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Прийшовши до влади, ПавлоСкоропадський розпочав проводити аг-
рарну реформи. Для підготовки умов до аграрних перетворень на місцях 
створювалися земельні комісії, які з перших днів нової влади усували 
земельні комітети Центральної Ради. 

Міністерством земельних справ на місцях створювалися регіональні 
управління хліборобства та державного майна, а теж губернські, повітові, 
волосні земельні, земельно-ліквідаційні та особливі комісії. Ці останні 
вирішували питання про право на врожай 1918 р., із земель колишніх 
землевласників відповідно до спеціального закону, ухваленого 27 травня 
1918 р. 

Повітові земельні комісії брали на себе тимчасове управління земе-
льними ділянками окремих власників на їхні прохання і з дозволу губерн-
ських комісій на термін понад один рік. Маєтності господарів, які були ві-
дсутніми, за розпорядженням губернської комісії передавалися повітовій 
комісії для управління без заяви власника чи його повіреного. Суть 
управлінських функцій зводилася до передачі маєтків в оренду чи прямого 
господарювання з допомогою призначених фахівців. Витрати на ці заходи 
покривалися за рахунок прибутків, одержаних від господарської 
діяльності.  

Земельна реформа мала багатоступеневий характер. Низкою законо-
давчих актів передбачалося реалізувати такі принципи: відповідальність за 
перетворення брав на себе уряд; створення Державного земельного фонду 
за рахунок державних, церковних і частини приватних земель із повним 
відшкодуванням за них; продаж земельних ділянок малоземельним госпо-
дарям; створення дрібних, однак економічно міцних господарств; забезпе-
чення ефективної роботи цукрової промисловості як базової галузі 
України; удосконалення сільськогосподарського кредитування. 

8 червня 1918 р., було схвалено закон, згідно з яким Державний зе-
мельний банк дістав необмежене право придбання земель для їх продажу 
селянам. Розмір приватного землеволодіння не повинен був перевищувати 
25 десятин. 

14 червня був виданий закон «Про право продажу та купівлі землі 
поза міськими оселями». Якщо ділянки купували земельні товариства, то 
загальна площа повинна була вкладатися в розрахунок: 25 десятин на кож-
ного члена товариства. Окрім того, впродовж трьох років придбану землю 
необхідно було розмежовувати на індивідуальні відруби.  

У жовтні було засновано Вищу земельну комісію, яку очолив сам 
Павло Скоропадський. Посилена увага глави держави до аграрного питан-
ня в оцей час пояснювалася тим, що опісля жнив 1918 р., передбачалося 



розпочати перерозподіл землі для того, щоб у 1919 р., кожний господар 
працював уже на власній землі. 

На початку листопада було ухвалено законопроект, котрий регулю-
вав процес викупу Державним земельним банком надлишкових площ у 
землевласників та їх подальшого розподілу між селянами.  

Одначе провести в життя задуми уряду не вдалося. І це пояснювало-
ся не тільки браком часу. Занадто сильною була інерція мислення в 
колишніх латифундистів, котрі з Гетьманом пов’язували можливість 
соціального реваншу. Уряду Української держави не вдалося пом’якшити 
продовольчу кризу, забезпечити міста достатньою кількістю харчів, щоб 
зменшити соціальну напругу в країні, і тим самим він сам собі окреслив 
короткотривале існування. 
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