земельне питання; запроваджено політику 
“воєнного комунізму”, “продрозверстки” та комуністичну програму 
націоналізації землі. 

§ §

§§
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Реформування сільськогосподарського землекористуван-
ня, запровадженого царським урядом у другій половині ХІХ ст.,  
спричинило розшарування селянства, посилення малозе-
мелля та відтік безземельного селянства в міста, однак 
сформовані приватновласницькі та селянські господарства 
переформувались на інтенсивний шлях розвитку, викорис-
товуючи сільськогосподарські машини та досконаліші при-
йоми обробітку ґрунту. Українське селянство втягували у 
товарно-грошові відносини, а продукцію активно експорту-
вали у країни Близького Сходу та Європи.

У дев’яти українських губерніях у складі Російської гу-
бернії станом на 1.01.1914 р. налічували 32 638,6 тис. осіб, 
з яких 84,8% становило сільське населення. Перед початком 
Першої світової війни в Україні налічували 229 173 приват-
них землеволодінь, які мали 20 604 750 десятин орної і не-
орної землі ( в середньому 90 десятин на одне господарство). 
Хоча як на Правобережжі, так і на Лівобережжі України 
поміщицькі землеволодіння мали у власності десятки тисяч 
десятин землі [22].

На південноукраїнських землях Російська держава 
насаджувала німецьке і болгарське землеволодіння, ос-
кільки переселенці-німці одержували на одну сім’ю 60– 
65 десятин, болгари – 50 десятин, а українці – в серед-
ньому близько 11-ти десятин (1 десятина ≈ 1,0925 га). У 
структурі посівних площ фактично у всіх губерніях домі-
нували хлібні зернові культури (пшениця, жито), а кормові 
(ячмінь, овес) становили близько третини, що відчутно 
обмежувало кормову базу тваринництва. Вагому частку у 
посівних площах посідали технічні культури (цукровий 
буряк, соняшник, коноплі та ін.).

 Урожайність зернових культур на українських землях 
була помітно вищою, ніж у Російській імперії загалом. 
Напередодні війни в Правобережній Україні урожайність 
хлібних культур становила 80 пудів з десятини. В ме-
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жах південної частини врожайність була помітно меншою  
[12; 22].

Втягнення Російської імперії у Першу світову війну 
зумовило не тільки до людських і матеріальних втрат, а й 
до скорочення посівних площ. Найвідчутніше скорочення 
(на 15,9 %) відбулось у межах Правобережної України, що 
спричинено як прифронтовим розташуванням, так і неста-
чею робочої сили. Скорочення посівної площі на Півдні 
України (на 12,3%) здебільшого викликано ліквідацією 
німецького землеволодіння (близько 2 млн десятин). За 
підрахунками Таврійського губернського земства 1916 р.  
внаслідок цього близько 700 тис. десятин землі залишилося 
незасіяними, що зумовило до втрати щонайменше 50 млн 
пудів хліба [5; 22].

Виробництво цукрового буряку було сконцентроване в 7-ми 
українських губерніях, а його посіви займали близько 2,5 %  
від загальної посівної площі в Україні. Початок війни призвів 
до різкого скорочення посівів цукрового буряку, передусім 
на Волині (на 32,8%) і на Поділлі (21,4%) [12; 13]. Бурякові 
плантації в Україні належали великим землевласникам, цук-
ровим заводам і заможним селянам (26,7% у Правобережній 
і 16,1 % у Лівобережній Україні). Початок військових дій 
спричинив майже цілковиту ліквідацію посівів бур’яку саме 
в селянських господарствах, що спровокувало зменшення 
грошових надходжень до їхнього бюджету.

Різке скорочення поголів’я худоби, передусім робочої, 
яке в Україні сягало 35–45% від їхньої чисельності, по-
мітно ускладнило проведення сільськогосподарських робіт. 
Найбільших втрат зазнало тваринництво Правобережної 
України, що було спричинено як прифронтовим розташу-
ванням, так і інтендантськими заготівлями, що поставило 
під загрозу постачання м’яса в армію, великі міста та про-
мислові регіони імперії. Розвиток товарно-грошових відно-
син, інтенсифікація землекористування в межах українсь-
ких губерній напередодні Першої світової війни зумовили 
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до активного використання у різних господарствах сільсь-
когосподарської техніки як українського, так і іноземного 
виробництва. Початок військових дій практично призупинив 
експорт техніки, а українські сільськогосподарські заводи 
здебільшого були переорієнтовані на виробництво військової 
техніки. Виробництво сільськогосподарської техніки та інвен-
тарю в перші роки війни зменшилось на 78 %, що помітно 
сповільнило темпи виробництва продовольства [5; 6].

 Наступним вагомим чинником, що призупинив інтен-
сифікацію землекористування, була нестача працездатного 
чоловічого населення, спричинена масовими і безоглядними 
мобілізаціями до діючої армії. До весни 1917 р. в діючу 
армію було мобілізовано близько 15 млн осіб, з яких понад 
12 млн – з сільської місцевості [14]. Погіршення умов про-
живання в сільській місцевості інтенсифікували процеси 
міграції до міст і промислових регіонів, що зумовило до 
збільшення кількості міського населення станом на 1916 р. 
на 12,6 % [15]. Деструктивні процеси у землекористуванні, 
спричинені веденням військових дій, зумовили до втрати 
своїх земельних ділянок значної частини малоземельних 
селян, працездатне чоловіче населення яких було на фронті. 
Саме таке обезземелене населення мігрувало до міста, де 
поповнило ряди пролетаріату.

Під час Першої світової війни в межах Російської імперії 
помітно сповільнились темпи інтенсифікації сільськогос-
подарського землекористування, зменшились площі оброб-
лювальних земель і посівів зернових, технічних культур. 
Значних втрат зазнало тваринництво. Малоземельні селяни 
відчужували свої земельні ділянки та мігрували в міста. 

Перед початком Першої світової війни на західно-
українських землях (Галичина, Буковина, Закарпаття) 
проживало 6 408 тис. осіб, з них 4 157 тис. українців, у 
тім числі у сільській місцевості 3 731 тис. Саме ця час-
тина українських земель зазнала найвідчутніших руйну-
вань, оскільки тут відбувались основні військові дії між 
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російськими та австро-угорськими військами. Зокрема, 
у Перемишлянському повіті із 122-х сільських громад  
44 зрівняно з землею, 60 – майже повністю згоріли, тільки 
18 залишились неушкодженими. Також значних руйнувань 
зазнали землі Тлумацького, Золочівського, Сокальського 
повітів. Майже цілковито були знищені містечка Бібрка, 
Ходорів, Новострілища, Вибранівка. На Тернопільщині між 
річками Серетом і Стрипою залишились лише одні руїни. 
В результаті бойових дій у 58-ми повітах Галичини було 
зруйновано 562 848 житлових і господарських будівель [5]. 
Значних руйнувань зазнали і землі Буковини, передусім на 
межиріччі Пруту і Дністра, у Буковинських Карпатах, де 
було знищено майже 40 тис. осель і будівель.

Унаслідок військових дій росіяни захопили Східну 
Галичину і Буковину, де було запроваджено генерал-гу-
бернаторство із поділом на Львівську, Тернопільську, 
Чернівецьку і Перемиську губернії. Новостворена адміні-
страція констатувала знищення війною поміщицьких і се-
лянських землеволодінь, незначну кількість середняцьких 
господарств, чималу роздробленість як селянської, так і 
поміщицької власності. 

Спроби російської окупаційної влади реанімувати аг-
рарний сектор економіки були невдалими, що обумовлено 
низкою причин, серед яких:

– значне зменшення кількості працездатного населення (в 
айстро-угорській армії служило до 300 тис. українців);

– неможливість виконання сільськогосподарських 
робіт населенням через залучення до обов’язкових 
повинностей, пов’язаних із війною (копання окопів, 
ремонти доріг, заготівля лісу та ін.);

– безконечні реквізиції окупаційними військами коней, 
худоби, фуражу, зерна, транспортних засобів;

– нестача посівного матеріалу та сільськогосподарської 
техніки;

– масові добровільні та примусові міграції населення.
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Вказані причини зумовили до зменшення посівних площ 
і врожайності основних культур, валових зборів сільськогос-
подарської продукції, що спричинило погіршення умов про-
живання населення, зменшення його кількості та сповіль-
нення темпів інтенсифікації землекористування.

Неспроможність царського уряду через половинчастість 
і незавершеність прийнятих заходів реформувати земельні 
відносини, інтенсифікувати сільськогосподарське земле-
користування, важкі втрати аграрного сектору економіки 
у роки Першої світової війни, підтримка дворянського і 
поміщицького землеволодіння при одночасному зубожінні 
та обезземеленні селянських господарств стали однією із 
головних причин перевороту 1917 року. Найгостріше про-
явився аграрний характер революції в українських губер-
ніях, де домінувало спрагле до землі сільське населення. 
Необхідність вирішення земельного питання зумовила до 
самоорганізації українського селянства у волостях, пові-
тах, губерніях, де утворювали ради селянських депутатів, 
кооперативні осередки, селянські спілки, які були найчис-
леннішими. Здебільшого українські партії схилялись до 
необхідної реорганізації земельних відносин, проте шляхи 
досягнення цієї мети були різними. Українські есери напо-
лягали на соціалізації землі, а есдеки дотримувались ідеї 
націоналізації і муніципалізації землі.

Резолюції Всеукраїнського селянського з’їзду (28 трав-
ня – 2 червня 1917 року) “Про землю”, “Про Центральний 
Український земельний комітет” відображали шляхи ви-
рішення земельного питання Українською Центральною 
Радою (УЦР). У цих документах йшлося про необхідність 
скасування приватної власності на землю, перехід усієї зем-
лі без викупу до Українського земельного фонду, який з 
врахуванням споживчих і трудових норм мав передавати 
землю у користування лише тим, хто її обробляє. Ліси, 
води, земельні надра в межах України визнали власністю 
українського народу [19–21].
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Складна політична та військова ситуація, затягування із 
проведення рішучих заходів у реорганізації землекористу-
вання УЦР, боротьба за повноваження між Генеральним 
секретаріатом і Тимчасовим урядом упродовж літа-осені 
1917 р. зумовило до стихійного захоплення селянами по-
міщицької землі, худоби. Насамперед погроми поширились 
на Правобережній Україні, де їх часто ініціювали солда-
ти. В липні-жовтні 1917 р. в Україні було зареєстровано  
525 аграрних виступів [5]. Хвиля аграрного мародерства ще 
більше активізувалась після ухвалення ІІ Всеросійським 
з’їздом рад Декрету про землю. 

 Проголошення УНР одним із перших завдань вбачала 
реорганізацію землекористування, що було проголошено в 
ІІІ Універсалі та поясненнях до нього. Цей документ прого-
лошував скасування приватної власності на поміщицькі та 
інші землі нетрудових господарств (удільні, монастирські, 
церковні) та їхній перехід у власність трудового народу 
без викупу. У поясненнях до Універсалу відзначалось, що 
скасування права власності стосується тільки нетрудових 
господарств, а селянські залишаються у власності їхніх 
господарів. Не втрачають права власності землі міст, госпо-
дарських дач, садиб, садів, дослідних полів, шахт, заводів і 
фабрик. Зазначалось, що землевласників із площею менше 
50 десятин землі Універсал визнає як трудові господарства 
та не залучає до реструктуризації. У проекті земельного 
закону, розробленого під керівництвом секретаря земельних 
справ Б. Мартоса, розмір трудового господарства встановили 
у 40 десятин. На пленарному засіданні ЦР (18.01.1918 р.),  
що розпочало свою роботу в умовах загрози захоплення 
влади більшовиками, був затверджений земельний закон, 
який скасував право власності на всі землі та оголосив їх 
багатством народу Української Народної Республіки [18]. 
Закон трактував основні засади користування землею та 
норму наділення для трудового господарства, яку можна об-
робити власною працею. Вилучати землі у власників перед-
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бачали без викупу, а у їхньому користуванні залишати землі 
під багаторічними насадженнями в межах трудової норми, 
під оселями і господарськими будівлями, промисловими 
та торговельними закладами. Землею насамперед наділяти 
безземельних та малоземельних хліборобів, у подальшому 
– нехліборобську та немісцеву людність. Однак ці положен-
ня не були здійснені, оскільки вже на наступний день ЦР 
змушена була терміново покинути Київ.

Брестський мирний договір, прихід німецьких військ в 
Україну повернули владу УНР, однак помітно загострили 
політичну та економічну ситуацію. Командування німецьких 
військ, розглядаючи Україну як джерело додаткової сирови-
ни та продовольства, висловлювало занепокоєння щодо пар-
целяції великих землеволодінь і передачі землі селянам без 
викупу. Непоступливість у цьому питанні керівництва УНР, 
незадоволення великих землевласників стали причиною дер-
жавного перевороту (29 квітня 1918 р.) під керівництвом 
генерала П. Скоропадського, якого проголосили гетьманом 
України. Гетьманський режим не визнав стихійних, прове-
дених попереднім урядом аграрних реформувань, проголосив 
відновлення приватної власності, повернення землі і майна 
поміщикам. Така форма реставрації земельного устрою зу-
мовила до хвилі повстанського руху, який охопив значні 
маси селянства та майже всю територію держави. Це спри-
чинило ліквідацію гетьманщини усередині грудня 1918 р.,  
прихід до влади Директорії. Головним своїм завданням 
Директорія вважала відновлення Української Народної 
Республіки та її здобутків. А оскільки головною рушій-
ною силою повстання було селянство, то першочерговим 
кроком стало вирішення земельного питання. Директорія 
скасувала право приватної власності на землю, вилучила її з 
товарного обігу. Головним розпорядником землі визначили 
верховну владу УНР, яка діяла через систему земельних 
управ. Закон визначав дві форми господарювання на землі: 
колективну та індивідуальну. Трудова норма користування 
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окремого господарства не могла бути меншою 5-ти деся-
тин, а право користування могло передаватись у спадок. 
У користуванні дрібних господарств могло бути не більше 
15-ти десятин, а решта підлягала відчуженню без викупу. 
Додатково Директорія наділяла 1–2 десятини землі для 
військовослужбовців УНР. Директорія підтримувала ство-
рення трудових селянських спілок, у користування яких 
передавали неподільними культурні сільськогосподарські 
маєтки. Для забезпечення роботи цукрової і спиртової про-
мисловості залишились неподільними ділянки земель для 
вирощування цукрового буряку.

Складна політична ситуація, постійна загроза вторг-
нення більшовицьких військ, постійні зміни української 
влади унеможливили виконання намічених земельних ре-
формувань. Українське селянство було зневірено постійними 
змінами влади, що мали кардинально протилежні погляди 
щодо права власності на землю, постійними реквізиціями 
та конфіскаціями товарного хліба і худоби, що поступово 
зменшувало продуктивність своїх господарств і площі орних 
земель, переходило до рівня самозабезпечення та натуралі-
зації господарства.

Підтримка жовтневого більшовицького перевороту селя-
нами була здебільшого зумовлена прийняттям Декрету про 
землю, який зруйнував останні правові і моральні перепони 
у руйнації поміщицького землеволодіння, дестабілізував 
діючу армію та мав за мету спрямувати енергію селянського 
гніву проти Тимчасового уряду. Зайняті поділом поміщи-
цьких земель українські селяни пасивно спостерігали за 
спробами ЦР дати відсіч агресії більшовиків. Своє прово-
кативне, руйнівне завдання Декрет про землю виконав до 
кінця 1918 р., а коли на початку 1919 р. більшовицька 
армія взяла під контроль значну частину українських те-
риторій, було розпочато запровадження політики «воєнного 
комунізму», яка мала за мету розшарування українського 
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селянства, створення протистояння між сільською біднотою 
і заможними верствами села.

У травні 1919 р. Центральний виконавчий комітет за-
твердив положення про комбіди, які мали широкі повнова-
ження органів місцевої влади та були конкретними виконав-
цями більшовицької продовольчої та земельної політики.

Цілковита розруха аграрного сектору, постійні війсь-
кові дії на полях громадянської війни спричинили різку 
нестачу продовольства та змусили Раду Народних Комісарів 
УРСР видати декрет «Про розверстку надлишків урожаю 
1918 р. і попередніх років». До початку липня в межах 
України працювало 46 продзагонів з Росії в складі 1500 бій-
ців. Однак при запланованих 140 млн пудів вдалось зібрати 
тільки 10,5 млн пудів, з яких 4–5 млн пудів – із селянських 
господарств. ЦВК РСФРР 14 лютого 1919 року затвердив 
“Положення про соціалістичний землеустрій і про заходи 
переходу до соціалістичного землеробства”, яке затвердило 
скасування приватної власності на землю, заміну соціалі-
зації землі націоналізацією, надання пріоритету у веденні 
сільського господарства комунам і артілям на противагу 
одноосібним селянським господарствам. ЦВК Рад України 
прийняв “Положення про соціалістичний землеустрій” лише 
26 травня 1919 року, яке надавало перевагу у сільськогос-
подарському землекористуванні радгоспам, комунам, арті-
лям. З 15 млн десятин поміщицьких земель тільки 5–6 млн  
десятин було передано селянам в одноосібне землекористу-
вання, більшість землі залишилась у розпорядженні дер- 
жави, частково перейшовши до державної монополії – 
Укрголовцукор. Весь неподільний залишок земель становив 
резервний фонд, який планували передати новоствореним 
радянським господарствам [12; 13]. 

Ведення такої політики викликало потужний спротив 
селянства і вже у квітні 1919 р. в Україні було зареєстрова-
но 93 збройних повстання, що змусило 5 лютого 1920 року 
Всеукрревком видати новий земельний закон, який прого-
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лошував перевагу зрівняльного поділу землі, обмеження 
площі радгоспних земель, цукрових заводів, цілковиту доб-
ровільність у створенні колективних господарств. Однак як 
тільки армія Денікіна зазнала поразки, принципи земельної 
політики були повернуті до засад “воєнного комунізму”.

Інструкція наркомзему від 24 березня щодо впровад-
ження земельного закону пояснювала, що трудовим госпо-
дарством вважають лише таке, яке володіє встановленою 
нормою землі. Всі надлишки землі підлягали конфіскації та 
передачі безземельним і малоземельним селянам. Незгоду 
або протидію представникам державної влади розцінювали 
як спробу контрреволюції та придушували військовою си-
лою. В українських губерніях 1920 р. було створено орга-
ни примусових робіт, обладнано 18 концтаборів, через які 
пройшло 25–30 тис. осіб.

Буремні події Першої світової війни, більшовицька рево-
люція, громадянська війна майже цілковито знищили пози-
тивні досягнення аграрного сектору економіки у довоєнний 
період. Комуністична програма націоналізації землі і пов-
ного нищення найбільш прогресивної частини українського 
селянства – “куркулів” – сповільнили темпи інтенсифікації 
землекористування і спрямували його у соціалістичний на-
прям, не характерний для українського селянства.

Проголошення Української Народної Республіки (УНР) 
активізувало революційні рухи у Галичині, Буковині, 
Закарпатті, які водночас із вирішенням політичних пи-
тань (об’єднання із етнічними українськими землями, 
створення незалежного уряду, виведення окупаційних  
військ та ін.) прагнули розв’язати наболілу земельну про-
блему. Найпоширенішим гаслом усіх народних зібрань був 
поділ панських земель, оскільки 92 % населення Східної 
Галичини, 77 % – Північної Буковини займалось земле-
робством [9; 10]. 
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Новостворений уряд Західно-Української Народної Респуб- 
ліки одним із першочергових завдань вважав проведен-
ня земельної реформи, а розробку основних положень було 
покладено на земельну комісію. Земельний закон було схва-
лено 14 квітня 1919 р. і задекларовано ліквідацію великого 
поміщицького, державного, монастирського, єпископського 
землеволодіння. Вилучені землі становили державний земель-
ний фонд, яким мали розпоряджатись повітові комісії. Після 
закінчення війни та повернення солдат, полонених земля мала 
бути розподілена між безземельними і малоземельними (насам-
перед між стрільцями Галицької армії, інвалідами, вдовами) 
в розмірі від 30 до 100 моргів. Також передбачали створення 
показових господарств, рільничих шкіл. Лісові землі перехо-
дили під управління Держсекретаріату земельних справ [5; 
9]. Однак відступ УГА під тиском польських військ за Збруч 
унеможливив здійснення прийнятих реформ. 

Широкий наступ І Кінної армії С. Будьонного влітку 1920 р.  
на Варшаву зумовив до захоплення 20-го із 52-го східно-
галицьких повітів і створення Галицької Соціалістичної 
Радянської Республіки зі столицею в Тернополі. Водночас зі 
створенням місцевих органів влади більшовики намагались 
розв’язати земельну проблему, використовуючи вже відпра-
цьовані технології. Декретом №1 Галревком узаконив пере-
хід державних, поміщицьких, церковних і монастирських 
земель з живим і мертвим інвентарем у руки трудящих 
(від 1 серпня 1920 р.). Земельні відділи повинні виселяти 
поміщиків із конфіскованих маєтків, старанно охороня-
ти посіви, будинки, інвентар, продовольчі кормові запаси. 
Безземельні і малоземельні селяни, які збирали урожай 
на конфіскованих землях, отримували третину врожаю. 
Решту спрямовували у розпорядження Галревкому та ко-
мандування Червоної армії. Націоналізовані господарські і 
житлові будинки використовували під сільськогосподарські 
приміщення, школи, дослідні станції, зерноочисні пункти, 
лікарні, дитячі колонії [16]. За більшовицьким зразком вла-
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да почала створювати на селі зразкові господарства (комуни, 
артілі, товариства для спільного обробітку землі). Нестача 
знарядь обробітку зумовила до створення позичальних пун-
ктів, а бідняків і сім’ї червоноармійців звільняли від оплати 
за позичені знаряддя. Земельні відділи проводили збір та 
аналіз австрійських земельних актів, кадастрових карт і 
на їхній основі створювали “Земельні книги посідання”. 
Галревком ліквідував усі боргові договори селян, створив 
комітети незаможних селян, які контролювали розподіл 
великої земельної власності, допомагали проведенню хлібної 
продрозверстки.

Швидкий наступ польської армії спричинив крах 
Галицької СРР, яка існувала лише 52 дні, та унеможливив 
здійснення земельного реформування. 

Земельний фонд Карпатського краю у роки Першої сві-
тової, україно-польської та радянсько-польської воєн зазнав 
значних прямих і непрямих втрат, що помітно погіршило 
соціально-економічне становище населення. Ведення постій-
них військових дій, часті зміни влади не сприяли врегулю-
ванню землекористування, а, навпаки, зумовили до знач-
ного зменшення площі оброблювальних земель, зменшення 
врожайності, погіршення якості обробітку земель.

У складі Другої Речі Посполитої опинилось 140 тис. км2 

етнічних українських земель із населенням понад 4 млн 
українців. Господарство цього регіону було зруйноване, а 
ефективність землекористування була низькою. Тому нова 
влада започаткувала низку економічних реформ. Зокрема, 
10 липня 1919 р. сейм ухвалив “Основи земельної рефор-
ми”, розроблені урядом Падеревського. Реформа передба-
чала примусовий викуп земель, які перевищували 180 га 
(в Галичині, Західній Волині – 400 га), і подальшу їхню 
парцеляцію для створення нових селянських господарств 
[1]. Та оскільки велика земельна власність була в руках 
поляків, то уряд мав за мету передати парцельовані землі 
полякам із Західної Польщі та шляхом створення мережі 
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цивільних і військових сільських осадницьких поселень 
змінити етнодемографічну ситуацію на користь поляків. 
Влада насамперед наділяла землями польських осадників 
і місцевих польських селян (в середньому по 5,5 га), а вже 
потім землі переходили українцям. Найпривабливішими 
для польських колоністів були чорноземні райони Волині 
і Тернопільщини, де вони одержували безповоротну пози-
ку від держави, лісоматеріали для будівництва та пільгові 
кредити. Такі заходи були створені для штучної асиміляції 
та колонізації українського населення Польщі.

Після краху монархії Габсбургів землі Буковини 8– 
11 листопада 1918 р. були окуповані військом королівської 
Румунії. Аграрна реформа, проголошена королівським де-
кретом 7 вересня 1919 року, також передбачала парцеляцію 
великих землеволодінь, а виділені ділянки переважно про-
давали заможним селянам-румунам, офіцерам та інвалідам 
румунської армії, чиновникам, церковнослужителям.

У збуреному революційними подіями Закарпатті домі-
нували три територіальні орієнтації: проукраїнська, про-
угорська та прочеська. Центральна руська народна рада 
в Ужгороді 8 травня 1919 р. ухвалила рішення про при-
єднання краю до Чехословаччини на правах автономії. 
Прийнятий чеською владою земельний закон (11 червня 
1919 року) передбачав перерозподіл 230 тис. га поміщи-
цьких земель. Конфісковану землю колишнім власникам 
компенсували в цінах 1913–1915 рр., а продаж землі се-
лянам здійснювали за вищими цінами 1919 р. В процесі 
проведення реформи помітно зменшилась земельна влас-
ність німецьких і угорських поміщиків, натомість частка 
чеських землевласників помітно зросла. Відбувався процес 
збільшення кількості найдрібніших господарств (до 2 га) 
і зменшення найбільших [11].
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�. бІЛЬШОВИЦЬКЕ РЕфОРМУВАННЯ 
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ, ЛІКВІДАЦІЯ 
ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ 

(1922 – 1939 рр.)

�.1. Період земельних громад – територіальних 
об’єднань селян-землекористувачів, які регулювали доцільність та 
ефективність використання землі. Головними формами землеко-
ристування були: дільнично-черезсмужна, община, відрубна, хутірська 
і колективна. Для подолання недоліків дільнично-черезсмужної форми 
розпочато впровадження громадських багатопільних сівозмін, які були 
прогресивнішими, проте їх не повністю впровадили через початок ко-
лективізації.

�.2. Період масової колективізації: перехід від індиві-
дуального селянського господарства до колективних форм господарю-
вання, ліквідація «куркулів», запровадження НЕПу та його криза, що 
прискорило суцільну колективізацію  та зменшення кількості індивіду-
альних селянських господарств; збільшення площі ріллі, що при низькій 
врожайності та значній забур’яненості полів не дало змоги збільшити 
виробництво сільськогосподарської продукції; тотальне вилучення про-
довольства з колективних господарств, що стало причиною голодомо-
ру; початок ліквідації хутірського землекористування.

§ §

§§
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�.1. Період земельних громад 

Більшовики, здійснивши державний переворот в імперії 
Романових, 1920 року зміцнили своє становище в Україні, 
подолавши спротив зовнішніх і внутрішніх ворогів. Єдиним 
дієвим противником більшовиків в Україні було селянство, 
розчароване політикою реформування землекористування. 
Впровадження продрозверстки, за якої вилучали значну 
частину продовольчих запасів українських селян, створен-
ня комун, артілей спричинило масовий повстанський рух 
у межах всієї України. Жорстке збройне придушення пов-
стань, заміна продрозверстки продподатком, легалізація 
товарно-грошових відносин зумовили майже до цілковитої 
ліквідації повстанського руху наприкінці 1923 р.

Запроваджене більшовиками реформування землекористу-
вання зумовило до збільшення площі земельних ділянок, які 
були у користуванні селянського господарства. Якщо 1916 р.  
на одне господарство припадало 5,6 десятини, то 1926 р. –  
вже 8,3 десятини. Також розподіл поміщицьких засобів 
виробництва (плугів, сільгоспмашин та ін.) призвів до змен-
шення кількості безінвентарних господарств з 45% 1917 р.  
до 29,5% 1921 р. Проте недостатня забезпеченість селянсь-
ких господарств тягловою силою (кіньми, волами) була ва-
гомою перешкодою для ефективного землекористування в 
більшості господарств. Якщо 1916 року кількість коней в 
Україні становила 5,4 млн, то 1923 року скоротилась до  
3,7 млн, а натомість кількість селянських господарств збіль-
шилась за аналогічний період з 3,3 млн до 4,8 млн [5]. 
Вказана причина змусила владу легалізувати оренду землі 
з метою залучення її в обробіток дещо заможнішими госпо-
дарствами (з листопада 1922 р.), що стимулювало майнове 
розшарування селянства. Залежно від суми валового доходу 
селянські господарства розділили на 3 групи: з доходом до 
200 крб. (16%), від 200 до 1600 крб. (80 %) і з доходом 
понад 1600 крб. (4%).
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Розуміючи важливість сільськогосподарського вироб-
ництва, держава збільшувала розміри капіталовкладень в 
його розвиток. Якщо протягом 1924–1925 рр. було виділено  
55,6 млн крб., то протягом 1926–1927 рр. – 120,2 млн крб.,  
значну частину яких (40%) скерували у рільництво,  
25 % – на закупівлю реманенту і 11 % для підвищення про-
дуктивності тваринництва [24]. З метою покращення якості 
посівного матеріалу в цей період було закладено мережу на-
сіневих станцій, а селянські господарства, які займались на-
сінництвом, звільняли від оподаткування. Після стабілізації 
виробництва зерна активно почали збільшуватись площі під 
технічні культури (цукровий буряк, соняшник, тютюн, льон, 
коноплі). Вирощуванням цукрового буряку 1927 р. займалося 
630 селянських господарств Лісостепу, а виробництво цукру 
досягло 93,8 млн т. Виробництво соняшникової олії зросло з 
1,3 млн пудів до 4,4 млн пудів. Покращення матеріального 
і технічного забезпечення зумовило до розширення площі 
ріллі 1928 р. під соняшник до 1140 тис. дес., а під цукровий 
буряк – 617 тис. дес., а частка озимої пшениці у структурі 
посівних площ досягла 44,6% [6; 17].

З прийняттям декрету “Про сільськогосподарську коопера-
цію” в Україні почалась робота зі створення мережі прокатних 
пунктів сільгоспмашин і вже 1923 року було 1 053 прокатних, 
595 зерноочисних і 379 покривних пунктів. 

Наступним пунктом радянського реформування земле-
користування було прийняття 1922 року Земельного ко-
дексу, який передбачав створення земельно-господарських 
об’єднань селянських господарств – земельних громад, які 
діяли в українському селі протягом 1922–1930 рр. Такі зе-
мельні громади не виконували адміністративних функцій, 
а були лише територіальними об’єднаннями селян-землеко-
ристувачів, що встановлювали доцільність використання зе-
мельних угідь, регулювали земельні відносини між членами 
громади. У межах УРСР селянин мав право користуватись 
землею тільки в складі земельної громади [3; 11] .
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Земельною громадою вважали сукупність селянських 
дворів, що мала відокремлене від інших користування 
орною землею. Якщо іншими угіддями користувались се-
лянські господарства з різних громад, то вони становили 
окрему земельну громаду. Межі громади могли збігатися 
і не збігатися з межами сільрад. За підрахунками ЦСУ 
України, наприкінці 20-х років у її межах обліковано  
10,7 тис. сільрад, 54,8 тис. сіл і хуторів, 40 тис. земель-
них громад [6]. У середньому, на території однієї сільради 
було 3–4 земельні громади, а кожна громада мала у своє-
му складі одне-два села. Земельний кодекс регламентував 
тільки мінімальний розмір земельної громади (15 дворів), 
хоча в Україні існували значно більші громади. Практична 
діяльність засвідчила, що для різних природних зон існу-
ють оптимальні розміри земельних громад: Полісся – 30– 
60 дворів, Лісостеп – 50–70 дворів, Степ – 70–100 дворів, 
проте здебільшого утворення були далекими від оптималь-
них розмірів. Станом на 1926 р. тільки 9,6 % громад у 
Поліссі, 8,7% у Лісостепу правобережному, 32,4 % – у 
Лісостепу лівобережному та 33,8% у Степу мали оптимальні 
розміри [11]. Держава покладала на земельну громаду ши-
роке коло функцій щодо землекористування, землеустрою, 
меліорації, лісового господарства, агрономії і зоотехнічних 
заходів, переробки продуктів сільського господарства.

Для виконання своїх функцій громада акумулювала 
значні кошти від передачі громадських земель в оренду, від 
експлуатації промислових закладів і від самооподаткування 
членів громади. Середній розмір бюджету на одну громаду 
становив на Правобережжі 426 руб., на Поліссі – 513 руб., 
а в межах України становив 818 руб. [22].

Вищою владою в громаді вважали загальні збори (сходи) 
повноважних членів, які вирішували широке коло питань 
життєдіяльності. Для виконання ухвалених постанов загаль-
ні збори вибирали правління або уповноважених громадян. 
Земельна громада, отримавши в користування землю, само-
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стійно розпоряджалась нею та контролювала доцільне, раціо-
нальне використання земельних угідь, не допускала самовіль-
ного захоплення земель або пошкодження посівів окремими 
громадянами, вилучала надлишки землі у багатоземельних 
членів. У випадку смерті членів громади так звані “виморочні” 
земельні наділи зараховували у запасний земельний фонд і, 
зазвичай, передавали родичам померлого. Пасовища і значна 
частина сіножатей перебувала у користуванні громади, що 
давало їй право встановлювати максимальну кількість ху-
доби, яку випасали на вигонах. З метою збереження якості 
пасовищ, громада забороняла виганяти худобу після випа-
дання дощів. Також у спільному користуванні громади були 
непродуктивні угіддя, які зусиллями її членів рекультивували 
або меліорували. Упродовж 1927–1928 рр. ґрунтозахисними 
лісовими насадженнями було заліснено 15,7 тис. десятин. 
В цей період значну частину лісів передано в користування  
11 тис. земельних громад [2].

Рівень розвитку продуктивних сил і характер відносин 
власності на основний засіб виробництва визначав форму 
землекористування, яка обумовлювала ефективність земле-
устрою, впровадження покращених сівозмін, застосування 
сільськогосподарської техніки. У дореволюційній Росії іс-
нувало дві форми селянського землеволодіння: общинна і 
дільнича. При общинній формі земля належала общині, а 
всі члени общини мали право на частку землі і право ко-
ристування спільними земельними угіддями (лісами, пасо-
вищами, сіножатями). При дільничому землекористуванні 
об’єктом права власності вважали окремий селянський двір, 
земля якого була у безстроковому і постійному володінні. 
Така форма землекористування в Україні мала три різно-
види: черезсмужний, відрубний і хутірський.

Дільнично-черезсмужний різновид базувався на розміщен-
ні ріллі селянських господарств у різних місцях, домінуванні 
примусової трипільної сівозміни і випасанні худоби на стерні 
зернових, спільному користуванні іншими угіддями. 
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За відрубного землекористування польовий наділ се-
лянського господарства розміщувався в одному місці і не 
був зв’язаний із сусідніми обов’язковою сівозміною, а госпо-
дарські та житлові будівлі власника розміщувались в селі. 
За хутірського власник земельного наділу був цілковито 
ізольований від села, оскільки його будівлі розташовувались 
в межах польового наділу. Прийнятий Земельний кодекс 
(1922) гарантував для сільських громад право вільного вибо-
ру форми землекористування. Більшовицькі реформування 
зумовили до виникнення колективної форми землекористу-
вання, яка станом на 1923 р. охопила 1,1% селянських 
земель, а общинна форма в цей період становила 26,2% 
[7; 8].

За общинного землекористування кожен її член мав 
право на рівну частку землі в угіддях громади, проте від-
мінність у якості ґрунтів спричиняла постійні переділи 
землі, що негативно позначалось на якості землеробства. 
З метою впорядкування цього процесу Земельний кодекс 
обмежив час проведення земельних переділів трьома сівозмі-
нами. Оскільки домінувало трипілля, то цей термін становив  
9 років, а там, де не було встановлених сівозмін, Наркомзем 
встановив 12-річний термін переділу [6; 19].

 При розподілі общинної ріллі кожне поле в сівозміні 
ділили на частини залежно від якості ґрунтів, а потім – на 
гони, залежно від віддалі до села. Методом жеребкування 
в кожному гоні общинник отримував свою смужку землі. 
Загальний наділ члена общини складався з певної кількості 
смужок, що були розкладені по всіх полях громади. Садибні 
землі общинників не урівнювали, а надлишок або нестачу 
землі вирівнювали за рахунок польових земель.

Домінування архаїчного трипілля, постійні переділи 
землі спричиняли черезсмужність, дрібносмужність, ба-
гатосмужність, далекоземелля, що сповільнювало темпи 
інтенсифікації землекористування. Станом на 1926 р. в 
Україні було розподілено землю 3 779 земельних громад 
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і тільки 1 461 земельна громада (38,7 %) обрала общинну 
форму землекористування.

Найпоширенішою формою землекористування в цей 
період була дільнично-черезсмужна (64,5 % селянських 
земель), що забороняла проводити переділи земель і селяни 
мали у постійному користуванні ділянки ріллі. Сіножатями, 
пасовищами, лісовими угіддями селяни користувались 
спільно. Таке землекористування було більш прогресив-
ним, однак мало також кілька недоліків: черезсмужність, 
багатосмужність, примусовий характер сівозмін, доміну-
вання трипілля. Звичайна земельна громада в 200 дворів 
подрібнювала свої землі на 6–7 тисяч смужок. Відповідно, 
на одне господарство припадало 30–35 ділянок.

Єдиним способом усунення недоліків, що сповільня-
ли темпи інтенсифікації землекористування, був перехід 
на відрубну і хутірську форми, оскільки їх не лімітували 
далекоземеллям, черезсмужністю, постійними переділами 
землі. Такі форми землекористування були прогресивними 
тільки за умови відведення великих площ землі і спри-
ятливих природно-кліматичних умов. Оптимальна площа 
земель хуторів і відрубів у Лісостепу становила 10 десятин, 
а в Поліссі і Степу – 12. Відруби 1929 р. становили всього 
4,5 %, а хутори – 1,4% селянського землекористування. 
Найпоширенішими такі форми використання землі були 
в Поліссі та на Волинській височині, що мали доступні 
джерела водопостачання. У листопаді 1929 р. Пленум ЦК 
ВКП(б) схвалив лінію на ліквідацію хутірської і відрубної 
форми землекористування. Початок суцільної колективіза-
ції спричинив цілковите знищення цих форм.

Подолання недоліків общинної і дільничо-черезсмужної 
форми землекористування у 20-ті роки ХХ ст. здійснювали 
шляхом запровадження громадських багатопільних сівозмін. 
Землі громади ділили на кілька полів, залежно від сівозміни 
(на Поліссі і в Лісостепу – 4-пільна сівозміна, у Степу –  
6-ти). В межах кожного поля селянському господарству виді-
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ляли земельну ділянку, якою користувались постійно, що 
дало змогу ліквідувати багатосмужність і вузькосмужність. 
Така форма сприяла ліквідації відсталого трипілля, вста-
новленню правильного чергування культур, впровадженню 
у сівозміну просапних культур, створенню передумов для 
використання прогресивної техніки. Проте, на відміну від 
колективної форми землекористування, зберігався селянсь-
кий двір як самостійний об’єкт господарювання. Станом на  
1 жовтня 1927 р. в Україні існувало 10 тис. земельних гро-
мад, що використовували громадські сівозміни, а 1928 р.  
такі форми господарювання були поширені на площі  
10 млн десятин (третина селянських земель) [6]. Недоліками, 
які обмежували використання громадських сівозмін, були: 
наявність безкінних селянських господарств, які не могли 
виконувати правила сівозміни; нестача насіння сіяних трав 
і неорганізованість збуту продукції просапних культур; шаб-
лонність сівозміни без урахування особливостей регіону.

 Впровадження громадянських багатопільних сівозмін 
було масштабним заходом реформування землекористуван-
ня, що гарантувало прогресивний розвиток селянських гос-
подарств. Земельні громади стежили за чистотою посівів; 
закуповуючи якісний посівний матеріал, здійснювали бо-
ротьбу зі шкідниками та бур’янами; у структуру сівозмін 
впроваджували паро-просапний клин, збільшували частку 
під просапними культурами (кукурудза, соняшник) і бага-
торічними травами (суданка, могар); значні площі відводили 
під багаторічні насадження. Та цілковитого впровадження 
усіх позитивних аспектів багатопільної сівозміни не було 
досягнуто, оскільки партійне керівництво зробило ставку на 
організацію колгоспів. ЦВК СРСР 15 грудня 1928 р. прий-
няв “Загальні засади землекористування і землеустрою”, які 
надавали переважне право на отримання кращих і зручніше 
розташованих ділянок громади біднякам і середнякам, ко-
лективним утворенням надавали додаткові пільги у земле-
користуванні. Заможних селян, які були тавровані клеймом 
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“куркуль”, забороняли обирати на керівні посади громади, 
що порушувало демократичні принципи. Прийняття цього 
документа ліквідувало общинний спосіб жеребкування при 
розподілі угідь і вводило класовий принцип: біднякам, чле-
нам комнезему наділяли земельні ділянки поблизу населених 
пунктів і з кращими ґрунтами, що створювало передумови 
для подальшої колективізації. Куркулям наділяли гірші зем-
лі, розташовані далеко від села [18].

�.2. Період масової колективізації

Наступним кроком комуністичної влади у реформуван-
ні землекористування була Постанова Президії ЦВК СРСР 
(3.02.1930), якою ліквідували земельні громади, а їхні права 
і обов’язки передали сільським радам [16].

Напередодні масової колективізації 66,2 % селянських 
господарств дотримувало подвірної форми землекористування, 
20,7 % – громадської, 6,7% – відрубної, 1,4% – хутірної, і тіль-
ки 3,7% – колективної [23]. Колгоспи виробляли тільки 4% 
валової продукції сільського господарства, утримували 48 тис.  
голів худоби із 11,8 млн, засівали зерновими 315 тис. га із 
25,2 млн га засівного клину. Колгоспи виникали переважно на 
землях державного резервного фонду, а в їхній структурі до-
мінували комуни (6,8%), товариства спільного обробітку землі 
(ТСОЗ) – 6,8%, артілі – 86,4 %. Навесні 1929 р. в Україні за-
снували 2 633 колгоспи (52 комуни, 511 артілей, 2 070 ТСОЗ), 
які мали в середньому 114 га земельних угідь.

Ідея колективізації та колективної форми землекористу-
вання, яку активно пропагували більшовики після зміцнен-
ня своєї влади, була закладена ще 1903 р. в програмі РКП(б).   
Прийняття більшовиками провокативного Декрету про зем-
лю спричинило масові процеси “чорного переділу” поміщи-
цьких земель та їхній рівний розподіл між малоземельни-
ми та безземельними селянами, що не відповідало планам 
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більшовицької колективізації. У березні 1919 року ІІІ з’їзд 
КП(б) України затвердив засади земельної політики, які 
базувались на переході від одноосібного господарства до 
колективного. Значну частину поміщицьких господарств 
не розділили між селянами, а передали цукровим заводам 
і гуральням для організації радгоспів і комун, що підня-
ло українське селянство на збройну боротьбу та послабило 
боєздатність Радянської армії, сформованої, здебільшого, із 
повстанських селянських загонів. Активний наступ армії 
Денікіна змусив більшовиків тимчасово відмовитись від 
планів масової колективізації.

Однак амбітні плани більшовиків щодо індустріаліза-
ції вимагали значних капіталовкладень, яких у молодої 
держави не було. Тому виконання планів індустріалізації 
залежало від того, як і в якій кількості держава вилучить 
необхідні кошти у села. Запроваджена урядом нова еко-
номічна політика (неп) встановила ринкові відносини між 
селянськими господарствами та споживачами сільськогос-
подарської продукції, що регулювались законом попиту і 
пропозицій. Проте держава як монополіст у закупівлі зерна 
мала змогу знижувати рівень закупівельних цін, з одного 
боку, а з іншого – завищувати ціни на промислові товари, 
і на основі сформованих “ножниць цін” суттєво зменшу-
вати доходи селян від реалізації продукції. Несприятливе 
співвідношення цін на промислову і сільськогосподарську 
продукцію змушувало селян відмовлятись від реалізації 
своєї продукції, що зумовило нестачу передусім хлібних 
ресурсів. Така ситуація спричинила так звану “кризу непу”, 
що дало підстави державному керівництву для зміни систе-
ми господарювання і сільськогосподарського землекористу-
вання. Директиви XIV і ХV з’їздів ВКП(б) були спрямовані 
на зміну господарської моделі в сільському господарстві, 
перехід від індивідуального селянського господарства до 
суцільної колективізації. З метою активізації вступу селян 
у колективні господарства в державі знову була штучно ак-
тивізована проблема “куркульської небезпеки” та розгорнута 
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боротьба із так званими “куркулями”. Проте відомості ЦСУ 
УРСР станом на 1927 р. стверджували, що тільки 4% із 
5 114,7 тис. селянських господарств підходили під ознаки 
“куркульських”. Після відмови від непу значна кількість 
таких господарств намагалась позбутись “куркульських” 
ознак, що зумовило до зменшення їхньої частки 1929 р.  
до 1,4 % [13; 14]. Однак необхідність створення атмосфери 
залякування, невід’ємної умови колективізації, підводила 
під ознаки “куркуля” всіх незгідних із лінією партії.

Колективізацію розпочали зі складання списків тих, хто 
не мав права подавати заяви на вступ до колгоспу, а вже піс-
ля цього ставили питання про його створення. Працюючи за 
принципом “Розділяй і володарюй”, комуністична верхівка 
схиляла селян до вступу, на перших етапах, у ТСОЗи, які 
згодом переорганізовували в артілі і комуни.

Для проведення суцільної колективізації в Україні ви-
сували різні терміни, проте постановою ЦК ВКП(б) “Про 
темп колективізації і заходи допомоги держави колгоспному 
будівництву” (5.01.1930) затвердили, що суцільну колек-
тивізацію в республіці слід завершити восени 1931 р. або 
навесні 1932 р. [6].

Уже 30 січня 1930 р. було прийнято постанову Політбю-
ро ЦК “Про заходи по ліквідації куркульських господарств в 
районах суцільної колективізації”, що кардинально змінила 
долю тисяч українських селян. Постановою класифікували 
всіх куркулів на три категорії: 1) організатори масових антира-
дянських виступів і терористичних актів підлягали ізоляції;  
2) великих куркулів і колишніх напівпоміщиків виселяли 
в малозаселені райони СРСР; 3) усіх інших куркулів – пе-
реселяли на землі за межами колгоспів. Також постанова 
скасовувала закони, які дозволяли оренду землі та найма-
ну працю в сільському господарстві, запроваджувала кон-
фіскацію у куркулів засобів виробництва. Виконання цієї 
постанови зумовило до розкуркулення 70 407 селянських 
господарств і виселення за межі республіки 31 593 сімей, 
146 229 осіб [21]. Проведення таких заходів, які супровод-
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жували суцільну колективізацію, спричинили скорочення 
кількості селянських господарств. Упродовж 1928–1931 рр. 
їхня кількість скоротилась на 352 тис. [4].

Найбажанішою формою колективізації у баченні партійного 
керівництва були комуни, які передбачали цілковите відчужен-
ня селян від засобів виробництва і будь-якої власності, що зумо-
вило до масового незадоволення селян та змусило обмежитися 
формуванням артілей. Зразковий статут сільськогосподарської 
артілі надавав право її членам мати власне житло, присадибну 
ділянку, тримати корову і дрібну худобу, птицю. Суцільну 
колективізацію здебільшого завершили у жовтні 1931 року.  
До кінця 1932 р. в республіці було колективізовано 70% се-
лянських господарств, що охоплювали понад 80 % посівних 
площ. Домінуючою формою колективних господарств були 
артілі (96,3 %), комуни становили 3,1%, а ТСОЗи – 0,6 %.

Розвиток промисловості давав змогу помітно покращи-
ти показник механізації колгоспів. В Україні упродовж  
1932 р. створили 594 МТС, які мали 25 630 тракторів і об-
слуговували майже половину колгоспів. Надзвичайно важ-
ливим аспектом у діяльності колективних утворень була 
оплата праці. На ранніх етапах існування колгоспів їхні 
доходи розподіляли за їдцями або за кількістю виходів на 
роботу; інколи враховували розмір майна, переданого в 
колгосп. Постанова VI з’їзду Рад СРСР встановила єдиною 
мірою кількісних і якісних результатів роботи у громадсь-
кому господарстві трудодень. Проте здебільшого у колектив-
них господарствах України за трудодень не видавали нічого, 
а люди виживали за рахунок присадибних ділянок.

Необдумані хлібозаготівельні плани, які присилали із 
Москви, викачували весь хліб, руйнували економіку кол-
госпів, створювали нестерпні умови існування селян, що 
змушувало їх покидати села і подаватись на заробітки у про-
мислові регіони. Траплялись випадки, коли селяни повним 
складом залишали села, відмовляючись від землі [12–14].

Однією із причин невиконання планів хлібозаготівель 
була низька врожайність, здебільшого зумовлена значною 
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забур’яненістю посівів. Для збільшення об’ємів валової про-
дукції була прийнята стратегія на збільшення посівних площ. 
Однак при існуванні значних посівних площ у колгоспників 
не вистарчало сил для ведення польових робіт згідно з плана-
ми агротехніки та не було бажання працювати безкоштовно. 
Після прийняття постанови “Про обов’язкову поставку зер-
на державі колгоспниками та одноосібними господарствами” 
колгоспникам залишались лише відходи. З метою виживання 
вони переобладнували молотарки, щоб зерно частково потрап-
ляло в солому і полову, а вже повторне обмолочування давало 
зерно, яке дозволяло дотягувати до наступного врожаю.

Тоталітарно-репресивні методи у реформуванні сільсь-
когосподарського виробництва зумовили до того, що станом 
на 1931 р. в Україні було 33 633 колгоспи, які об’єднували 
2,9 млн селянських господарств (61% їхньої загальної кіль-
кості), проте вони не стали фабриками зерна, а зернова 
проблема ще більш загострилась [4].

Складні умови в селах спричинили відтік населення, 
здебільшого в міста та промислові регіони. За 1928–35 рр. на-
селення міст збільшилось на 17,7 млн осіб. Такий процес зу-
мовив до зменшення кількості колгоспів до 25,3 тис. 1932 р.  
та 24,2 тис. 1933 р. За період 1935–38 рр. кількість колгоспів 
збільшилась до 27 тис. за рахунок залучення до колективних 
господарств 622,7 тис. господарств і десяти тисяч хуторів [6]. 
Держплан СРСР 1939 р. затвердив план ліквідації хутірських 
господарств, до якого було включено 12 тис. хуторів. Саме 
в цей період з хуторів було виселено 95 462 господарства, 
значну кількість яких виселено за межі України.

Суцільна колективізація цілковито зруйнувала здобутки 
самостійних селянських господарств, позбавила селян права 
власності на землю та засоби виробництва, залишивши в 
їхньому користуванні тільки незначні за площею присадибні 
ділянки і дозволивши мати у власності тільки корову, дріб-
ну худобу та домашню птицю. Низька врожайність зернових 
при постійно зростаючих нормах хлібозаготівлі стимулюва-
ла до збільшення площі посівного клину, який на 1937 рік  
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становив 21 млн га. Відбулося руйнування хутірського 
землекористування, що помітно погіршило ефективність 
використання віддалених земель. Незворотних втрат за-
знало сільське господарство в результаті розкуркулення та 
голодомору. Відбувалось скорочення кількості сільських 
жителів за рахунок відтоку в міста.

У межах західноукраїнських земель станом на 1931 р.  
проживало 10 650 тис. осіб, у тім числі 6 585 тис. українців, 
з яких понад 80% займались сільським господарством, що 
зумовлювало гостру проблему малоземелля у селянських гос-
подарствах при одночасному існуванні великих земельних ла-
тифундій, що належали некорінному населенню. Розділення 
території Західної України за системою Версальських до-
говорів зумовило до того, що Східна Галичина і Західна 
Волинь відійшли до Польщі, Буковина та західна частина 
Бессарабії – до Румунії, а Закарпаття та Пряшівщина – до 
Чехословаччини. Керівництво цих держав, розуміючи нагаль-
ність та важливість вирішення проблем землекористування, 
намагалось вирішити їх як шляхом збереження великих 
землеволодінь, так і парцеляцією, з подальшою передачею 
відчужених ділянок, здебільшого колоністам-осадникам.

На українських землях, що входили до складу Польщі, 
понад 85 % великої земельної власності належало польським 
землевласникам [20]. Згідно з законами “Основи земельної 
реформи”, “Про виконання земельної реформи”, передба-
чали щорічно парцелювати 200 тис. га державних, магнат-
ських та інших великих земельних маєтків. Проте закон 
звільняв від парцеляції ліси та землі господарств, що мали 
промислові підприємства, спеціалізувались на насінництві, 
садівництві, тваринництві. Станом на 1935 р. було парце-
льовано 624 тис. га, з яких 315,6 тис. у Східній Галичині 
та 308,4 тис. га на Волині, а значну частину цих земель 
було передано польським військовим і цивільним осадни-
кам [1]. Уже на початку 1923 р. польським колоністам було 
передано 160 тис. га у Східній Галичині, 22,5 тис. га –  
у Поліссі, 45,9 тис. га – на Волині, що зумовило до утво-



123еволюція землекористування в україні

рення на західноукраїнських землях до 1935 р. 41 тис. 
осадницьких господарств, яким наділяли до 45 га земель 
[4; 6]. Запровадження земельної реформи включно з метою 
колонізації українських земель суттєво не вплинуло на стан 
землекористування. Проте дещо зменшилась частка госпо-
дарств із площею до 2 га з 48,7 % до 37,2 % та збільшилась 
частка господарств з наділами від 5 до 20 га.

Велика земельна власність румунських та австрійських 
магнатів Буковини і Бессарабії також майже не була розпар-
цельована. В їхній власності в межах Бессарабії залишили 
по 100 га, а на Буковині 100–250 га орних земель. Проте 
значна частка (90 %) відчужених земельних ділянок діс-
талась румунським осадникам і тільки 10 % – селянським 
господарствам. Серед нових власників розпарцельованих зе-
мель 62,1 % становили румуни, 23,3 % – українці, 14,8 % –  
інші національності [6].

На Закарпатті, під владою Чехословаччини, згідно з при-
йнятим законом, парцеляції підлягало 240 тис. га, з яких  
23,9 тис. га було передано 140 господарствам місцевої і чеської 
буржуазії (по 170 га) та 28,9 тис. га розподілено серед 34,2 тис. 
селянських господарств (по 0,85 га). Значні площі земель були 
продані іноземцям. Зокрема, 230 тис. угрів (1 угор = 0,57 га)  
земель австрійського графа Штенборна було продано фран-
ко-бельгійській фірмі “Латориця”, а 40 тис. угрів земель 
угорського графа Телекі – англійським монахам з острова 
Мальта. За рахунок процесу поділу середній розмір селянсь-
кого господарства зменшився з 1,3 га 1921 р. до 0,35 га  
1936 р. Дрібні селянські володіння з площею до 5 га в 
Закарпатті становили 75 %, а їм належало лише 26 % зе-
мельних угідь [5]. Лісові землі (48 % від загальної площі 
Закарпаття), здебільшого (49,2 %) належали державі, а 
35,4% – великим землевласникам.

Переважна кількість дрібних селянських господарств на 
західноукраїнських землях була малопродуктивною та вела 
натуральне господарство. Проте господарства із земельними 
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наділами понад 20 га активно залучали у товарно-грошові 
відносини, використовували техніку, добрива, сортове насін-
ня, що підвищувало їхню ефективність. У структурі посівних 
площ усіх категорій господарств домінували зернові (близь-
ко 50 %). Значні площі були зайняті під цукровий буряк, 
картоплю, тютюн, хміль. На Закарпатті близько 10 тис. га 
були зайняті під багаторічні насадження (виноградники, 
сади). Середня врожайність зернових становила 9–11, кар-
топлі – 90–120, цукрового буряку – 170–190 ц/га [1].

Важливим напрямом землекористування було тваринниц-
тво – як основа тяглової робочої сили та джерело продуктів 
харчування для сільського і міського населення. Також тва-
ринництво було основою харчової і легкої промисловості, а 
утримання достатньої кількості великої рогатої худоби було за-
порукою відновлення родючості ґрунтів шляхом внесення ор-
ганічних добрив, передусім на низькопродуктивних гірських і 
піщанистих ґрунтах. Значну частину тваринницької продукції 
виробляли у селянських господарствах, які володіли земель-
ними наділами у 10–20 га. У міжвоєнний період в межах за-
хідноукраїнських земель було обліковано 1,2 млн коней, 2,4– 
3,0 млн великої рогатої худоби, 1,5 млн свиней, 430–740 тис.  
овець і кіз [11]. На 100 га землі в селянських господарствах 
Східної Галичини 1930 р.  припадало в середньому 27, а у 
Волинському воєводстві – 30 голів коней і волів. Проте здебіль-
шого дрібні господарства (близько 45 %) були безкінними, в 
них домінували вівці і кози.

Сувора конкуренція змушувала дрібні селянські гос-
подарства об’єднуватись у різні кооперативні об’єднання. 
У міжвоєнний період діяльність кооперативних установ 
Західної України координував Ревізійний Союз, а в його 
складі діяло чотири галузеві структури: “Центросоюз”, 
“Маслосоюз”, “Народна торгівля”, “Центробанк”. Станом на 
1936 р. в Західній Україні було 5 366 сільськогосподарських 
кооперативів: 2 765 землеробсько-споживчих, 1 516 кредит-
них і 437 молочних [4; 6]. Під керівництвом Ревізійного 
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Союзу створювали школи і курси, де, крім загальноосвітніх, 
викладали фахові предмети (рільництво, городництво, годів-
лю домашніх тварин), що дало змогу помітно підвищити 
ефективність землекористування. Підвищенню рівня вико-
ристання землі також сприяли заокеанська та європейська 
еміграції, які сприяли набуттю досвіду та вкладанню зароб-
лених капіталів у модернізацію свого господарства. 
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�. ОКУПАЦІЙНЕ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ  
ТА ЙОГО ПІСЛЯВОЄННА ВІДбУДОВА 

(1940–1952 рр.)

�.1. Період німецького окупаційного землеко-

ристування: значні матеріальні та ресурсні втрати спричи-
нені військовими діями. Повне захоплення українських земель 
окупаційними військами, які розглядали Україну як джерело 
постачання продовольства і сировини; реанімація на першому 
етапі колгоспно-радгоспної системи, а в подальшому створення 
мережі приватних сільськогосподарських підприємств, які ви-
качували продукцію для діючої армії та Німеччини. 

�.2. Період відбудови радянського землекористу-
вання: повне відновлення колгоспно-радгоспної системи землеко-
ристування на всій території України; укрупнення колгоспів, які не 
мали достатнього матеріально-технічного забезпечення та вели 
низькопродуктивне екстенсивне сільськогосподарське землекористу-
вання.

§ §

§§
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�.1. Період німецького  
окупаційного землекористування

Проведення примусових заходів суцільної колективізації 
на основі усуспільнення засобів виробництва (землі та знарядь 
праці), підневільної, майже безоплатної праці селянства та 
покращення технічного забезпечення сільськогосподарсько-
го виробництва (в Україні було 14,4 тис. тракторів, 5,2 тис.  
комбайнів, 3,7 тис. вантажних автомобілів, побудовано  
3 205 сільських електростанцій потужністю 61,5 тис. кВт/год)  
зумовило до інтенсифікації землекористування, покращен-
ня показників виробництва. Станом на 1 січня 1940 року  
в Україні налічували 41,3 млн осіб, а у структурі доміну-
вало сільське населення (66 %) [14; 16]. Загальний розмір 
посівної площі 1940 р. становив 31,3 млн га, а у струк-
турі посівів домінували зернові (68,2 %), технічні (8,6 %), 
картопля та овочево-баштанні (9,0 %) та кормові куль-
тури (14,2 %). У складі СРСР Україна виробляла 21 %  
пшениці, 33 % ячменю, 50 % кукурудзи, 74 % цукру [10]. 
Проте збільшення валових показників виробництва сіль-
ськогосподарської продукції не відображало якісних змін. 
У розрахунку на душу населення виробництво окремих 
показників 1940 року досягло рівня 1913 року. 

Початок радянсько-німецької війни зумовив до карди-
нального сповільнення темпів сільськогосподарського зем-
лекористування, що було викликано низкою причин:

– масова мобілізація та добровільний запис до лав 
Червоної армії переважно селянства зумовив до різ-
кого скорочення кількості кваліфікованих механі-
заторів, агрономів, керівників у сільському госпо-
дарстві; в перші місяці війни діючу армію поповнило 
близько 32 млн громадян України [1];

– передача армії значної частини колгоспних тракторів 
і автомобілів, коней, що збільшило питому вагу руч-
ної праці, яку виконували жінки, підлітки та особи 
похилого віку;
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– швидкий наступ німецьких військ на початку жнив 
спричинив майже цілковиту втрату врожаю на право-
бережжі та значні втрати на лівобережжі; станом на  
1 жовтня 1941 року в республіці було обмолочено 
52,9 % скошених зернових [14];

– масова мобілізація на схід сільськогосподарської тех-
ніки, тварин і продукції без належного планування 
спричинила значні втрати; із 50 тис. тракторів, пе-
редбачених для евакуації, 20,3 тис. було вивезено 
за межі України, 13,2 тис. залишено на підході до 
дніпровських переправ, 10,4 тис. – залишено вздовж 
території просування [13].

Ще до початку війни німецьке керівництво розробило 
плани колонізації завойованих українських земель, які пе-
редбачали їхній поділ між солдатами та офіцерами, члена-
ми націонал-соціалістичної партії. Основою землеустрою в 
східних районах вбачали селянські господарства розміром 
20–40 га, а також двори в 40–125 га [5].

Україну в планах гітлерівців розглядали як потужного 
постачальника продовольства та іншої сільськогосподарської 
продукції для Німеччини. З перших днів окупації українсь-
ких територій процвітало мародерство та вилучення значних 
об’ємів продовольчих запасів як для забезпечення діючих 
військових формувань, так і для відправки в Німеччину. 
Військове керівництво вермахту розуміло, що одноразо-
ві реквізиції не гарантуватимуть постійного постачання 
продовольства, та зобов’язало військове командування та 
цивільну окупаційну владу забезпечити планову експлуата-
цію сільського господарства України. Складність переходу 
до індивідуального селянського господарства, недостатність 
матеріально-технічного забезпечення змусило німецьке ко-
мандування на першому етапі зберегти колгоспно-радгоспну 
систему як запоруку надійного контролю за виробництвом, 
збиранням і вивезенням продукції до Німеччини. Землі, 
майно колгоспів і радгоспів, знаряддя праці були проголо-
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шені власністю Німеччини, відновилася праця в колектив-
них господарствах.

Центральним органом, який керував відродженням сіль-
ськогосподарського виробництва на території рейх комісаріа-
ту “Україна”, був “Централь Ост”, якому підпорядковувались 
окружні сільськогосподарські управління “Вікадо”. Для по-
силення контролю за сільськогосподарським виробництвом 
і заготівлею продукції на місцях було створено опорні пун-
кти в розрахунку на 3–4 села. Для керівництва сільським 
господарством у межах України окупаційна влада створи-
ла потужний апарат: центр, 6 окружних, 114 крайових,  
431 районний, 2 870 опорних пункти [3]. Відреставрована 
колгоспно-радгоспна система землекористування дала змогу 
окупаційній владі частково зібрати урожай 1941 року, проте 
запланованих показників не було досягнуто.

Неефективність колгоспно-радгоспної системи, потреба в 
ліквідації пережитків радянської влади змусили окупацій-
ний уряд вдатись до суттєвого реформування сільськогоспо-
дарського землекористування, а в його основі був закон “Про 
новий аграрний лад” від 15 лютого 1942 р., яким передбачали 
поступовий перехід від більшовицького колективного госпо-
дарства до самостійних селянських господарств [8].

На першому етапі планували реформувати колгоспи у 
громадські господарства, де виробництво здійснюватимуть 
під керівництвом управляючого. Землі присадибних діля-
нок оголошували приватною власністю, а радгоспи та МТС 
залишали у власності окупаційної влади. На другому етапі 
реформи громадські господарства планували реорганізува-
ти у хліборобські спілки, де за відповідних умов і дозволу 
влади землю могли передавати селянам для індивідуального 
обробітку і користування. На завершальному етапі планува-
ли створити індивідуальні селянські господарства у формі 
“відрубів” і “хуторів” на громадських землях, які були б 
тільки у користуванні. Впровадження третього етапу пла-
нували тільки після закінчення війни. Згідно з відомостями 
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окупаційної влади, на травень 1943 року тільки 12,1% з 
16,5 тис. громадських господарств було реформовано у хлі-
боробські спілки [5; 8].

Відповідно до аграрного реформування, усі радгоспи було 
реорганізовано у “державні маєтки”, яких за приблизними 
підрахунками в Україні було створено від 2,5 до 3,2 тис. з 
площею понад 6 тис. га кожне [Селяни]. Значну частину цих 
маєтків було передано німецьким поміщикам, офіцерам і ге-
нералам СС. Зловживання при наділюванні маєтків змусило 
керівництво Німеччини обмежити максимальну їхню пло-
щу до 160 га. Значна частка таких маєтків була створена в 
Правобережній та Південній Україні. На Львівщині існувало 
240 маєтків із площею 99,7 тис. га, в Дрогобицькій області –  
283 маєтки з площею 58,8 тис. га, в Станіславській –  
316 маєтків, що мали у володінні 43 тис. га [11].

Створення маєтків було першим кроком до колонізації 
українських земель, що обумовлено генеральним планом 
“Ост”. Він передбачав звільнення території від корінного 
населення шляхом переселення його в Західний Сибір або 
знищення. Під час війни (1941–1943) робили спроби ство-
рення на окупованих землях німецького етнічного масиву 
за рахунок колоністів із Німеччини та фольксдойче (ет-
нічних німців України). Для їхнього розміщення з місць 
їхнього майбутнього проживання масово виселяли насе-
лення українських сіл. У 8-ми західних областях для пот-
реб фольксдойче було вилучено землю 357 тис. селянських 
дворів. Площа присадибної і польової ділянки на одну сім’ю 
повинна була становити 8–20 га ріллі. Керівники таких 
поселень мали отримати до 100 га. Переселення та облашту-
вання фольксдойче здійснювали з таким розрахунком, що 
з трьох селянських дворів формували одну садибу.

Обов’язкова виснажлива праця селян віком від 14-ти до  
65-ти років була щоденним атрибутом життя, за яку вони 
отримували мізерні кошти в розрахунку вироблених трудо-
днів. Українські селяни сплачували понад 12 видів грошових 
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і натуральних податків на рік. У межах західних областей 
селяни сплачували поземельний і подушний податки, пода-
ток на собак та інші. Поземельний податок становив 100 руб.  
з 1 га ріллі, 40 руб. з 1 га сінокосу, 20 руб. з 1 га лісу, 10 руб.  
з 1 га непридатних земель; подушний при наявності до 5 га  
землі в господарстві – по 100 руб. із кожного члена сім’ї 
віком від 16-ти до 65-ти років; сільськогосподарський – 300 
і більше рублів; податок на собак – 150–225 рублів, за випас 
однієї корови – 20 руб. на місяць, а за випас корови в лісі –  
150 руб. [8]. Крім грошових податків, селяни обов’язково 
здавали м’ясо, молоко, мед, картоплю, сіно і солому та ін. 
З однієї корови здавали 700–800 л молока, 4 кг домашньої 
птиці з двору, 160 яєць від кожної несучки. Селянам ка-
тегорично забороняли продавати продукцію на базарах або 
вдома.

Поразка на східному фронті та поступовий відступ із 
окупованої території зумовив до згортання амбітних планів 
щодо реформування аграрного сектору економіки. Одночасно 
із відступом військ мігрувало на схід і лояльне до оку-
паційної влади населення. Зокрема, до липня 1944 року 
територію Подніпров’я залишили 125 тис. переселенців-
фольксдойче [6]. В процесі відступу масово знищували або 
вивозили за межі України матеріальні цінності. Всього в 
Україні окупантами було перетворено на руїни 28 тис. сіл, 
а понад 250 сіл знищено разом із їхніми жителями.

Під час Другої світової війни західноукраїнські зем-
лі були розділені між трьома державами-окупантами: 
Закарпаття захопила Угорщина; Чернівецька область та 
українські придунайські землі були приєднані до Румунії 
як складова частина Трансністрії; Львівська, Дрогобицька, 
Станіславська і Тернопільська області були включені до 
дистрикту “Галичина” з центром у Львові, а Волинська і 
Рівненська області – увійшли до складу рейсхкомісаріату 
“Україна” з центром у Рівному. Господарство краю зазнало 
значних матеріальних збитків і багатотисячних людських 
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втрат, у господарствах проводили постійні реквізиції про-
дуктів, худоби різними військовими формуваннями. Усі 
окупаційні уряди розглядали західноукраїнські землі як 
джерело забезпечення сировиною і продовольством, що зу-
мовило до здійснення реформ у землекористуванні. В межах 
Галичини замість колгоспів і радгоспів були створені маєтки 
(лігеншафти), які працювали на вермахт. У таких господар-
ствах угіддя поділяли на ланки, які обслуговували 10 родин 
(6–7 га на одну родину). Селянські господарства розміром 
до 2,5 га були зобов’язані щорічно здавати “контингент” –  
12 ц зерна, 25 ц картоплі, 800 л молока, 200 кг м’яса та ін. 
[8]. До завершення здачі контингенту селянам забороняли 
продавати свою продукцію. 

На Буковині румунська влада ліквідувала усі колгоспи, 
а їхні угіддя повернула колишнім власникам. Продовжували 
румунську колонізацію шляхом вилучення в українських 
селян кращих земель. Також на Буковину було переселено 
8,2 тис. німецьких колоністів. Для виконання сільськогос-
подарських робіт мобілізували усе працездатне населення 
міст і сіл.

На Закарпатті угорська окупаційна влада вилучила у 
20-ти тисяч селян 7464 гольди угідь, які вони отримали в 
результаті реформи 1920–30 рр., та передала їх угорським 
власникам. Цей захід посилив аграрне перенаселення та 
змусив мігрувати в Угорщину на роботи тисячі селян.

�.2. Період відбудови  
радянського землекористування

Визволені від окупації українські землі зазнали мас-
штабних руйнувань, матеріальних і людських втрат. 
Господарство більшості населених пунктів було вщент зруй-
новане і пограбоване, значна частина селянства цілковито 
втратила індивідуальне господарство та худобу; головною 
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робочою силою залишилися жінки, особи похилого вік та 
підлітки. За рахунок наступу Радянської армії Україна 
стала найближчим тиловим районом, який мав оперативно 
задовольняти потреби фронту у продуктах харчування, отож 
відновлення ефективного землекористування мало важливе 
господарське і військове значення.

У перші повоєнні роки в західних областях було вста-
новлено середню норму землекористування в розмірі 8,6 га  
ріллі на одне господарство. На основі цього у заможних 
селян було вилучено 250 тис. га землі та передано 325 тис. 
малоземельних господарств 438,6 тис. га земель (в серед-
ньому по 1,4 га на господарство).

Відновлення радянської влади в західноукраїнських зем-
лях було відзначено масовими депортаційно-репресивними 
акціями, що спричинило значне обезлюднення регіону. До 
кінця 1944 р. у західних областях було вбито 57,4 тис. осіб 
і виселено 13,3 тис. осіб, а 1945 р. виселено 17 947 осіб.  
На основі підписаного договору із Польщею у липні-ве-
ресні 1946 р. з її території було депортовано 497,7 тис. 
осіб, а з України до Польщі – 873,5 тис. поляків. Процес 
колективізації відбувався повільно. Упродовж 1947 року 
було колективізовано лише 4,2% селянських господарств, 
а після посилених репресій 1949 р. було колективізовано 
60 %, 1951 р. – 95,2 % господарств [8].

Базовою основою відбудови сільськогосподарського зем-
лекористування став сталінський варіант системи колгосп-
но-радгоспного господарювання, що був покірно сприйнятий 
більшістю селян. Відбудову колгоспів у всіх визволених 
областях, крім західних, здійснювали швидкими темпами. 
Вже на початок 1945 р. в Україні відновили свою роботу 
26,5 тис. колгоспів і 705 радгоспів, які здебільшого ще не 
мали належного матеріального і професійного забезпечен-
ня. Також на цей період було відновлено роботу 1223 МТС, 
які, порівняно із 1941 роком, мали 50,7 % тракторів, 48 %  
комбайнів, 7 % вантажних автомобілів, 50 % тракторних 
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плугів і 43 % тракторних культиваторів. Держава надава-
ла сільському господарству значну матеріальну допомогу 
та пільги, що дало змогу 1945 р. освоїти 76 % довоєнних 
посівних площ. Посівна площа зернових досягла 84 % до-
воєнного рівня, соняшнику 125 %, проса – 121%. Середня 
врожайність зернових становила 10,8 ц/га при плані  
9,1 ц/га [3].

Відбудова зруйнованого війною господарства вимага-
ла значних продовольчих ресурсів, забезпечення якими 
було частково покладено на ослаблене сільське господарство 
України. Річний план здачі державі зерна з врожаю1946 року  
для України затвердили у розмірі 340 млн пудів, що було 
практично нереальною величиною. Партійне, союзне і рес-
публіканське керівництво вжило значних репресивних за-
ходів для виконання плану хлібозаготівель, вилучаючи у 
селян практично всі лишки хліба, що спричинило голод  
1946–47 рр. у східних і південних областях. Працівники 
колгоспів і радгоспів були змушені працювати без вихідних, 
що позбавляло їх можливості обробляти свої присадибні 
ділянки. Кожен селянський двір сплачував земельний по-
даток, а також здавав державі непосильну кількість м’яса, 
молока, яєць. Було встановлено податок на кожне фруктове 
дерево і домашню тварину, що змушувало селян вирубувати 
сади і вирізати худобу.

Післявоєнну відбудову сільськогосподарського земле-
користування здійснювали екстенсивним методом з вико-
ристанням значних людських зусиль. В основі розрахунку 
норми здачі державі сільськогосподарської продукції була 
площа колгоспної ріллі, без урахування розташування тери-
торії та якості ґрунтів. У державі домінував адміністратив-
но-командний метод управління землекористуванням, а го-
ловним законом сільськогосподарського землекористування 
був Примірний статут сільськогосподарської артілі (1935), 
що існував аж до 1969 року. Згідно зі статутом, земля і 
засоби виробництва перебували у колективному користуван-
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ні артілі, проте фактично ведення господарства цілковито 
підпорядковували державним планам з обов’язковою пос-
тавкою більшості вирощеної продукції за доволі низькими 
цінами.

В Україні на початок 1950 року налічували 33 653 гос- 
подарства (26 401 колгосп у східних і 7 252 у західних об-
ластях), а на один колгосп припадало 157 дворів із загаль-
ною площею 1 229 га, з них орної землі – 843 га [3; 12]. 
Така ситуація зумовила до проведення масштабної компанії 
укрупнення колгоспів з метою підвищення рівня усуспіль-
нення засобів виробництва, рентабельності, доходів госпо-
дарств і зменшення втрат на адміністративно-управлінський 
персонал.

Після завершення процедури укрупнення, наприкін-
ці 1951 року, в республіці налічували 19 427 колгоспів  
(13 970 у східних і 5 457 у західних областях), а на одне 
господарство припадало 340 дворів, 2 709 га всіх земель, 
у тім числі 1 917 га ріллі [7]. Значною мірою об’єднання 
колгоспів мало більше політичну, ніж економічну доціль-
ність, оскільки збільшували відстань від сіл до центральної 
садиби, де розміщували школу, медпункт, заклади торгів-
лі; зростали витрати на переїзд техніки при незадовільній 
якості доріг, порушувались сівозміни. Цілковита відчу-
женість колективних господарств від засобів виробництва, 
нерівноцінний обмін сільськогосподарської продукції на 
промислові товари сприяв перекачуванню коштів з села для 
проведення індустріалізації, промислового і міського будів-
ництва. Посилення податкового тиску на селян зумовило до 
зменшення поголів’я худоби та скорочення посівних площ, 
активної міграції сільських жителів у міста та промислові 
регіони. Незацікавленість колгоспників у кінцевому резуль-
таті праці, неадекватна заробітна плата зумовили до вкрай 
низької ефективності сільськогосподарського землекористу-
вання у післявоєнний період.
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У цей період було реалізовано низку проектів, спрямо-
ваних на збільшення площі сільськогосподарських земель: 
освоєння заплави Дніпра, Ірпіня, Остря, локальне осушення 
боліт і меліорація земель; 1948 року було розпочато створен-
ня лісозахисних смуг і лісопосадок для захисту південних 
земель від вітрової ерозії.
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10. СОЦІАЛІСТИЧНЕ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ  
(1953–1990 рр.)

Тотальне домінування колгоспно-радгоспної моделі використан-
ня земельного фонду, укрупнення та збільшення кількості радгоспів, 
ліквідація МТС, проведення заходів меліорації та якісної оцінки зе-
мель; посилення техногенного навантаження та екстенсивного  ме-
тоду  використання земельного фонду, що зумовило до високих показ-
ників розораності та розвитку низки деструктивних процесів.

§ §

§§
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У повоєнний період сільськогосподарське землекористу-
вання України базувалось на колгоспно-радгоспній моделі, яка 
мала цілу низку деструктивних характеристик, таких як:

– концентрація сільськогосподарської техніки в руках 
державних МТС, що визначало цілковиту залежність 
діяльності колгоспів;

– обов’язкове постачання колгоспної продукції дер-
жаві;

– цілком директивне планування та бюрократичне 
командування діяльністю колгоспів без урахування 
особливостей їхнього розташування;

– незацікавленість колгоспників у кінцевому резуль-
таті праці.

Все це зумовило до екстенсивного шляху розвитку та 
незадовільних показників виробництва, вимагало рішучих 
змін. Смерть Й. Сталіна, розуміння критичної ситуації да-
вали шанс на докорінну зміну форми землекористування 
від колгоспно-радгоспної до індивідуально-селянської, яка 
жевріла на присадибних ділянках. Проте реформи в аграр-
ному секторі, запропоновані М. Хрущовим, були поверх-
невими. Упродовж 1953–1958 рр. було втричі підвищено 
заготівельно-закупівельні ціни на продукцію сільського 
господарства, списано всю заборгованість за обов’язкові 
поставки продукції тваринництва, для підвищення за-
цікавленості в роботі колгоспникам дозволили видавати 
грошовий аванс (25 % від вартості реалізації худоби та 
продукції тваринництва), колгоспи отримали можливість 
продавати державі частину продукції за підвищеними за-
купівельними цінами. Також суттєво було знижено розмір 
сільськогосподарського податку з підсобних господарств 
колгоспників і цілковито ліквідовано недоплати податку 
за попередні роки. Починаючи з 1958 р., ліквідували на-
туральну оплату за послуги МТС, натомість запровадили 
єдину форму заготівлі сільськогосподарської продукції 
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– державні закупки. З метою стимулювання праці колго-
спників було введено щомісячні і щоквартальні авансу-
вання. Колгоспників – власників присадибних ділянок 
– 1957 р. звільнили від обов’язкових поставок державі 
сільськогосподарської продукції. Було скасовано укази, 
які забороняли утримання худоби в особистій власності 
громадян, що проживали у містах і робітничих селищах. 

Визнання факту незадовільного забезпечення населен-
ня зерном було відображено у рішенні пленуму ЦК КПРС 
(1954) про освоєння цілинних земель. Хоча цей захід не 
мав безпосереднього відношення до землекористування в 
Україні, проте протягом 1954–1961 рр. для збирання вро-
жаю з її території було скеровано понад 163 тис. осіб, влітку 
1954 р. в райони освоєння нових земель було перекинуто 
9 400 комбайнів, 1 000 зерноочисних машин [1].

Невиконання більшістю колгоспів і радгоспів постав-
лених планових завдань, які розраховували залежно від 
площі орних земель господарств без урахування природних 
особливостей, зумовили до необхідності проведення якісної 
оцінки земель. Упродовж 1958–1961 рр. було здійснено 
великомасштабні обстеження ґрунтів на площі 3 млн га 
в 7 000 господарств. На основі польових і лабораторно-
аналітичних досліджень кожне господарство отримало карту 
ґрунтів у відповідному масштабі із комплексом картограм 
і пояснювальним текстом. Отримані результати слугували 
основою для запровадження бонітування ґрунтів та еконо-
мічної оцінки земель, що дало змогу виявити відмінності у 
продуктивності земель. Картограми забезпеченості ґрунтів 
поживними речовинами стали основою для розрахунку норм 
внесення мінеральних і органічних добрив під запланований 
урожай. 

Одночасно із послабленням централізації керівництву 
колективними господарствами доволі часто без урахування 
ролі природних чинників нав’язували посіви сільськогоспо-
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дарських культур, які економічно не виправдовували себе 
(“королеви полів” – кукурудзи, сої, гороху). 

Після завершення експерименту щодо укрупнення 
колгоспів, протягом 1951–1958 рр. розпочали компанію 
укрупнення радгоспів. У цей період їхня кількість змен-
шилась з 935-ти до 816-ти внаслідок укрупнення дріб-
них малоземельних і економічно слабких та організації 
нових на основі реорганізації МТС і колгоспів. Середній 
розмір укрупнених радгоспів зріс лише в 1,3 раза [6; 7]. 
Також розпочали компанію на збільшення державної фор-
ми власності у сільському господарстві шляхом перетво-
рення колгоспів у радгоспи. Протягом 1956–1959 рр. в 
Україні було перетворено у радгоспи 768 колгоспів, які 
мали у користуванні 2,5 млн га угідь. На основі цих кол-
госпів було організовано 111 нових радгоспів і укрупнено 
371 існуючий радгосп [4]. На початок 1960 року загаль-
на земельна площа радгоспів збільшилась на 3,7 млн га, 
або в 1,9 раза, у середньому на один радгосп припадало  
6,6 тис. га [3]. Процес укрупнення та створення радгоспів 
тривав до 1965 р., коли їхня кількість досягла 1343 дер-
жавних господарства із загальною площею 8,6 млн га. 
Перетворення в радгоспи позитивно сприймали селяни, 
оскільки вони почали отримувати гарантовану заробітну 
плату і користуватись державним пенсійним забезпечен-
ням, що не поширювалось на колгоспи. 

Наступним вагомим кроком у реформуванні сільсько-
го господарства стала реорганізація МТС, які всередині  
1950 року обслуговували 97,3 % усіх колгоспів. В серед-
ньому кожна МТС обслуговувала 7–9 колгоспів у півден-
них і 14–16 у центральних і північних областях [3]. На 
початок реорганізації (1958) в Україні налічували майже  
1 400 машинно-тракторних станцій, діяльність яких була 
незадовільною, оскільки вони не були зацікавлені у кін-
цевому результаті праці, доволі часто завищували норми 
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виконаних робіт, проводили їх із запізненням. Отож було 
прийнято рішення про ліквідацію МТС і продаж їхньої 
техніки, виробничих баз колгоспам. Замість МТС на селах 
утворювали ремонтно-технічні станції (РТС), проте вони 
не були забезпечені кваліфікованими працівниками, які 
здебільшого перейшли на роботу в міста, не бажаючи по-
вертатись у колгоспи.

Розвиток хімічної промисловості сприяв оптимізації 
норм добрив, що вносили під урожай. Всередині 60-х років  
на один гектар вносили 350 кг добрив (хімічних і органіч-
них) [3].

Процес укрупнення колгоспів і радгоспів неминуче 
торкнувся проблеми ліквідації хутірського розселення, 
розпочатої ще в 30-х роках. Станом на 1940 р. кількість 
хутірських дворів у східних областях становила 90,4 тис.  
Хутірські господарства розкинулись на території  
16-ти областей, а в їхніх межах проживало понад 360 тис. 
осіб. На один колгосп у східних областях України припа-
дало три хутірські господарства. На заході України хутори 
розташовувались у восьми областях, а на один колгосп  
у середньому припадало 22 хутірських господарства. 
Найбільша кількість хуторів була в межах Волинської 
області, де на одну сільську раду припадало 40– 
45 поодиноких хутірських дворів, що обумовило доміну-
вання хутірського землекористування [2].

Процес зселення хуторів тривав аж до середини 50-х років,  
передусім у західних областях, де протягом 1950–1954 рр. 
було переселено 94,5 тис. дворів [3]. У результаті проведеної 
акції зселення наприкінці 50-х років в Україні залишилось 
тільки 8,4 тис. хутірських поселень.

Продовженням політики зселення хуторів стала лікві-
дація так званих “неперспективних сіл” із чисельністю до  
50-ти осіб, яких на Україні налічували 58,5 тис. Всередині 
60-х років Держбуд УРСР відзначив, що перспективними 
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є лише 10 тис. сіл, третина від усіх існуючих. Упродовж 
1959–1965 рр. кількість поселень в Україні зменшилась на  
99 441 од., здебільшого це були хутори і малі села [3]. 

Реформування сільськогосподарського землекористу-
вання у повоєнний період не спричинило підвищення про-
дуктивності земель, покращення якості життя. Навіть за 
посилення механізації і хімізації сільськогосподарського 
виробництва в країні відчували нестачу хліба та основних 
продуктів харчування, що насамперед відображало еконо-
мічну недоцільність здійснених реформувань. 

Волюнтаризм, необґрунтоване експериментування, ігно-
рування законів економіки в аграрних реформах М. Хрущова 
зумовило до сповільнення зростання урожайності та збору 
основних зернових культур при збільшенні посівних площ 
і посиленні державного фінансування. Майже 42 % колек-
тивних господарств станом на 1965 р. були збитковими, 
що вимагало критичного перегляду аграрної політики та 
впровадження у сільськогосподарське землекористування 
досвіду зарубіжних держав.

Зміни у партійному керівництві держави зумовили до 
посилення прагматичних аспектів в аграрній політиці: ма-
теріальне стимулювання виробництва; посилення ролі осо-
бистих підсобних господарств колгоспників; активізація 
товарно-грошового сегменту у відносинах.

У другій половині 60-х років в особистих підсобних 
господарствах виробляли 31% м’яса і сала, 29 % – молока, 
50% – яєць і картоплі, 29% – овочів, 35 % – фруктів. За 
відомостями управління землевпорядкування Міністерства 
сільського господарства УРСР, присадибні ділянки мали 
близько 9,0 млн сімей, у тім числі 5,2 млн – члени сільсь-
когосподарських артілей, 1,8 млн – робітники і службовці, 
що проживали у сільській місцевості, 2,0 млн – робітники 
і службовці, що проживали в містах і селищах. Середній 
розмір присадибної ділянки колгоспників становив 0,39 га, 
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робітників і службовців, які жили в селах – 0,21 га, а робіт-
ників і службовців, що жили в містах і селищах – 0,1 га.  
Загалом у користуванні громадян у межах присадибних 
ділянок було 2,6 млн га (7,7 %) орних земель республіки 
[3; 5]. 

Постанови, прийняті 1977 р. і 1981 р., стимулювали 
розвиток приватного сектору в сільському господарстві. 
Зокрема, було збільшено площу присадибної ділянки вдвічі, 
знято обмеження на поголів’я худоби, дозволено колгоспни-
кам брати кредит на облаштування своїх господарств. Хоча 
приватний сектор був чужорідним тілом на фоні колгоспно-
радгоспного землекористування, оскільки не змінювались 
виробничі відносини, селяни залишались відчуженими від 
засобів виробництва, що спричинило недбале використання 
земельного фонду і низьку культуру використання угідь. 
Продовжувалась програма укрупнення колгоспів і пере-
творення їх у радгоспи, за рахунок чого протягом 1965– 
1980 рр. кількість колгоспів зменшилась з 9,96 до 7,0 тис., а 
радгоспів збільшилась з 1,3 до 2,7 тис. Цей процес супровод-
жувався ліквідацією так званих “неперспективних” сіл, що зу-
мовило до зникнення з карти України протягом 1972–1986 рр.  
1,5 тис. сіл, а кількість сільських жителів скоротилась 
на 4,9 млн осіб, що значно загострило проблему трудових 
ресурсів на селі.

Необхідність збільшення площ сільськогосподарських 
угідь та підвищення їхньої продуктивності обумовили прове-
дення меліорації земель. Їхня площа збільшилась з 1,9 млн  
до 4,7 млн га, а питома вага меліорованих сільськогоспо-
дарських угідь зросла з 4,5 до 11,3 %. На проведення меліо-
ративних робіт витратили 16 млрд крб., проте запланованих 
показників щодо підвищення продуктивності не було досяг-
нуто. Натомість на меліорованих землях активно почали 
розвиватись деструктивні процеси (вторинне засолення, осо-
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лонцювання, переущільнення, переосушення, вітрова ерозія 
та ін.), що зумовило до погіршення властивостей ґрунтів. 

Безвідповідальна економічна політика партійного керів-
ництва зумовила до високих показників техногенного на-
вантаження на земельні ресурси, які в 6–7 разів переви-
щували загальносоюзні показники. Тисячі гектарів продук-
тивних чорноземів відводили під промислове будівництво, 
затоплювали штучними водосховищами, відводили під 
кар’єри та шлаковідвали тощо. В результаті таких процесів  
упродовж 1966–1985 рр. посівні площі в Україні скороти-
лись на 1,1 млн га. Неправильно розставлені пріоритети у 
державній програмі боротьби з алкоголізмом зумовили  до 
переорієнтації у спеціалізації колгоспів і радгоспів, виру-
бування протягом 1986–1989 рр. 60 тис. га виноградників. 
Надзвичайно важкої, невиправної шкоди завдала землеко-
ристуванню Чорнобильська катастрофа, в результаті якої 
із господарського використання було вилучено близько  
190 тис. га земель, піддано дезактивації 35 млн га ріллі і 
1,5 млн га лісу (12 % території республіки).

Збільшення капітальних вкладень в аграрний сектор, до-
тації колгоспам і радгоспам сприяли збільшенню виробниц-
тва сільськогосподарської продукції. На рубежі 1980-х років  
у республіці виробляли 60% цукру, 44 % 2 –  соняшнику, 36 % –  
плодів і ягід, 30 % – овочів, 23 % – м’яса, 26 % – тваринного 
масла, 20 % – сиру. Проте все частіше відчувались перебої 
у постачанні продуктів харчування та їхній постійний де-
фіцит. Ці проблеми були зумовлені як недоліками соціаліс-
тичного централізованого розподілу, так і значними втра-
тами при зборі і зберіганні врожаю, які у другій половині  
1980-х років зросли до 40% [7].

Домінування екстенсивного землекористування зумо-
вило до високих показників сільськогосподарської освоє-
ності та розораності території України, інтенсифікації низ-
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ки деструктивних процесів. І навіть значна частка ґрунтів 
чорноземного типу у структурі земельного фонду, високі 
показники забезпеченості сільськогосподарськими угіддями 
і ріллею в розрахунку на одного жителя не могли компен-
сувати недоліки та прорахунки адміністративно-команд-
ної, радгоспно-колгоспної системи землекористування, яка 
цілковито ігнорувала економічні закони та виявляла свою 
неспроможність ефективно використовувати потужний при-
родно-ресурсний потенціал. 
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11. ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ  
В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ 

(1990 р. – до сьогодення) 

Зміна політичного устрою в Україні супроводжувалася масш-
табним реформуванням землекористування, яке передбачало ліквіда-
цію державної монополії власності на землі та впровадження трьох 
рівноправних форм (державної, колективної, приватної). Безоплатна 
передача у приватну власність значної частки сільськогосподарських 
земель зумовила до їхньої роздробленості, створення чималої кіль-
кості недержавних сільськогосподарських підприємств, які в умовах 
економічної кризи не змогли налагодити ефективне використання 
земель. Здебільшого сільськогосподарські землі перейшли у власність 
і користування сільськогосподарських підприємств і громадян, 76 % 
лісів є у користуванні лісогосподарських підприємств. Посівні площі 
в державі зменшилися на 5,5 млн га та відбулися зміни у структурі 
посівів (зменшилася частка кормових культур), що зумовило до висна-
жування ґрунтів технічними культурами. Збільшилася площа земель 
населених пунктів. Значну частину сільськогосподарської продукції ви-
робляли у підсобних господарствах населення. Існування мораторію на 
продаж сільськогосподарських земель активізувало процеси їхньої орен-
ди та обігу (спадкування, дарування тощо). 

§ §

§§
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Неспроможність колгоспно-радгоспної системи земле-
користування забезпечити подальший прогрес суспільства, 
налагодити ефективне використання потужного земельно-
ресурсного потенціалу України та повноцінне забезпечення 
населення продуктами харчування, а промисловість – си-
ровиною, вимагали докорінної зміни господарської моделі, 
пошуку нових форм економічної діяльності з урахуванням 
світового досвіду. Поверхневе реформування існуючої моделі 
(перехід на госпрозрахунок, індивідуальний та колективний 
підряд, створення кооперативів, фермерських і орендних 
господарств), що відбулося наприкінці 1980-х років без 
корінної зміни форми власності на основний засіб вироб-
ництва, не вирішувало наболілих проблем.

Розуміння усієї сукупності протиріч у використанні зе-
мельного фонду  України, що були зумовлені адміністратив-
но-командним управлінням і державною формою власності 
на землю, вимагало приділення проблемам землекористу-
вання першочергової уваги. Ще до Акта проголошення не-
залежності України Постановою Верховної Ради УРСР “Про 
земельну реформу” (1990) усі землі в межах республіки 
проголосили об’єктами реформи. Постанова Верховної Ради 
України (31 жовтня 1991 р.) схвалила Концепцію роздер-
жавлення і приватизації підприємств, земель та житлового 
фонду, регламентувала перерозподіл земельної власності. 
Концепція  передбачала право кожного дорослого громадя-
нина України приватизувати рівну за розміром земельну 
ділянку, що було негативно сприйнято селянством, і такий 
підхід залишився нереалізованим. Друга концепція земель-
ної реформи виникла під час підготовки та прийняття нової 
редакції Земельного кодексу України (15 березня 1992 р.), 
який регламентував процедуру роздержавлення земель, пе-
редачу у колективну і приватну власність юридичних осіб 
і громадян, право на земельну частку членів колективних 
сільськогосподарських підприємств і працівників соціаль-
ної сфери на селі. Земельний кодекс  і Закон України “Про 
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форми власності на землю” юридично закріпили існування 
в Україні трьох рівноправних і незалежних форм власності 
на землю: державної, колективної і приватної. 

Законодавство України обумовило склад земель держав-
ної форми власності, які не можна передавати у колективну 
і приватну:

– землі загального користування населених пунктів;
– землі гірничодобувної промисловості, єдиної енер-

гетичної та космічної систем, транспорту, зв’язку, 
оборони;

– землі оздоровчого, природоохоронного, рекреаційного 
та історико-культурного призначення;

– землі лісового та водного фонду;
– землі сільськогосподарських науково-дослідних уста-

нов і навчальних закладів, державних сортовипро-
бовувальних станцій і сортодільниць, елітно-насіне-
вих і насінницьких господарств, племінних заводів, 
господарств з вирощування хмелю, ефіроолійних, 
лікарських рослин, фруктів і винограду [12; 13].

Суб’єктами права колективної власності на землю ста-
ли колективні сільськогосподарські підприємства (КСП), 
сільськогосподарські кооперативи, садівничі господарства. 
У колективну власність передавали площу, яку обрахову-
вали як різницю між загальною площею земель, що була 
у підпорядкуванні відповідної ради, і сумою площ земель 
державної та приватної форми власності. Кожен член КСП 
у разі виходу з нього мав право одержати свою частку зе-
мель в натурі, яку обчислювали діленням загальної пло-
щі сільськогосподарських угідь КСП на кількість осіб і 
пенсіонерів, а також працівників соціальної сфери (освіти, 
охорони здоров’я, культури,  побутового обслуговування, 
зв’язку, торгівлі та громадського харчування, правоохо-
ронних органів).
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Громадяни України набували право власності на земель-
ні ділянки на основі:

– одержання  їх у спадщину;
– одержання частки земель у спільному майні под-

ружжя;
– при купівлі-продажу, даруванні та обміні.
Земельний кодекс обумовлював максимальні розміри 

земельних ділянок, які передавали громадянам для певних 
цілей. Для ведення селянського (фермерського) господарства 
у власність передавали не більше 100 га усіх земель, у тім 
числі не більше 50 га сільськогосподарських угідь; для ве-
дення особистого підсобного господарства – не більше 0,6 га; 
для будівництва та обслуговування будинку і господарських 
будівель у селах – до 0,25 га, в селищах – 0,15 га, у містах 
– 0,1 га; для садівництва – не більше 0,12 га; для дачного 
(0,1 га) і гаражного (0,01 га) будівництва. Конкретні розміри 
земельних  ділянок, що передавали безоплатно у власність 
громадянам, визначали  місцеві ради диференційовано, з 
урахуванням регіональних особливостей. 

Унаслідок реформування станом на 1.01.98 р. 65,3 % 
загальної площі України перейшло у власність сільсько-
господарських підприємств, по 12,0% – у власність і ко-
ристування громадян та лісогосподарських підприємств, а 
5,5 % було зачислено до земель запасу. Також 2,1 млн га  
земель було у користуванні підприємств, організацій про-
мисловості, транспорту, зв’язку, оборони, 304,4 тис. га – у 
користуванні організацій природоохоронного, оздоровчо-
го, рекреаційного та історико-культурного призначення,  
530 тис. га – водогосподарських підприємств. Підприємства, 
що цілковито належали іноземним інвесторам, мали у ко-
ристуванні 8,4 тис. га, а спільні підприємства – 5,3 тис. га  
(табл. 9.1). Сільськогосподарські підприємства станом на 
1.01.98 р.  мали у власності 81,2% усіх сільськогоспо-
дарських земель, 27,0% – лісів та інших лісовкритих площ, 
63,3 % – відкритих заболочених земель, 43,3 % – відкритих 
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земель без рослинного покриву, 21,5% – земель під водами. 
Проте ефективність землекористування була вкрай низькою. 
Майже половина КСП не здійснювала повноцінної діяльності, 
оскільки не вистачало техніки, а значна інфляція та дис-
пропорція цін на сільськогосподарську і промислову продук-
цію спричинила збитковість у виробництві. Реформування 
вкрай негативно позначилось на аграрному секторі еко-
номіки, що зумовило до зменшення виробництва валової 
продукції сільського господарства  протягом 90-х років на 
21,6%. Виробництво зерна скоротилось з 51 до 21 млн т,  
м’яса – з 4,3 до 2,1 млн т; діяльність 88 % сільськогос-
подарських підприємств була збитковою. Прибутковим 
було лише виробництво зерна та соняшнику [3; 26]. 
Найвідчутніше скорочення виробництва відбулось у тва-
ринництві. Поголів’я овець і кіз зменшилось у 18 разів. У 
рослинництві  майже цілковито  призупинили вирощування 
льону, деградували цукробуряковий  комплекс, винороб-
ство і виноградарство, втратило  свої позиції насінництво. 
Все це погіршило забезпечення населення продуктами хар-
чування: в 2,2 раза зменшилось споживання  м’яса, в 1,9 
– риби і рибопродуктів, в 1,8 – молока, в 1,6 раза – яєць 
[24]. Переважну частку сільськогосподарської продукції 
виробляли у приватному секторі.

З метою врегулювання ситуації в аграрному секторі еко-
номіки  вийшов Указ Президента України “Про невідкладні 
заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора 
економіки” (від 3.12.99 р.), який зобов’язував у шестимі-
сячний термін реформувати КСП у приватні підприємства. 
Впродовж року після введення в дію указу 10,8 тис. КСП 
було перетворено на 13,7 тис. приватних господарств, у 
структурі яких 47 % становили господарські товариства,  
24 % – кооперативи, 20 % – приватно-орендні та 8 % – фер-
мерські господарства [11].

Проведене реформування помітно змінило показники 
розподілу земельного фонду держави серед категорії земле-
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власників, землекористувачів. Станом на 1.01.2010 р. 32,3 %  
загальної площі держави було у власності сільськогоспо-
дарських підприємств, 31,6 % – у власності громадян, 14,1 % –  
у користуванні лісогосподарських підприємств, 16,2 % від-
несено до земель запасу, а решта категорій мала у власності 
та користуванні в межах 1% (табл. 9. 2). 

За рахунок розпаювання земель КСП частка сільсько-
господарських земель у їхній власності зменшилась з 81,2% 
до 43,9 %, натомість у власності  громадян їхня частка 
зросла до 43,2%, а 10,7 %  від усіх сільськогосподарських 
земель переведено у категорію “Землі запасу”. Інші категорії 
землевласників, землекористувачів мали у власності та ко-
ристуванні незначні частки сільськогосподарських земель. 
Майже 76 % усіх лісів і інших лісовкритих площ було пе-
редано у користування лісогосподарським підприємствам, 
а 14 % обліковано в категорії «Землі запасу». Також у цю 
категорію було  переведено майже 69 % відкритих заболоче-
них земель та земель під водами, 65 % – відкритих земель 
без рослинного покриву. Громадяни, які отримали землю 
у власність  і користування, становили найбільшу частку  
(99 %) у структурі землевласників, землекористувачів, про-
те на одного  припадало 0,77 га загальної площі та 0,75 га 
сільськогосподарських  земель. Одне сільськогосподарське 
підприємство мало у власності і користуванні 949 га загаль-
ної площі та 918 га сільськогосподарських  земель. У струк-
турі сільськогосподарських підприємств переважну частку 
(87,5 %) становили недержавні (кооперативи, товариства, 
колективні) підприємства. Державні сільськогосподарські 
підприємства були представлені радгоспами, сільськогоспо-
дарськими науково-дослідними установами і навчальними 
закладами, підсобними господарствами підприємств.

Значну кількість сільськогосподарських земель (45,1 %)  
було надано громадянам для ведення товарного сільсько-
господарського виробництва (в середньому 3,9 га), 19,5 %   
для ведення селянського (фермерського) господарства  
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(77,4 га на одне) та 18,12 % – для ведення особистого 
підсобного господарства. Переважна більшість громадян  
(41,3 %) отримала земельні ділянки для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, проте для цих цілей 
було виділено тільки 7,4 % від усіх сільськогосподарських 
земель, наданих громадянам (табл. 9.3). 

Згідно з планами реформування аграрного сектора еко-
номіки, місце зліквідованих колгоспів і радгоспів, як ос-
новних виробників сільськогосподарької продукції, мали 
зайняти фермерські господарства. Найактивніше фермерські 
господарства створювали на початку 90-х років і вже ста-
ном на 1993 р. їх налічували 14,7 тис. [3; 24]. Проте від-
сутність державного інвестування, матеріально-технічного 
забезпечення дало поштовх для ліквідації значної части-
ни новостворених приватно-орендних фермерських госпо-
дарств. Також значною перепоною в функціонуванні таких 
господарств було їхнє заснування міськими жителями або 
особами, які не мали досвіду роботи у сільському госпо-
дарстві. Вкрай несприятливим було і матеріально-технічне 
забезпечення фермерських господарств. Відповідно до обсте- 
жень Держкостату України, станом на 1999 р. на 100 фер-
мерських господарств  припадало 45 тракторів, 10 комбай-
нів, 15 автомобілів [24]. Головною перешкодою у діяльності 
фермерських господарств була нестача коштів, зумовлена 
дисбалансом цін на промислову і сільськогосподарську про-
дукцію. В українських реаліях формувалося декілька ти-
пів фермерських господарств: сімейні, міжсімейні та малі 
кооперативи [15].

Незважаючи на всі складності і перепони, кількість фер-
мерських господарств збільшувалась і покращувалось їхнє 
матеріально-технічне забезпечення. Якщо 1992 р. в Україні 
налічували 2,1 тис. фермерських господарств, то станом 
на 2010 р. їхня кількість досягла 50,1 тис. Впродовж усьо-
го періоду становлення фермерства збільшувався середній 
розмір господарства з 18,9 га сільськогосподарських угідь  
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1991 р. до 85,1 га 2010 р. Най-
більша кількість фермерських гос-
подарств характерна для півден-
них областей (Одеська – 7,7 тис., 
Миколаївська – 5,5 тис.), а най-
менша – для Івано-Франківської 
(588) та Рівненської (646 госпо-
дарств) областей. Такі ж законо-
мірності характерні і для географії 
середнього розміру сільськогоспо-
дарських угідь на одне фермерське 
господарство. Найменший середній 
розмір сільськогосподарських угідь 
характерний для Закарпатської  
області (7,2 га на фермерське гос-
подарство). Незважаючи на по-
зитивні зрушення, фермерські 
господарства все ще не стали го-
ловними виробниками сільськогос-
подарської продукції. 

Значно зросла роль особистих 
підсобних господарств населен-
ня у продовольчому забезпеченні 
громадян, оскільки випуск їхньої 
продукції в 1,5 раза перевищував  
виробництво продукції сільсько-
господарськими підприємствами. 
Підсобні господарства забезпечу-
вали майже половину сукупного 
доходу сільської сім’ї і все більше 
набували характеру  дрібного при-
садибного господарства. Кількість 
підсобних господарств зросла не 
тільки в селах, а в селищах і міс-
тах. Економічні негаразди в країні 
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зумовили до зростання кількості сільських жителів, зайня-
тих у підсобному господарстві, вдвічі, а міських – в 2,8 раза. 
Протягом 90-х років розмір земельних ділянок в особистих 
господарствах збільшився в 2,6 раза, посіви сільськогоспо-
дарських культур в їхніх межах зросли у 2,4 раза і станом 
на 2000 рік становили 4,81 млн га. В межах 6,3 млн осо-
бистих підсобних господарств було сконцентровано 6 млн га  
сільськогосподарських угідь, або п’ята  частина від їхньої 
загальної площі. Підсобні господарства продукували 98% 
картоплі, овочів і плодово-ягідних культур, 82 % молока, 
68%  м’яса і 54% яєць [28]. Високої продуктивності у під-
собних господарствах досягали здебільшого ручною працею, 
а значне збільшення працюючих у цьому секторі було зумов-
лене скрутною економічною ситуацією у державі, закриттям 
значної кількості  промислових підприємств.

Складні політична та економічна ситуації в державі, 
значний рівень інфляції, неспіврозмірність цін на промисло-
ву і сільськогосподарську продукцію зумовили до погіршен-
ня рівня рентабельності сільськогосподарського виробниц-
тва, передусім продукції тваринництва, що визначало зміни 
у структурі  посівних площ. Якщо 1990 року 45,0% від 
загальної посівної площі займали зернові, 37% – кормові, 
11,6% – технічні, 6,4% – картопля та овочево-баштанні 
культури, то на початок 2006 року відбулось відчутне збіль-
шення частки зернових (57,7), технічних (18,6), картоплі 
та овочево-баштаних культур (7,9%) за рахунок зменшення  
посівної площі під кормові  культури (15,8%), що помітно 
підірвало  кормову базу тваринництва. 

Перехід від колгоспно-радгоспної системи землекористу-
вання до нових альтернативних форм зумовив до зниження 
рівня агротехніки (недотримання обґрунтованих сівозмін, 
монокультура, погіршення якості посівного матеріалу, 
зменшення норм внесення мінеральних і органічних добрив  
та ін.), що зумовило до зменшення показників врожайності 
сільськогосподарських культур, передусім технічних.
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У спадок від соціалістичного землекористування неза-
лежній Україні залишили розбалансовану структуру земель-
ного фонду, в складі якого 72,2% займали сільськогоспо-
дарські землі, а показник розораності території становив 
57,5%. Найвищими показниками сільськогосподарської 
освоєності (близько 90%) та розораності  характеризува-
лись південні області. В складі сільськогосподарських зе-
мель 98% становили сільськогосподарські угіддя, у струк-
турі яких станом на 1991 р. 79,9% займала рілля, 12,4% 
– пасовища, 5,2% – сіножаті, 2,5% – багаторічні насад-
ження. Ліси та інші лісовкриті площі становили 16,4% 
від загальної площі держави (9,9 млн га), а основні лісові 
масиви сконцентровані в межах Поліських і Карпатських 
областей України. За площею лісів, лісистістю території, 
запасами деревини Україна належить до лісодефіцитних 
держав. У складі деревостанів хвойні дерева  займають 
42,2%, твердолистяні – 43,3%, м’яколистяні – 13,6 %.  
Лісові землі є державною власністю. Для ведення лісового 
господарства їх надано у користування Державному коміте-
тові лісового господарства (68,3 %), Міністерству аграрної 
політики (24,0%).

Земельні угіддя України характеризуються високим 
біопродуктивним потенціалом, оскільки основна база зем-
леробства розміщується на ґрунтах чорноземного типу 
(понад 60 %). Площі основних типів ґрунтів України та 
ступінь їхньої розораності наведено у таблиці 9.4. Згідно з 
відомостями Державного земельного кадастру, на балансі 
держави налічують близько 15,5 млн га особливо цінних 
продуктивних земель, серед яких значну частку станов-
лять нееродовані несолонцюваті суглинкові чорноземи  
(11,9 млн га). За прогнозами вчених, при дотриманні оп-
тимальної структури земельних угідь та відповідному рівні 
землеробства земельний фонд України може прогодувати 
300–320 млн осіб.
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Таблиця 9.4
Площі основних типів ґрунтів України,  

ступінь їхньої розораності [14]

Назва ґрунту Площа 
ґрунтів

Площа ріллі

тис. га % тис. га % до 
загаль- 

ної 
площі

% 
ріллі

Дерново-підзолисті супіщані і 
глинисто-піщані

1573,0 3,5 1015,0 64,5 3,5

Дерново-підзолисті оглеєні 1916,9 4,3 1140,7 59,5 3,6
Сірі лісові 7924,0 17,8 6719,1 84,8 21,3
Чорноземи типові на лесах 6272,2 14,1 5731,4 91,4 18,1
Чорноземи звичайні на лесах 10395,0 23,4 8760,0 84,3 27,7
Чорноземи південні на лесах 6237,9 14,1 4662,2 74,7 14,8
Лучно-чорноземні на лесах 1124,9 2,5 700,7 62,3 2,2
Темно-каштанові і каштанові 1489,9 3,4 1241,0 83,3 3,9
Лучні на алювії 1936,1 4,4 663,0 34,2 2,1
Болотні, торфоболотні і 
торфовища 

2061,8 4,6 78,5 3,8 0,2

Солонці, осолоділі 537,8 1,2 256,1 47,6 0,8
Дернові 1627,1 3,7 396,3 24,4 1,3
Буроземи 956,4 2,2 192,7 20,1 0,6
Коричневі гірські, гірсько-лучні 41,8 0,1 7,2 17,2 0,1

Здійснені реформування земельного фонду кардинально 
змінили систему землекористування, оскільки на законодав-
чому рівні було зліквідовано монопольну державну власність 
на землю і з 1.01.2002 року в Україні діє три рівноправні фор-
ми власності: приватна, комунальна і державна. За рахунок 
безоплатної передачі у приватну власність громадянам було  
передано 29,5 млн га (48,9% від загальної площі), у державній 
власності залишилось 30,1 млн га (49,9 %). Ще 728,7 тис. га  
(1,2%) є власністю юридичних осіб (рис. 9.1). Дещо своєрідна 
ситуація склалась із комунальною власністю, яка юридич-
но існує, проте фактично не відбулось процедури передачі 
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землі у власність територіальним громадам сіл, селищ, міст. 
Згідно з Земельним кодексом, комунальною власністю є усі 
землі в межах населеного пункту, крім земель державної та 
приватної форми власності. Напрями використання земель 
державної  власності наведено на рис. 9.2.

У державній власності залишилось лише 29,1% сільсь-
когосподарських угідь, які переважно використовують для 
забезпечення наукової діяльності й навчання, насінництва та 
ведення племінного господарства, вирощування лікарських 
рослин, специфічних видів сільськогосподарських культур 
(коноплі, маку, ефіро-олійних та ін.).

Розпаювання земель колективних сільськогосподарських 
підприємств і передача їх у  приватну власність зумовили 
до зміни у співвідношенні земельних угідь у структурі зе-
мельного фонду: зменшилась площа сільськогосподарських 
угідь за рахунок збільшення площ лісових, забудованих, 
відкритих заболочених земель. Структуру земельного фонду 
України наведено на рисунку 9.3.

Відчутні зміни відбулися у структурі сільськогоспо-
дарських угідь (рис. 9.4). Порівняно із 1991 р., зменшилась 

1
2
3

49,9

1,2

48,9

 Рис. 9.1. Розподіл земельного фонду України  
за формами власності:

1 – державна власність ( 30 091,9 тис. га ) – 49,9 %;
2 – приватна власність ( 29 534,2 тис. га) – 48,9 %;
3 – власність юридичних осіб (728,7 тис. га) – 1,2 %

%

%

%
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Рис. 9.2. Напрями використання земель державної власності:

1 – сільськогосподарські підприємства (3124,1 тис. га) – 10,4 %;  
2 – громадяни ( 2 501,1 тис. га) – 8,30 %; 3 – підприємства промисловості, 

транспорту, зв’язку, оборони та іншого призначення (2 225,7 тис. га) – 7,4 %; 
4 – підприємства, організації природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, 

історико-культурного призначення ( 382,6 тис. га) – 1,3 %;  
5 – лісогосподарські підприємства (7 953,1 тис. га) – 26,4 %;  
6 – водогосподарські підприємства (544,9 тис. га) – 1,8 %;  

7 – землі запасу (13 360,4 тис. га ) – 44,4 %

Рис. 9.3. Структура земельних ресурсів України станом на 1.01.2010 р.:

1 – сільськогосподарські землі – 42 942,6 тис. га (71,2 %);  
2 – ліси та інші лісовкриті площі – 10 503,7 тис. га (17,4 %);  

3 – забудовані землі – 2 467,5 тис. га (4,1 %); 4 – відкриті заболочені землі 
– 96 тис. га (1,6 %); 5 – сухі відкриті землі з особливим  

рослинним покривом – 17,6 тис. га  (0,03 %); 6 – відкриті землі  
без рослинного покриву – 1 040,5 тис. га (17%);  

7 – води – 2 416,9 тис. га (4,0 %)

10,40%

8,30%

7,40%

1,30%

26,40%
1,80%

44,40%

1
2
3
4
5
6
7

71,20%

17,40%

4,10%

1,60%

0,03%

1,70%

4,00%

1
2
3
4
5
6
7



1��еволюція землекористування в україні

частка ріллі на 2,1% та багаторічних насаджень (на 0,3%), 
натомість відбулось збільшення площ пасовищ і сіножатей. 
Також  у структурі сільськогосподарських угідь облікова-
но перелоги (близько 0,5 млн га), які в радянський період  
існували тільки теоретично.  Найбільші площі перелогових 
земель характерні для поліських і карпатських регіонів, які 
характеризуються низькою продуктивністю. Здебільшого 
перелоги утворились у межах середніх земельних паїв, що 
були надані громадянам, які не мали ні фізичних, ні еко-
номічних можливостей для ведення товарного сільськогос-
подарського виробництва.

Рис. 9.4. Зміни у структурі  
сільськогосподарських угідь України
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Специфічною формою землекористування є природо-
охоронна, яка почала формуватись ще наприкінці ХІХ ст.,  
коли територія України перебувала в складі Царської Росії 
(Асканія Нова, 1898) та Австро-Угорської імперії (пам’ятка 
Пеняцька, 1886). У подальшому природоохоронна інфра-
структура формувалась в радянський період. Оскільки в 
тогочасній ідеології домінував споживацький принцип, то 
під такі форми землекористування виділяли мізерні площі. 
Станом на 1990 р. в Україні налічували 21 заповідник і на-
ціональний природний парк, які охоплювали 407,0 тис. га. 
Здебільшого ці об’єкти були сконцентровані в Карпатах та 
Криму. Зміна пріоритетів у використанні природно-ресурс-
ного потенціалу держави, розуміння незворотності негатив-
них змін природних компонентів і об’єктів при посиленні 
антропогенного навантаження, врахування досвіду землеко-
ристування у зарубіжних країнах зумовили до невпинного 
збільшення кількості територій і об’єктів природно-заповід-
ного фонду, що виконують екологічні, генетичні, оздоровчі, 
санітарно-гігієнічні, виховні та культурно-освітні функції. 
Станом на 2010 рік в Україні обліковано 7 140 територій 
і об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 
2,7 млн га, а показник заповідності становить 4,6%, що є 
значно нижчим, ніж у європейських країнах. Структуру  
природно-заповідного фонду наведено на рис. 9.5.

За кількістю територій та об’єктів ПЗФ України най-
більша частка належить пам’яткам природи (42,6 %), за-
казникам (36,9 %), заповідним урочищам (10,8%),  паркам-
пам’яткам садово-паркового мистецтва (7,6%).

У межах України виокремлюють особливо цінні меліоро-
вані (осушені та зрошувані) землі, які введено в експлуатацію 
в 60–90-х роках ХХ ст. Найбільші  площі зрошення харак-
терні для Автономної Республіки Крим (15,2), Херсонської 
(15,0), Запорізької (8,8), Миколаївської (7,7), Одеської  
(6,8 %) областей, що зумовлено їхнім розташуванням у зоні 
недостатнього зволоження. Переважним способом зрошення 
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в Україні є дощування. Здебільшого зрошувальні системи 
мають закриту мережу з широкозахватними дощувальними 
машинами, а відкриті магістральні та міжмагістральні кана-
ли здебільшого обладнані протифільтраційним покриттям. 
Зрошуване землеробство характеризувалось високою і сталою 
продуктивністю, яка була в 2,0–2,5 раза вищою порівняно з 
богарним землеробством. На початок 90-х років площа зро-
шувальних земель України становила 2,6 млн га, 84 % яких 
було розташовано в Степовій зоні. Станом на 1.01.2010 ро- 
ку їхня площа зменшилась до 2,2 млн га, що становить 
3,6% від загальної площі України. Структуру зрошувальних 
земель наведено на рис. 9.6. Результати сучасних дослід-
жень засвідчують, що фактично поливають 20–35% від усієї 
площі зрошення, а продуктивність та обсяги виробництва 
сільськогосподарської продукції на цих землях зменшились 
на 25–40%. Таке становище зумовлено незадовільним тех-
нічним станом зрошувальних систем, низькими темпами 
оновлення парку дощувальної техніки і погіршенням еко-
лого-меліоративного стану зрошувальних земель.

Рис. 9.5. Структура ПЗФ України:
1 – біосферні і  природні заповідники (14 %); 2 – національні  

природні парки (24 %); 3 – регіональні ландшафтні парки (18 %);  
4 – заказники (39 %); 5 – пам’ятки природи (1%); 6 – заповідні  

урочища (3 %); 7 – ботанічні сади та інші (1 %)
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Квапливість у проведенні робіт, неврахування  природ-
них особливостей регіону спричиняли розвиток у межах 
зрошувальних земель цілої низки деградаційних процесів, 
що погіршують їхню продуктивність: підняття рівня ґрун-
тових вод і пов’язаний з цим розвиток процесів підтоп-
лення та вторинного іригаційного гідроморфізму (13–15% 
від площі зрошення); вторинне засолення ґрунтів (7–10%), 
осолонцювання (15 %), трансформація мінеральної складо-
вої ґрунтів, мікробіологічні зміни та забруднення ґрунтів 
важкими металами.

З метою оптимізації використання зрошувальних земель 
слід  проводити реконструкцію і модернізацію систем з ура-
хуванням їхнього еколого-меліоративного стану. Мінімальна 
необхідна площа зрошення в Україні може становити 1,5– 
1,7 млн га. Для зрошення різних сільськогосподарських 
культур, крім дощування, слід  використовувати більш 
ощадливі, ресурсозберігаючі способи поливу – крапельне 
зрошення. Переходити на богарне землеробство, де у струк-
турі сівозмін разом із зерновими і технічними культурами 
слід включати чорні пари та багаторічні бобові трави, впро-
ваджувати енергоощадливі агротехнологічні заходи. 

Рис. 9.6. Структура зрошувальних земель України  
станом на 1.01.2010 р.
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Проведення осушувальної меліорації в Україні має дав-
ню історію, проте на початковому етапі ці роботи мали 
фрагментарний характер. Проведення широкомасштабних 
заходів осушувальної меліорації на перезволожених землях 
України розпочалось у другій половині ХХ ст., що зумов-
лено як необхідністю покращення їхньої продуктивності, 
так і екстенсивним колгоспно-радгоспним способом земле-
користування. На осушених землях, які 1990 р. становили 
28,7 % площі сільськогосподарських угідь, було вироблено 
18,6% продукції рослинництва: 23,2% – зерна, 41,3 % –  
льону волокна, 26,5 % – овочів, 21,5% – картоплі, 27,3%– 
кормових коренеплодів, 12,0 % – багаторічних трав. Станом 
на 1.01.2010 р. площа осушених земель в Україні  становила 
3,3 млн га (5,5% від загальної площі держави). Структуру 
осушених земель наведено на рис. 9.7.  

Найбільші площі осушених земель закономірно розташо-
вані в західних, надлишковозволожених областях України: 
Львівській (23,5 % від площі області), Волинській (20,7%), 
Рівненській (19,5%), Чернівецькій (15,0%), Закарпатській 
(14,4%). Згідно з відомостями державного земельного ка-
дастру, осушення на більшій частині земель (69,4%) здійс-
нюють за допомогою закритого гончарного дренажу, і тіль-
ки на 33,7 % площ осушених земель проводять двобічне 
регулювання водного режиму. Хоча, як свідчать сучасні 
дослідження, переважна більшість осушувальних систем з 
двобічним регулюванням водного режиму має односторон-
ній режим дії, відводячи надлишкові води за межі масивів 
осушення.

Соціалістична гігантоманія, неврахування усіх природ-
них й економічних чинників у проведенні осушувальних 
робіт спричинили розвиток таких деградаційних процесів, 
як: дегуміфікація мінеральних ґрунтів і спрацювання торфо-
вих, вітрова ерозія, надмірне ущільнення верхніх горизонтів 
ґрунтів, переосушення, хімічна деградація, вторинне заболо-
чування. Розвиток цих процесів призвів до того, що близько 
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800 тис. га осушених земель використовують як сіножаті 
та пасовища з урожайністю сіна не більше 15–20 ц/га.  
Коефіцієнт використання багатьох масивів осушення стано-
вить 0,4–0,7. Згідно з відомостями Держводгоспу, в доброму 
меліоративному стані є 61,1 % від загальної площі осушен-
ня, 33,1 – в задовільному, 5,8 % – в незадовільному.

Особливе місце в складі земельного фонду України зай-
мають землі населених пунктів, які характеризуються  ви-
соким рівнем інженерного облаштування та антропогенного 
навантаження, що зумовлює їхню  високу вартість. Політика 
радянського уряду на індустріалізацію, ліквідація хуторів і 
“неперспективних” малих сіл зумовила до росту міст, збіль-

Рис. 9.7. Структура осушених земель  
України станом на 1.01.2006 р.
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шення кількості міського населення. Станом на 1.01.2010 р. 
в Україні налічували 29 934 населених пункти (в тім числі 
454 міста, 886 селищ, 28 594  села), які займають площу 
7,4 млн га (12,4% від загальної площі України). Тенденція 
до зменшення кількості сіл продовжується і в незалежній 
Україні, що зумовлено важкими умовами життя в сільсь-
кій місцевості, відсутністю робочих місць, незадовільним 
рівнем розвитку інфраструктури. Порівняно з 1998 роком 
кількість сіл зменшилась на 230 (насамперед у Київській, 
Чернігівській, Харківській областях), натомість площа 
земель населених пунктів збільшилась на 375,4 тис. га.  
Таке збільшення площі відбувається за рахунок розширення 
зовнішньої межі великих міст, що зумовлює до зменшення 
площ прилеглих  продуктивних сільськогосподарських і лі-
сових угідь. Така ситуація спричинена затягуванням процесу 
розмежування земель державної та комунальної власності, 
відсутністю для більшості населених пунктів зовнішніх меж 
(встановлені тільки для 43 % населених пунктів). Із 179-ти 
міст обласного підпорядкування зовнішні межі відсутні для 
104-х, а для 30-ти міст потребують  корегування.

Земельний фонд населених пунктів України характери-
зується високим  показником  сільськогосподарської освоєності 
(67,9 %), а найвищі значення цей показник має у селах – 77,8 %,  
тоді як в містах він становить близько 30%. Причому зі збіль-
шенням чисельності населення міст значення показника сіль-
ськогосподарської освоєності помітно зменшується. Ліси та 
інші лісовкриті площі в структурі земельних ресурсів населе-
них пунктів становлять 4,5 % (найвищі значення, характерні 
для міст – 10,3, найвищі – для сіл – 3,2%). Значення цього 
показника безпосередньо не залежить від розміру населеного 
пункту, кількості населення, політико-адміністративного ста-
тусу, а, зазвичай, обумовлено природно-кліматичними умова-
ми та історичними особливостями забудови. 

Частка забудованих земель у структурі земельного фонду 
коливається від 14,7 % у селах до 50,2 % – у містах. У струк-



1�� Зіновій Паньків

турі сільськогосподарських угідь населених пунктів 71,9 % 
займає рілля, 7,3 % – багаторічні насадження, 63,1 % –  
сіножаті, 14,5% – пасовища. Розораність земельного фонду 
є доволі високою – 47,5 % ( в селах – 55,0 %, у селищах 
– 42,0 %, у містах – 18,0 %).

Високий рівень інженерного облаштування та значна 
концентрація населення зумовлюють до багатогранності і 
різноспрямованості використання земельного фонду населе-
них пунктів. Зростання кількості міських жителів вимагає 
відведення нових земельних ділянок під житлове будів-
ництво, що вирішують завдяки розширенню їхніх зовніш-
ніх меж, хоча здебільшого міста мають достатні внутрішні 
резерви.

Відновлення приватної форми власності на землю не-
минуче зумовило до залучення її у ринкові відносини як 
товару. Залежно від сутності операцій стосовно земельних 
ділянок в Україні, можна виокремити три види ринку зем-
лі:

– ринок купівлі-продажу;
– ринок оренди;
– іпотечний ринок.
Одночасно з ринковими відносинами доволі активно 

розвивались угоди та операції обігу землі, яким не прита-
манні ринкові принципи (попит, пропозиція, конкуренція) 
– спадкування, дарування, обмін.

Запровадження мораторію на продаж земель сільсь-
когосподарського призначення зумовило до залучення в 
ринок купівлі-продажу винятково земель під забудову. 
Найактивніше ринок такої категорії розвивався у Львівській, 
Одеській, Волинській, Чернівецькій, Київській областях, а 
найвища вартість одиниці площі проданих земельних ді-
лянок характерна для м. Київ, багатьох обласних центрів, 
міст південного узбережжя Чорного моря, курортно-турис-
тичних центрів. Станом на 2010 рік з початку дії ринку 
землі продано понад 22,0 тис. га земель вартістю понад  
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6 млрд грн. Останніми роками у зв’язку зі зловживаннями 
продаж земельних ділянок державної і комунальної влас-
ності для будівництва здійснюють винятково через земельні 
аукціони, що дало змогу збільшити надходження у бюджети 
різних рівнів. Дія мораторію на продаж земель сільськогос-
подарського призначення спричинила хаотичні необґрун-
товані  процеси переведення сільськогосподарських земель 
у несільськогосподарські із подальшим їхнім залученням  
у цивільно-правові процеси. Вказана причина збільшила 
кількість операцій обігу із земельними паями, у структурі 
яких переважає успадкування (91,1%) та дарування (7,6%), 
які, здебільшого, мають сумнівний характер. 

Найбільша частка земельного фонду України у зв’язку із 
правовими реаліями залучена у ринок оренди земель. Станом 
на 1.01.2010 р. в оренді перебувало 36,3 % від загальної 
площі держави (51,3% сільськогосподарських угідь, 45,9 % 
ріллі). Головними орендарями землі є сільськогосподарські 
підприємства різноманітних форм власності, які орендують 
близько 88 % від усіх орендованих земель, що зумовлено 
необхідністю залучення додаткових площ для товарного 
сільськогосподарського виробництва. Також упродовж ос-
таннього періоду значні площі земель орендують спільні під-
приємства, які спеціалізуються на вирощуванні технічних 
сільськогосподарських культур. В Україні переважає корот-
котермінова оренда (87 %), хоча простежується тенденція до 
збільшення частки довготермінової. Короткотермінова орен-
да негативно позначається на ефективності використання 
земель та є прямою загрозою погіршення їхньої родючості, 
оскільки орендар за короткий термін користування земель-
ною ділянкою намагається отримати максимум прибутку без 
додаткових витрат на відновлення родючості. У структурі 
орендної плати переважає натуральна форма оплати (71,7 %),  
середній розмір плати за оренду 1 га становить 260 грн/рік;  
найвища орендна плата характерна для Черкаської облас-
ті (406 грн/га), а мінімальна – у Сумській (185 грн/га). 
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Ефективне функціонування ринку оренди землі могло б 
слугувати дієвою альтернативою ринку купівлі-продажу 
земель сільськогосподарського призначення за умови запро-
вадження вагомих гарантій прав орендарів і орендодавців, 
посилення контролюючої функції держави за використан-
ням орендованих земель, запровадження обов’язкового  
агрохімічного обстеження ґрунтів до і після оренди земель-
ної ділянки, їхньої паспортизації.

Ринок іпотеки землі не набув значного поширення в 
межах України, що було зумовлено нестабільною еконо-
мічною ситуацією, інфляційними процесами. Іпотечні опе-
рації поширювались тільки на високоліквідні земельні 
ділянки.

Реформування землекористування в Україні є надзви-
чайно заполітизованим, а постійні зміни політичних курсів 
і програм сповільнюють темпи його проведення. Земельна 
реформа з року в рік не отримує достатнього фінансування, 
відсутнє планування у виробництві сільськогосподарських 
культур, що навіть за умови високої врожайності робить 
їхнє вирощування збитковим для реальних товаровиробни-
ків. Дисбаланс цін на промислову і сільськогосподарську 
продукцію робить її виробництво нерентабельним. У спа-
док від соціалістичного землекористування Україна от-
римала цілий спектр деградаційних процесів ґрунтів, які 
не вдається стабілізувати при відсутності достатнього фі-
нансування заходів охорони земель. Здебільшого власники 
земельних паїв, проживаючи за межами села, не мають 
бажання самостійно їх використовувати і готові відчужити 
право власності за мінімальну ціну. Введення в дію ринку 
земель сільськогосподарського призначення без надійного 
правового регулювання може зумовити до того, що основне 
національне багатство держави стане власністю декількох 
олігархічних кланів.
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ВИСНОВКИ

1. Земельні ресурси є найважливішою частиною при-
родного середовища, що характеризується просторовим роз-
міщенням, рельєфом, ґрунтовим покривом, рослинністю, 
надрами, водами, слугують головним засобом виробництва 
в сільському і лісовому господарстві, а також просторовим 
базисом для розміщення усіх галузей виробництва. Вони є 
невід’ємною та основною умовою життя і функціонування 
процесу суспільного виробництва, обумовлюють існування 
та використання інших природних ресурсів (атмосферного 
повітря, поверхневих і підземних вод, рослинного та тварин-
ного світу), виконують певні глобальні екологічні функції 
(біоенергетичну, азото-білкову, газово-атмосферну та ін.).

2. Земельні ресурси як засіб виробництва суттєво відріз-
няються від інших засобів виробництва. Оскільки земля є 
продуктом самої природи і передує праці щодо її утворення, 
не може бути замінена або заново створена, замінена інши-
ми засобами виробництва, характеризується постійністю 
свого місця розташування і взаємозв’язком з природними 
умовами, а за умови раціонального використання покращує 
свої властивості, підвищує продуктивність.

3. Процес землекористування нерозривно пов’язаний із 
життєдіяльністю людини, отож, на нашу думку, для істо-
ричного аналізу процесу використання земельного фонду 
доцільніше вживати термін „еволюція”. Еволюція землеко-
ристування – це історично спрямована сукупність безперерв-
них, взаємопов’язаних змін у спрямованості, інтенсивності, 
способах, методах використання земельного фонду та у ха-
рактері перерозподілу відносин права власності на основний 
засіб виробництва у сільському і лісовому господарстві, 
просторовий базис розміщення усіх видів господарської 
діяльності, головний державотворчий компонент. Еволюція 
землекористування обумовлюється політико-правовими, 
еколого-технологічними, економічними чинниками.
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4. З метою встановлення реального стану землекористу-
вання доцільно використовувати просторові, правові, еколо-
гічні, економічні, історичні підходи із системою показників. 
Якщо просторові, правові, екологічні, економічні підходи 
дають змогу встановити сучасний стан землекористування 
та його регіональні відмінності, то історичний дає змогу 
обґрунтувати передумови становлення землекористування. 
Показниками для виокремлення історичних періодів є: фор-
ми власності на землю, домінуючі системи землеробства, 
знаряддя обробітку ґрунту, землевпорядні реформування, 
зміни державного устрою.

5. На основі аналізу значної кількості розрізнених, 
різночасових публікацій та фондових матеріалів вперше 
запропоновано періодизацію землекористування у межах 
України на основі чітко визначених критеріїв, виокремлено 
9 етапів, а в їхніх межах – періоди. Висвітлено особливості 
використання земельного фонду України в різні історичні 
етапи та сутність різних землевпорядних реформ. 

6. Ранній етап  становлення землекористування  в ме-
жах території України є найтривалішим у часовому вимірі, 
оскільки тривав  від часу закінчення льодовикового періоду 
до початку ХVІ століття. В його межах виділено два періоди. 
Дослов’янський –  характеризується поступовим переходом 
від привласнювального до відтворювального землекористу-
вання, становленням тимчасових центрів  землеробства з 
екстенсивним способом використання землі і природним 
відновленням родючості, домінуванням тваринництва. 
Ранньослов’янський – характеризується формуванням те-
риторії постійної осілості з мережею городищ (міст) і сіл, 
переходом від пересувного землеробства з розпушувальною 
технікою до трипілля з плужною оранкою та відновлен-
ням родючості ґрунтів за допомогою органічних добрив, що 
гарантувало стійлове тваринництво. Сільськогосподарське  
землекористування доповнювалось збиральництвом, мис-
ливством, рибальством і різноманітними промислами.
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7. Етап перших земельних реформувань характери-
зується докорінними змінами у використанні земельно-
го фонду. За способами їхнього проведення розділяється 
на два періоди: волочної реорганізації землеволодінь, що 
було проведене в час перебування українських земель в 
складі Великого князівства Литовського і Польщі, та мало 
за мету ліквідацію хаотичності землекористування, збіль-
шення площі ріллі з метою виробництва товарного зерна, 
створення фільваркового господарства, що ґрунтувалося на 
використанні підневільної праці селян і трипільній системі 
землеробства. Було проведено впорядкування просторового 
розташування селянських поселень і розділення ґрунтів 
за якістю, що враховували при оподаткуванні. У період 
козацького перерозподілу земельної власності ліквідовано 
земельні володіння польського короля, шляхти, католицької 
церкви та сформовано індивідуальне селянське і козацьке 
господарство, активізувалися процеси займанщини нових 
земель на сході і півдні України. Сформувалося козацьке 
рангове землеволодіння, збільшилася частка православних 
монастирських землеволодінь. У межах Правобережної і 
Західної України поступово відновлювалося магнатське 
фільваркове землеволодіння, що ґрунтувалося на праці за-
лежних селян.

8. За поміщицького землеволодіння використання землі 
ґрунтувалося на кріпосному праві в усіх  регіонах України, 
які були під владою різних держав. Основною  у землеробстві 
була трипільна  система, яка не зазнавала вдосконалення; у 
структурі культур домінували зернові, а також запровадили 
вирощування картоплі, кукурудзи, соняшнику; відбулося 
формування класу великих землевласників, що були на-
щадками козацької старшини;  посилилось майнове розша-
рування селянства і формування безземельних селян, які 
наймитували та працювали на мануфактурах; збільшилась 
частка державних земель за рахунок процесу секуляризації 
монастирської власності. Зростання селянської непокори 
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змушувало уряди запроваджувати пом’якшувальні заходи, 
які не мали успіху, оскільки загальна система землеко-
ристування залишилась без змін.

9. Етап капіталістичного землекористування виріз-
няється політичними та землевпорядними реорганізаціями, 
що були зумовлені необхідністю реорганізації економіки. 
Ліквідація кріпосного права зумовила до позбавлення юри-
дичної залежності селян від поміщиків та набуття ними 
права на невеликі земельні ділянки, втрата прав на користу-
вання громадськими земельними наділами (лісами, пасови-
щами), формування трьох видів селянського землеволодін-
ня: подвірного, общинного, особистого; інтенсифікація зем-
лекористування та впровадження товарного землеробства, 
що зумовило до збільшення частки ріллі, технічних культур 
у структурі посівних площ, урожайності основних культур 
за рахунок впровадження досягнень селекції, агротехніки, 
використання мінеральних добрив. Столипінська реформа 
була спрямована на заміну общинного землекористування, 
яке вирізнялося низькою продуктивністю, на одноосібні 
хутірські та відрубні землеволодіння та підвищення рівня 
агротехніки  в новостворених господарствах. 

10. Етап військово-революційних реформувань харак-
теризується: сповільненням темпів капіталістичної інтен-
сифікації землекористування, зменшенням площі ріллі та 
посівів зернових, технічних культур, що зумовлено військо-
вими діями; ліквідацією німецького колоністичного земле-
володіння; численними спробами різних урядів врегулюва-
ти земельне питання; запровадженням політики «воєнного 
комунізму», «продрозверстки» та комуністичної програми 
націоналізації землі. 

11. Утвердження радянської влади на теренах України 
спричинило впровадження більшовицьких догматів щодо 
використання землі та форм власності. У період земельних 
громад (територіальних об’єднань селян-землекористувачів) 
основними формами землекористування були: дільнично-
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черезсмужна, общинна, відрубна, хутірська і колективна. 
Для подолання недоліків дільнично-черезсмужної форми 
передбачали громадські багатопільні сівозміни, які були 
прогресивнішими, але не були повністю впровадженими 
через початок колективізації. Період масової колективіза-
ції відзначався переходом від індивідуального селянського 
господарства до колективних форм господарювання, лікві-
дацією «куркулів», запровадженням непу та його кризою, 
що прискорило суцільну колективізацію  та зменшення 
кількості індивідуальних селянських господарств; збіль-
шенням площі ріллі, що за низької врожайності та значної 
забур’яненості полів не дало змоги збільшити виробництво 
сільськогосподарської продукції; свідомим тотальним ви-
лученням продовольства з колективних господарств, що 
стало причиною голодомору, та ліквідацією хутірського 
землекористування.

12. Початок Другої світової війни спричинив значні 
матеріальні, ресурсні втрати, зумовлені військовими дія-
ми, повне захоплення українських земель окупаційними 
військами, які розглядали Україну як джерело постачання 
продовольства і сировини, реанімацію на першому етапі 
колгоспно-радгоспної системи, а в подальшому створення 
мережі приватних сільськогосподарських підприємств, які 
б викачували продукцію для діючої армії та Німеччини. 
За період відбудови радянського землекористування від-
булося повне відновлення колгоспно-радгоспної системи 
використання земельного фонду на всій території України, 
укрупнення колгоспів, які не мали достатнього матеріаль-
но-технічного забезпечення та вели низькопродуктивне ек-
стенсивне сільськогосподарське землекористування.

13. Етап соціалістичного землекористування відзначився 
тотальним домінуванням колгоспно-радгоспної моделі вико-
ристання земельного фонду, укрупненням та збільшенням 
кількості радгоспів, ліквідацією МТС, проведенням заходів 
меліорації та якісної оцінки земель, посиленням техноген-
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ного навантаження та екстенсивного  методу  використання 
земельного фонду, що спричинило високі показники розо-
раності та розвиток низки деструктивних процесів.

14. Зміна політичного устрою в Україні супроводжува-
лася масштабним реформуванням землекористування, яке 
передбачало ліквідацію державної монополії власності на 
землі та впровадженням трьох рівноправних форм (держав-
ної, колективної, приватної). Безоплатна передача у при-
ватну власність переважної частини сільськогосподарських 
земель зумовила їхню роздробленість, створення значної 
кількості недержавних сільськогосподарських підприємств, 
які в умовах економічної кризи не змогли налагодити ефек-
тивне використання земель. Переважна частина сільсько-
господарських земель перейшла у власність і користування 
сільськогосподарських підприємств і громадян, 76 % лісів є 
у користуванні лісогосподарських підприємств. Посівні пло-
щі в державі зменшилися на 5,5 млн га та відбулися зміни 
у структурі посівів (зменшилася частка кормових культур), 
що зумовило до виснажування ґрунтів технічними культу-
рами. Збільшилася площа земель населених пунктів. Значну 
частину сільськогосподарської продукції виробляло у під-
собних господарствах населення. Існування мораторію на 
продаж сільськогосподарських земель активізувало процеси 
їхньої оренди та обігу (спадкування, дарування та ін.). 
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