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Соціально- економічна діяльність 
земств України: історіографія

Досліджуються опубліковані праці дано)' теми, в яких відбиті) 
рівень внеску земств України і вирішеним соціально економічних питань. 
Проаналізовано результати досліджень різних вчених з питання соціиіьііо- 
економічного розвити\ земств Висвіт ієно, в якому масштабі зарубіжні 
дослідники розгойдають дія іьніеть земств. Визначено, що наукові роботи 
написані в радянський період відповіданії догматам марксистсько- іешиської 
теорії і не- завжди об 'єктивно нідойражаш історичні події того періоду. 
Охарактеризовано зага іьпиіі етан і повноту дослідження. На основі проведених 
досліджень розглянуто періодизацію та її основні етапи соціа іьно-економічної 
діяльності земств.
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Багатогранна структура створення дієвої системи 
місцевого самоврядування, передусім. покликана
ефективно регулювати соціально економічний розвиток 
в межах областей, районів, населених пунктів. У зв’язку 
з цим дослідники все частіше звертаються до досвіду 
минулого, зокрема, вивчення історії діяльності земських 
установ.

Після проголошення державної незалежності
України настав час та умови для дійсної переоцінки 
історичних знань. З урахуванням соціально політичних 
змін щодо вивчення історіографії, в тому числі й
проблеми діяльності земств та використовуючи
принципи об’єктивності, науковості, неупередженості

та історизму учені України поділяють її розвиток на 
декілька періодів.

Вивчаючи соціально-економічну діяльність земств 
Т. О. Шаравара вважає, що сучасний період історіографії 
потрібно починати з моменту отримання Україною 
державного суверенітету. Досліджуючи історіографію 
соціально-економічної діяльності земств, дослідник 
запропонувала у першому періоді, який охоплює 1864 
1917 роки, умовно виділити два етапи дослідження 
проблеми: 1) 1864-1890 роки: 2) 1917 1990 роки. У 
другому періоді, шо окреслений 1917 початок 1990 х 
років, виділити: 1) 1917 кінець 1920-х років; 2) кінець 
1920 х перша половина 1950 х років; 3) друга 
половина 1950 х середина 1960-х років; 4) друга 
половина 1960-х - середина 1980 х років; 5) 1985 
початок 1990 х років.

Таку періодизацію автор обумовлює політичними 
процесами, які мали місце з 1917 до початку 1990 
х років і безпосередньо впливали на об'єктивність 
тверджень істориків [23].

І. М. Миколаєнко вважає, що при вивченні історії 
земських установ мають бути такі періоди: 1) 1864-
1917 роки; 2) 1918 рік перша половина 1950 х років: 
3) друга половина 1950 х перша половина 1980 х 
років; 4) друга половина 1980 х років сьогодення [19].

Дещо по іншому розглядає періодизацію О. М. Об
мотко, який вказує на те, т о  потрібно виділяти 3 етапи. 
Перший охоплює весь дореволюційний період 1864
1918 роки, Другий проходить у 3 етапи від 1918 року 
до початку 1960 х років: з 1965 по 1990 роки та 
період сучасної української історіографії, який триває 
з 1991 року до сьогодення [21].

Отже, дослідження історіографії діяльності земств 
ученими України поділено на ряд періодів. В цілому 
ми погоджуємось з визначеними періодами, однак 
вважаємо, що найбільш оптимальна і науково обгрун
тована відносно обраної теми періодизація запропо
нована Т. О. Шараварою.

Великий внесок у дослідження діяльності земств 
вніс С. Л. Маслов. Цікава ця праця тим, що в ній 
грунтовно та конкретно викладено матеріал за кожним 
напрямком дослідження і його легко сприймати 
читачеві. В праці характеризується економічна 
діяльність земств за 50 років існування та звертається 
увага на період столипінських реформ. Автор приділяє 
багато уваги на створення дільничної агрономії. З 
цією сферою він пов'язує наближення допомоги до 
потреб населення. У роботі подано характеристику 
кооперативно кредитних дій земства, де агрономічна 
допомога відділена від економічної. Але порівнюючи 
з попередніми дослідженнями, у прані С. Л. Маслова 
наводиться мало даних по українських губерніях. Автор 
не встановив конкретні періоди формування земської 
економічної діяльності та обійшов питання взаємо
відносин між земством та державою до 1906 року [18].

Найвагоміше місце в науковому висвітленні земської 
економічної діяльності в Російській імперії належить 
Б. Б. Веселовському [6]. який послідовно обстоював 
ліберальну ідею про безумовну прогресивність земств. 
У своїй прані вчений чітко встановив етапи соціально- 
економічної діяльності земств, вказавши на тс, шо 
до 90 х років XIX століття ця діяльність мала суто 
соціальний характер, земства тільки обговорювали
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питання про надання допомоги сільському господарству, 
обираючи об'єкт та форми допомоги. Він прискіпливо 
аналізував господарську, фінансову і культурну діяль
ність земств Російської імперії. Дослідник наголосив на 
тому, що економічна діяльність земств цілком залежала 
від соціального середовища в земських установах. Так, 
перевага поміщицького елементу в земствах Харківської 
губернії довгий час гальмувала розвиток агрономічної 
допомоги сільському господарству, і, на противагу 
цьому, він наводить як приклад земства Чернігівської 
губернії, де перевага інтелігенції та дрібних земле
власників зумовила те, що земства цієї губернії одні з 
перших почали займатися кооперативним рухом. Саме зі 
збільшенням у земствах так званого третього елементу 
селян та інтелігенції та подрібненням поміщицького 
землеволодіння пов'язана поступова зміна поглядів 
щодо необхідності економічної допомоги селянству.

На жаль, дослідження Б. Б. Веселовського обме
жується 1907 роком і не містить матеріалу про земську 
діяльність за часів столипінської реформи.

Єдина робота написана українською мовою в 
дореволюційній історіографії є робота В. Дорошенка 
«З історії земства на Україні». Саме він досліджував 
діяльність земств в українських губерніях. Як і 
Ь. Б. Веселовський, він поділяє економічну діяльність 
земства на 3 етапи, але з іншою періодизацією. Перший 
етап - це перші 10 років існування земств (1864 
1874 рр.). На цьому етапі земство намагається займатися 
збутом продукції та кредитами для задоволення потреб 
поміщиків, які переважали в цей час у земствах. 
Другий етап (1876 1895 рр.) це період, коли земства 
під впливом загальної економічної кризи в сільському 
господарстві починають більше звертати увагу на 
причини занепаду селянських господарств. Із середини 
90-х років XIX століття, зазначає автор, до 1910 року 
проходив третій етап соціально-економічної допомоги 
земств у сільському господарстві. Крім наведення 
статистичних даних, автор зробив спробу критичного 
аналізу діяльності земств. Як і попередні дослідники, 
В. Дорошенко вказує на активізацію земської допомоги. 
Автор стверджує, шо земська економічна діяльність несе 
позитив в сільські маси, але для цього повинна бути 
підтримка ззовні. Земства більше звертають увагу' на 
поширення технічних засобів, агрономію, кредитування. 
Сама їх діяльність стає більш планомірною та ціле
спрямованою [ 13].

Також земствам присвячено працю Т. 1. Тихонова. 
Дослідник вважав, шо земство мало б ефективніше 
здійснювати заходи. спрямовані на поліпшення
економічного і культурно правового становища 
місцевого населення. Він оцінював земство як орган, 
здатний задовольнити потреби народу, бо він найближче 
стоїть до народних мас.

У 1940 році за редакцією С. Бслоусова та К. Гус- 
лиетого була надрукована Історія України [2]. Автори 
ретельно перелічили завдання земств, але жодним 
словом не згадали про заслуги органів самоврядування 
перед народом. Вони писали: «...у земських
організаціях селяни не відігравали ніякої ролі..., тим 
більше, що в земства потрапляли, як правило, лише 
представники куркульського прошарку села...». Певні 
ідеологічні нариси простежуються і в нарисах з історії 
України. 1944 року, автором якого є Ф. Є. Лось [17].

Громадський діяч А. А. Головачов у своїх поле
мічних нарисах спробував критикувати закони про 
земські установи з точки дворянської ліберальної 
опозиції. Він дорікав урядові у відсутності усвідомлених 
загальних начал державних перетворень, з огляду на 
що, реформи 60- 70-х років XIX століття виявилися 
відірваними одна від одної і не пов’язані загальною 
ідеєю [11]. Протилежну точку зору висловив академік 
В. П. Безобразов. Єдиний шлях до процвітання земства 
він вбачав в об’єднанні його з державним керівництвом. 
Самостійність місцевих органів і відсутність у земств 
будь якої влади Безобразов вважав головними недо
ліками земства [1].

Найбільш грунтовними є роботи присвячені безпо
середньо земствам Росії та України, автором яких є 
Г. А. Герасименко. Дослідник увів до наукового обігу 
значний пласт архівного матеріалу та приділив увагу 
безпосередньо соціально економічним надбанням 
українських губернських та повітових земств. Ного 
роботи стали для свого часу унікальними, оскільки 
соціально економічні надбання українських земств мало 
хто вивчав у радянську добу [10].

Так, соціально економічна діяльність органів місце
вого самоврядування Російської імперії знайшла своє 
відображення в наукових, енциклопедичних, публіцис
тичних виданнях радянської доби.

Відлига 1960 х років дала поштовх подальшому 
розвитку історичної науки, в тому числі проблематики 
земств. Слід відзначити появу праці В. В. Гармизи, який 
грунтовно дослідив умови підготовки Закону про земські 
установи [9].

У середині 70-х років XX століття українська 
історіографія даної проблеми поповнилася новими 
працями. Так, професор В. Й. Борисенко вважає, що 
земства боролися лише за часткові зміни урядової 
політики в галузі народної освіти. Дослідник детально 
проаналізував участь та роль демократичних сил 
земської інтелігенції в освітньому русі [3]. Діяльність 
земств виявлялася у відкритті й утриманні початкових 
шкіл, у порушенні клопотань перед урядом про 
розширення сфери діяльності земських управ у галузі 
освіти. Знаходячись в опозиції до царату, земства 
відіграли допоміжну роль у боротьбі демократичних 
сил суспільства за просвітництво. У своїх дослідженнях 
автор уперше визначив роль демократичних сил у 
поширенні освіти в Україні у 60 90 х роках XIX сто
ліття [4].

Наприкінці 1980 - х років залишились галузі 
соціально економічної діяльності земств, які не були 
докорінним чином висвітлені у науковій літературі. 
Маловивченими були участь земств у кооперації, 
фінансова система земств, переселенська політика часів 
столипінських реформ, економічні і соціальні заходи 
земств у голод кінця XIX століття, діяльність земств 
у підприємництві. їх участь у загальноросійських 
соціально економічних процесах.

Протягом 1990 х років краєзнавці та історики 
розпочали дослідження земської діяльності в областях 
України. Особлива увага звертається на краєзнавчу 
діяльність земських установ, їх участь в архівних 
комісіях та археологічних з’їздах. Цим проблемам 
присвячено статті А. А. Гапієнка [8], С. 3. Заремби [15], 
І. Н. Войцехівської та О. Л. С’емергея [7]. Привернула
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увагу істориків України і діяльність окремих земських 
діячів. З останніх праць на цю тему відзначимо наукові 
розробки Л. М. Катренка, який досить грунтовно 
висвітлив політичну діяльність земських лібералів і 
лідерів земського руху.

Серед сучасних істориків, у коло дослідницької 
уваги яких потрапили деякі аспекти розглядуваної 
теми, слід назвати українських вчених О. В. Михайлюка 
[20], І. Г. Верховцеву [5], Л. Т. Сенчакову [22], 
Л. Е. Лаптеву [16], С. В. Горохова [12]. Л. А. Жукова 
[14] тощо. Вчені зробили спробу дати історіографічний 
аналіз різним напрямам діяльності органів місцевого 
самоврядування, визначили періоди вивчення історії 
українського земства, узагальнили здобутки земств на 
ниві господарської і культури о просвітницької роботи. 
Історіографія діяльності українських земств знайшла 
своє відображення в перших розділах дисертаційних 
досліджень українських вчених та в окремих дисер
таційних роботах.

Щодо зарубіжних дослідників, то вони розглядають 
діяльність земств переважно у загальноімперському 
масштабі, найчастіше звертаючись до проблем земського 
самоврядування при вивченні російського лібералізму 
як опозиції царському режиму. Над питанням земської 
реформи працювала японська дослідниця К. Мацузато. 
Її соніоетнічні аспекти частково зачіпав французький 
історик, фахівець з історії України і Польщі Д. Бовуа. 
У період з 1918 року до початку 1960 років земською 
проблематикою займались С. Ю. Вітте, П. М. Мілюков. 
О. О. Кізеветтср. І. І. Петрункевич тошо.

Підсумовуючи огляд історіографії, зазначимо, що 
в більшості праць порушувалися й висвітлювалися 
теоретичні та практичні питання загального характеру 
з досліджуваної теми, які так чи інакше пов’язані з 
соціально -економічною діяльністю земств.

Як ми можемо спостерігати, ставлення радянських 
істориків до земств упродовж існування радянської 
влади не було однозначним. Різні історичні періоди 
накладали свій відбиток на ту чи іншу подію.

Протягом десятиріч історіографія показувала 
поступальний розвиток історичної науки, затушовуючи 
і приховуючи тяжкі наслідки впливу на неї сталінізму, 
всієї системи радянської влади. Історіографи йшли в 
руслі конкретних історичних досліджень, повторюючи 
їх постулати, а історіографічні праці не виходили за 
межі офіційно ідеалізованих концепцій, базувалися на 
відповідних шаблонах і стереотипах. Праці часто не 
забезпечувалися своїми рекомендаціями і пропозиціями 
виходу на вивчення реалій. Командно-адміністративні 
методи керівництва наукою в радянські часи, які 
почали домінувати з кінця 1920 х років, негативно 
позначилися як на формуванні тематики і джерельної 
бази досліджень, публікації документів і матеріалів, так 
і на методології та методиці роботи з ними.

Таким чином, у збірках документів радянської 
доби ми знаходимо підібрані матеріали, які формують 
негативне, однобоке ставлення до діяльності земств. 
Звичайно, земства не були позбавлені недоліків, але не 
можна применшувати їх надзвичайно вагомий внесок 
у розбудову соціально економічної сфери держави. 
Радянські історики знаходилися в таких умовах, 
коли всі соціально-економічні пронеси, включаючи 
діяльність органів місцевого самоврядування, повинні

були трактуватися лише через призму вірності політики 
комуністичної партії. Історична наука знаходилася в 
полоні догматичних, нерідко антинаукових стереотипів.

Зокрема, говорити про вивчення якихось аспектів 
діяльності саме українських земств можна не раніше 
1970-1980 х років, оскільки до цього часу у більшій 
мірі вивчалися земства Російської імперії в цілому та 
земський ліберальний рух.

Аналіз наявної наукової літератури свідчить, що на 
сьогодні закладена основа для об’єктивного відтворення 
цілісного історичного полотна з історії земств України.
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The article searches published works on the subject, which reflects the 
contribution level into Ukrainian counties in order to resolve socio-economic issues. 
The study’s results have been analyzed by various scientists in socio-economic county 
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Економічний розвиток українських земель 
та поширення залізничної мережі 

в 60-70-х рр. XIX ст.

Відповідно до на\кони.х та архівних ііжсрсі. статистичних Оаних в 
статті опалізипння вп іив розбудови залізничного транспорту па скоітмічний 
розвиток українських земель в складі Російської імперії - в 60 "0 х рр XIX ст

Науковим дослідженням роїе.іядасться процес будівництва залізничної 
Міражі в 60 10 х років XIX ст. « взаімо зв'язку і економічним зрої точним 
eu.ivієн промисловості та сільського господарства на українських зсм іях її їх 
ефективність.

Проаналізовано, іцо уряд визнав необхідність покращення трат поритих 
ш іяхів сполучення (будівництво заіізпиць) для економічного разнитк\ країни.

Ьудіниицтво заіі'шичної мережо в др\гій поювині АIX ст. особшво 
вплинуло на розвиток внутрішньої торгівлі, товарного землеробства та 
збільшення посівних тоїц.

З середини XIX ст. українські землі посип поно стають один и із економічно 
розвинутих регіонів Російської імперії зі сноио потуж пою залізничною 
мережею.
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На основі наукових досліджень, аналізу архівних 
джерел, статистичних даних дослідження відзначається, 
що економічний розвиток країни та її регіонів 
неможливий без покращення транспортного сполучення.

Дослідженню цієї проблеми присвячено наукові 
праці істориків С. Кульчицького, Є. Бєлінського, які
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