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СТАНОВЛЕННЯ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ  
В УКРАЇНІ У Х – ХІІІ СТОЛІТТЯХ 

 

Анотація. Стаття присвячена процесу становлення і розвиту земельної власності в Україні на етапі 

розкладу родоплемінної організації і утворення державних форм життя. 
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Аннотация. Статья посвящена процессу становления и развития земельной собственности в Украи-

не на этапе разложения родоплеменной организации и образования государственных форм жизни.  

Ключевые слова. Собственность, земля, феодалы, зависимое крестьянство, государство, княжеская 

власть. 

Summary. The article is devoted to process of formation and development of land ownership in Ukraine at the 

stage of decomposition of tribal organization and formation of state forms of life. 

In Kievan Rus in the X-XIII centuries have developed the following forms of land ownership: princely, boyar, 

Church property of the peasant community. The first landowners were princes, the private ownership of which is the 

rapid increase in the XI-XII centuries Nobility tenure, known since the second half of XI century. Sources of growth in 

land ownership were alienation of peasant and seizure of communal lands, their acquisition, Zaimka and new land 

development. However the economic life of the old Russian society was based on the property free peasants from the 

community. There was no mass obezzemelennya peasants as prerequisites of a large land tenure. This was facilitated by 

the presence of a significant number of unoccupied, undeveloped land, which delayed the formation of the developed 

feudal relations. Farms were the Foundation of economic life, held the majority of land estates, produced most of the 

agricultural products, themselves processed it for immediate consumption. The share of farm estates in the total 

production was considerably less, but it has stimulated the progress in agriculture, a little more opportunities to 

improve tools, apply best at that time agriculture, develop new crops etc. 
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Постановка проблеми. Україна здавна 

сформувалася як аграрна держава і протягом 

століть її історія це історія народу основним 

способом життя є землеробство, і тому землі 

сільськогосподарського призначення висту-

пали як основний засіб виробництва і крите-

рій багатства. За часів Київської Русі,  у Х-

ХІІІ ст., сформувалися відносини між різ-

ними групами селян, феодалів і державою з 

приводу володіння та використання землі й 

привласнення інших об’єктів власності, а 

також виробництва, розподілу, обміну, спо-

живання сільськогосподарської продукції. 

І сьогодні ставлення громадян сучасної 

України до питань відносин власності на 

землю є невід’ємлимою частиною політич-

ного і соціально-економічного життя. Знан-

ня досвіду минулого може стати надійною 

основою свідомого вибору оптимальних 

шляхів подальшого розвитку України як де-

мократичної і заможної держави. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженням проблем становлення 

відносин власності на землю у період  фор-

мування, розквіту і занепаду Київської Русі 

ІХ-ХІІІ століть присвячені праці  як вчених-

економістів П. Саблука, Царенка О.М., За-

харчука А.С., Леоненко П.М., Юхимен- 

ко П.І. так і істориків: Грушевського М.С., 

Кульчицького С. В..Котляра М.Ф., Панчен-

ка П.П., Каденюка О.С., Приймака О. М. [1]. 

Ціль роботи. Аналіз процесу становлен-

ня і розвитку відносин земельної власності в 

Україні у ранньофеодальний період її істо-

рії, та влив цих процесів на формування ри-

нкових земельних відносин в аграрному се-

кторі сучасної України. 

Виклад основного матеріалу. У X - XIIІ 

ст. економіку Давньоруської держави можна 

охарактеризувати як період раннього феода-

лізму. Виникнення і розвиток феодалізму 

виявляється перш за все у формуванні та 

зростанні феодального землеволодіння. Ос-

нову суспільства і суспільно-економічних 

відносин в період становлення Київської 

держави і в наступних століттях становило 

селянство (смерди), вільне та економічно 

самостійне. В його середовищі довго збері-

галися родинно-громадські форми життя й 

економічних відносин, тим часом як в колах 
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міського патриціату капітал мусив вести до 

розвитку індивідуалізму, приватної власнос-

ті, договірних відносин [2]. 

Основою господарства слов’янських зе-

мель України було орне землеробство. У зе-

млеробстві практикувалася перелогова сис-

тема, за якої поле використовували до того 

часу, поки ґрунт залишався родючим. До-

поміжну роль у господарстві відігравали по-

лювання, рибальство. Протягом VI—ІХ ст. у 

східних слов'ян відбувався інтенсивний роз-

клад родоплемінної організації, утворюва-

лися перші територіально-політичні об'єд-

нання - зародки держав. Основною органі-

заційною формою східнослов'янського сус-

пільства поступово ставала сільська грома-

да, яка найбільш відома під назвою верв. 

Земля становила колективну власність усієї 

общини, господарювання ж велося окреми-

ми родинами. Час від часу відбувався пере-

розподіл орних земель і сіножатей. Іноді 

окремі родини самостійно, без допомоги 

общини, розчищали під ріллю ділянки лісу, 

якими община практично не користувалася, 

і закріплювали її за собою. Виділення сім'ї, 

розвиток приватної власності зумовили ви-

никнення майнової нерівності. Влада пере-

ходила від племінного зібрання в руки 

окремих вождів, роль яких поступово зрос-

тала. Усі ці явища неминуче вели до виник-

нення міцної феодальної держави у східних 

слов'ян  - Київської Русі (IX ст.)[3].  

Індивідуальна земельна власність зароди-

лась у Київській Русі лише в другій полови-

ні XI ст. Становлення її відбувалося, вірогі-

дно, через зайняття та обробку вільної землі, 

і це давало право на володіння. Якщо за-

йняття землі відбувалося з урахуванням ін-

тересу громади, то на це потрібна була її 

згода. Відомостей про те, що князь мав пра-

ва на вільні землі і право їх роздавати, ми не 

маємо. І лише з розвитком невільництва, 

оскільки земля без робочих рук була мало 

чого варта, встановлюється певна ціна на 

землю. В Поширеній редакції «Руської пра-

вди», що оформилася наприкінці XII — на 

початку XIII ст., бачимо чіткі докази наяв-

ності боярського землеволодіння й ведення 

боярами їхнього господарства. У літописах 

перші відомості про князівське землеволо-

діння датуються кінцем XI ст., а боярське — 

з XII ст. Низка статей передбачала покаран-

ня за посягання на власність, за розорення 

межі, за пограбування боярської садиби, за 

вбивство слуг феодала (тіунів, огнищан та 

ін.) [4]. 

«Руська правда» відобразила походження 

феодальної залежності населення шляхом як 

економічного, так і позаекономічного при-

мусу. Приклад другого - розорений смерд 

вимушений був іти в кабалу до світського 

або церковного феодала (рядовичі та заку-

пи). У «Правді Ярославичів» знайшло відо-

браження облаштування вотчини як форми 

земельної власності й організації виробниц-

тва. Вотчина могла бути княжою, боярсь-

кою, монастирською, церковною. Із цього 

часу (X—XI ст.) смерди (сільське населен-

ня) не тільки сплачують данину державі, а й 

стають залежними від феодала (боярина) і 

сплачують йому за користування землею 

оброк (натуральний) або відпрацьовують 

панщину. Проте в цей період значна частина 

жителів ще залишалися незалежними від 

бояр. Була общинна власність, вона перева-

жала в сільському господарстві [5]. 

Із збільшенням населення Русі зменши-

лась площа вільної землі, що зумовило ви-

никнення двопільної системи. Трипільна си-

стеми, тим часом, як більш прогресивна, по-

ступово поширилась на нові, більш заселені 

місцевості, в одних випадках витісняючи 

двопілля, а в інших - співіснуючи як з дво-

піллям, так і з перелогом і вирубною систе-

мою. Основною формою орного землеробс-

тва на всіх територіях, заселених східними 

слов'янами, було двопілля. Слід зазначити, 

що землеробство та скотарство в Київській 

Русі, будучи провідними галузями госпо-

дарства, досягли такого рівня розвитку, який 

в основних рисах зберігався і надалі. За рів-

нем сільськогосподарської техніки, ступе-

нем розвитку землеробства і набору культур 

Київська Русь стояла на тому самому рівні, 

що й країни Західної Європи.  

Князівські міжусобиці ХІ-ХІІІ ст. та набі-

ги степовиків послаблювали дрібне селянсь-

ке господарство, що призводило до його ро-

зорення або переходу у боярські руки, а їх 

господарі в категорію холопів і закупів. Од-

ним з важливих наслідків розвитку великого 

господарства стало розвиток понять земель-

ної власності і землі як товару[6]. Багаті во-

тчинники стали поступово приєднувати до 
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себе земельні наділи інших общинників за 

борги. Вони ж часто приєднували угіддя ря-

дових общинників не тільки за борги, але й 

насильницьким шляхом, змушуючи їх пла-

тити натуральні податки (данину) і викону-

вати певні повинності. Процес перетворення 

вотчинників у великих землевласників, а 

бідних общинників - в феодальне залежних, 

отримав назву «обоярювання»[7]. 

Отже, у Київській Русі поступово утвер-

джувалися феодальні відносини. Однак еко-

номічне життя давньоруського суспільства 

засновувалося на власності вільних селян — 

членів громади. Не було масового обезземе-

лення селян як передумови великого земле-

володіння. Цьому сприяла наявність значної 

кількості незаселеної, неосвоєної землі, що 

сповільнювало феодалізацію. 

Період політичного роздроблення (друга 

половина XII ст. — середина XIІІ ст.) був 

початком зрілого феодального господарства 

на території України. Розвиток відбувався в 

межах окремих самостійних князівств. Згід-

но з давньоруським феодальним правом, 

князь-сюзерен не мав підстав позбавити ва-

сала, боярина чи дружинника землі, — хіба 

що у випадку скоєного тим злочину, який 

ставив його поза законами і звичаями суспі-

льства[8]. Бояри міцно і впевнено володіли 

своїми маєтностями, зокрема, земельними, 

незалежно від того, яким було походження 

власності: 1) одержання спадщини, особли-

во серед вирослих із племінної аристократії; 

2) надання князем за службу або на знак 

особливої прихильності; 3) захоплення чи 

купівля общинної землі. Ця власність була 

безумовною, вотчинною [9]. 

Економічною основою селянського гос-

подарства було селянське подвір’я-дим. Ро-

змір індивідуального селянського землеко-

ристування дорівнював в середньому одно-

му «плугові», що був одиницею оподатку-

вання і становив близько 15 га землі. 10—15 

димів, в основному родичів, об’єднувалися у 

дворище. Землі дворища складалися з «ді-

лянок» - димів, що були розкидані у різних 

місцях. Існували також невеликі господарс-

тва і менша одиниця оподаткування – «ра-

ло». Дворища входили до складу громади, 

на чолі якої стояв староста (отаман), обра-

ний на вічі, яке мало власний копний суд. У 

спільному користуванні громади були непо-

дільні угіддя.  

Селянські господарства були основою 

економічного життя, займали більшість зем-

лі вотчини, виробляли більшу частину сіль-

ськогосподарської продукції, самі перероб-

ляли її для безпосереднього споживання. 

Частка господарства вотчини у загальному 

виробництві була значно меншою, але воно 

визначало прогрес в сільському господарст-

ві, мало більше можливості вдосконалювати 

знаряддя праці, застосовувати передову на 

той час агротехніку, вирощувати нові куль-

тури тощо. 

Висновки. У Київській Русі Х-ХІІІ сто-

літь склалися такі форми власності на зем-

лю: князівська, боярська, церковна та влас-

ність селянської общини. Першими землев-

ласниками були князі, приватні володіння 

яких особливо швидко зростали в XI—XII 

ст. Боярське землеволодіння, відоме з другої 

половини XI ст. Проте зародилося воно зна-

чно раніше. Боярами ставали князівські 

дружинники, які осіли на землі, та місцеві 

землевласники (земські бояри). Джерелами 

зростання їхньої земельної власності були 

відчуження селянських та захоплення гро-

мадських земель, придбання їх, займанщина 

і освоєння нових земель. Селяни поступово 

потрапляли у залежність від феодалів але 

зберігали за собою право володіти землею і 

передавати її у спадщину. Остаточно земе-

льна власність оформилася за часів перебу-

вання українських князівств у складі Вели-

кого Литовського князівства. 
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